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ВІД РЕДАКЦІЇ  
Система дошкільної освіти має спрямовуватися на розвиток дитини. Ця 

важлива умова врахована в оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти, що 
є державним освітнім стандартом. У Державному стандарті дошкільної освіти вперше 
визначено не лише стандартизовані вимоги до результату дошкільної освіти, тобто 
до дитини, а й окреслено обов’язкові умови, які забезпечуватимуть досягнення 
бажаного результату. Реалізуючи завдання реформування освіти в контексті 
Концепції освіти дітей раннього та дошкільного віку, державного Стандарту 
дошкільної освіти педагогічними колективами визначено такі пріоритетні напрями:  

 розвиток професійної компетентності педагога через постійний 
саморозвиток, самовдосконалення та сьогочасний методичний супровід (науковий, 
інформаційно-аналітичний). 

 забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої 
моделі освіти в дошкільній та початковій ланках освіти;  

 побудова освітнього процесу з дітьми дошкільного віку 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.  

На Хмельниччині реалізується державна політика, спрямована на оновлення 
змісту та забезпечення якості дошкільної освіти. Представлені учасниками 
конференції теоретичні аспекти та досвід імплементації оновленого Базового 

компонента дошкільної освіти; впровадження 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 онлайн-конференції «Освіта дітей раннього та дошкільного 
віку: виклики та перспективи» 30 листопада 2021 року.  

В збірнику представлено матеріали учасників конференції: (виступи, 
презентації, майстер-класи, міні-тренінги тощо) у таких розділах: «Розвиток 
професійної компетентності педагогів закладів дошкільної освіти», 
«Інноваційні підходи до організації освітнього процесу в сучасних умовах», 
«Робота з дітьми з особливими освітніми потребами в дошкільному 
закладі», 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 й викладачам, студентам та усім учасникам освітнього процесу. 
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ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА 

ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ. 
 

Анотація. У статті актуалізується проблема розвитку професійної 
компетентності вихователів закладів дошкільної освіти) у контексті сучасних 
суспільних освітніх потреб. На основі аналізу науково-педагогічної літератури 
розкривається сутність «поняття» професійна компетентність вихователя та 
її структурні складові; даний термін розглядається як інтегрована особистісна 
якість, що полягає в здатності педагога акумулювати методичні знання, уміння й 
досвід задля реалізації на практиці актуальних психолого-педагогічних завдань 
розвитку і виховання дошкільників. Визначено рівні професійної компетентності 
вихователя ЗДО: новаторський, досконалий, базовий, елементарний. 
Розглядається процес розвитку професійної компетентності вихователів 
засобами інноваційних технологій в методичній роботі. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійна 
компетентність педагога, розвиток професійної компетентності, моделювання, 
модель. 

Професійна компетентність педагога – система професійних знань, умінь і 
навичок – забезпечення мобільності (рухливості) та поповнення професійних 
особистісних знань – гнучкість застосовуваних методів теоретичної та способів 
практичної діяльності ПК – критичність мислення – саморефлексія; прагнення до 
безперервного професійного зростання.  

Необхідність безперервного підвищення кваліфікації педагогів в умовах 
модернізації вітчизняної системи освіти, післядипломної зокрема, актуалізувала 
проблему розвитку професійної компетентності педагогів. Ця актуалізація 
обумовлена наступними обставинами: [2,с. 7]. 

 в умовах плюралізму важливо, щоб фахівець у галузі дошкільної в 
сучасних науково-педагогічних підходах, принципах, функціях щодо організації 
процесу навчання; міг не тільки використовувати й адаптувати готові методичні 
рішення, але й самостійно виконувати експериментальну, дослідницьку науково-
методичну роботу; 

 саме професійна компетентність педагога забезпечує результативність 
процесу виховання та навчання дітей, оскільки дозволяє з наукової та практичної 
точки зору визначати й реалізовувати принципи, зміст, форми, методи і засоби 
інноваційної діяльності; 

 тільки в процесі розвитку професійної компетентності можна 
сформувати стійкий інтерес педагога до плідної роботи з дітьми, зробити її 
ефективною, творчою, доцільною. 

Стає очевидним, що якість педагогічної професійної діяльності значною мірою 
залежить від постійного розвитку професійної компетентності педагога. 

Аналіз наукових досліджень окреслює професійну компетентність педагога як 
систему, що має наступні характеристики: ціннісні орієнтації, сукупність знань, умінь, 
навичок, що визначають результативність педагогічної діяльності, професійні 
психологічні знання, комплекс професійно значущих особистих якостей і 
властивостей, єдність теоретичної й практичної готовності до професійної 
педагогічної діяльності. 

Характеризуючи сутнісні ознаки компетентної людини, варто мати на увазі, що 
вони: 
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1) постійно змінюються (зі зміною світу, зі зміною вимог до успішної людини); 
2) орієнтовані на майбутнє (виявляються в можливостях організувати своє 

творення, спираючись на власні здібності та з урахуванням майбутнього); 
3) мають діяльнісний характер (узагальнення предметних умінь і знань у 

конкретних галузях (ситуаціях); 
4) виявляються в умінні здійснювати власний вибір, виходячи з адекватної 

оцінки себе у конкретній ситуації; 
5) пов'язані з мотивацією на безперервну самоосвітню діяльність. 
Таким чином, професійну компетентність педагога можна розглядати як 

сукупність загальнопедагогічних, загальнокультурних та комунікативних умінь та 
інтегративних якостей особистості фахівця, спроможного аксіологічно, педагогічно, 
психологічно, методично та управлінськи доцільно організовувати свою професійну 
діяльність, спрямовану не лише на виховання та навчання, але і на власний 
саморозвиток.  

Для визначення рівнів професійної компетентності вихователів визначено такі 
критерії і показники.  

Професійві компетентності (за професійним стандартом «Вихователь 
закладу дошкільної освіти») [6,с. 5]. 

Прогностична. Здатність: планувати  та прогнозувати результати освітнього 
процесу; до цілепокладання, самоорганізації та підготовки до здійснення освітнього 
процесу; до документування професійної діяльності. 

Організаційна. Здатність:забезпечувати здобуття дошкільної освітн 
державною мовою; обирати ефективні методи, форми та засоби opraнiзaції 
освітнього процесу відповідно до запитів та потреб здобувачів освіти; організовувати 
ігрову (провідну) i iншi види дитячої діяльності та підтримувати види діяльності, 
ініційовані дитиною; забезпечувати здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими 
освітніми потребами. 

Оцінювально-аналітична. Здатність: здійснюватн та інтерпретувати 
результати моніторингу якості освітньоі діяльності для адаптацїі та коригування 
освітнього процесу відпoвiдно до можливостей та потреб здобувачів освіти; 
визначати рівень сформованості компетентностей у здобувачів освіти відповідно до 
Державного стандарту дошкільної освіти. 

Предметно-методична. Здатність формувати у здобувачів освіти ключові 
компетентності відповідно до державного стандарту дошкільної освіти. 

Здоров’язбережувальна. Здатність: організовувати фізично безпечне освітнє 
середовище; організовувати психологічно безпечне освітнє середовище 

Іlроектувальна. Здатність організовувати та проектувати освітні осередки за 
принципами універсального дизайну та розумного пристосування. 

Пснхо-емоційна. Здатність: до самоконтролю, саморегуляціі та толерантної 
взаємодії; до швидкого реагування на зміни, гнучкість, адаптнвність i стресостійкість. 

Педагогічне партнерство. Здатність: до ефективної співпраці та комунікації в 
професійній діяльності; залучати учасників освітнього процесу на засадах 
партнерства та взаємної відповідальності; до командної взаємодії. 

Морально-етична. Здатність: враховувати культурні, релігійні, соціальні та 
мовні особливості родини під час освітнього процесу та здійснювати йoro незалежно 
від власних поглядів, стереотипів та упереджень. 

Професійий розвиток та самовдосконалення. Здатність: до навчання 
впродовж жнття; до саморефлексії та самооцінювання власної професійної 
діяльності; планувати та реалізовуватн індивідуальний професійний розвиток та 
самоосвіту. 

Інформаційно-комунікативна. Здатність: орієнтуватись в інформаційвому 
просторі; ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології (далі – 
IKT) та електронні освітні ресурси в професійній діяльності; дотримуватись правил 
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6eзnечнoï поведінки в інформаційному середовищі; дотримуватись правил бeзпечнoï 
поведінки в цифровому середовищі.В сучасних умовах самоосвіті педагогів 
відводиться важливе місце. Роль самоосвіти, на наш погляд, важлива не тільки тому, 
що в межах різних форм роботи з кадрами не можливо дати (і засвоїти) масу знань, 
яка постійно збільшується, та змінюється. Є й інші та більш вагомі причини. 

По-перше, будь-яка навчальна діяльність включає елемент самостійної роботи 
в тому розумінні, що засвоює людина навчальний матеріал завжди сама. 

По-друге, самоосвіта передбачає найбільше різноманіття форм діяльності тих, 
хто навчається, отже, забезпечує найбільш високий рівень засвоєння матеріалу. 

По-третє, лише самостійна робота сприяє виникненню та засвоєнню знань. 
Тому є всі підстави стверджувати, що самоосвіта не тільки допомагає педагогу 

успішно набувати навичок та вмінь професійної діяльності, вона формує потребу до 
постійного самовдосконалення, розширення кругозору. В умовах сьогодення це дуже 
важливо, адже наука і практика постійно розвиваються. Тому кожний фахівець 
повинен йти з ними «в ногу». Не займаючись постійно самоосвітою, можна швидко 
відстати, професійно застаріти, стати гальмом власного розвитку. Самоосвітня 
діяльність у поєднанні з стимулюючими факторами призводить до творчого 
зростання педагога.  

Рівні професійної компетентності педагога. 
Репродуктивний (дуже низький). Педагог здатний розповідати дітям те, що 

знає сам. Мету та зміст навчального матеріалу занять визначає стихійно, без 
урахування підготовленості дітей. Навчальну літературу використовує мінімально. 
Переважають традиційні методи одностороннього пояснення, діти пасивно 
сприймають інформацію. Елементити організаційної структури заняття не 
обґрунтовані, не чіткі.  

Адаптивний (низький). Вміє пристосовувати своє повідомлення до 
особливостей аудиторії. Мету і структуру заняття обирає адекватно до рівня розвитку 
дітей, проте не варіює методи навчально-пізнавальної діяльності. Методи активізації 
застосовує рідко.  

Локально- моделювальний (середній). Володіє стратегією навчання дітей 
ЗДО за окремими розділами програми. Мета і завдання діяльності обґрунтовані, але 
не визначені рівні засвоєння дітьми бази знань і відповідних форм і методів роботи. 
Переважають традиційні методи і прийоми навчально-пізнавальної діяльності. 
Активізація діяльності дітей здійснюється без глибокого дидактичного обґрунтування.  

Системно-моделювальний (високий).Володіє стратегією навчання дітей в 
ЗДО. Мету, завдання і структуру занять обирає з урахуванням особливостей дітей, 
ролі навчального матеріалу, міжпредметних звязків. Моделює рівень засвоєння з 
теми, форми і методи навчально-пізнавальної діяльності. Зміст викладає відповідно 
до мети. Переважають проблемні методи навчання, що відповідають потребам, 
мотивам і інтересам дітей.  

Творчий (дуже високий). Використовує стратегії перетворення своєї 
діяльності як спосіб формування особистості дитини. Мета, завдання і структура 
занять відповідають потребам формування логічного мислення дітей. 
Диференційований та особистісно-зорієнтований підходи. Методи навчально-
пізнавальної діяльності підкорені реалізації алгоритмічно-дієвого і творчого рівнів 
знань. 

Основними завданнями у підвищенні професійної компетентності педагогів є:  
 формування методичного середовища або професійна взаємодія з 

колегами, тобто участь у колективних та групових інноваційних формах методичної 
роботи;  

⮚ формування гнучкої системи безперервної освіти педагога; 
⮚ створення інформаційно-освітнього простору з рівноправним доступом 

всіх педагогів до інформаційно-освітніх ресурсів;  
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⮚ готовність до інноваційної діяльності, пріоритет освітніх технологій. 
⮚ Педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свою 

кваліфікацію не рідше одного разу на п’ять років відповідно до спеціальних законів. 
Поки чекаємо на внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту», 
користуємося нормою, що загальний обсяг підвищення кваліфікації педагога закладу 
дошкільної освіти встановлює його засновник (або уповноважений ним органом). Він 
не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років. 

Підвищувати кваліфікацію можна за різними формами, видами. Педагоги 
самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх 
послуг з підвищення кваліфікації:  

Напрями підвищення кваліфікації: 
• розвиток професійних компетентностей – знання фахових методик, 

технологій; 
• формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей, 

вмінь; 
• психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки; 
• створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому 
процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

• використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 
освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну 
безпеку; 

• мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 
компетентність. 

Сьогодні виграє той педагогічний працівник, який не лише дає дитині базові 
знання, а й спрямовує її на самостійне оволодіння ними. Для розвитку у дітей 
стійкого пізнавального інтересу педагог має докладати неабияких зусиль. Перед ним 
стоїть завдання зробити заняття цікавим і насиченим інформацією, яка спонукала б 
дітей до активної пізнавальної діяльності. Тобто матеріал, який пропонує педагог для 
пізнання має містити елементи надзвичайної, дивовижної, несподіваної інформації, 
такої, що викликає у дітей інтерес до освітнього процесу і допомагає створити 
позитивну емоційну атмосферу навчання. Лише такий підхід до організації освітнього 
процесу сприятиме розвитку розумових здібностей дітей. Адже саме здивування 
будить думку і веде до розуміння. 

Одним з результатів реалізації набутого досвіду педагогами є створені ними 
освітні ресурси. Основні види освітніх ресурсів, які можуть створювати педагоги: 

• методичні розробки; 
• презентації; 
• блоги; 
• сайти; 
• розробки, плани-конспекти, сценарії навчальних занять. 
Висновки. Розвиток особистості педагога нерозривно пов'язано з його 

прагненням до самостійного поповнення своїх знань, підвищення професійної 
компетентності. Рівень кваліфікації та педагогічної майстерності у кожного педагога 
свій, тому кожен самостійно обирає форму методичної роботи, засіб удосконалення 
педагогічної техніки і технології, при цьому використовувались інтерактивні форми 
роботи з педагогами, що значно підвищило їх зацікавленість. 
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Анотація. У даній статті автор розкриває важливість застосування в 

освітньому процесі навчання дошкільників гри як одного з найефективніших 
ресурсів виховання й навчання дітей, озброєння їх необхідними життєвими 
вміннями та навичками, в тому числі й дітей з особливими освітніми потребами.  

Ключові слова: гра, компетентність, розвиток дитини, ігрова 
компетентність, типи дидактичних ігор. 

Дитина дошкільного віку у своєму розвиткові потребує розуміння її потреб, 
задоволення її інтересів, нових вражень, відкриттів, захоплення, захисту, підтримки й 
високопрофесійного педагогічного й батьківського супроводу.  

В основу навчання дітей дошкільного віку покладено Базовий Компонент 
Дошкільної Освіти (БКДО), який визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та 
результатів освіти дитини дошкільного віку (6 (7) років), а також умови, за яких вони 
можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти [1]. 

Якщо у Новому стандарті початкової освіти базовим поняттям документу є 
«компетентність» і визначаються базові компетентності школяра в єдиній 
навчальній діяльності через визначення предметного змісту (математика, мова, 
література та ін.), то для дошкільної освіти головним є акцент на розвиток дитини, 
коли вихователь і батьки йдуть за цікавістю дитини, розвиваючи її компетентності.  

Оскільки, у дошкільному віці діти надзвичайно полюбляють гратися, (гра стала 
предметом уваги і в початковій освіті НУШ), то вихователі ЗДО докладають максимум 
зусиль, щоб саме у грі дитина досліджувала навколишній світ, здобувала свій 
власний життєвий досвід і вчилася застосовувати його у практиці повсякденного 
життя.  
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Тому, освітній напрям «Гра дитини» визначає ігрову компетентність як 
здатність дитини до вільної, емоційно насиченої, спонтанної активності з власної 
ініціативи, в якій реалізується можливість застосування наявних і освоєння нових 
знань та особистісного розвитку через прагнення дитини до участі в житті дорослих 
шляхом реалізації інтересів в ігрових та рольових діях в узагальненій формі [1]. 
Таким чином, відбувається формування компетентностей дитини в ігровій діяльності 
й набуття нею певного досвіду в цій діяльності.  

Дидактична гра є одним із найефективніших ресурсів виховання й навчання 
дітей, озброєння їх необхідними вміннями та навичками. Дидактичні ігри широко 
використовуються як засіб навчання, виховання й розвитку дітей, в тому числі й дітей 
з особливими освітніми потребами.  

У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, міркувати, 
розвивати увагу, спостережливість, кмітливість. Захопившись грою, діти не 
помічають, що навчаються. 

Дидактична гра – явище складне, але в ній чітко виявляється структура – 
основні елементи, що характеризують гру як ігрову діяльність й форму навчання 
одночасно. У дидактичній грі мають бути такі складові:  

 дидактичне завдання (для вихователя);  

 ігрове завдання (для дітей);  

 ігрові дії;  

 правила;  

 результат гри. 
Одним з основних елементів гри є дидактичне завдання, яке визначає 

вихователь і яке підкреслює навчальний характер гри, спрямованість навчального 
змісту на пізнавальну діяльність дітей.  

Натомість, дидактична вправа має інструкцію – чітко сформульовані вимоги 
до дитячої діяльності. Інструкція, як правило, конкретна, чітка й лаконічна.  

У структурі дидактичної вправи цю складову називають виконавськими діями 
або ігровими діями. Цікаві виконавські дії фактично «приховують» від дитини 
складність виконання дидактичного завдання. А відтак, допомагають розв’язати 
розумові завдання, виконання яких, поза цією вправою для дітей дошкільного віку, 
поки неможливе. 

Наступним складовим елементом дидактичної гри є її правила. 
Використовуючи правила, педагог керує грою, поведінкою дітей, процесами їх 
пізнавальної діяльності. Правила гри мають навчальний, організаційний, 
формувальний характер, і, як правило, сполучаються між собою. Правила 
організовують пізнавальну діяльність дітей: щось розглянути, подумати, порівняти, 
знайти спосіб розв'язання поставленого грою завдання. 

Завершальною частиною дидактичної вправи є результат розв’язання 
дидактичних завдань та виконання інструкції – результат гри. Науковці радять 
оцінювати результат з двох позицій: із позиції дитини – чи дала дидактична вправа 
можливість дитині повправлятися, виявити набуті знання та вміння, і чи виконала 
дитина інструкції. А також із позиції вихователя – чи розв’язане дидактичне завдання, 
тобто чи досягнуті навчальні, розвивальні та виховні цілі. 

Проводити гру можна на різних етапах навчального процесу, зокрема під час: 
 пояснення нового навчального матеріалу (наприклад, педагог може 

підготувати підказки, що побічно дають уявлення про нове знання, а діти спробують 
знайти ключ до правильного рішення); 

 засвоєння та закріплення навчального матеріалу; 
 повторення вивченого матеріалу (цей етап навчального процесу є одним 

з найбільш актуальних і потрібних у методах та засобах ігрової педагогіки). Тут 
вихованець повинен уміти застосувати засвоєні раніше знання на практиці, виявляти 
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здатність їх застосовувати в умовах, відмінних від стандартних, продемонструвати 
абстрагованість набутих навичок від конкретних ситуацій, розглянутих раніше на 
інших етапах навчального процесу. 

Вимоги до проведення дидактичних ігор: 
• дидактичні ігри мають базуватися на знайомих дітям іграх. З цією метою 

важливо спостерігати за дітьми, виявляти їхні улюблені ігри, аналізувати, які ігри 
дітям подобаються більше, які – менше; 

• кожна гра повинна містити елемент новизни; 
• не можна нав'язувати дітям гру, що здається корисною, гра – справа 

добровільна. Діти повинні мати право відмовитися від гри, якщо вона їм не 
подобається, і обрати іншу гру; 

• ігровий прийом, що вводить дітей у нову тему, елемент змагання, загадка, 
подорож у казку і багато чого іншого – це не тільки методичне багатство педагога, а й 
загальна, насичена враженнями робота дітей на занятті чи на уроці; 

• емоційний стан педагога повинен відповідати тій діяльності, у якій він бере 
участь. Необхідно не тільки вміти проводити гру, а й грати разом з дітьми; 

• гра – засіб діагностики. Дитина розкривається в грі у всіх своїх кращих і не 
кращих якостях; 

• у жодному разі не можна застосовувати дисциплінарні заходи до дітей, що 
порушили правила гри чи ігрову атмосферу. З ними варто проводити лише 
доброзичливі розмови, пояснення [2]. 

Застосування гри та ігрових моментів створює у дітей під час заняття бадьорий 
робочий настрій, сприяє подоланню труднощів у навчальній діяльності. Включаючи в 
заняття ігрові моменти, необхідно використовувати наочність, роздавальний 
матеріал. Педагог має підготувати необхідну кількість малюнків, таблиць, карток, 
різних іграшок, предметів тощо. Ці матеріали мусять бути привабливими, чистими, 
старанно виготовленими: малюнки – естетичними, літери й цифри – чіткими, 
геометричні форми фігур – точними. Граючись, діти засвоюють нові поняття, 
збагачують свій словниковий запас, розвивають зв’язне мовлення, обчислювальні 
навички та ін. 

У них розвиваються такі процеси мислення як порівняння, аналіз, синтез. Діти 
систематизують й закріплюють свої знання про різні ознаки предметів, встановлюють 
зв'язки між ними, просторові, часові та інші співвідношення. Дидактичні ігри 
допомагають розвинути увагу, зосередженість, волю, чесність, правдивість дітей. 

Проте, вихователю слід пам’ятати, що для гри на занятті слід відводити не 
більше 4-6 хвилин, щоб не втомлювати дитину, а використовувати гру як засіб 
навчання й розвитку, активізації уваги, мислення, життєвого досвіду або як засіб 
відпочинку після напруженої праці.  

Основними аспектами розвитку особистості дитини, які виявляються за 
допомогою гри, можна назвати такі: 

1. Мотиваційна сфера, яка розвивається у грі: виникає ієрархія мотивів, де 
соціальні мотиви здобувають більш важливе значення для дитини, ніж особистісні. 

2. Долається пізнавальний і емоційний егоцентризм: дитина, приймаючи роль 
якого-небудь персонажа, враховує особливості його поведінки, його позицію. Це 
допомагає орієнтуватися у взаєминах між людьми, сприяє розвитку самосвідомості й 
самооцінювання. 

3. Граючи роль, дитина прагне наблизитися до еталона. Відтворюючи типові 
ситуації взаємин людей у соціальному світі, дитина підкоряє свої власні бажання, 
імпульси і діє відповідно до соціальних зразків. Це допомагає дитині осягнути й 
врахувати норми та правила поведінки. 

4. У дитини розвиваються розумові дії: формується план уявлень, 
розвиваються здібності й творчі можливості. 
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5. Також, гра відіграє важливу роль для формування дружного колективу, 
самостійності, позитивного ставлення до праці, для виправлення деяких відхилень у 
поведінці окремих дітей. Гра допомагає дітям успішно опановувати програмовий 
матеріал [2]. 

Дидактичні ігри різняться за навчальним змістом, пізнавальною діяльністю 
дітей, ігровими діями та правилами, організацією та взаєминами дітей, роллю 
педагога. Умовно можна виокремити кілька типів дидактичних ігор, згрупованих за 
видом діяльності дітей: 

• ігри-подорожі; 
• ігри-доручення; 
• ігри-припущення; 
• ігри-загадки; 
• ігри-бесіди (ігри-діалоги) та ін. 
Ігри-подорожі перебігом, наявністю чудесних елементів подібні до казки. Гра-

подорож відтворює реальні факти чи події, але звичайне розкривається завдяки 
незвичайному й загадковому, важке – завдяки здоланному, необхідне – завдяки 
цікавому. Усе це відбувається в грі, в ігрових діях, стає близьким дитині, радує її. 
Мета гри-подорожі – підсилити враження, надати пізнавальному змісту казкової 
незвичайності, звернути увагу дітей на те, що є поруч, але вони цього не помічають. 
Ігри-подорожі загострюють увагу, спостережливість, осмислення ігрових завдань, 
полегшують подолання труднощів і досягнення успіху. Роль педагога в грі складна, 
вимагає знань, готовності відповісти на питання дітей, граючи з ними, вести процес 
навчання непомітно. 

Гра-подорож – гра дії, думки, почуттів дитини, форма задоволення її потреб у 
знаннях. У назві гри, у формулюванні ігрового завдання повинні бути «манливі 
слова», що зацікавлять дітей, спонукаючи до активної ігрової діяльності. У грі-
подорожі використовують багато способів розкриття пізнавального змісту в 
сполученні з ігровою діяльністю: постановка завдань, пояснення способів їх 
розв'язання, іноді розробляння маршрутів подорожі, поетапне розв'язання завдань, 
радість від цього розв'язання, змістовний відпочинок. Ігри-подорожі можуть містити 
пісню, загадку, подарунки й багато чого іншого. 

Ігри-доручення мають ті самі структурні елементи, що ігри-подорожі, але за 
змістом вони простіші й за тривалістю коротші. У їх основу покладено дії з 
предметами, іграшками, словесні доручення. Ігрове завдання й ігрові дії в них 
засновані на пропозиції щось зробити: «Допоможи Буратінові обрати продукти до 
борщу», «Перевір домашнє завдання в Незнайка» та ін. 

Ігри-припущення: «Що було б якби?», «Що б я зробив?», «Кого б обрав у 
друзі?» й інші. Іноді початком такої гри може бути картинка. 

Дидактичний зміст гри полягає в тому, що перед дітьми ставлять завдання і 
створюють ситуацію, яка вимагає осмислення наступної дії. Ігрове завдання 
закладено в самій назві «Що було б?». Ігрові дії обумовлено завданням, що потребує 
від дітей доцільних дій, відповідно до висунутих умов чи створених обставин. 

Ці ігри вимагають уміння співвідносити знання з обставинами, установлювати 
причинні зв'язки. У них міститься елемент змагання: «Хто швидше поміркує?». 

Ігри-загадки. Загадки створював народ, тож вони були складовими різних 
обрядів, ритуалів, свят. Їх використовували для перевірки знань, спритності. У цьому 
й полягає очевидна педагогічна спрямованість і популярність загадок як розумної 
розваги. Тепер загадки, загадування і відгадування розглядають як вид навчальної 
гри. Основною ознакою загадки є мудрий опис, який потрібно розшифрувати 
(відгадати й довести). Головною особливістю загадок є логічна задача. Способи 
побудови логічних задач різні, але усі вони активізують розумову діяльність дитини. 
Розгадування загадок розвиває здатність до аналізування, узагальнення, формує 
уміння міркувати, робити висновки, умовиводи. 
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Ігри-бесіди (діалоги). В основу гри-бесіди покладено спілкування педагога з 
дітьми, дітей з педагогом і дітей одне з одним. Це спілкування має особливий 
характер ігрового навчання й ігрової діяльності дітей. У грі-бесіді вихователь часто 
йде не від себе, а від близького дітям персонажа і тим самим не тільки зберігає 
ігрове спілкування, а й підсилює радість від нього, бажання повторити гру. 

Досить важливо в педагогічній роботі використовувати дидактичні ігри та 
вправи різного ступеня складності залежно від індивідуальних здібностей дітей. 
Наприклад, такі ігри, як: 

• «Знайди такий самий візерунок»; 
• «Склади квадрат»; 
• «Кожну фігуру на своє місце»; 
• «Добери за формою»; 
• «Дивовижна торбинка»; 
• «Хто більше назве?» та ін. 
Існує безліч дидактичних ігор і вправ, що впливають на уяву і сприяють 

розвитку нестандартного мислення в дітей. Такі ігри, як «Знайди нестандартну 
фігуру», «Чим різняться?» та їм подібні, спрямовані на тренування мислення під час 
виконання дій. 

Особливе місце серед математичних ігор посідають ігри на складання пло-
щинних зображень предметів, тварин, птахів із фігур. Дітям подобається складати 
зображення за зразком, вони радіють своїм результатам і прагнуть виконувати 
завдання ще краще. Граючись, діти краще засвоюють програмовий матеріал, 
правильно виконують складні завдання. 

Застосування дидактичних ігор підвищує ефективність педагогічного процесу, 
сприяючи розвитку в дітей пам'яті, мислення, а також позитивно впливаючи на їхній 
розумовий розвиток. 

Такі дидактичні ігри можна використовувати як на заняттях з індивідуального 
навчання дітей з особливими освітнімц потребами, так і на уроках у початковій школі. 

У скарбничці вихователя ЗДО з організації ігрової діяльності можуть бути ігри: 
з мовленнєвого розвитку дітей [4]; ігри валеологічного змісту [8]; ігри математичного 
зміст, логіко-математичного спрямування [5]; ігри фінансово-економічної 
спрямованості; розвиваючі ігри [7]; ігри по сталому розвитку [6]; ігри, що можна 
виготовити своїми руками [5] та багато ін.  

Також, досить важливими є ігри на встановлення дружних, довірливих 
взаємин, що знижують рівень особистої тривожності дитини, розвивають 
комунікативні навички, формують партнерську взаємодію, сприяють створенню 
доброзичливого, психологічно безпечного і комфортного середовища для дитини. Як 
приклад: 

I. Ігри (вправи) на встановлення психологічного комфорту в групі (класі) 
1. Вправа – проблемна ситуація «У школі тварин» 

Притча «У школі тварин» 
Існувала колись школа для тварин. Вчителі були впевнені, що у них дуже 

зрозумілий навчальний план, але чомусь учнів переслідували невдачі. Качка була 
зіркою уроку з плавання, але повністю провалювала іспити, коли починала лазити по 
деревах. Мавпа була неперевершеною в лазінні по деревах, але отримувала трійки з 
плавання. Курчата були першими в пошуку зерен, але так зривали уроки з лазіння по 
деревах, що їх щодня відправляли до кабінету директора. Кролики робили сенсаційні 
успіхи з бігу, але їм довелося винаймати індивідуального викладача з плавання. 
Найсумніше йшли справи у черепах, яких після багатьох діагностичних тестів 
визнали «нездатними розвиватися» і відправили до спеціального класу, у віддалену 
нору ховрашка. 

Рефлексія 
• Як навчати різних дітей? 
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• Як підтримувати дітей з обмеженими можливостями? 
• Як будувати навчальний процес, щоб у ньому комфортно почувалися всі 

діти? 
• Як можна оцінювати різних дітей (способи оцінювання): за здібностями, за 

старанням, за іншим (яким?) принципом? 
2. Вправа «Дерево почуттів» 
Дітям пропонують повісити на дерево яблука зеленого кольору, якщо вони 

почуваються добре, комфортно, або червоного – якщо відчувають дискомфорт, якусь 
психологічну напругу.  

3. Вправа «Моря радості та смутку» 
Дітям пропонують пустити свій кораблик в море (радості або смутку), що 

відповідає їхньому настрою. 
II. Вправи – ігри для розвитку рухо-моторних навичок: 
1. Гра «Хто точніше?» 
Дошкільник підводиться зі свого місця, підходить до дошки, бере крейду, 

малює (квіточку, хмаринку та ін.) Потім йому закривають очі і намальоване треба 
витерти. Поразка, якщо дитина не все зітре з дошки. Діти оцінюють точність 
виконання. Потім завдання виконує інша дитина і т. д.  

2. Вправи для м'язів рук «Моя родина» 
Почергове згинання пальців, починаючи з великого. 
Цей пальчик – дідусь, 
Цей пальчик – бабуся, 
Цей пальчик – татусь, 
Цей пальчик – матуся, 
А ось цей пальчик – я, 
Ось і вся моя сім'я! 
3. «Капуста» 
Діти виконують рухи прямими долонями вгору-вниз, почергове поглажування 

подушечок пальців, потирання кулачком об кулачок, стискання й розтискання 
кулачків. Ми січемо капусту, рубаємо, Ми капусту солимо-солимо. Ми капусту тремо-
тремо. Ми капусту давимо-давимо. 

4. «Сплетені пальчики » 
Діти вправу виконують стоячи. Вони сплітають пальці, витягають руки долоня-

ми вперед, а потім піднімають їх угору і тягнуться якомога вище. Ми наші пальчики 
сплели і потягнулись догори. І як легкі пір'їнки – відштовхуємо хмаринки. 

5. «Руки на столі» 
Діти кладуть праву руку на стіл долонею догори, згинають і розгинають 

безіменний палець. Потім виконують те саме лівою рукою. Повторюють вправу кілька 
разів. 

На стіл ми руки покладем, долонькою вгору повернем. Безіменний пальчик 
дуже хоче бути більш потужним! 
6. «Кулак – ребро – долоня» 
У дітей руки розташовані на площині столу. Три положення руки (кулак – ребро 

– долоня) послідовно змінюють одне одного. Виконують спочатку правою рукою, 
потім лівою, потім двома руками разом. Кількість повторень – 8-10 разів. 

7. Кінезіологічні вправи: 
А) «Надування кульок» 
– Вдих носом, видихаємо і промовляємо: «Мо-лод-ці!» 
Б) «Свічка» 
Вихідне положення – сидячи за столиком. Уявіть, що перед вами стоїть велика 

свічка. Зробіть глибокий вдих і постарайтеся одним видихом задути свічку. А тепер 
уявіть перед собою 5 маленьких свічок. Зробіть глибокий вдих і задуйте ці свічки 
маленькими порціями видиху.  
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В) Антистресова гімнастика 
«Примхи погоди» 
- Яка погода зазвичай пізньої осені? (Дощить, сніжить.) Покажімо погоду. 

(Діти обличчям повертаються в потилицю одне одному так, щоб можна було 
торкнутися руками того, хто стоїть попереду.) 

- Уявіть, що ваші пальчики – сухозлітки. Приготуйте пальчики. (Діти 
показують руки зі злегка зігнутими пальчиками.) 

- Застукав дощик по спині, по плечах всіх дітей. (Діти легенько б'ють 
пальчиками по спині сусіда, який стоїть попереду.) Пальчики-сухозлітки ніби 
літають й стукають по всьому тілу. 

- А зараз пішов лапатий сніг. Це долоньки-сніжинки заплескали по спині, по 
плечах діточок. (Діти поплескують долонями по плечах і спині сусіда.) 

- Оберніться в інший бік і ще раз перетворіть свої пальчики на сухозлітки, а 
долоньки – на лапатий сніг. (Повторення масажу.) 

8. Вправи на зниження невротичних реакцій: 
1-й режим – погладжування: 
 долоньки; 
 лоб; 
 потилиця; 
 лопатки «привіталися»; 
 лікті погладили; 
 коліна погладили. 
2-й режим – постукування:  
 Масажувати одночасно за годинниковою стрілкою: 
 точку під носом та живіт (одночасно обертати очима); 
 під губою та куприк (одночасно обертати очима). 
Вправа «Апельсин» («Лимон») 
Мета вправи: навчити дитину управляти своїм гнівом, знизити рівень 

особистої тривожності. Перебіг вправи: 
Діти лежать на спині, голова трохи набік, руки і ноги злегка розведені в 

сторони. Попросіть дітей уявити, що до їхньої правої руки підкочується апельсин, 
нехай вони візьмуть його в руку і почнуть вичавлювати з нього сік (рука повинна бути 
стиснута в кулак і дуже сильно напружена 8-10 секунд. 

Потім педагог говорить: «Розтисніть кулачок, відкотіть апельсин (деякі діти 
уявляють, що вони вичавили сік), ручка тепла, м'яка, відпочиває». 

Потім апельсин підкотився до лівої руки. Ту саму процедуру виконують лівою 
рукою. Бажано виконувати вправу двічі (при цьому поміняти фрукти), якщо виконують 
тільки її одну, якщо в комплексі з іншими вправами – достатньо одного разу (з лівою і 
правою руками). 

Для того щоб результат роботи з агресивними дітьми був стійким, необхідно 
опрацювати кожну характерологічну особливість дитини, щоб корекційна робота 
мала системний, комплексний характер. Для ефективності коригування необхідна 
також робота з батьками агресивної дитини. 

Вправа «Це я, упізнай мене!» 
Мета вправи: розвивати здатність до емпатії, уміння позбавлятися 

агресивності. 
Перебіг вправи. Одна дитина повертається спиною до тих, хто сидить. Діти по 

черзі підходять до неї, гладять по спинці та називають ласкавим ім'ям. Ведучий 
намагається вгадати, хто її погладив і назвав. 

Вправа «Сопілочка» 
Мета вправи: розслаблення м'язів обличчя, особливо навколо губ. 
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Перебіг вправи. Педагог каже: «Пограймо на сопілочці. Неглибоко вдихніть 
повітря, піднесіть сопілку до губ. Починайте повільно видихати і на видиху спробуйте 
витягнути губи в трубочку.  

Вправа «Цікава Варвара» 
Мета вправи: розслаблення м'язів шиї. 
Перебіг вправи: Педагог показує і пояснює: «Поверніть голову ліворуч, 

праворуч, щоб побачити якомога далі. М'язи шиї сильно напружені. Це неприємно. 
Подивіться вгору, закиньте голову, навіть дихати важко. Розслабтеся. Слухайте і 
робіть, як я: 

Цікава Варвара дивиться ліворуч, дивиться праворуч, а потім уперед – тут 
трохи відпочинете. Шия не напружена й розслаблена. А Варвара дивиться вгору – 
вище за всіх, вище за всіх! Повертається назад – розслаблення приємне. Шия не 
напружена й розслаблена. А тепер погляньмо вниз – напружилися м'язи шиї! 
Повернення назад – розслаблення приємно. Шия не напружена й розслаблена». 

III. ВПРАВИ Й ІГРИ, СПРЯМОВАНІ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК:  
1. Вправа «Нитки дружби» 
Учасники гри намотують нитку на палець, після чого розповідають про те, що 

вони найбільше люблять і як зазвичай відпочивають, потім кидають клубок іншій 
людині. У результаті в центрі утворюється «павутиння», «мережа», «єднальна 
нитка», яка об'єднує всіх учасників. Наступний етап – учасники змотують нитку у 
зворотному порядку та ставлять запитання дитині на протилежному її кінці. 

2. Гра «Приємно познайомитися» 
Дитина впродовж хвилини має розказати про себе історію, використовуючи 

реальні факти. Наприклад: «Ми живемо в Києві, Полтаві або Львові. У нас 1 собака, 
2 кішок, 2 папуги й 1 черепаха і т.д. Мою маму звати…, батька …, бабусю…, дідуся….  

3. Вправа «Скеля» 
Діти на підлозі (сидячи, лежачи, стоячи) вибудовують «скелю», набуваючи 

різних поз, тримаючись одне за одного. Умовна лінія на підлозі позначає урвище. За 
командою ведучого «Скеля готова? Завмри!» вздовж «урвища» перед «скелею» має 
пройти «альпініст» і не «зірватися». Він може триматися за «скелю». Усі учасники 
вправи по черзі виступають у ролі «альпініста». 

4. Вправа «Чарівна подушечка» 
Матеріали для гри: невелика яскрава подушечка. 
Перебіг гри. Учасники сидять у колі. Ведучий: «У нас є чарівна подушечка. 

Кожен по колу може взяти її в руки, притиснути до самого серця і сісти на неї, 
загадавши заповітне бажання. Воно може бути будь-яким. Наберіться сміливості, 
щоб розповісти нам про нього. Учасники гурту завжди зрозуміють і підтримають. Той, 
у кого в руках виявиться подушечка, буде завжди починати розповідь словами: «Я 
хочу», «Я мрію про…». Решта уважно слухатиме мовчки». 

5. Вправа «Малювання по колу вигаданої тварини» 
У кожного учасника є аркуш паперу й олівець певного кольору. Один малює 

голову людини (тварини) і передає далі. Сусід малює тулуб і передає тому, хто 
сидить поруч. Той домальовує ноги й віддає наступному сусідові, який розказує про 
зображуваний об’єкт.  

6. Вправа «Доброта» 
Педагог говорить: «У кожному з нас певною мірою розвинене почуття доброти, 

добре ставлення до людей. Що ви можете сказати доброго про своїх друзів, 
вихователів, батьків? У вас є 1 хвилинка для того, щоб підготуватися до розповіді. 
Ваша розповідь має бути стислою та конкретною, при цьому потрібно підкреслити, 
що саме ви цінуєте в кожному з тих, про кого розповідаєте». 

7. Гра «Привіт!» 
Ведучий: «Почніть, будь ласка, ходити кімнатою. Я пропоную вам привітатися з 

кожним з групи за руку і сказати: «Привіт! Як твої справи?» Говоріть тільки ці прості 
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слова і більше нічого. Коли всі привітались одне з одним і група звикла до цього 
ритуалу, можна запустити друге коло – з іншим привітанням, наприклад: «Як добре, 
що ти тут!». Ця гра фізично зближує учасників групи одне з одним і привносить у 
спільну роботу елемент дружніх взаємин. 

8. Вправа «Кольорові долоньки» 
Учасники групи хаотично пересуваються класом. Ведучий тримає три «долоні» 

(синю, червону, жовту), вирізані з кольорового картону. Ведучий піднімає «долоню» 
певного кольору вгору. Кожен повинен привітатися якомога з більшою кількістю 
гравців. Вітатися слід у різні способи. 

Варіанти сигналів: 
• червона долоня – потиснути руку; 
• синя долоня – погладити по плечу партнера; 
• жовта долоня – «привітатися спинками». 
Під час виконання цієї вправи заборонено розмови. 
9. Гра «Нове коло»  
Мета гри: сфокусувати увагу, відчути солідарність і повагу одне до одного. 

Фізичний контакт є символом єдності групи. 
Перебіг гри. Педагог говорить: «Будь ласка, встаньте всі у велике коло і 

візьміться за руки. Роз'єднайте руки. Одну мить постійте із заплющеними очима й 
зовсім нерухомо, відчуйте своє тіло, своє положення в просторі кімнати. Добре, якщо 
ви зумієте розслабитися та заспокоїтися. Коли я дам команду, ви всі почнете, не 
розплющуючи очей, рухатися до центру кола доти, доки не зійдетеся в середині. 
Зробіть це дуже повільно й обережно і знову візьміться за руки. Коли ви опинитеся в 
центрі, то постійте там хвилину спокійно, але очей не розплющуйте. Потім ви маєте 
так само повільно і спокійно, усе ще не, розплющуючи очей, знову відійти назад і 
тільки там розплющити очі. От і все. А тепер почніть знову повільно йти до центра». 

10. Вправа «Ми – дорослі» 
Педагог говорить: «Заплющте очі. Спробуйте уявити себе дорослим. У що ви 

будете одягнені? Як будете сидіти? Сядьте так, ніби ви вже стали дорослими. Як 
будете розмовляти? Як до вас будуть звертатися інші люди?» 

Коли всі діти побувають у ролі дорослих, можна запропонувати обговорити, чи 
сподобалося їм бути в ролі дорослих, чому. Запитати, кому з дітей найкраще вдалося 
впоратися з роллю дорослого. 

11. Гра «Батько, вихователь, дитина» 
Мета гри: усвідомити позицію вихователя, батьків та дитини. 
Перебіг гри. Діти отримують завдання: «похвалити», «втішити», 

«підбадьорити», «посварити» і т. ін. Кожен демонструє, як він це буде робити. 
IV. Поради вихователю (вчителю), у групі (у класі) якого навчається дитина з 

особливими освітніми потребами: 
Звичайний вихователь (учитель) може бути успішним за умови, якщо: 
 він досить гнучкий; 
 йому цікаві труднощі і він готовий спробувати різні підходи; 
 він поважає індивідуальні відмінності; 
 уміє слухати і застосовувати рекомендації членів колективу; 
 почувається впевнено в присутності іншого дорослого в класі; 
 згоден працювати разом з іншими педагогами в одній команді. 
V. Як необхідно саморозвиватися для роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами: 
 Навчитися розуміти різницю між дітьми й толерантно ставитися до 

особливих дітей, але в жодному разі не акцентувати увагу на їхніх особливостях. 
 Сприяти тому, щоб кожна дитина почувалася прийнятою колективом. 
 Сприяти створенню в дитячому колективі атмосфери доброзичливості, 

справедливості й терпимості.  
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 Надавати індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлювати дітей 
з особливими потребами від основної групи дітей. 

 Намагатися наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей такої 
дитини. 

 Співпрацювати з іншими педагогами, логопедом, психологом, лікарями в 
одній команді. 

VI. Загальні правила роботи з дітьми з особливими освітніми потребами: 
 Дотримуйте встановленого розкладу дня. 
 Пропонуйте безпечне місце, звідки діти могли б спостерігати за діяльністю 

інших. 
 Сприяйте залученню дітей до груп. Можна просто виконувати завдання 

удвох. 
 Використовуйте позитивне підкріплення (усмішку, кивок чи плескання по 

спині), хваліть за правильні дії, не примушуйте до колективної роботи, приділяйте 
особливу увагу, щоб у дітей виникло відчуття довіри, необхідне для колективної 
роботи. 

 Звертайте увагу на докладені зусилля, а не на результат. 
 Особливо складно працювати з агресивними дітьми, тому обмежуйте 

рівень шуму і візуальної стимуляції. Необхідне просторе приміщення, щоб можна 
було виокремити гіперактивних дітей. 

 Давайте чіткі вказівки: діти мають повною мірою розуміти, чого від них 
хочуть, у групі (класі) має бути розпорядок дня, на агресивну поведінку слід ре-
агувати миттєво й організовувати паузи, щоб заспокоїти дітей. 

 Учіть дітей контролювати свої дії, емоції. 
Висновки. Сучасна дидактика, звертаючись до ігрових форм навчання дітей, 

убачає в них можливості ефективної взаємодії педагога й вихованців, продуктивної 
форми їхнього спілкування та взаємодії.  

Ігровий процес, як зона найближчого розвитку дитини, вимагає 
високопрофесійного педагогічного супроводу дорослих, збагаченого ігрового 
середовища та індивідуального підходу й врахування особливостей кожної дитини в 
процесі гри.  

Дидактична гра – це не самоціль, а засіб навчання й виховання, її термін 
підкреслює педагогічну спрямованість та багатогранність застосування. Вона є 
одним із найефективніших ресурсів виховання й навчання дітей, озброєння їх 
необхідними життєвими вміннями й навичками, в тому числі й дітей з особливими 
освітніми потребами.  
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РЕФЛЕКСІЯ ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ВЛАСНОЇ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ 
Анотація.У статті представлено короткий теоретичний аналіз стану 

вивчення питань, що стосуються рефлексії власної професійної діяльності 
сучасного педагога закладу дошкільної освіти. Описано основні психологічні 
аспекти рефлексії, як механізму «Я-концепції». Розглянуто модель рефлексивної 
діяльності педагога за Ф. Кортхагеном. 

Ключові слова: рефлексія, власна професійна діяльність, самопізнання, 
рефлексивний аналіз, вихователь закладу дошкільної освіти, ключові 
компетентності, модель рефлексивної діяльності. 

Сучасне суспільство потребує висококваліфікованих фахівців, професіоналів, 
здатних апробовувати нове і прогресивне, готових до засвоєння та впровадження 
нових ідей, самопізнання та самооцінки. Саме тому зростає потреба у фахівцях, які 
здійснюють рефлексивний аналіз власної педагогічної діяльності, мають розвинені 
рефлексивні уміння, що стають важливими чинниками їх особистісного розвитку, 
професійної компетентності та успішної життєдіяльності в цілому. Рефлексивна 
компетентність педагога розглядається як складова професійної і має вагоме 
значення для його безперервного професійного вдосконалення.  

Вітчизняні психологи розглядають рефлексію як регулятор життєвого 
становлення особистості (В. К. Калін, C. Д. Максименко, О. Б. Старовойтенко, 
Т. М. Титаренко, О. Я. Чебикін, Н. В. Чепелєва, В. М. Ямницький) та умову 
професійного становлення особистості (М. Ю. Варбан, І. О. Котик, Л. М. Цибух, 
Т. М. Яблонська). 

Як говорить А. В. Карпов, проблема рефлексії є такою ж унікальною, як і сама 
рефлексія, оскільки, по-перше, притаманна винятково людській природі, по-друге, як 
здатність усвідомлювати, є не тільки продуктом свідомості, формою її існування, 

найважливішою умовою, а також однією з основних механізмів 3, с. 3. 
У сучасних філософських словниках феномен «рефлексія» (від лат. reflexio – 

обернення назад, відображення) характеризується як: принцип людського мислення, 
що спрямовує його на осмислення та усвідомлення власних форм та передумов; 
предмет розгляду знання, критичний аналіз його змісту, методів пізнання; процес 
самопізнання, що відкриває особливості внутрішнього світу людини [8, с 579]. 

Критичний аналіз експериментальних досліджень рефлексії дозволив 
І. М. Семенову і С. Ю Степанову виокремити такі її основні психологічні аспекти, як 
інтелектуальний, особистісний, кооперативний, комунікативний [7, с. 36]. Найбільша 
кількість досліджень стосується інтелектуального аспекту рефлексії як уміння 
суб’єкта виділяти, аналізувати і співвідносити з предметною ситуацією власні дії. 
Інтелектуальна рефлексія є новоутворенням молодшого шкільного віку, особистісна 

https://vseosvita.ua/library/kartoteki-didakticnih-igor-dla-doskilnikiv-za-programou-osvita-dla-stalogo-rozvitku-180125.html
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проявляється у підлітків. У дослідженнях, спрямованих на визначення особистісного 
аспекту рефлексії, робиться акцент на активізацію принципу саморозвитку 
особистості. Згідно з ним культивується рефлексія, що забезпечує самоорганізацію і 
самомобілізацію особистості в різних умовах її існування. Рефлексія виступає як 
процес осмислення особистісних змістів (образів особистості, з якими ототожнює 
себе «Я»), який призводить до їх поступальних змін і породжує новоутворення 
особистості в різних умовах її існування. Поняття «особистісна рефлексія» у цих 
дослідженнях розглядається в одному синонімічному ряду з поняттям 
«саморефлексія» (Н. І. Гуткіна, І. Д. Бех, В. К. Зарецький та інші).  

Вивчення комунікативного аспекту рефлексії показало, що розвиток цього 
складного явища самосвідомості здійснюється у спілкуванні, через взаємодію з 
іншими людьми. Кооперативний аспект рефлексії проявляється в проектуванні 
колективної діяльності, що вимагає координації професійної позиції і групових ролей 
суб’єктів, а також кооперацію їх спільних дій. Як наголошує Є. В. Лушпаєва, 
кооперативна рефлексія виконує дві взаємопов’язані функції: когнітивного освоєння 
ситуації (формування уявлень про себе, партнера, контекст взаємостосунків) та 
управління (регуляції, координації, розвитку) [4]. 

Професійний розвиток педагога відбувається поряд з розвитком його 
особистості. Особистісний розвиток дає стимул для професійного зростання через 
більш глибоке розуміння дидактичних і методичних принципів, що в сукупності являє 
собою досвід педагогічної діяльності. У свою чергу, зміни в професійній діяльності 
незмінно супроводжуються змінами в особистості педагога внаслідок критичного 
осмислення та рефлексивного переосмислення своїх переконань, життєвих 
цінностей, набутого досвіду.  

Рефлексія власної професійної діяльності – це оцінка своєї педагогічної 
діяльності та отриманих результатів, а також своєчасне внесення корективів у власну 
професійну діяльність. Це те, що дозволяє педагогу змінювати та коригувати освітню 
діяльність відповідно до поставлених цілей і заявлених вимог до результатів.  

Однією із основних умов реалізації Державного стандарту дошкільної освіти є 
«педагог як фахівець, який стимулює процес розвитку дитини». Педагогам 
дошкільної освіти рекомендовано будувати освітній простір згідно з цінностями 
гуманної філософії та педагогіки. Це передбачає сформованість гуманістичних 
цінностей педагогів, особистісної зрілості, широкого світогляду, високого рівня 
освіченості, а також практичну вмілість створювати відповідне означеним цінностям 
освітнє середовище, зокрема інклюзивно спрямоване, будувати взаємини з 
вихованцями на засадах партнерства, здатність до розуміння себе та іншого, 
розуміння конкретної ситуації буття кожної дитини. 

Професійне навчання педагогів дошкільної та початкової освіти може 
здійснюватись на основі цілісної філософії розвитку особистості в період дитинства. 
Сучасна дошкільна освіта вимагає розвинених рефлексивних умінь вихователя. 
Педагог має бути здатний проявляти ïx, орієнтуючись на вікові та індивідуальні 
особливості розвитку дітей, організаційні та змістовні характеристики освітнього 
процесу в різних групах дошкільного закладу [5]. 

З позиції компетентнісного підходу рефлексивні вміння досліджуються в 
наукових доробках І. Ф. Ісаєва, Т. В. Леонтьєвої, А. С. Роботової, В. О. Сластьоніна, 
І. Г. Шапошнікової. У професійному стандарті «Вихователь закладу дошкільної 
освіти» дається перелік трудових функцій, професійних компетентностей сучасного 
вихователя ЗДО, а саме: 

- прогностична компетентність (здатність планувати та прогнозувати 
результати освітнього процесу; здатність до цілепокладання, самоорганізації); 

- організаційна компетентність (здатність забезпечувати здобуття 
дошкільної освіти державною мовою; здатність обирати ефективні методи, форми та 
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засоби організації освітнього процесу; здатність забезпечити здобуття дошкільної 
освіти дітям з особливими освітніми потребами); 

- оцінювально-аналітична компетентність (здатність визначати рівень 
сформованості компетентностей у здобувачів освіти, відповідно до Державного 
стандарту); 

- предметно-методична компетентність (здатність формувати основні 
ключові компетентності здобувачів освіти); 

- здоров’язбережувальна компетентність (здатність організувати фізично і 
психологічно безпечне освітнє середовище); 

- проєктувальна компетентність (здатність організовувати та проєктувати 
освітні осередки за принципами універсального дизайну); 

- психо-емоційна компетентність (здатність до саморегуляції та 
самоконтролю, гнучкість, адаптивність); 

- педагогічне партнерство (здатність до командної взаємодії усіх учасників 
освітнього процесу); 

- морально-етична компетентність; 
- здатність до навчання упродовж життя (здатність до саморефлексії, 

самооцінки власної професійної діяльності); 
- інформаційно-комунікаційна компетентність (здатність до ефективного 

використання ікт, орієнтуватися в інформаційному просторі) [6]. 
Отже, щоб відповідати даним вимогам сучасний вихователь ЗДО повинен 

володіти такими професійними якостями: педагогічний такт, емпатія, культура 
професійного спілкування, педагогічний оптимізм, авторитетність у спілкуванні з 
дітьми та їх батьками. 

Якість професійної діяльності педагога дуже залежить від особистісних 
рефлексивних умінь. Вихователь, який схильний до рефлексії, – це активний педагог, 
який вміє аналізувати результати своєї діяльності, орієнтується на поставлені цілі, 
коригує майбутні дії з метою досягнення кращих результатів.  

На думку голландського педагога Ф. Кортхагена, рефлексія – це розумовий 
процес, спрямований на структурування та реконструювання досвіду, проблеми, 
наявного знання чи уявлень, та пропонує наступну модель рефлексивної діяльності 
педагога – ALACT model (за першими літерами слів, що означають етапи рефлексії): 

Action – дія 
Looking back on the actions – погляд назад на вчинену дію 
Awarness of essential actions - усвідомлення суттєвих aспектів 
Creating of alternative methods of action – створення aльтернативних методів дії  
Trial – апробація нової дії. 
ALACT часто називають рефлексивним колом, оскільки проектувальній 

діяльності педагога зміст кожного наступного етапу визначається результатом 
попереднього.  

Розглянемо зміст кожного з етапів педагогічної рефлексії:  
1. Дія. Цикл рефлексії розпочинається з конкретної дії. Ця дія може бути 

дуже простою (елементарною): елементи навчальної діяльності, гра, спостереження, 
фізична активність чи образотворча діяльність. Ця дія може бути і комплексною, 
наприклад: проведення ряду занять, спрямованих на естетичне виховання, 
моральне, трудове чи фізичне виховання, розвиток мовленнєвих умінь дітей 
дошкільного віку (швидше це вже не просто дія, а саме досвід діяльності).  

2. Погляд назад на вчинену дію. Рефлексія передбачає, що aналіз дії 
розпочинається вже у процесі її виконання. Найчастіше це відбувається, коли в самій 
дії було щось незвичайне чи поставлена мета не була досягнута, або, навпаки, мету 
досягнуто несподівано легко. Проводиться докладний, неупереджений, детальний 
опис складників елементів дії (ніби це робила відеокамера).  
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3. Усвідомлення суттєвих аспектів. На цьому етапі особливу увaгу приділяють 
різним аспектам дії, встановленню взаємозв’язків між ними, виявленню причино-
нaслідкових зв’язків усередині дії. 

4. Створення альтернативних методів дії відбувається як пошук і відбір інших, 
більш результативних, способів досягнення поставлених цілей. Принципово 
важливим є не стільки вибір альтернативних методів, прийомів і форм, скільки їх 
відповідність конкретній ситуації.  

5. Апробація нової дії – нова спроба досягнення поставленої мети, що 
здійснюється новими засобами в новій ситуації. Таким чином, етап апробації нової дії 
починає новий цикл професійної рефлексії, коли після виконаної дії педагог аналізує 
свою діяльність, її результативність. І цикл знову розпочинається спочатку [9].  

Отже, професійною рефлексією вважаємо співвіднесення можливостей свого 
«Я» з тим, чого вимагає обрана професія, зокрема, з існуючими вимогами і 
посадовими обов’язками. Вона допомагає людині сформулювати очікувані 
результати, визначити цілі подальшої діяльності, скоригувати особистий професійний 
шлях. Роль професійної рефлексії в педагогічній діяльності важко переоцінити: вона 
допомагає усвідомлювати людині внутрішні особливості (які забезпечують діяльність 
суб’єкта відповідно до прийнятих рішень) і спрямовувати свої зусилля на позитивну 
динаміку результативності своєї діяльності. Саме тому рефлексія має бути важливим 
компонентом у системі самостановлення сучасного педагога. 
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ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM 
У РОБОТІ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ЗДО 

Анотація. У статті розкривається важливість «інформаційно-цифрової 
компетентності» як складової професійної компетентності сучасного педагога, 
розглянуті особливості побудови дистанційного курсу за допомогою сервісу 
Google Клас, зокрема надано практичні інструкції створення курсу, додавання 
завдань, теоретичних матеріалів, настроювання інтерфейсу та інших його 
засобів. 

Ключові слова: інформаційно-цифрова компетенція, інтернет-технології, 
онлайн-інструменти. 

Аналіз науково-педагогічної літератури показує, що дослідження шляхів 
формування інформаційно-цифрової компетенції педагогів ведуться в різних 
напрямках. Більшість наукових публікацій присвячено виділенню та обґрунтуванню 
структурних компонентів, змісту, засобів формування даного поняття (М. Бовтенко, 
Л. Бочарова, Л. Горбунова, І. Єрьоміна та ін.). На думку багатьох вітчизняних і 
зарубіжних дослідників В. Ю. Бикова, Н. І. Гендиної, С. О. Зайцевої, Н. В. Морзе, 
Ф. Ю. Уварова, Р. Райса, М. Мак-Креді, Ш. Чанга та ін. питання виокремлення ІК-
компетентності як ключової стало предметом дискусій. Досі існує різноманіття думок, 
як саме має називатися ключова компетентність, пов’язана з галуззю ІКТ. У наукових 
працях трапляються серед ключових компетентностей у сфері ІКТ – цифрова 
грамотність (ЄС), електронна компетентність (е-компетентність) (Дж. Романі) та ін. 
Завдяки різним підходам до визначення цього поняття, узагальнюючи дискусійні 
питання щодо ІК-компетентності, слід зазначити, що це поняття перебуває у стані 
розвитку [1]. 

Застарілі методики навчання, відсутність стандартів цифрової компетентності, 
відповідної системи підвищення кваліфікації з питань цифровізації освіти для 
педагогічних працівників, а також низька доступність цифрових технологій для всіх 
учасників освітнього процесу, призвели до низького рівня цифрової компетентності 
освітян в усіх сегментах державної системи освіти. Такий підхід не відповідає 
сучасним вимогам цифрового суспільства. На думку С.В.Антощук, переважна 
більшість педагогів, на жаль, самі не мають таких компетентностей та володіють 
практикою використання нових дидактичних засобів в освітньому процесі. Тому 
головним завданням сьогодення є формування нових професійних компетентностей 
педагогів, пов'язаних зі стрімким розвитком цифрового суспільства [4]. 

Цифрова компетентність передбачає впевнене та критичне використання 
цифрових технології у професійній діяльності, повсякденному житті та спілкуванні. 

Цифрова компетентність педагогічного працівника має забезпечувати розвиток 
широкого спектру усіх її складових: від медіаграмотності до опрацювання та 
критичного оцінювання інформаційних даних, безпеки та співпраці в мережі Інтернет 
до знань про різноманітні цифрові технології та пристрої, вміння використовувати 
відкриті ресурси та технології для професійного розвитку, ефективно користуватися 
цифровими технологіями та сервісами у навчальних та життєвих ситуаціях для 
розв'язування різних проблем та завдань за допомогою використання цифрових 
технологій. 

Інформаційно-цифрова компетентність є однією з ключових компонентів 
професійної компетентності педагога. Наскільки «просунутим юзером» має бути 
сучасний педагог-дошкільник? Чи потрібна цифрова грамотність вихователю, 
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практичному психологу, музичному керівнику ЗДО? Як і чому слід застосовувати 
інтернет-технології?  

Щоб спланувати методичний супровід педагогів і поліпшити їхню ІК-
компетентність, провела діагностику. Помітила цікаву тенденцію: рівень цифрової 
освіченості педагогів ЗДО відрізняється кардинально: від просунутого рівня до 
відсутності елементарних знань і навичок. Є вихователі, які використовують новітні 
технології на заняттях, а є педагоги, які навіть не мають електронної пошти.  

За результатами діагностики рівня ІК-компетентності педагогів і 
результативності методичної роботи, спланувала свою діяльність за напрямами: 

• ІКТ в освітньому процесі; 
• інформаційний простір педагогів; 
• програма вдосконалення навичок роботи педагогів з ІКТ; 
• інформаційний супровід сайту ЗДО; 
• публікація методичних розробок педагогів на сайті ЗДО. 
Обов’язково моніторила проміжні результати проведеної роботи, відстежувала 

динаміку змін рівня ІК-компетентності педагогів. Це дало змогу корегувати 
методичний супровід і стимулювати самоосвіту педагогічних працівників [3]. 

Адміністрація нашого закладу разом із творчою групою педагогів 
визначилась із інтернет-платформами для організованого освітнього простору, 
який доступний для дорослих та цікавий для сучасних дошкільників. На допомогу 
прийшли веб-сайт ЗДО, на якому розміщена інформація для всіх учасників 
освітнього процесу, телефонні мережі по типу Viber, Messenger, в яких педагоги 
ЗДО швидко розміщують важливу інформацію або посилання на організацію 
освітнього процесу з дітьми. Переконались, що досить ефективним є 
використання Google Meet Конференції, які дають змогу педагогам спілкуватись 
між собою та з батьками. 

Як працювати з сучасними педагогами, щоб не втратити звичної ефективності? 
Розпочала роботу з педагогами з детального розгляду інструментів сервісу Google. 
Провела майстер-класи щодо створення електронної пошти Gmail, облікового запису 
Google, роботу в Google-сервісах: Google Диск, Google Документи, Google Таблиці, 
Google Форми, Google Презентації, Google Meet Конференції, YouTube, Google 
Календар, Google Клас. 

Визначилась, що одним із найкорисніших додатків для роботи з педагогічним 
колективом є Google Клас – безкоштовна онлайн-платформа для ефективної 
співпраці, що створює інтерактивне онлайн-середовище. Google Classroom (в 
перекладі з англ. класна кімната) – безоплатний веб-сервіс для закладів освіти. 

Адже з усього, що може бути доступним для педагогів-дошкільників, вони 
найдоступніші. Google Клас – це сервіс Google, який об’єднує в собі всі перелічені 
вище сервіси, що дають змогу створювати, поширювати і класифікувати завдання 
онлайн, розміщувати відео, опитування, тексти та картинки, спілкуватись. При роботі 
в ньому доступний весь арсенал інтерактивних методів навчання. 

Серед переваг Google Classroom такі: 
 відсутність реклами; 
 безоплатна цілодобова технічна підтримка; 
 матеріали надійно зберігаються й гарантовано нікуди не зникнуть у 

випадку збою в роботі техніки; 
 подану на курс інформацію можна доповнювати, редагувати;  
 дає змогу інтегрувати всі матеріали, завдання, оцінювання, контакти, 

оголошення (не треба нічого друкувати або носити з собою); 
 можна зручно та швидко комунікувати – оголошення, нагадування про 

завдання педагогам та батькам їх вихованців [2]. 
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Завдяки Google Classroom адміністрація нашого закладу організувала 
інтерактивну освітню роботу з педагогами. За допомогою сервісу маємо змогу 
забезпечувати професійне зростання педагогів: 

 отримувати потрібні матеріали онлайн; 
 надсилати завдання; 
 створювати тестові завдання, опитування; 
 організовувати обговорення; 
 бачити статистику виконання; 
 створювати курси навчання для батьків; 
 контролювати процес самоосвіти. 
Google-клас свого закладу ми назвали «Педагоги Шепетівського ДНЗ № 6 

«Білочка». З 2020 року в період карантину через епідемію коронавірусу ми 
перейшли на дистанційну форму роботи та розпочали роботу у Google-класі. Для 
педагогів це дало можливість зрозуміти, що вкрай необхідними стали пошук нових 
форм організації освітнього процесу, методик, каналів комунікації, необхідність 
опанування новими знаннями. І хоча ЗДО повернувся до звичного формату роботи, 
необхідність використовувати ІКТ не зникла. Діти швидко опановують ґаджети й різні 
цифрові застосунки. Тож педагоги мають це враховувати й використовувати в роботі 
сучасні ІКТ [3]. 

Викладачі нашого Google Класу – завідувач, вихователь-методист, практичний 
психолог передають важливу інформацію, посилання на відео-уроки, корисні сайти, 
дають завдання та перевіряють їх, розсилають оголошення та створюють тематичні 
обговорення. За потреби на кожному етапі додаються коментарі, наприклад, коли 
завдання потрібно повернути, попросивши доповнити або виправити щось. 

Педагоги не тільки переглядають матеріали, але й пишуть коментарі, 
виконують завдання, складають тести, заповнюють анкети та таблиці, переглядають 
відеоролики, додані через посилання на YouTube. 

Помітила, що деякі педагоги мали труднощі при роботі в Microsoft Word. 
Запропонувала ознайомитись з відеороликами для збагачення знань в програмі 
Microsoft Word. Пізніше створила тест для перевірки знань.  

Використовуємо Google-форми як опитувальник, для тестування, адже це 
прекрасний і зручний інструмент, який дає змогу відразу перевіряти завдання.  

Була проведена зустріч в Google Meet Конференції для ознайомлення з 
принципом роботи, як користувача та як адміністратора з демонстрацією екрана. 

Провела майстер-клас по ознайомленню з новою програмою по використанню 
та створенню інтерактивних ігор https://learningapps.org/. Після опанування роботи у 
програмі педагоги ділились своїми напрацюваннями. Ознайомились з новою 
програмою подання інформації в гугл таблиці.  

Особисто для мене, як вихователя-методиста, робота у Google-класі досить 
зручна, дозволяє зробити процес навчання та спілкування багатостороннім. На цій 
онлайн-платформі доступний зворотній зв'язок з педагогами, вказується термін 
виконання завдань, розміщуються завдання одразу для всіх педагогів, створюються 
завдання у формі тестування, зручна форма оцінювання, педагоги можуть отримати 
індивідуальну консультацію. Робота у Google-класі для мене – це насичена праця, 
новий досвід, і період для саморозвитку. 

Алгоритм створення курсу та роботи в середовищі Google Classroom 
Де знайти додаток Google Glassroom? 
Знайти Google Classroom досить просто, для цього відкрийте браузер Google 

Chrome, увійдіть у свій обліковий запис Google, далі перегляньте додатки Google. 
Крок 1. Увійдіть в систему Google Classroom 
Натиснути на іконку Google Classroom з пререлічених додатків Google 

у верхньому лівому куті, поряд із зображенням облікового запису. 

https://learningapps.org/
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Після відкриття Google Classroom, можна почати створювати власний курс, або 
ж ви побачите тут перелік курсів, до яких ви отримали доступ раніше. 

Крок 2. Створіть курс 
Натисніть «+», щоб створити курс. Поставте позначку в чарунці на знак згоди 

не користуватися додатком Classroom зі студентами в закладі. Перш за все вам 
потрібно створити клас, вказавши його назву, розділ, тему та аудиторію та натиснути 
«Створити». Кожен курс автоматично отримує код, за яким педагоги згодом зможуть 
знайти свою «віртуальну аудиторію». Доступ відкритий також у мобільному додатку 
Google Клас для Android та iOS. 

Крок 3. Налаштуйте дизайн та ознайомтесь з меню 
Натисніть «Вибрати тему» або «Завантажити фотографію», щоб змінити 

зображення в шапці курсу.  
Створивши курс, ви потрапляєте на головний екран.  
Верхнє меню містить вкладки, вони ж підрозділи, завдяки яким відбувається 

керування навчанням – потік, завдання і люди. 
Вкладка «Потік» фактично є аналогом стрічки з соцмереж. Тут можна: 
 писати повідомлення, 
 кидати відео, посилання і світлини, 
 ставити завдання. 
Педагоги можуть коментувати матеріали чи просто спілкуватись один з одним. 

Саме тут відбуватиметься ваша основна комунікація із класом. 
Вкладка «Завдання» є своєрідним щоденником, або ж дошкою, де викладачі 

залишають завдання, які мають виконати педагоги. Тут можна зберігати заздалегідь 
підготовлені завдання, які поширюються в одному або декількох класах через ваш 
приватний кабінет. Педагоги закладу отримують завдання та бачать встановлений 
строк виконання, а виконавши – натискають кнопку «Здати», після чого завдання 
опиняється у викладача, який може виставити оцінку та відправити перевірену 
роботу педагогу. Украй зручно і те, що ви можете прослідкувати, чи дивився педагог 
завдання, чи навіть не відкривав надіслану йому вкладку. 

У вкладці «Люди» можна побачити всіх присутніх онлайн – викладачів та 
педагогів закладу. Саме тут ви можете знайти конкретну особу та надіслати 
їй персональне повідомлення. Попросіть педагогів заповнити профіль, вписавши ім’я 
та поставивши власне фото – так буде простіше орієнтуватися. 

Крок 4. Додайте навчальні матеріали та завдання 
Перейдіть у вкладку «Завдання». Натисніть «+», щоб створити завдання чи 

додати матеріали. У випадаючому меню оберіть «Матеріал». Це може бути 
завдання, запитання або інформація, до яких можна додавати посилання на сторонні 
ресурси, відео, текстові файли тощо. У вікні, що з’явилось, напишіть назву матеріалу. 
Коли матеріали завантажаться, натисніть «Опублікувати». 

Матеріали курсу можна сортувати за темами, що будуть відображені в лівому 
сайдбарі як рубрики. Натисніть на трикутник і додайте назву теми. 

Крок 5. Створіть завдання з тестами 
У випадаючому меню оберіть «Завдання з тестом». У вікні напишіть назву, 

оберіть адресатів завдання, вкажіть термін виконання, тему. Натисніть на іконку 
форми. Ви потрапили на сторінку редагування тесту. Коли відредагуєте форму, 
кликніть «Призначити». 

Крок 6. Забезпечте зворотний зв’язок 
Аби посилити зворотній зв’язок між адміністрацією, досвідченими педагогами 

та новачками, створюйте запитання. Для цього у випадаючому меню оберіть вкладку 
«Запитання» У спливаючому вікні напишіть текст запитання й натисніть «Запитати». 

Крок 7. Додайте викладачів до курсу 
Оберіть вкладку «Люди». Натисніть на кнопку «Запросити викладачів». 
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У спливаючому вікні введіть електронну адресу викладача, натисніть 
«Запросити». 

Викладачем курсу може бути вихователь-методист, завідувач або досвідчений 
педагог-наставник. 

Крок 8. Запросіть педагогів 
Натисніть на іконку «Запросити студентів». Напишіть e-mail педагога, якого 

необхідно додати до курсу, натисніть «Запросити». 
Крок 9. Перевірте виконані завдання 
Натисніть на вкладку «Завдання». Прокрутіть до завдання, яке потрібно 

перевірити, натисніть на назву. У картці завдання, що з’явилася, натисніть «Здав». 
Ви потрапили на вкладку «Роботи учнів», де можете переглядати та оцінювати 

виконані завдання. 
На мою думку, у Класі зручно працювати як викладачам, так і педагогам, 

оскільки служба забезпечує користувачів універсальним робочим апаратом, має 
зручний інтерфейс і можливості, необхідні учасникам освітнього процесу. Коли 
викладачі використовують Google Classroom, усі матеріали автоматично додаються в 
папки на Google Диску. Для педагогів також створюється папка «Клас» з вкладеними 
папками для кожного класу, до якого вони приєднуються. 

Висновки. Цифрова грамотність – неодмінна вимога сьогодення. А це означає 
велику кількість сервісів онлайн. Більше не треба витрачати свій час на стояння в 
черзі. Онлайн-послуги – це комфорт, зручність, економія часу. Цифрова грамотність 
необхідна для того, щоб ефективно використовувати всі можливості, які надає 
держава. Володіючи цифровою грамотністю, у людини з’являється більше шансів на 
працевлаштування, більше шансів на підйом кар’єрними сходами. Завдяки цифровій 
грамотності, кожен зможе вдосконалювати себе щодня, може проходити онлайн-
курси і тренінги, поповнювати власні знання, здобувати нові навички. Все це можливо 
і в 30, і в 50, і в 70 років. Це суперможливість. 
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК СВІТОВИЙ СТАНДАРТ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА. 

АКАУНТ ПЕДАГОГА У FACEBOOK 
 

Анотація. Педагог – це місток між сучасним світом і дітьми, тому, перш за 
все, він має розумітися у питаннях інформатизації освіти, вміти оперувати 
інформацією, має розвинути інформаційний імунітет, вміти розрізняти фейковий 
«маніпулятивний» контент та розумітися на онлайн програмах для спілкування – 
тобто володіти знаннями з медіаграмотності та медіагігієни.  

Ключові слова: інтернет, ІКТ, медіаграмотність, дистанційне навчання, 
факти, фейки, цифрова безпека, Facebook. 

Сучасний світ – це значки соціальних мереж на вашому смартфоні. Один клік, і 
ви усюди! Ви дізнаєтесь останні новини, милуєтесь «стрімами» з далеких екзотичних 
країн, готуєте вдома під керівництвом шеф-кухаря з «мішленівською зіркою», 
співпереживаєте з улюбленою героїнею кіно чи серіалу, знайомитесь з новинками 
моди та стилю… 

А що світ знає про вас? 
Адже, головне правило сучасного світу: «Що потрапило у мережу, залишиться 

там навічно!» 
Яке ж місце педагога у медіапросторі? Як орієнтуватись у вирі інформаційних 

потоків, як правильно працювати з батьками за допомогою інтернету? Яку позицію 
має зайняти педагог щодо соціальних мереж? Як поєднати своє право на 
самовираження (вільну інформацію і життя) та професійну етику, як навчитись 
правильно використовувати увесь спектр інформаційних можливостей? 

Ці питання є надзвичайно актуальними для сьогодення.  
21 квітня 2016 року в Україні постановою президії Національної академії 

педагогічних наук було схвалено «Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні». 
Головна ідея концепції полягає в сприянні становленню ефективної системи 
медіаосвіти в Україні.  

Згідно з цією Концепцією, медіаосвіта – частина освітнього процесу, 
спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості до 
безпечної та ефективної взаємодії з сучасною системою масмедіа, як традиційними 
(друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітніми (комп’ютерно- 
опосередкована комунікація, інтернет, мобільна телефонія) медіа, з урахуванням 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

У даній концепції чітко зазначалося, що стрімкий розвиток у сучасному світі ІКТ 
та ЗМІ ставить перед національною освітою завдання цілеспрямованої підготовки 
особистості до взаємодії з ними. 

Тому, працюючи над проблемою «Використання ІКТ у роботі педагога, 
використання презентацій Power Point», я переглянула безліч вебінарів, 
ознайомилась зі статтями у фахових виданнях, та занурившись у цифровий світ, я 
зрозуміла його переваги. Навчилась правильно розуміти і використовувати 
інформацію з різних медіаресурсів, змогла самостійно створювати дидактичні 
матеріали (ігри, презентації, навчальні відеоролики), працювати з батьками онлайн 
на доступних інтернет платформах. Проблема медіаосвіти стосується кожного 
учасника освітньо-виховного процесу. Ще більшої актуальності дане питання набуло 
під час поширення пандемії COVID-19, та переходу на дистанційну форму навчання. 
Тому дана проблема була обговорена на засіданні педагогічної ради, і, як результат, 
в ЗДО створено творчу групу педагогів з питання «Використання ІКТ в освітньому 
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процесі, як шлях оновлення змісту освіти згідно з сучасними вимогами». Розпочали 
роботу з анкетування педагогічного колективу, видокремлення основних векторів 
роботи, а саме: потреби введення консультування з медіаграмотності та 
інформаційної гігієни загалом, вироблення правил «безпечного користувача 
сучасними гаджетами та їх застосунками», створення соціального портфоліо 
педагога на основі сторінки у Facebook.  

Сучасний світ недаремно називається – інформаційним, адже для сучасної 
людини бути осторонь медіа просто нереально. І проблема сучасності вже не в тому, 
щоб знайти певну інформацію, а навпаки, не загубитися в інформаційному просторі. 
Людина має визначити, яка саме інформація їй потрібна, а яка є непотрібною чи 
навіть загрозливою. На жаль, неперевірена, недостовірна інформація 
використовується багатьма сучасними медіа, нормою також стало використання 
безлічі маніпулятивних технологій. Та я не прагну переконати педагогів відмовлятися 
від сучасних ІКТ технологій, а маю на меті спонукати переглянути ставлення до 
інформації, яка оточує щодня. 

Що ж таке медіаграмотність? 
Це комплекс знань, навичок і вмінь, що дозволяють розуміти, аналізувати та 

критично оцінювати медіасюжети та статті. 
Що ми отримуємо з медіа: констатацію фактів, інформування, судження (не 

має змоги оцінити чи якісно перевірити інформацію), емоції (інформація забарвлена 
потрібними емоціями), вплив ( інформація з метою змінити нашу думку). 

Тому основне завдання людини дивитись критично на будь-яку інформацію: 
- дивитися на факти, чи не містить інформація кількісний характер; 
- чи є констатація фактів; 
- чи дане інформування є якісним; 
- звертати увагу на експертів: чи є ці люди фахівцями у цьому питанні, 

галузі. 
Коли ми отримуємо інформацію, щоб оптимізувати її повноту, ми маємо її 

профільтрувати, тобто ставити перед собою такі питання: що сталося? де це 
сталося? коли це сталося? як це сталося? 

Тобто, з яких би джерел ви не отримали інформацію (новини, телепередача, 
Facebook, viber…), вона має дати відповідь на ці основні питання: хто? де? коли? як? 

Якщо користуватись алгоритмом та використовувати критичне мислення, ваше 
інформаційне поле буде більш наповнене правдивою інформацією. 

Одним із варіантів професійного зростання педагога є перегляд вебінарів, 
участь у освітніх Хабах та онлайн засіданнях. Тому усі ми маємо свої акаунти у 
Google, Facebook, Viber… Ми використовуємо їх, навіть не задумуючись про свою 
цифрову безпеку, і якщо офіційні цифрові платформи просто групують контент і 
захищають вашу приватність (тому що працюють на жорсткому американському 
законодавстві), то на противагу їм, діють шахраї-маніпулятори, які вигадують свої 
інструменти для збору наших даних в обхід «законослухняних» платформ. І до цього 
потрібно ставитись вкрай обережно, передусім, ви відповідальні за усі контакти 
(номери телефонів, сторінки у Facebook, чи viber – колег, батьків), що у вас наявні, 
цифрове обличчя педагога є частиною його професійного портрету, також важливим 
є безпосередня безпека вашої особистої інформації. 

Шахраї збирають по піщинці все: що ви читаєте, лайкаєте, чим поділилися з 
друзями та колегами, який ролик в YouTube порекомендували батькам, – на основі 
цього формується їм потрібний контент, все те, чим можна маніпулювати, чим можна 
скористатися, як можна обманути. Звідки ж вони беруть ці дані? 

- Ненадійний пароль, або один для всіх застосунків. Можуть зламати ваші 
сторінки, заволодіти вашими цифровими даними, діяти в мережі від вашого імені.  
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1. Наша фактична інформація (ПІБ, адреса, номер телефону), що наявні у 
банківських базах, які час від часу зламують і продають, нажаль це часті випадки і ми 
на них ніяк не вплинемо. 

2. «Емоційні гачки» у соціальних мережах:  
- Інформація від «державних установ» про повернення грошей, про розіграш 

квартири (виманювання ваших даних з картки). Використовують державні назви, 
фото відомих політиків чи діячів (детальніше про види можна дізнатись, просто 
ввівши у Google: «розіграші шахрайства»); 

- Viber – повідомлення про плату за застосунок, про допомогу хворому, про 
розіграш… основне правило якого – переслати це повідомлення не менше 10 друзів 
(можливість вами маніпулювати, ви легка здобич для псевдо лотерей, можливість 
дізнатись конфіденційну інформацію та інформацію особистого характеру, навіть до 
улюбленого кольору, імені домашнього улюбленця чи страви). 

Як вберегтися? Спікер Всеосвіти Оксана Мороз пропонує сайт 
https://1password-com.translate.goog/. Де найперше потрібно: 

1. Встановити менеджер паролів «1Password», для створення та збереження 
надійних паролів для кожного сайту; 

2.  Увімкнути 2-факторну аутентифікацію та зберегти коди у обліковому записі 
«1Password»; 

3. Підписатися на сповіщення про порушення. 
До цього я хочу додати ще низку правил: 
1. Користуйтесь за можливості лише ліцензійними програмами; 
2. Не відкривайте електронні листи невідомих адресатів; 
3. Не взаємодійте з дописами онлайн-тестів, рекламного, чи благодійного 

характеру (на кшталт «як я буду виглядати у старості?; поставте +, вам не важко а 
дитині, людині допомога; розішліть це 10 чи більше друзям; попередьте родичів і 
друзів…»); 

4. Не додавайте у друзі сторінки з незрозумілими аватарками (фото тварин, 
квітів, групи людей, пейзажі) або без них; 

5. Створивши групу для взаємодії з батьками у Viber, зробіть її закритою та 
залишайте за собою пріоритет долучення нових членів спільноти. 

6. Перед взаємодією з дописом (лайк, репост, коментар), перевірте дату його 
оприлюднення на Facebook та достовірність інформації на інших інтернет джерелах; 

7. Не користуйтесь одночасно всіма застосунками: перевірили пошту, Viber – 
вийдіть з програми, переглянули стрічку у Facebook – вийдіть з програми, а найкраще 
не лишайте активним інтернет-з’єднання постійно; 

8. Захистіть свій гаджет хоча б одним паролем, і блокуйте свої пристрої, якщо 
відходите від них; 

9. Усі операції, що потребують введення особистих даних, проводьте лише з 
власних пристроїв. 

Комунікація відіграє особливу роль у людському житті, у наш час вона 
перейшла у цифровий вимір. Сучасному педагогу важливо вміти розділяти два 
основні види спілкування: міжособистісне і масово-комунікаційне. Важливо розуміти, 
що можна оприлюднити: фото, допис, посилання, а що може дискредитувати вас як 
педагога та підірвати ваш авторитет. Ось тут і починається боротьба між «нехай весь 
світ дізнається про мене» та «професійною етикою та медіаграмотністю». 

Насамперед визначиться, для кого ви створюєте сторінку у Facebook: 
 друзі, родина чи батьки і адміністрація; 
 статті і дописи під «настрій» чи освітні новини; 
 фото з відпочинку чи відкриті заходи. 
Якщо ви проаналізували свою стрічку і побачили мікс з усього вище 

зазначеного, вам потрібно негайно все змінювати! 

https://1password-com.translate.goog/


39 

 

Отже, почнемо зі створення нової сторінки. Найкраще створити робочу 
сторінку педагога, і потихеньку перепідписавшись на потрібні вам освітні сторінки, 
видалити їх з основного акаунту. Те ж саме зробити з друзями за професійними 
вподобаннями, колегами чи адміністрацією. 

Так ви розвантажите свою особисту сторінку: перевірите наявні списки друзів 
(можливо, не слід надавати доступ стільком стороннім особам до свого особистого 
життя), підписки та сторінки, за якими стежите (на жаль, часто, більшість з них вже не 
актуальні).  

Після цього оберіть аватарку: якісне фото, де чітко видно обличчя, недоречно 
ставити фото тварин, квітів, групи людей, пейзаж (за такими аватарками найчастіше 
ховаються боти або ж шахраї). Це допоможе знайомим одразу вас ідентифікувати. 

По-друге, поповніть свою стрічку матеріалами відповідної тематики з 
професійних інтернет джерел (фахові журнали, освітні платформи…), щоб «не 
розлякати» майбутніх підписників. Це надасть змогу приєднуватись до освітніх груп у 
Facebook, які перед прийомом нового учасника перевіряють його, найчастіше це 
групи з якісним контентом! 

По-третє – публікація посилань з освітніх сайтів на власні розробки (якщо вони 
є) та сертифікатів проходження певних навчальних курсів, вебінарів. Адже, 
професійний педагог, завжди вдосконалюється! Також можете додавати авторські 
конспекти занять, заходів тощо. 

Увага! Розміщення чужих матеріалів можливе лише з дозволу автора, інакше 
це порушення авторських прав. 

Четверте – якщо ви займаєтесь творчістю поза роботою, чи маєте соціальну 
активну позицію і впроваджуєте її у повсякденному житті (але тільки позитивна 
інформація) – покажіть це! Дана інформація доповнить ваш портрет як 
різносторонньої особистості.  

Окремо хочу наголосити на розміщенні фото дітей, з якими працюєте:  
1. Не можна розміщувати будь яке фото дітей без згоди батьків; 
2. Якщо є дозвіл батьків: лише якісні фото 

педагогічного процесу, без оголених частин тіла 
(режимні моменти підготовки до сну, гімнастики 
пробудження), або ж доречніше розміщувати фото у 
закритих групах з використанням налаштувань 
приватності. 

Така сторінка допоможе вам структурувати 
ваше онлайн життя, захистить від небажаних 
коментарів, зможе бути частиною вашого 
професійного портфоліо.  

Щоб спокійно користуватись і спілкуватись на сторінці Facebook, потрібно 
подбати про її безпеку. Для цього є низка налаштувань, адже розробники сайту 
намагаються подбати про кібер безпеку. 

 Тому, зараз пропоную заглянути на вкладку «налаштування і 
конфіденційність» і трохи їх налаштувати. Знаходиться вона у правому верхньому 
куті сторінки (на комп’ютері), за трикутним значком. 

Знаходимо «Налаштування приватності та інструменти» та проходимо по 
всіх запропонованих пунтках. 

Ваша активність: 
Хто може бачити ваші майбутні дописи? Огляд усіх ваших дописів та позначок 

з вами. Обмежити аудиторію для дописів, якими ви поділилися з друзями друзів, або 
публічних дописів? Хто може бачити людей, сторінки та списки, за якими ви стежите?  

Бажано встановити мінімальний доступ, тобто лише друзям, або обраним 
друзям.  
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У розділі «Як люди можуть знаходити вас і зв'язуватися з вами?», краще 
взагалі мінімізувати доступ, обравши опцію «друзі друзів», або по можливості «лише 
я».  

Розділ «Спосіб отримання запитів на повідомлення» надає можливість 
взагалі вимкнути запити на повідомлення, або обмежити потік повідомлень від 
незнайомців, увімкнувши опцію «запит на повідомлення». 

Щоб убезпечити своє життя та свій акаунт від недоречних дописів, реклами та 
груп, вам стане у нагоді пункт «Обмеження», в якому є чіткі інструкції для 
застосування:  

 Блокування користувачів – ви заблокуєте користувача, він не 
бачитиме матеріалів, які ви публікуєте у своєму життєписі, не зможе позначити вас, 
запросити на події або в групи, почати з вами бесіду в чаті або додати вас у друзі; 

 Заблокувати повідомлення – ви заблокуєте чиїсь повідомлення і 
відеовиклики, ця людина також не зможе зв'язатися з вами у Messenger; 

 Блокування запрошень від додатків – ви заблокуєте запрошення в 
додатку від когось, усі майбутні запити з цього додатку від вашого друга автоматично 
ігноруватимуться;  

 Блокування запрошень від подій – ви заблокуєте запрошення на події 
від певного користувача, і автоматично ігноруватимете його майбутні запрошення на 
події. 

 Блокування застосунків – ви заблокуєте додаток, він більше не зможе 
звертатися до вас або отримувати приватну інформацію про вас через Facebook. 

 Блокування сторінок – після блокування сторінки, вона, особа, не зможе 
надалі взаємодіяти з вашими дописами чи відповідати на ваші коментарі. Ви 
не зможете залишати дописи на її життєписі чи відправляти їй повідомлення.  
Я маю надію, що у вас буде безліч підписників, а інформаційна стрічка 

наповнюватиметься лише правильним контентом.  
В Україні суспільство поступово переходить до інформаційної стадії свого 

розвитку, масова комунікація поєднується з міжособистісною за допомогою 
комп’ютерних технологій та розповсюдженню гаджетів. Швидка інформатизація 
вимагає від педагогів переформатизації свого ставлення до інформації та 
можливості спілкування з колегами та батьками. На курсах підвищення кваліфікації 
створені спеціальні інтенсиви, у інтернеті пропонуються різні види навчання, стають 
доступними різні навчальні платформи і програми. Та разом з тим, нас оточує безліч 
цифрових небезпек, і щоб ефективно взаємодіяти з цифровим світом, обов’язково 
потрібно знати, як захистити себе та свою інформацію, використовуючи знання з 
медіаграмотності та медіагігієни. Це прості правила, основою яких є критичне 
мислення: дивитися на факти – чи маєте ви змогу оцінити або якісно перевірити 
інформацію; чи не має інформація кількісний характер; чи є констатація факту, або 
навпаки забарвлена потрібними джерелу емоціями; чи дане інформування є якісним, 
або навпаки є метою змінити думку; звернути увагу на експертів: чи є ці люди 
фахівцями у цьому питанні, галузі. 

Та, на жаль найчастіше ми отримуємо новини, просто переглядаючи свою 
стрічку у Facebook. Часом навіть від сторінок чи людей, на які ми не підписувались, 
чи не знаємо. Чому так стається? Як обмежити наплив «непотребу» у вашу стрічку? 
Правила прості але дієві: не взаємодійте з підозрілими дописами; приєднуйте лише 
відомих вам людей ( друзів, колег, батьків); створивши групу для взаємодії з 
батьками, зробіть її закритою та залишайте за собою приорітет долучення нових 
членів спільноти; перед взаємодією з дописом (лайк, репост, коментар), перевіряйте 
дату його оприлюднення на Facebook, та достовірність інформації на інших інтернет 
джерелах. 

Створивши сторінку педагога у Facebook, контролюйте її наповнення лише 
якісним, доречним контентом, прискіпливо перевіряйте нових підписників, чітко 
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відмежовуйте особисте і професійне онлайн життя. Використовуйте інформаційні 
надбання не тільки для задоволення своїх власних потреб, а й для застосування ІКТ 
у своїй педагогічній практиці.  

Працюйте творчо, будьте креативними і ваше життя заграє ще яскравішими 
барвами. 
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ТРЕНІНГ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ: ШЛЯХИ САМОПІЗНАННЯ.  

СХОДИНКИ ДОСЯГНЕНЬ 
 

Анотація. Розвивати творчий потенціал педагогів, здатність 
осмислювати та використовувати на практиці сучасні технології, ознайомити 
учасників із засобами самопізнання; формувати у педагогів мотивацію до 
саморозвитку, впевненість у власних силах; навички спілкування та розв’язання 
конфліктів. 

Ключові слова: самопізнання, самореалізація, творчий потенціал, 
мотивація,конфлікт, успіх 

План тренінгу: 

https://www.youtube.com/channel/UCjEuCyiKxIgPlrzjXVOXD5w
https://vseosvita.ua/seminar/10
https://vseosvita.ua/webinar/informacijna-gigiena-ta-cifrova-bezpeka-ak-vazlivi-kompetentnosti-sucasnogo-pedagoga-433.html
https://vseosvita.ua/webinar/informacijna-gigiena-ta-cifrova-bezpeka-ak-vazlivi-kompetentnosti-sucasnogo-pedagoga-433.html
https://www.facebook.com/
https://www.youtube.com/watch?v=04gXke9GMrU&t=0s
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1. Притча 
2. Очікування від тренінгу 
3. Привітання 
4. Теорія  
5. Етюд ми схожі ми команда 
6. Вправа «Камінчик у черевику» 
7. Вправа «Рука допомоги»  
8. Вправа «Оплески» 
9. Поради рекомендації з розвитку навичок особистого тайм- менеджменту 
10. Вправа «Реклама» 
11. Вправу «Казковий вернісаж» 
12. Вправа Крок до успіху 
Хід тренінгу: 
1. Притча 
Якось ішов дорогою мудрець. Милувався красою світу і тішився життям, і ось, 

стрівся йому чоловік, що, згорбившись, тягнув велетенський тягар.  
– Навіщо ти прирікаєш себе на такі страждання? – запитав мудрець.  
– Я страждаю заради щастя своїх дітей і онуків, – відповів чоловік, – мій прадід 

усе життя страждав заради щастя діда, дід страждав заради щастя мого батька. І я 
готовий усе життя страждати – лише б мої діти та онуки були б щасливими. – А чи 
був хтось щасливий у твоїй сім’ї? – запитав мудрець.  

– Ні, але мої діти і онуки доконче будуть щасливі, – відказав нещасний чоловік.  
– Неписьменний не навчить читати, а кротові не виховати орла, – мовив 

мудрець. Спершу навчися сам бути щасливим, а тоді зможеш ощасливити своїх 
дітей та онуків.  

Професійна діяльність, робота є частиною життя кожної людини. А успіх у 
роботі є складовою щастя. Якщо говорити про педагогів, то тут варто згадати вислів 
Щ»об запалити вогонь в очах дитини, самому потрібно горіти». 

2. Очікування від тренінгу. 
Роздати учасникам заздалегідь приготовлені картки у вигляді листочків та 

запропонувати записати на них свої очікування від даного заняття. Кожен учасник 
озвучує свої сподівання.  

3. Привітання. 
Учасникам пропоную познайомитися ближче (адже всі вони уже знайомі). 

Сидячи по колу, кожен називає своє ім”я, вказує свою одну позитивну рису, яка 
починається на першу букву імені. А потім учасники називають свою негативну рису, 
яка, на їхню думку, заважає їм у роботі. Самостійно або з допомогою тренера та 
групи, педагоги трансформують негативні риси та якості у позитивні та визначають 
яким чином ця негативна риса може допомогти у роботі (намагаються навіть у 
поганому побачити добре, корисне). 

Як бачимо, у кожного з нас є багато позитивних рис, і навіть негативні риси 
можуть іноді допомогти педагогу у його роботі.  

Отож, для педагогів дуже важливо вміти вирішувати проблемні ситуації, вміти 
наповну використовувати свій природний потенціал, вміти правильно спрямовувати 
свої особистісні риси. 

4. Теорія: 
Виховання та навчання дитини – це особлива професія, яку не можна 

порівняти ні з якою іншою справою. Вона має ряд специфічних особливостей. 
Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є у житті – 

з людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості залежить її 
розум, характер, воля, її життя, її щастя. Кінцевий результат педагогічної праці 
можна побачити не сьогодні, не завтра, а через тривалий час.  
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Педагог, якому суспільство довірило навчати та виховувати дітей, повинен 
бути професіоналом своєї справи, гуманістом, володіти високою педагогічною 
культурою. 

Професійний саморозвиток педагогічного працівника дошкільного навчального 
закладу – це свідома робота щодо вдосконалення своєї особистості, яка 
реалізується в житті як професіонал, спрямована на розвиток своїх професійних 
знань, умінь і навичок, які забезпечують зростання професійної компетентності 
вихователя дошкільного навчального закладу; неперервний особистісний розвиток і 
успішну професійну реалізацію.  

Рушійною силою, відправною точкою і джерелом діяльності, спрямованої на 
забезпечення реалізації поставленого завдання для педагогічного працівника 
дошкільного навчального закладу є усвідомлення потреби у власному професійному 
саморозвитку.  

Ця потреба базується на протиріччі між тим рівнем досягнутого розвитку і 
новими усвідомленими професійно-особистісними цілями і задачами професійного 
саморозвитку. 

Саме тому у системі післядипломної педагогічної освіти доцільно 
впроваджувати види діяльності, спрямовані на активізацію процесів професійного 
розвитку і саморозвитку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. 

Професія вихователя – почесна, благородна і водночас дуже складна, адже 
вона вимагає не лише грунтовних знань, фахових навиків, а й певних психологічних 
особливостей, високих моральних принципів. Крім того, вчитель – особа публічна, 
вона постійно перебуває в центрі уваги учнів, батьків, колег, дирекції. Саме тому 
вчитель завжди повинен бути «на висоті»: 

5. Етюд. Ми схожі, ми – команда. 
Учасники виходять по черзі, вибираючи один одного за якоюсь подібністю 

(перший учасник виходить і просить вийти наступного, який має одяг такого ж 
кольору, або таку ж зачіску і т.д.).  

Усі схожі між собою, кожен прийшов у команду, тому що його обрали і на це 
були вагомі причини. 

6. Вправа «Камінчик у черевику». 
У моїй руці маленький камінчик. Уявіть собі, що такий камінчик потрапив у ваш 

черевик. Що ви відчуватимете? Можливо, спочатку цей камінчик не буде вам сильно 
заважати, і ви навіть забудете його витягнути, коли прийдете додому і роззуєтеся.  

Але якщо камінчик так і залишиться в черевику, то через деякий час нозі стане 
боляче, і цей маленький камінчик уже здаватиметься великим. Тоді ви роззуєтеся і 
витрусите його звідти. Проте на нозі вже може бути ранка, і маленька проблема 
стане великою – тепер уже доведеться лікувати ранку. 

Коли ми скривджені, сердимося або схвильовані, то спочатку це може 
здаватися маленьким камінчиком у туфлі. Якщо ми вчасно витягнемо його звідти, 
нога залишиться цілою і неушкодженою. 

Якщо ж ні – можуть виникнути проблеми, і чималі. Тому завжди корисно 
говорити про свої проблеми одразу, як тільки ви це відчули. Якщо ви скажете нам: «У 
мене камінчик у черевику», то ми знатимемо, що вам щось заважає, і будемо готові 
вас вислухати. 

Запропонувати учасникам на невеликих аркушах паперу сформулювати одну 
свою проблему й покласти аркуш у скриньку. Кожен із учасників тренінгу пізніше 
витягує один із аркушів і пропонує свій варіант вирішення проблеми. Так знаходять 
вирішення усі запропоновані ситуації, можливо, спільними зусиллями. 

Поради повинні бути дієвими та конкретними. Як кажуть, якщо хочеш почути 
відповідь, промов її вголос. А людина сама вибере потрібну її відповідь 

Висновок. Вивчаємо правило 1: «Щоб маленька образа не перетворилася на 
велику, про свої неприємні відчуття треба говорити одразу» 
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Робота в групах 
– Сформулюйте на аркуші найбільші проблеми чи страх у роботі з дітьми і 

покладіть до конверта. Обміняйтесь. Дайте поради, як краще вирішити це питання. 
Вони повинні бути конкретними і дієвими 

7. Вправа «Рука допомоги». 
Наголошую, що у професійній діяльності будь-якої людини бувають складні 

ситуації, труднощі, непорозуміння. І тут важливою є допомога та підтримка 
досвідчених колег. Учасникам роздаю картки у вигляді «руки допомоги», на яких 
пропонують записати прізвища та імена тих колег, до яких вони найчастіше 
звертаються за професійною допомогою.  

Результати вправи озвучуються. Картки з іменами, які повторюються кілька 
разів (більше 3-5) закріплюються навколо «дерева пізнання» (як символ праці на ниві 
знань).  

Акцентую увагу на тому, що у складних ситуаціях кожному члену колективу не 
слід замикатися у собі, залишатися сам на сам з проблемою, що у колективі є люди, 
котрі завжди радо прийдуть на допомогу, нададуть консультацію, мудру пораду, 
підтримають. 

8. Вправа оплески. 
Всі учасники стають по колу. Даю команду: Нехай вийдуть на середину ті, хто... 

(по черзі зачитує твердження 1-10, зміст тверджень повинен відповідати позитивним 
якостям та ознакам педагога). При виході окремих учасників всі присутні їм 
аплодують.  

1. ..хто працює в закладі більше 10 років.  
2. ..хто в цьому році підвищував свою кваліфікацію.  
3. ..хто передплачує фахові видання.  
4. ..хто любить читати художню літературу  
5. ..хто легко встановлює контакт з дітьми.  
6. ..хто у колективі має друзів.  
7. ..у кого не буває конфліктів з дирекцією.  
8. ..хто має педагогічне звання.  
9. ..хто володіє навиками роботи на ПК..  
10. ..хто любить свою роботу.  
9. Поради рекомендації з розвитку навичок особистого тайм-

менеджменту. 
Будь-яка людина мріє розширити часові рамки дня. Але переконана, що ці 

рамки суворі й неподолання, як стіни неприступної фортеці: 24 години все. 
Навіть якби доба містила 96 годин, усі зайняті люди так само скаржилися б на 

брак часу. Щоб упоратися із цієї проблемою, необхідно змінити свій світогляд. 
Витративши час та зусилля на розвиток навичок керування часом, Ви 

обовязково досягнете позитивних результатів. 
Правила 10\90  
Згідно із цим правилом, перші 10 % часу які витрачаються на попереднє 

планування та організацію роботи, забезпечують економію не менше ніж на 90 % 
часу на практичну реалізацію. 

Найбільш сприятливий час для складання плану роботи наступний день – 
кінець робочого дня. На це потрібно 10-15 хвилин. Розплановуємо лише 60 % 
робочого часу, 40 % залишаємо на форс-мажорні обставини. 

У процесі роботи викреслюйте пункти зі свого списку – плану за фактом їх 
виконання. Цінною для Вас у процесі є картина досягнутого.  

Так народжується відчуття успіху та руху вперед. Коли спостерігаєш себе в 
процесі послідовного виконання запланованого, отримуєш мотивацію та енергією, 
необхідні для того, щоб дійти до кінця списку. 

Одночасно підвищується самооцінка та зростає повага до себе. 
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13.  Вправа «Реклама». 
Ведуча: Складіть рекламне оголошення для газети так, щоб всі слова 

починалися на одну літеру. Наприклад: продається пухнастий, п'ятирічний папуга 
паїнька. Перебивається печивом, п’є пепсі, приходьте подивитися. 

Купуйте круту, коричневу, кльову куртку Кельвін Кляйн. 
11. Тому зараз ми виконаємо вправу «Казковий вернісаж». 
Кожна команда по черзі витягує згортки зі скриньки із описом знайомої всім 

казки, думає над відповіддю, потім зачитує опис казки і свій варіант відповіді. Отже, 
розпочинаємо. 

1. В якій відомій казці сіра непривітна особистість здійснює підступний план 
убивства двох осіб, і лише завдяки своєчасному втручанню громадськості все 
закінчується добре? (Червона шапочка.) 

2. Назвіть казку, в якій різні за своїм соціальним статусом герої займали по 
черзі помешкання, створене в незвичайному архітектурному стилі. І все було б 
добре, якби до помешкання не повернувся його попередній власник зі своїм 
охоронцем. От героям казки й довелося залишити незаконно зайняту територію. 
(Рукавичка.) 

3. Герой якої казки постійно виконує забаганки своєї норовливої дружини? 
Проте, як би він не прагнув задовольнити амбіції супутниці, вона щоразу підвищує 
рівень вимог. Зрештою, подружжя опиняється на початковому етапі задоволення 
власних потреб. (Золота рибка.) 

4. В якій казці головна героїня постійно й нахабно обмовляла тих, хто їй робив 
добро? А коли вона, щоб уникнути покарання, незаконно оволоділа чужим 
помешканням, то різні впливові особи намагалися провести з нею роботу з 
подолання її асоціальної поведінки. Вдалося це лише найменшому з усіх учасників 
експерименту. (Коза-дереза.) 

5. Назвіть казку, в якій ідеться про спортсмена, котрий вирушає на змагання з 
бігу з перешкодами. Хитрість і витримка допомогли йому дуже близько підійти до 
фінішу, проте фінал – трагічний. Проявивши занадто велику самовпевненість, він 
гине. (Колобок.) 

6. Назвіть казку, в якій головна героїня могла перевтілюватися в різні образи 
задля свого нареченого. Проте одного разу її нерозсудливість та імпульсивність у 
поведінці призвели до довготривалої розлуки закоханих. Та, долаючи різні 
перешкоди, вони все ж таки єднають свої долі. (Царівна-жаба.) 

12. Вправа. Крок до успіху. 
Мудрець передавав своєму учню всі таємниці буття. Це тривало багато років. 

Одного разу учень вирішив перевірити мудреця, наскільки той мудрий. 
Тоді учень підійшов до вчителя зі стиснутими долонями, в яких був живий 

метелик, і запитав: «У мене в руках живе чи мертве?». Учень вирішив, що якщо 
мудрець скаже, що живе, він стисне долоні, й метелик помре. Якщо скаже, що 
мертве, – він розкриє долоні, й метелик полетить. 

Відповідь мудреця була такою: «Усе у твоїх руках». 
Роздаю учасникам картки у вигляді ступні та пропонує записати ті риси, ознаки, 

якості, характеристики, яких, на їхню думку, їм не вистачає і яких вони прагнуть 
набути аби стати більш успішними у роботі. 

Простилаю вишитий рушник, на якому всі учасники спільно викладають 
«доріжку професійної майстерності», кожен роблячи свій «крок до успіху».  

(Вправа коментується кожним учасником заняття). 
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ІНТЕГРАЦІЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ В СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Анотація. В останні роки питання охорони та зміцнення здоров'я та 
пропаганди здорового способу життя стали особливо актуальними. З раннього 
віку педагоги розвивають у дітей рухову і пізнавальну активність, привчають їх 
думати і піклуватися про своє здоров'я, виховують у дітях усвідомлене ставлення 
до нього. Валеологічне виховання дітей дошкільного віку виходить на перші позиції 
за ступенем значущості; збереження фізичного здоров'я та психологічного 
благополуччя дітей є одним з основних напрямків педагогічної діяльності 
вихователів у ЗДО. 

Ключові слова: валеологічна свідомість, валеологічна освіта, інтеграція, 
здоров’я.  

Відображення змісту валеологічних знань дітей у Базовому компоненті 
дошкільної освіти. Загальна концепція неперервної освіти пропонує: обов’язковим 
компонентом нової системи національної освіти мають бути завдання з формування, 
збереження і зміцнення здоров’я, гігієнічне виховання населення, починаючи з 
раннього і дошкільного віку. Цей компонент змінює вимоги до всього змісту освіти, 
його пріоритетів, надає валеологічний характер, висуває першочергові завдання: 
формування валеологічної свідомості громадян України, культури здоров’я 
особистості. Значення подачі цього курсу полягає у пізнанні дитиною природи, 
людини, взаємодії людини з природою і суспільством, що сприяє формуванню її як 
здорової, самовдосконалюючої цілісної системи, яка, пізнаючи своє буття, близьких і 
рідних, стає активним трудівником своєї Батьківщини. 

У закладі дошкільної освіти валеологія є інтегрованою системою знань, які 
викреслюються з таких систем знань: «Ознайомлення з соціумом» «Ознайомлення з 
природою», «Фізкультура та здоров’я», «Музика і здоров’я», «Українознавство», 
«Зображувальне мистецтво і здоров’я», «Математика і здоров’я». 

У своїй сукупності базові знання інтегративних видів діяльності дітей дають 
можливість формувати елементи цілісної наукової картини світу та вирішувати такі 
завдання: 

1. Формувати знання про здоров’я людини як складову біосоціальних 
систем. 

2. Формування у дітей зародків валеологічної свідомості, бережливе і 
дбайливе ставлення до власного здоров’я, здоров’я інших людей, як найвищої 
цінності. 
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3. Виховувати у дітей мотивації здорового способу життя та мотиваційні 
установки на пріоритет здоров’я перед хворобами. Здоровий спосіб життя – головна 
мета формування, збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного і 
соціального здоров’я. 

4. Формувати практичні вміння та навички по зміцненню особистого 
здоров’я. 

5. Виховувати у дітей бажання брати активну участь в оздоровленні 
оточуючих людей, використовуючи придбанні елементи практичних навичок. 

Основними завданнями дошкільного інтегративного курсу «Валеології» є: 

 формування і розвиток теоретичних знань та практичних умінь у дітей 
раннього і дошкільного віку, необхідних для розуміння багатомірного та 
багатоскладового поняття здоров’я та процесу його укріплення і збереження; 

 здобуття основ знань та практичних вмінь у сприянні і використанні сучасних і 
давніх методик фізичного, психічного, духовного і соціального оздоровлення. 
Виховання зацікавленості до досвіду народної оздоровчої системи; 

 формування елементів валеологічного світогляду, оволодіння елементарною 
оздоровчою термінологією; 

 доцільне структурування і комплексування знань, практичних вмінь дітей з 
оздоровлення людини в різних видах навчальної, ігрової, трудової і побутової 
діяльності. 

 формування у кожної дитини розумових вмінь аналізу свого особистого стану з 
метою своєчасної самодопомоги; 

 виховання бажання і потреби дітей у використанні теоретичних і практичних 
знань в оздоровленні членів своєї родини, інших людей. 

Правильно організована освітня робота в ЗДО нерідко більшою мірою, ніж 
медично-гігієнічні заходи, забезпечує повноцінне здоров'я, попереджає розвиток 
захворювань дитини на ранніх стадіях. Успіх виховання здорової дитини 
забезпечується наступними обов'язковими умовами: 

1) готовністю педагога до здійснення валеологічної освіти дітей; 
2) особистісно-орієнтованою взаємодією дорослого і дитини; 
3) активною участю батьків у виховному процесі. 
Компоненти валеологічного виховання дітей дошкільного віку 

1. Екологічна культура. 
Екологічна культура, згідно з проектам «Концепції неперервної екологічної 

освіти», характеризується:  

 різнобічними глибокими знаннями про навколишнє середовище;  

 наявністю світоглядних ціннісних орієнтацій стосовно природи;  

 екологічним стилем мислення і відповідальним ставленням до природи і 
свого здоров'я;  

 набуттям умінь і досвіду вирішення екологічних проблем;  

 безпосередньою участю у природоохоронній діяльності;  

 передбаченням можливих негативних наслідків природоперетворюючої 
діяльності людини.  

Екологічна культура формується у дошкільному віці, коли діти ознайомлюються 
з особливостями навколишнього середовища. Враховуючи надзвичайну емоційну 
чутливість малюків, перевага надається емоційно-естетичному сприйманню природи, 
розвитку естетичних, інтелектуальних, гуманістично-спрямованих почуттів у 
ставленні до природи.  

Основу екологічної культури становлять елементарні знання про природу:  

 орієнтування у найближчому природному середовищі;  

 усвідомлення життєво необхідних потреб живих істот в умовах існування;  
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 ознайомлення з елементарними відомостями про взаємозв'язки живої 
природи, значення її в житті людини.  

Пізнання дітьми природи відбувається під час активної діяльності, коли вони 
оволодівають уміннями бережливого ставлення до її об'єктів, збереження та 
створення умов для їх нормального співіснування.  

Отже, вже з дошкільного віку дітям можна і необхідно прищеплювати любов до 
навколишнього середовища, вміння оберігати «зелених друзів» та примножувати 
багатства. Ось чому на перший план виходить така галузь педагогіки, як екологічне 
виховання взагалі та дошкільників зокрема.  

Екологічне виховання – це цілеспрямоване формування у людей різного віку 
екологічного мислення, екологічних, моральних, правових поглядів на природу і місце 
в ній людини. Його мета – формування особистості, здатної вільно орієнтуватися в 
природоохоронній ситуації.  

Перед педагогами стоїть завдання – виховати підростаюче покоління у традиції 
гармонійного співіснування з природою, раціонального використання та відтворення 
її багатств, у психологічній готовності оберігати природні цінності.  

Екологічне виховання дошкільників, як відомо, ґрунтується на засвоєнні дітьми 
системи знань про природу, про існуючі в ній зв'язки і Залежності, на усвідомленні 
впливу діяльності людини на природу. Але щоб виховати у дітей гуманне ставлення 
до природи, важливі не лише знання, а й виховання гуманних почуттів, позитивного 
досвіду у спілкуванні з природою.  

2. Фізична активність. 
Фізична активність – це інший складник здорового способу життя. Його сутність 

я викладу на підставі досліджень спеціалістів Стенфордського університету. 
Американські вчені наводять масу доказів, які могли б переконати людей займатися 
фізичними вправами. Серед них: фізичні вправи – це задоволення. Відповідний вид 
фізичних вправ знайдеться для кожного. Через декілька місяців ви так до них 
причепиться, що вже ні за що не кинете. А через півроку ви станете діяльніше, 
жвавіше. Відчуєте приплив сил, покращиться координація рухів, краще стане реакція. 
Легше буде справлятися з нервовою напругою і поганим настроєм. Зменшиться вміст 
жирових відкладень. Зміцняться кісткові тканини чи покращиться кровообіг, 
підвищиться працездатність.  

Не можна не погодитися з цими висновками, тому що вони багато разів були 
підтверджені реальною практикою. Фізичні вправи по праву входять в систему 
здорового способу життя, так як без фізичної активності стан людини значно 
погіршується, і не тільки фізичне, а й психічне, знижуються інтелектуальні можливості 
людини (лікарі стверджують, що розумова робота повинна в повній мірі 
компенсуватися фізичною).  

Якщо розглянути власне систему вправ пропонованих американськими 
авторами, то ми побачимо, що вони не дають яких-небудь особливих вправ, 
пов'язаних з цілеспрямованою тренуванням м'язів або спеціальним розвитком будь-
яких фізичних якостей (спритності, витривалості, швидкості тощо). Для ведення 
здорового способу життя необхідні аеробні вправи.  

Аеробними називаються такі вправи, які змушують ритмічно працювати великі 
групи м'язів. Вони не пов'язані безпосередньо з фізичними навантаженнями, але 
вони повинні сприяти постачання тканин киснем і більшого його споживання. Будь-
який вид аеробних вправ буде зміцнювати серцево-судинну систему, якщо займатися 
при навантаженнях помірної інтенсивності по двадцять хвилин через день або хоча б 
три рази на тиждень.  

До числа аеробних вправ відносять ходьбу або походи, біг, біг на місці, 
плавання, ковзани, підйом по сходах, греблю, катання на скейті, роликових ковзанах, 
танці, баскетбол, теніс. Як ми можемо побачити, практично всі з цих вправ не 
вимагають ніяких спеціальних фізичних навичок. Природно, що це є додатковим 
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стимулом до занять фізкультурою, а значить і до ведення повноцінного здорового 
способу життя. 

3. Психічне здоров’я. 
Психологічне здоров’я дітей дошкільного віку має свою специфіку. 
Взагалі основу психологічного здоров’я складає повноцінний психічний 

розвиток, тобто воно буде відрізнятись у дитини і дорослого сукупністю особистісних 
новоутворень, які ще не розвинуті у дошкільника, але повинні бути присутніми у 
дорослого. Отже, впродовж життя людини психологічне здоров’я постійно змінюється 
внаслідок взаємодії зовнішніх і внутрішніх чинників, причому не тільки зовнішні 
чинники можуть відбиватися через внутрішні, але й внутрішні – можуть модифікувати 
зовнішні впливи. 

Більш докладно розглянемо рівні психологічного здоров’я. 
До вищого, креативного, рівня слід віднести дітей зі стійкою адаптацією до 

середовища, наявністю резерву сил для подолання стресових ситуацій і активним 
творчим ставленням до дійсності. Такі діти, як правило, не потребують психологічної 
допомоги. 

Діти, які належать до середнього, адаптивного, рівня, здатні пристосуватися до 
соціуму, проте мають підвищений рівень тривожності. Безперечно, такі діти належать 
до групи ризику, оскільки не мають запасу міцності психологічного здоров’я. 

Найнижчий рівень психологічного здоров’я – дезадаптивний. До нього належать 
діти з порушенням балансу процесів асиміляції й акомодації. Для вирішення 
внутрішніх конфліктів вони застосовують або асимілятивні, або акомодаційні засоби. 
Асимілятивний стиль поведінки характеризується, насамперед, прагненням дитини 
пристосуватися до зовнішніх обставин. Дитина, яка використовує акомодаційні 
засоби, навпаки, використовує активно-наступальну позицію, прагне підкорити собі 
довкілля [4, С. 19-20]. 

Висвітлюючи проблеми психологічного здоров’я, не можна не зупинитися на 
чинниках ризику, які умовно можна розподілити на дві групи: об’єктивні, або чинники 
середовища, і суб’єктивні, обумовлені індивідуально-особистісними особливостями. 

До об’єктивних чинників належать несприятливі умови розвитку, навчання та 
виховання дитини в сім’ї. До таких умов слід віднести дефіцит або, навпаки, надмір 
спілкування малюка з дорослими, які знаходяться поруч. 

Безперечно, зазначені порушення можуть призвести як до формування 
негативних особистісних утворень, так і психосоматичних проявів у дітей. 

Деякі об’єктивні чинники ризику порушень психологічного здоров’я можуть бути 
обумовлені особливостями розвитку, навчання та виховання дитини у дошкільному 
навчальному закладі. Нажаль, за результатами спостережень, понад 50% звернень 
дітей, спрямованих до вихователя, він не помічає. Це може стати передумовою 
формування самостійності у дітей, а може призвести до розвитку тривожності, 
психосоматизації дитини. Крім цього, в дошкільному навчальному закладі для дитини 
існує небезпека появи серйозного внутрішнього конфлікту у випадку негативних 
стосунків із однолітками. 

Добре усвідомлюючи цю проблему, необхідно формувати нову стратегію 
сучасного дошкільного навчального закладу, в якому здоров'я розглядається як 
необхідний компонент освіти. Важливим педагогічним завданням повинно бути 
виховання валеологічної грамотності дитини.  

До процесу валеологічного виховання в ЗДО доцільно включити: 
1. Навчання дітей засобам і методам оцінки свого фізичного стану і 

використання функціональних можливостей організму і природних засобів 
оздоровлення для підтримки свого здоров'я (точковий масаж; ручний масаж обличчя, 
долонь, вушної раковини; безконтактний масаж; тренінги на розслаблення м'язової 
напруги, психогімнастика, самотерапія, гімнастика для очей тощо). 



50 

 

2. Формування навичок саморегуляції поведінки (соціально-поведінкові 
тренінги, тренінги емоцій, аутотренінги). 

3. Валеологічна оцінка та динамічний контроль рівня соматичного здоров'я 
дітей та організація роботи з оздоровлення через систему занять (живопис за 
допомогою зубів, рук, ніг з наступним заспокійливим масажем; включення до занять 
валеологічних пісень, оздоровчих ігор, переглядів відеозаписів, мультфільмів). 

4. Робота з батьками з метою створення сприятливих умов для оздоровлення в 
сім'ї (широка пропаганда здорового способу життя, виховання валеологічної культури 
батьків; складання кодексу здоров'я; ділові ігри, тестування, анкетування). 

Валеологічне виховання дошкільників засноване на наступних підходах та 
принципах: 

1. Системний підхід. Виховання здійснюється не ізольовано, а у зв'язку з 
моральним, естетичним, психофізичним формуванням рівня розвитку дитини. 
Неможливо зберегти тіло здоровим, якщо не вдосконалювати емоційно-вольову 
сферу, не працювати з душею і моральністю. Успішне вирішення завдань 
валеологічного виховання можливе тільки при об'єднанні зусиль дошкільного закладу 
і батьків. 

2. Діяльнісний підхід. Нетрадиційний підхід до оздоровчо-профілактичної роботи 
з дітьми дошкільного віку має величезний навчально-виховний потенціал. Це дуже 
важливо у вихованні здорового покоління. 

3. Принцип «Не нашкодь» (передбачає використанні в валеологічній роботі 
тільки безпечних прийомів оздоровлення). 

4. Принцип гуманізму. У валеологічному вихованні визнається самоцінність 
особистості дитини. Моральними орієнтирами виховання є загальнолюдські цінності. 

5. Принцип альтруїзму. Передбачає потребу ділитися засвоєними цінностями 
валеологічної культури: «Навчився сам – навчи друга». 

Завданням вихователів є розширення валеологічних уявлень і пізнавальних 
умінь дошкільників. Для реалізації вищезгаданого, необхідне виконання наступних 
завдань: 

1. Створити в групі необхідне і сучасне просторово-розвиваюче середовище, 
що сприяє залученню дітей до здорового і активного способу життя, розширенню 
пізнавальних уявлень і мовленнєвих умінь дошкільнят. 

2. Розробити і реалізувати цикл занять, спрямованих на розширення 
валеологічних уявлень дошкільників, розвиток їх пізнавальної активності і 
самостійності. 

3. Урізноманітнити форми валеологічної освіти батьків. 
Однією з важливих форм фізичного та валеологічного виховання дітей є 

навчання правильному диханню. Порушення функцій дихання перешкоджає 
нормальному насиченню крові киснем, призводить до порушення обміну речовин. 
Тому для вихованців ЗДО потрібно поставити мету: дослідити повітря, дізнатися про 
нього якомога більше цікавого і корисного, навчитися грати в різні ігри з повітрям. У 
результаті проведення дослідів та експериментів діти дізнаються, що повітря буває 
різним – чистим, забрудненим, у вигляді вдиху і видиху тощо. Особливий акцент слід 
зробити на розвитку уміння дітей правильно дихати: чергувати носове і ротове 
дихання, на вулиці і під час активної діяльності дихати носом. У рамках цієї роботи 
доречно включити у спільну діяльність психогімнастику та психологічні етюди, які 
дозволяють дітям в ігровій формі вчитися керувати своїми емоціями, знімати втому, 
долати боязкість і замкнутість. 

Важливу роль у зміцненні здоров'я відіграє позитивне ставлення людини до 
процесу оздоровлення чи лікування. Різного роду загартовуючі і профілактичні 
заходи, що проводяться з дошкільнятами в цікавій ігровій формі, з використанням 
віршованих текстів, дозволяють зацікавити дітей, пояснювати їм значення того чи 
іншого заходу в доступній формі, проводити ці заходи без примусу і повчань. 
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Точковий ігровий масаж вушних раковин, рук, обличчя, що проводиться з 
дошкільнятами протягом дня, сприяє підвищенню опірності організму до 
захворювань; дихальні вправи дозволяють дітям покращити настрій, доступно 
пояснити їм значення насичення легенів киснем, прищеплюють дошкільнятам 
відчуття відповідальності за своє здоров'я. 

Іншим важливим аспектом є щоденне проведення з дошкільниками різних видів 
гімнастики – ранкової, коригуючої (для профілактики порушення постави і 
плоскостопості), для профілактики зорової стомлюваності, дихальної, артикуляційної 
тощо. При проведенні занять з гімнастики обов’язково слід враховувати 
індивідуально-особистісні особливості вихованців, необхідність створення 
позитивного емоційного фону. 

У процесі планування навчально-ігрових занять слід звернути увагу на 
комплексний та інтегрований зміст таких занять, включати до них різні проблемні та 
ігрові навчальні ситуації, які дозволяють дітям усвідомити значимість правильного 
ставлення до здоров'я. Ігрова організація дітей допомагає легко увійти до 
запропонованої ситуації, викликає у дітей великий інтерес і активізує їх пізнавальну 
діяльність. Для розвитку пізнавального інтересу та мовленнєвих умінь дошкільників 
слід продумано обирати матеріал для бесід про здоров'я («Хто з загартуванням 
дружить – ніколи не тужить», «Наші вірні друзі»), використовувати елементи 
технології ТРВЗ («Добре – погано»). Ці пізнавальні бесіди сприяють формуванню 
корисних звичок і правил поведінки у дошкільнят, розвивають зв'язне мовлення і 
логічне мислення, активізують психічні процеси – пам'ять, увагу. 

Найбільш ефективними методами такої педагогічної діяльності є ігрові, оскільки 
саме в грі відбувається швидке засвоєння дитиною певного роду досвіду, знань і 
умінь, розвивається допитливість і самостійність у пізнавальній діяльності, діти 
включаються до цікавого діалогу, тобто активізується їх мовленнєвий розвиток. Для 
старших дошкільників корисно проводити різні за виглядом і змістом гри: дидактичні 
(«Будиночки для вітамінів», «Небезпечно чи безпечно?», «Обери пару»), ігри з 
елементами експериментування («Для чого потрібна мова?», «Наше серце», 
«Скільки вух у малюків?», «Як спіймати повітря?»), сюжетно-рольові ігри («Швидка 
допомога»,«Аптека»), рухливі («Весела естафета»,« Йдемо в похід»). 

Дозвільні заходи, які проводяться із дошкільнятами на валеологічній теми 
(«Уроки доброго лікаря», «Що ми знаємо про своє здоров'я?», «Незнайко в гостях у 
дітей», «Для чого нам світлофор?»), допомагають вихованцям в захоплюючій формі 
закріпити отримані раніше знання, отримати радість від спільного пізнавального 
спілкування. 

Взаємодія з батьками вихованців передбачає системну і планомірну роботу з 
педагогічної освіти батьків і розвитку сімейної культури здоров'я. Спілкування з 
батьками дошкільнят будується з урахуванням особливостей кожної сім'ї, досвіду і 
традицій сімейного виховання. Спільно з батьками може бути обладнаний 
фізкультурний куточок з нестандартним обладнанням для фізкультурних занять; 
оформлений куточок здоров'я з наочним матеріалом з формування навичок 
здорового способу життя. 

Висновки. Система з формування навичок здорового способу життя 
передбачає різнобічний і гармонійний розвиток і виховання дитини, забезпечення її 
повноцінного здоров'я, формування переконань і звички до здорового способа життя 
на основі валеологічних знань, розвиток різноманітних рухових і фізичних якостей, 
зміцнення психічного здоров'я дітей та забезпечення їх психологічної безпеки. 
Здоровий розвиток дитини є чинником першорядної важливості, а здатність жити 
гармонійно в мінливих умовах середовища є основною умовою такого розвитку. 
Оскільки здоров'я дитини безпосередньо пов'язане з якістю освіти та виховання, стає 
вкрай актуальним формування валеологічної парадигми у педагогічній діяльності 
вихователя. 
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД В РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗА ВИМОГАМИ 

ОНОВЛЕНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Анотація У статті проаналізовано проблему реалізації діяльнісного підходу 
для становлення і розвитку особистості дитини, акцентовано увагу на сучасних 
дослідженнях діяльнісного підходу, його необхідності в організації освітнього 
процесу для підготовки дітей до подальшого навчання на основі отриманого 
досвіду. Вказано, що діяльнісний підхід передбачає зорієнтованість освітнього 
процесу безпосередньо на особистість вихованців та потребує урахування їх 
індивідуальних особливостей.  

Ключові слова: діяльність, діяльнісний підхід, суб'єктивність, розвиток 
особистості, дошкільний вік, діти. 

Пріоритетність активних видів діяльності дітей у засвоєнні нових знань –
спільна ідея, заявлена у Концепції НУШ і БКДО. Діяльнісний підхід у своїй переважній 
орієнтації на становленні суб'єктивності вихованця як би порівнює у 
функціональному плані обидві сфери освіти – навчання та виховання: при реалізації 
діяльнісного підходу вони однаково сприяють становленню суб'єктивності дитини. 
Для дошкільної освіти головним є формування компетентностей дитини в різних 
видах діяльності, тобто набуття дитиною певного досвіду в цій діяльності. Побудова 
змісту і процесу освіти передбачає зміщення акцентів у результатах навчання із 
засвоєних знань і вмінь на здатність їх застосовувати в навчальних та життєвих 
ситуаціях, а також на сформованість ціннісного ставлення до них.  

Наукові витоки розробки теорії діяльності належать класикам психології – 
Л. Виготському і С. Рубінштейну, які ввели у психологічний науковий обіг феномен 
теорії поняття «діяльність», заклали основи творчої діяльності особистості. 
Л. Виготський своїми фундаментальними працями підготував ґрунт для формування 
психологічної теорії діяльності, розробив культурно історичну концепцію розвитку 
вищих психічних функцій, за якою стверджується, що розвиток психічних функцій 
відбувається в процесі опосередкованого спілкування присвоєння індивідом людської 
культури. Загалом Л. Виготський висунув ідею про вирішальну роль діяльності в 
психічному розвитку дитини [2]. Учений вважав, що особливе значення в психічному 
розвитку дитини мають мовлення, спілкування та її спільна діяльність з іншими 
людьми.  
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Дослідження С. Рубінштейна внесли серйозні корективи в уявлення про 
механізми становлення суб’єктивності особистості в процесі діяльності. Науковець 
стверджував, що людина і її психіка спочатку формуються в практичній діяльності, а 
тому повинні вивчатися через їх прояви в грі, навчанні, пізнанні, праці та інших видах 
діяльності. Основними положеннями в теорії діяльності С. Рубінштейна є:  

- діяльність завжди має соціальний характер, вона здійснюється тільки 
суб’єктом;  

- діяльність, як взаємодія суб’єкта з об’єктом, завжди є предметною і 
змістовною;  

- діяльність визначається своїм об’єктом не безпосередньо, а опосередковано, 
через її цілі, мотиви, інтереси тощо.  

На основі аналізу найхарактерніших особливостей діяльності, а саме: її 
суб’єктності, змістовності, реальності, предметності, творчого характеру та здатності 
розвивати особистість, С. Рубінштейн підкреслює, що у відповідності до діяльнісно-
особистісного підходу дитина у цілісній системі навчально-виховного процесу є і як 
суб’єкт діяльності, і як суб’єкт розвитку власної особистості [7]. 

За О. Леонтьєвим, діяльність – це процес, завдяки якому реалізується те чи 
інше ставлення людини, до оточуючого її світу, інших людей, до завдань, які ставить 
перед нею життя. Провідна діяльність зумовлює виникнення характерних для 
певного вікового періоду найважливіших психічних новоутворень. Він довів, що саме 
в процесі провідної діяльності у дитини виникають нові стосунки із соціальним 
середовищем, новий тип знань і способів їх одержання, що змінює пізнавальну 
сферу і психологічну структуру особистості. В цьому виді діяльності виникає і 
формується нова провідна діяльність, яка визначатиме наступний етап вікового 
розвитку. Вона виникає в попередньому віковому періоді, розвивається, набуває 
найважливішого значення для дитини на цьому етапі і не зникає, а лише втрачає 
свою провідну роль на наступному. Кожний віковий період характеризується 
системою різних видів діяльності, в якій провідна діяльність за своїм значенням 
посідає особливе місце, оскільки найповніше розкриває можливості дитини:  

1) у немовлячому віці провідна діяльність – це емоційно-безпосереднє 
спілкування дитини з дорослим;  

2) у період раннього дитинства є предметно-маніпулятивна діяльність, під час 
якої дитина з допомогою дорослого освоює суспільно встановлені способи 
використання предметів. В цьому періоді зароджуються і починають функціонувати 
нові види дитячої діяльності – ігрова, продуктивна, формуються елементи трудової 
діяльності; 

3) у дошкільному віці – сюжетно-рольова гра, яка стає провідною діяльністю 
дітей дошкільного віку.  

Розвиваються і вдосконалюються увага і сприймання дитини, розширюються 
можливості її наочно-дієвого і наочно-образного мислення. Повноцінний розвиток цих 
видів провідної діяльності закладає основи майбутньої пізнавальної та навчальної 
діяльності. Це зумовлює необхідність безперервного пошуку відповідного змісту 
навчання та виховання як предметного, так і однакового, символічного характеру, а 
також відповідних методів навчання і виховання [4]. 

У своїх дослідженнях учені (О. Леонтьєв, О. Запорожець, П. Гальперін, 
П. Зінченко) теоретично та експериментально розробили проблему єдності будови 
зовнішньої (предметної) і внутрішньої (інтелектуальної) діяльності. У психології 
виокремлюють три основної види людської діяльності – гра, навчання, праця, кожен з 
яких має провідне значення на певному віковому етапі життя людини. Через гру у 
процесі виконання певної ігрової ролі дитина задовольняє свої емоційні потреби, і 
водночас вона є головним засобом пізнання довкілля, відображенням його у формі 
відчуттів, сприймання, уявлень та ін. Головною метою навчання є засвоєння знань, 
навичок і вмінь та підготовка до майбутньої професійної діяльності. У праці людина 
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створює матеріальні і духовні цінності для задоволення особистих і суспільних 
потреб [6]. 

Г. Пустовіт характеризує діяльність як інтенсивний розвиток особистості 
(інтелектуальний, духовно-моральний та фізичний), оскільки змінюється характер 
діяльності: від простого копіювання дій інших, репродуктивної діяльності до активної 
творчої, самостійної пошукової, навчально-пізнавальної, дослідницької та суспільно-
корисної, масової. Зміна суттєвих характеристик діяльності впливає на життєву 
позицію дитини: від виконавської до активної самостійної. А зміна позиції особистості 
зумовлює зміну міжсуб’єктних взаємин вихователь-дитина, дитина-вихователь, 
дитина-вихователь-батьки. Формування особистості старшого дошкільника, набуття 
ним практичного досвіду відбувається в організації пізнавальної діяльності. Як 
зазначає Г. Пустовіт, важливий елемент діяльнісного підходу – навчальне завдання, 
розв’язання якого вимагає від суб’єкта відкриття й освоєння в навчальній діяльності 
загального способу (принципу, закономірності) розв’язування широкого кола 
проблем. Поставити навчальне завдання – означає ввести дитину в ситуацію, яка 
потребує орієнтування на загальний спосіб її розв’язання в усіх можливих окремих і 
конкретних варіантах умов [5]. 

На сучасному етапі проблему діяльності досліджували вчені в різних 
напрямах: у філософському (Л. Анциферова, Є. Бистрицький, М. Демін, М. Каган та 
ін.), психологічному (І. Зимня, О. Леонтьєв, К. Шадриков та ін.) в педагогічному 
(В. Горова, Т. Степанова, Є. Клімов, та ін.). 

Діяльнісно-особистісний підхід, за Т. Степановою дозволяє спрямувати 
навчальний процес на особистість, створити максимально сприятливі умови для 
розвитку і розкриття здібностей, з огляду на його психофізіологічні особливості. Цей 
підхід, як ключовий елемент педагогічного мислення, вимагає перегляду, 
переоцінювання всіх компонентів педагогічного процесу. Він радикально змінює саму 
його сутність і характер. Особистість у ньому займає центральну позицію, основним 
змістом навчання стає розвиток особистості. Діяльність суб’єкта навчання є 
основним чинником його розвитку і самовизначення [8]. 

З огляду на сучасні тенденції розвитку освітніх процесів, ми стоїмо перед 
необхідністю здійснення всебічних і масштабних змін. І розуміємо, що в нинішніх 
умовах освіта повинна не тільки видозмінюватися відповідно до суспільних змін, а й 
надавати імпульс інноваційним процесам. Нова фаза розвитку нашого педагогічного 
колективу пов'язана зі змінами у вимогах до якості освіти на основі оновлення 
Базового компоненту дошкільної освіти. Діяльність – ключове слово навчання за 
вимогами оновленого БКДО. Найважливішою відмінністю стандартів нового 
покоління є орієнтація на результати освіти, причому останні розглядаються на 
основі діяльнісного підходу до освіти. Основна ідея діяльнісного підходу у вихованні 
пов'язана не з самою діяльністю як такою, а з діяльністю, як засобом становлення і 
розвитку суб'єктивності дитини. Тобто в процесі і результаті використання форм, 
прийомів і методів виховної роботи народжується людина, здатна вибирати, 
оцінювати, програмувати і конструювати ті види діяльності, які задовольняють його 
потреби в саморозвитку та самореалізації. На сьогоднішній день зросли вимоги до 
дітей, які вступають до першого класу, отже, нова модель випускника закладу 
дошкільної освіти передбачає зміну характеру та змісту педагогічної взаємодії з 
дитиною: якщо раніше на перший план виходило завдання виховання стандартного 
члена колективу з певним набором знань, умінь та навичок, то сьогодні стоїть 
необхідність формування компетентної, соціально адаптованої особистості, здатної 
орієнтуватися в інформаційному просторі, відстоювати свою думку, продуктивно і 
конструктивно взаємодіяти з однолітками і дорослими. За вимогами оновленого 
стандарту дошкільної освіти пріоритети спрямовані на розвиток особистості, вміння 
застосовувати накопичений «багаж» знань у конкретних життєвих ситуаціях. Все це 
передбачає термінове впровадження в освітній процес діяльнісного підходу. Основне 
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завдання вихователя при конструюванні педагогічного процесу – наповнити 
повсякденне життя групи цікавими справами, проблемами, ідеями, включити кожну 
дитину у змістовну діяльність, сприяти реалізації дитячих інтересів та життєвої 
активності. При цьому головне – знайти ефективний спосіб педагогічного впливу, що 
дозволяє поставити дитину в позицію активного суб'єкта дитячої діяльності. Для 
реалізації задекларованого підходу педагоги мають змінити свою роль з інформатора 
(«Слухайте мене, робіть за/зі мною») на фасилітатора, який дає дітям змогу 
набувати власний досвід у пошуку й опрацюванні інформації – не відстороненої 
(«все, що знаю»), а потрібної для виконання конкретних дій у певних ситуаціях. 

Суть діяльнісного підходу полягає у визнанні права дитини займати активну, 
дієву позицію в процесі пізнання світу, а не перебувати в досить поширеній і дотепер 
ролі слухача і глядача численних витворів педагогічної творчості (дидактичні засоби, 
сюрпризні моменти, елементи шоу), які здатні вражати, але чомусь не вражають. 
Дитина не хоче, щоб її вражали, вона хоче діяти сама. Позбавлені можливості 
займати активну позицію, з віком, діти втрачають бажання діяти, зростаються з 
пасивною позицією невдячних глядачів, яких майже неможливо чимось уразити. 

Отже, діяльність – складається з активних пов’язаних між собою дій суб’єкта, 
спрямованих на взаємодію з навколишнім середовищем з метою досягнення певних 
результатів діяльності для задоволення власних потреб, у результаті реалізації яких 
здійснюються перетворення матеріалу, включеного в діяльність (зовнішні предмети, 
внутрішня реальність людини), перетворення самої діяльності і перетворення того, 
хто діє, тобто суб’єкта діяльності. Формування та розвиток особистості відбувається 
тільки через її активну діяльність і завдяки діяльності. Саме діяльність є умовою, 
основою і засобом розвитку особистості. У діяльності відбувається фізичне 
вдосконалення індивіда, розвиток його психічної сфери: інтелекту, почуттів, волі, 
сили, здібностей і рис характеру. Саме в процесі такої діяльності дитина включається 
до системи суспільних відносин, у колективну діяльність, освоюючи за цих умов 
моральні цінності та норми. Діяльнісний підхід у визначенні завдань дошкільної 
освіти передбачає: переорієнтацію навчання з традиційного засвоєння і 
запам’ятовування готових форм знань на діяльнісний процес їх отримання і 
функціонування; набуття дитиною в процесі дошкільної освіти компетенцій, набуття 
життєвого досвіду, цінностей, ставлень, що цілісно реалізуються в процесі конкретної 
навчальної ситуації; формування основних видів діяльності — спілкування, 
пізнавальної і навчальної діяльності, як основ подальшого розвитку та навчання 
особистості дитини.  
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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, що ґрунтується на засадах 
партнерства між дитиною, педагогом та батьками. 

Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво, 
формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками, дитина. 

Постановка проблеми. Взаємодія педагогів і батьків у сучасній дошкільній 
педагогіці, практиці дошкільної освіти є однією з найбільш актуальних і гострих 
проблем. Заклад освіти має активізувати та збагатити виховні вміння батьків, 
підтримати впевненість у власних педагогічних силах, готовність проявляти себе у 
різних видах діяльності.  

У Концепції дошкільного виховання в Україні, Державній національній програмі 
«Освіта» Україна ХХІ ст., Законі України «Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті дошкільної освіти – Державному стандарту дошкільної освіти 
підкреслюється значимість родинного виховання, передбачається 
взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної 
дитини єдиного виховного середовища. 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. В основу взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти із 
сім’єю покладено співробітництво. Ініціаторами його встановлення мають виступати 
педагоги закладу дошкільної освіти, оскільки вони професійно підготовлені до 
освітньої роботи, а, отже, розуміють, що її успішність залежить від злагодженості й 
наступності у виховані дітей. Вихователь усвідомлює, що співробітництво потрібне 
насамперед для дитини, і в цьому потрібно переконати батьків. Ініціатива у 
встановленні взаємодії із сім’єю та кваліфікована реалізація її завдань визначають 
керівну роль закладу дошкільної освіти щодо сімейного виховання. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ідея взаємозв’язку суспільного 
й сімейного виховання знайшла свої відбиття в ряді нормативно-правових 
документів, у тому числі в «Концепції дошкільного виховання», «Положенні про 
заклад дошкільної освіти», Законі «Про освіту» й ін. 

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 дітей дошкільного віку, 
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 
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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). 

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 найбільшою 
мірою залежить від взаємних установок сім’ї і закладу дошкільної освіти. 
Найсприятливішими вони є тоді, 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». 

Метою статті є обґрунтування основоположних принципів ефективності 
педагогіки партнерства закладу дошкільної освіти з родинами вихованців, сприяти 
посиленню взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї, упровадженню дієвих форм 
співпраці з батьками. 

Виклад основного матеріалу. 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. 

Партнерство у дошкільному закладі має базуватися на засадах добровільності, 
рівності, взаєморозуміння та взаємодопомоги. Права та обов’язки дітей, батьків та 
вихователів треба чітко формулювати, а головне – усвідомлювати і захищати. Саме 
так зусилля кожного з них будуть спрямовані на досягнення спільної мети. Адже саме 
поведінка дорослих, їхні слова та вчинки є для дітей прикладом для наслідування. 
Вони впливають на світогляд вихованців, 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 шляху 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. 
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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; 
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття 

зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 
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). 

Традиційними у співпраці є: 

➢відвідування сім’ї дитини. Візит передбачає гарний настрій, привітність, 

доброзичливість. 

➢день відкритих дверей уможливлює ознайомлення батьків з дошкільним 

закладом, особливостями освітньої роботи, залучення їх до активної співпраці. 

➢бесіди індивідуальні та групові; 

➢консультативні центри; 

➢міні-лекції; 

➢фото/відеопрезентації 

Найпоширенішими засобами інформування батьків про життя закладу 
дошкільної освіти є: 

➢сайт закладу; 

➢інформаційні осередки 

➢дошки оголошень 

➢планшети 

➢папки 

➢інформаційні/тематичні стенди 

➢тематичні\педагогічні виставки 
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➢стінгазети 

➢колажі 

➢бібліотеки педагогічної, психологічної, правової, медичної, дитячої 

літератури тощо. 
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 заклади дошкільної освіти обирають 
напрямки взаємодії з родинами вихованців та форми її реалізації. 

Висновки. «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 дорослих – батьків, педагогів. 
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. 

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 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. 

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 дітей. Саме 
завдяки педагогіці партнерства такі поняття, як толерантність, співчуття та свобода 
вибору можуть стати основоположними для нашого суспільства. 
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ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ЗАСІБ 
ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. В статті висвітлено питання про важливість інтеграційних 

процесів в закладі дошкільної освіти. Особливу увагу акцентовано на специфіку, 
організацію та планування інтегрованих занять, в закладі дошкільної освіти та їх 
вплив на розвиток дошкільників. 

Ключові слова: інтеграція, інтегроване заняття. 
В останні роки в закладах дошкільної освіти все більше уваги приділяється 

нетрадиційним формам проведення занять. Ми педагоги маємо бажання шукати нові 
шляхи удосконалення навчально-виховного процесу, які б допомагали підвищити 
інтерес дітей до занять, активізувати їхню діяльність, прищепити любов до навчання. 

Особливістю сучасних знань в закладі дошкільної освіти є їх інтеграція. У дітей 
дошкільного віку досить рано з’являється «образ світу». При всій недосконалості він 
має суттєву характеристику – цілісність сприймання довкілля. Зі вступом до закладу 
дошкільної освіти ця цілісність, на жаль, починає руйнуватись через «суворі 
кордони» між окремими розділами програми або предметним викладанням. Тому 
знання, які одержують діти, мало пов’язані між собою (на занятті з малювання 
дошкільнята малюють наприклад «Осінній парк», а на аплікації – викладають 
«Котика»). 

Якісно новий рівень синтезу знань дітей – це інтегровані заняття, які 
об’єднують навколо певного заняття чи теми різнорідні знання. Сам синтез цих знань 
дозволяє досягти різнобічного розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ, 
інтенсивно формувати у малечі порівняння, узагальнення, тощо. 
Особливо це важливо для розвитку комунікативних умінь, екологічних, світоглядних 
понять. Найбільше поширені у практиці роботи дошкільних закладів освіти є 
інтегровані заняття.  

«Інтеграція» – від лат. integratio – відновлення; integer – суцільний. 
Отже, 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. 

Метою інтегрованих занять є активізація пізнавальної активності дошкільників;  
*створення оптимальних умов для розвитку мовленнєвих операцій кожної 

дитини;  
*формування у дитини цілісної картини світу;  
*досягнення якісної дошкільної освіти.  
Процес інтеграції конструюється за такими принципами:  
* логічності; 
* науковості; 
* послідовності; 
* системності; 
* цілісності; 
* доступності; 
* вертикального тематизму. 

http://elar.kpnu.edu.ua/
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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. 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. 

Проводячи інтегровані заняття ми спостерігаємо таки переваги: 
*постійне звертання до життєвого досвіду дітей;  
*відбувається постійна зміна видів діяльності дітей, що попереджає їх 

перевтому;  
*збільшується інтерес до навчання, пожвавлюється освітній процес;  
*забезпечуються умови для розвитку творчості і дітей, і вихователя; 
*вивільняється час для іншої роботи з дітьми.  
Інтеграція – це нове явище у освіті. Ще К. Д. Ушинському інтеграцією письма і 

читання вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання грамоти. Видатний 
педагог В. О. Сухомлинський в 60-х роках 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. 

На мою думку особливо продуктивне застосування інтеграційного підходу до 
формування й удосконалення у дошкільників мовленнєвої діяльності, яка в умовах 
початкового навчання відіграє провідну роль на всіх без винятку 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). 

В. О. Сухомлинський порівнював думку дитини з ніжною трояндою, що не може 
квітнути без сонця. І бажання вчитися – в емоційному забарвленні думки, в почутті 
радісної схвильованості. Без цього емоційно-естетичного струменя не може 
повноцінно розвиватися думка дитини, йти від наочних образів до абстрактних 
узагальнень. 

Саме інтеграція словесної творчості з різними видами діяльності дитини (грою, 
спілкуванням з природою, музикою, малюванням, драматизацією) дає можливість 
організувати оволодіння граматичними уміннями і правописними навичками через 
розв’язання мовленнєвих завдань, глибокого індивідуалізованого пізнання. 

Інтегровані заняття дозволяють нам вводити елементи новизни, але повністю 
новий матеріал по темі заняття дітям ми не подаємо.  

Якщо ще декілька років тому вихователі сперечалися з приводу введення 
інтегрованих занять в свою практику роботи з дітьми (і швидше всього через брак 
досвіду, незнання його особливостей і переваг), то наданий час інтегровані заняття – 
козир в руках у кожного досвідченого педагога.  

Ми пишаємося результатами роботи від впровадження інтегрованих занять а 
саме: 

*забезпечується можливість уникати перевантаження дітей складними для їх 
дошкільного віку частковими і випадковими знаннями;  

* формуються основні базові якості особистості:  
 самостійність, відповідальність, довільність, ініціативність, свобода поведінки і 

безпечність, самосвідомість, самооцінка, креативність;  
*діти навчаються виконувати логічні операції: порівняння, аналіз, синтез, 

класифікація, узагальнення;  
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*в дітей збільшуються потреби у спілкуванні з іншими дітьми, роботі в дитячих 
групах, розвиваються творчі здібності;  

*належним чином формуються ключові компетенції дошкільників відповідно до 
БКДО та навички практичного життя;  

*значно зміцнюється розвивальне середовище для дошкільників: предметно-
ігрове, природне, соціальне;  

*забезпечується належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей, 
формування у них цілісної реалістичної картини світу.  

Педагогічний колектив нашого закладу працює на перспективу активно 
впроваджуючи в масову практику роботи ЗДО технологію інтегрованого навчання та 
виховання дошкільників. Ми використовуємо інтерактивні форми і методи у роботі з 
дошкільниками. Удосконалюємо календарно-перспективне планування освітнього 
процесу у всіх вікових групах з урахуванням принципу інтеграції. Впроваджуємо 
передовий педагогічний досвід, ІКТ технології в освітній процес і відповідно чекаємо 
позитивних результатів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ 
 
Анотація. 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 
форми роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні заклади. Оскільки головним 
напрямом державної політики у сфері виховання проголошено особистісно-
орієнтований 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 
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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 самого цінного 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 емоційно-
образному 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. Поякова, З. М. Істоміної, Т. М. Фадєєвої вказують на 
необхідність: 

• відмовитися від регламентованого навчання в ЗДО (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; 

• використовувати в ЗДО 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); 
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• 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 ЗДО, 
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. 

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; по-
друге, відсутність спрямованості процесу навчання і виховання на вікові можливості 
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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 закладу освіти 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. 

Практичний аспект: 
• попереднє знайомство вчителів із своїми майбутніми учнями; 
• кураторство вихователями своїх колишніх вихованців. 
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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. 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Грицюк Л. А., Каратаєва М. І. Нові форми здобуття дошкільної освіти. – 
Тернопіль: Мандрівець, 2008 – 256 с. 

2. Ильина Н. М. Підготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. – 
СПб.: Питер, 2007. – 205 с. 

3. Ієговська Л. І. Підготовка шести річок до навчання. – Х.: Вид. гр.. 
«Основа»: «Тріада+», 2007. – 96 с. 

4. Кононко О. Л. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я і 
Світ». – 2-ге вид., випр.. – К.: Світич, 2008. – 430 с. 

5. Моисеев И. А. Преемственность. Дошкольное образовательное 
учреждение – начальная школа: Сб. метод. Материалов. – М.: Новый учебник, 2008. 
– 144 с. 

6. Назаренко Г. І. Шестирічна дитина в школі: Методичні рекомендації для 
вихователів дошкільних закладів; учителів початкових класів та батьків. – Х.: 
ХОНМІБО, 2003. – 32 с. 

7. Особенности психического развития детей 6-7-летнего возраста / Под 
ред. Д. Б. Элькопина, А. Л. Венгера. – М.: Педагогика, 1988. – 136 с. 

8. Проскура О. В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з 
першокласниками: Навч. Посібник для студентів пед.. фак..-ов – К.: Освіта, 1998. – 
199 с. 

9. Чуб Н. В. Комплексні тести готовності дитини до школи. – Х.: Вид. група 
«Освіта», 2007. – 144 с. 
 

 
  



67 

 

Наталія Величко, 
музичний керівник 

ЗДО № 2 «Берізка» 
Деражнянська ОТГ 

 
ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ЗДО НОВОГО ДЕРЖАВНОГО 

СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ –  
БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Анотація. У статі розглядається впровадження в практику роботи 

Базового компонента дошкільної освіти у напрямку «Дитина у світі мистецтва» 
на заняттях з музичного виховання. Мистецько-творча компетентність дитини 
практично реалізовувати свій художньо-естетичний потенціал. Які головні 
завдання, методи використовуються для кращого засвоєння викладеного 
матеріалу 

Ключові слова: Базовий компонент дошкільної освіти, напрям «Дитина у 
світі мистецтва», мистецько-творча компетентність, художньо-естетичний 
потенціал. 

Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандар , що визначає 
вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного 
віку (6 (7) років), а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до 
міжнародних стандартів якості освіти. 

Мета Стандарту – збереження самоцінності дошкільного дитинства, 
визначення особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості 
дитини дошкільного віку, забезпечення наступності між дошкільною та початковою 
освітою. 

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі освіти 
(нульовий рівень Національної рамки кваліфікацій), стартовою платформою 
особистісного розвитку дитини. 

Стандарт спрямований на забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти 
всіх дітей раннього та дошкільного віку, зокрема дітей з особливими освітніми 
потребами, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Виконання 
вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, 
індивідуальних психічних і фізичних можливостей дитини в найбільш оптимальній 
для кожної дитини формі. Стандарт, орієнтований на збагачення виховних традицій 
українського суспільства сучасними досягненнями та прогресивними світовими 
тенденціями у сфері освіти. 

В основу Стандарту покладено традиційні для дошкільної освіти ідеї 
гуманістичної педагогіки, спрямовані на гуманне ставлення до дитини, теорії 
природовідповідності, за якою у дитини треба розвивати задатки та здібності, 
зберігаючи її природу, ідеї про патріотичне і громадянське виховання, ідеї про 
використання казки та гри у гармонійному розвитку особистості та актуальну для 
сучасного етапу розвитку дошкільної освіти в Україні ідею солідарної 
відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших 
професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного 
віку. 

Вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей дошкільнят 
визначено за такими освітніми напрямами: особистість дитини; дитина в сенсорно-
пізнавальному просторі; дитина в природному довкіллі; гра дитини; дитина в соціумі; 
мовлення дитини; дитина у світі мистецтва. 

Виконання вимог Стандарту забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, 
здібностей, індивідуальних психічних і фізичних можливостей у найбільш 
оптимальній для кожної дитини формі. 
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Державний стандарт дошкільної освіти це взаємозв’язок між цінностями 
дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду дитини 
в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат – компетентність 
дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких ці компетентності можуть 
бути досягнуті. 

Базовий компонент дошкільної освіти – це ще один крок для забезпечення 
рівного доступу до якісного дошкілля в Україні. 

У статті більше розглянемо такий освітній напрям «Дитина у світі мистецтва». 
Мистецько-творча компетентність – здатність дитини практично реалізовувати 

свій художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої 
діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів до видів мистецтва, елементарно 
застосувати мистецькі навички в життєвих ситуаціях під час освітньої та самостійної 
діяльності. 

Мистецтво є своєрідним індикатором рівня культури суспільства загалом та 
особистості зокрема. Крім того (і це надзвичайно важливо!), воно здатне надихати, 
мотивувати й спонукати особистість до самовдосконалення. 

Результатом набуття мистецько-творчої компетентності є елементарна 
обізнаність дитини у специфіці видів мистецтва (художньо-продуктивній, музичній, 
театральній); ціннісне ставлення до мистецтва і мистецької діяльності; прагнення 
сприймати мистецтво тощо. 

Мистецька освіта дошкільнят не має на меті виховання художників, музикантів, 
акторів. Але здібності, якості, компетентності, що формуються і розвиваються в 
мистецьких видах діяльності, є інструментом творення дитини як особистості та 
збереження її унікальності. Залучення до мистецтва не лише збагачує особистий, 
індивідуальний досвід взаємодії дитини зі світом, а й допомагає їй навчитися 
проникати у внутрішній світ іншої особистості.  

У новій редакції БКДО як Державного стандарту дошкільної освіти мистецько-
творчу компетентність визначено як здатність дитини практично реалізовувати свій 
художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої 
діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів, емоційно-ціннісного ставлення до 
різних видів мистецтва, елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих 
ситуаціях, під час освітньої та самостійної діяльності. Введення дитини дошкільного 
віку у світ мистецтва передбачає: розвиток здатності емоційно-чуттєво сприймати 
об’єкти і явища довкілля; забезпечення умов для самовираження в процесі 
мистецької діяльності. 

Сформованість знань: має елементарні уявлення про види мистецтва 
(художньо-продуктивне, музичне, театральне). Розуміє мистецтво як результат 
творчої діяльності митців, виконавців. Виявляє інтерес до творів різних видів 
мистецтва, впізнає знайомі твори, проявляє до них особисте ставлення, висловлює 
враження від мистецтва, інтерпретує твори. Сприймає та емоційно реагує на 
художній образ, елементарно аналізує засоби художньої виразності у творах 
мистецтва різних видів і жанрів. Розуміє призначення зображувальних матеріалів, 
театрального реквізиту, атрибутів для образотворчої, театралізованої, музичної 
діяльності; здатна до реалізації творчого задуму за їх допомогою. Має уявлення про 
музичну гру, пісню, хоровод, танець, інструментальну музику. Розуміє зміст і 
колективний характер театральної вистави, знає різні види театру (ляльковий, 
тіньовий, настільний тощо). 

Завданням освітнього напряму є: навчити дитину розрізняти яскравість образу, 
зміст твору з кольорами, композицією, формою; звуками, ритмами, динамікою, 
темпом, рухами; мімікою, жестами, римами, монологами, діалогами. Дитина має 
освоїти основні жанри музики (вокальні, інструментальні), вистави різних театрів 
(ляльковий, музичний). Знаходить просту аналогію між життям і змістом твору, 
використовує здатність споглядати і услуховуватися в довкілля для бачення краси у 
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побуті та мистецтві, набувати художньо-продуктивного досвіду мистецької діяльності. 
Освоїти найпростіші навички виконавської культури (передає рухами характерні 
ознаки персонажу) та культури глядача (володіє елементарною культурою 
поводження під час свят). Вікові навички співу, слухання музики, музично-ритмічних 
рухів, гри на дитячих музичних інструментах. Виявляє музикальність, уміння 
передавати настрій, емоції, почуття в музично-руховій і пісенній творчості, 
музикуванні та музичній грі. Виявляє навички образного мовлення, акторські 
здібності. Навчити запам’ятовувати сюжетну послідовність спектаклю, своєчасно 
включатися в театралізовані дії. Використовувати побутові речі як атрибути 
театралізованої діяльності. Співпраця з дітьми, й дорослими заради спільного успіху 
під час мистецької діяльності – художньо-продуктивної, музичної, театралізованої, 
розваг, свят.  

Впровадження освітнього напрямку на заняттях з музичного виховання у 
кожної вікової групи є свої завдання для реалізації. Розглянемо на прикладі старшої 
групи на шостому році життя діти емоційно сприймають музичні твори, можуть 
визначити жанр, характер, темп, та настрій. Також у дітей стає чистіший голос, 
змінюється і продовжується дихання. Рухи у дітей стають більше координаційними, 
виразними, хоча вони ще недостатньо легкі. Граючи на музичних інструментах, 
добирає мелодію на слух, підлаштовує до неї голос. Бере участь у музичних іграх-
драматизаціях на теми українських народних казок, пісень, ігор.  

Освітні завдання старшого дошкільного віку: продовження розвивати потяг до 
української народної музики; спонукати самостійно називати характер, настій 
музичного твору; формувати основні співочі вміння; удосконалювати вміння виразно 
та ритмічно рухатися під музику відповідно до темпу, характеру, динаміки, 
дотримуватися пауз; активізувати дітей творчо виявляти себе в різних видах 
музичної діяльності (танець, музична гра, імпровізувати на музичних інструментах 
та ін.) 

На заняттях з музичного виховання все більше ознайомлюємо дітей з 
українською культурою , музикою, традиціями. Прививаємо любов до нашого народу, 
до бажання слухати українські музичні твори, розрізняти її за характером, жанром. 
Розвивати гармонічний слух, види музики: класика, сучасна, народна.  

Вчимося співати слова виразно ,без напруження, інтонаційно чисто, закінчення 
фраз легко не наголошувати на них, зберігати правильну позу під час співу. 

Вчимося правильно відтворювати в рухах ритмічний малюнок танцю (гри, 
хороводу); рухатися відповідно до характеру музики, динаміки, зміни регістрів, темпу; 
бігати легко, високо піднімаючи ноги, підскакувати з ноги на ногу. Розвивати вміння 
виконувати ритмічні рухи різного характеру з атрибутами та без них; самостійно 
утворювати коло, дотримувати певної відстані між парами, сходитися в пари та 
розходитися; звужувати й розширювати коло, робити викид ніг під час підскоків, 
рухатися парами, відходити один від одного спиною. 

Заохочувати у музичних іграх діяти самостійно, передавати ігрові образи, 
придумувати елементи танців, творчо використовувати знайомі елементи народних і 
сучасних танців.  

Вчимося відтворювати на музичних інструментах різні ритмічні малюнки, 
акценти, відчуття пауз. Стимулювати виконувати в оркестрі невеликі п’єси; 
імпровізувати на музичних інструментах, підбирати знайомі мелодії, створювати 
ритмічні п’єси. 

На заняттях з музичного виховання використовуємо різні методики для 
покращення реалізації Базового компонента дошкільної освіти.  

Співи є неодмінною частиною кожного музичного заняття у дошкільному 
навчальному закладі. Спів позитивно впливає на дітей – зміцнює голосовий апарат, 
розвиває дихання, а також сприяє розвитку мовлення дітей, їхньої творчої фантазії, і 
безсумнівно, музичних здібностей: музичного слуху; відчуття ритму; музичної пам’яті. 
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На музичних заняттях використовуємо пісенний матеріал тільки доступний 
тексту та художні образи. Тематика пісень може бути різноманітною. Проте головне, 
щоб вона відповідала віку дошкільників, була їм зрозумілою та цікавою. 

Під час співу діти навчаються: стежити за своїм диханням, за правильним 
звукоутворенням; порівнювати свій спів зі співом інших; злагоджено виконувати пісні 
під час колективного співу. 

Але перш ніж розпочати розучувати нову пісню, обов’язково виконуємо з 
дітьми вправи для розвитку голосу і слуху. Розспівка для голосу з музичним 
супроводом є досить ефективна, вона поєднує роботу над чистим інтонуванням та 
розвитком гармонічного слуху. Існує безліч розспівок, та при підготовці голосового 
апарату до співу слід використовувати розспівки відповідні до віку дошкільників. І 
лише після цього можна розпочинати роботу над новою піснею. 

Нову пісню розучуємо з дітьми у три етапи. Перший етап – це ознайомлення 
дітей з новою піснею: вступна бесіда, ілюстрація пісні за допомогою наочних засобів; 
виразне та емоційне виконання пісні педагогом; бесіда з дітьми після ознайомлення з 
піснею, аналіз пісні; повторне виконання пісні педагогом. 

Другим етапом в розучуванні пісні є оволодіння дітьми співацькими навичками. 
Для цього потрібно: нагадати дітям нову пісню, емоційно виконати її під музику; 
провести роботу з дітьми над чистотою інтонації (пофразне розучування мелодії 
пісні); розучити з дітьми текст пісні, провести роботу над дикцією; розвивати 
правильне звукоутворення у дітей під час співу; провести роботу над вокальним 
диханням; простежити, щоб діти виконували пісню у правильному темпі та ритмі; 
провести роботу над співом дітей усією групою. 

Третій етап – це закріплення та повторення пісні. На цьому етапі діти 
демонструють: художньо-виразне та емоційне виконання пісні під музичний супровід; 
спів пісні. 

Також застосовуємо музично-дидактичні ігри на заняттях вони дає змогу 
провести його найбільш змістовно. В грі діти швидше засвоюють вимоги програми по 
розвитку співочих умінь і музично-ритмічних рухів, і навіть в області слухання музики. 
Іноді музично-дидактичні ігри проводяться на занятті (частіше в другій його половині) 
як окремий вид діяльності. Такі ігри мають навчальний характер. В доступній ігровій 
формі у дітей розвиваються музичні здібності. 

В групах старшого дошкільного віку основним матеріалом дидактичних ігор 
стають музичні іграшки і інструменти, настільно-друковані ігри, а також 
використовуємо і технічні засоби навчання. 

Музично-дидактичні ігри, які використовуються с процесі співу, допомагають 
нам вчити дітей співати виразно, не примушено, вчать брати дихання між музичними 
фразами, втримувати його до кінця фрази. 

Для закріплення знайомих пісень ми використовуємо гру «Чарівна дзиґа», яку 
можна проводити в декількох варіантах, діти визначають пісню по вступу, заспіву, 
приспіву, 2-3 дітей (одна дитина) повинна впізнати пісню по музичній фразі, 
проспіваній усіма разом або індивідуально; впізнати пісню. Цінність гри ще й в тому, 
що діти, визначаючи твір, закріплюють знання про музичні інструменти. Ще 
використовуємо такі ігри як «Пісенька телефону» розвиває вміння розрізняти та 
відтворювати звуки різної тривалості, «Телеконцерт» розвиває уміння розрізняти та 
відтворювати звуки різної висоти, «Маленький композитор» розвиває творчість дітей, 
вчити добирати до запропонованого тексту прості мелодичні та ритмічні малюнки, 
«Музичний салон» розвиває вокальний і тембровий слух, закріпляє набуті навички, 
«Дятлик» розвиває тембровий музичний слух, «Карусель» вчить дітей відчувати 
зміни темпу музики від повільного до помірного ,від помірного до швидкого, «Веселий 
потяг» закріпляє уміння розрізняти зміни в темпі музики, «Склади пісеньку» розвиває 
вміння розрізняти форму музичного твору (заспів, приспів), передавати структуру 
пісні за допомого умовних зображень, «Які почуття передає музика» розвиває у дітей 
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уяву про характер музики, а також почуття, які може передавати музика (сум, радість, 
здивування, захопленість), «Супердиски» в доступній ігровій формі закріплюємо 
пройдений матеріал із розділів «Співи» та «Слухання музики»  

Формувати в дітей образне мислення, розвивати самостійність, здатність до 
сприйняття. 

В процесі слухання музики діти знайомляться з інструментальними, 
вокальними творами різного характеру вони переживають певні почуття. Для того, 
щоб дитина краще розуміла музичний твір, могла зіставити музичні образи, слова 
звертаються до музично-дидактичних ігор. Застосування музично-дидактичних ігор 
дає можливість дітям кілька разів слухати один і той же твір в ненав’язливій формі. 
Завдяки іграм діти закріплюють пройдений матеріал, знання про різні музичні 
інструменти, залучаються до уміння розрізняти і пізнавати танець, колискову, марш і 
їх частини. 

Підтримка батьків є обов’язковою у формуванні мистецько-творчих навичок 
дитини може відбуватися шляхом: 

- заохочення бажання дитини займатися мистецькими видами діяльності; 
- спостережень, позитивної оцінки та підтримки мистецьких вподобань дитини; 
- схвалення вільного самовираження дитини в самостійній художній діяльності; 
- ігор в акторів, ляльководів, оповідачів, ведучого і учасників концерту; 
- участі в експериментуванні з різними зображувальними матеріалами, 

звуками, рухами, словами; 
- слухання з дитиною дитячого пісенного репертуару, інструментальної музики, 

виконання колискових; 
- заохочення дитини до словотворчості, римування, виявлення акторських 

здібностей; 
- позитивної реакції на дитячі малюнки, вироби, співи, музично-ритмічні рухи, 

фрагменти театралізації, створення портфоліо творчих робіт; 
- долучення до спільного перегляду мультфільмів з красивою народною і 

сучасною музикою, яскравими дитячими образами, підспівування, відтворення 
персонажів у пластиці, малюнку, сценках; 

- влаштування сімейних свят, розваг з використанням мистецьких видів 
діяльності; 

- відвідування з дитиною, зокрема й онлайн, театрів, виставок, музеїв, галерей, 
концертів; 

- активної участі у мистецьких проєктах, святах, розвагах, конкурсах, майстер-
класах, інших формах мистецької діяльності, що організовує заклад дошкільної 
освіти; 

- створення умов для виявлення мистецької компетентності у житті й побуті 
(уміння одягатися зі смаком, створювати затишок у приміщенні, надавати зіпсованим 
речам друге життя, декорувати, виявляти здатність до оздоблювання кулінарних 
виробів). 

Ще у цьому напрямку «Дитина у світі мистецтва. Хореографія». 
Хореографічна компетентність – це здатність дитини радіти своїм 

хореографічним досягненням, естетично насолоджуватися музикою і танцем, 
визначати красу танцю за власними критеріями. По-партнерськи взаємодіяти з 
дорослими і дітьми, застосовувати творчий танцювальний досвід у повсякденних 
ігрових, побутових, святкових, життєво-різноманітних умовах. 

Навчити дитину любити танець як джерело позитивних емоцій і образів, 
шляхетної взаємодії, патріотичних почуттів, експресивних музичних рухів. Емоційно 
вибірково ставиться до українських танців, національних танців свого корінного 
народу, меншини, танців інших народів світу. 



72 

 

Навчити дитину мати уявлення про хореографію як музично-рухове мистецтво, 
розрізняє його види (народний, класичний, бальний, сучасний), орієнтуватися в 
основних жанрах (гопак, гуцулка, галоп, полька, вальс, полонез).  

Навчити дитину виконувати танцювальні рухи, привітання, руханки, вправи, 
хороводи, танці за показом педагога і самостійно, типово і варіативно. Відтворювати 
рухами танцю характер, темп, ритм, динаміку музики, форму твору. Узгоджувати рухи 
з музикою і одночасно приязно взаємодіє з партнером / партнеркою, гуртом дітей. 
Втілювати танцювальний образ пластикою і рухами свого тіла, інтерпретує їх. 
Обирати музику і танець за власним смаком, творчо імпровізує в індивідуальному і 
спільному танці. 

Підтримка з боку батьків процесу набуття дитиною хореографічної 
компетентності може відбуватися шляхом: 

 перегляду разом з дитиною відеозаписів танців козаків з репертуару 
Національного ансамблю танцю України імені Павла Вірського, Національного 
українського народного хору імені Григорія Верьовки (YouTube), висловлення свого 
ставлення до краси рухів; 

 запису танців у виконанні дитини на відео з подальшими його 
переглядами у сімейному колі; 

 заохочення практичних дій дитини з наслідування традиційних рухів 
танцю; 

 регулярних переглядів фрагментів балетних вистав («Лускунчик», 
«Буратіно», «Білосніжка та семеро гномів») з подальшим обговоренням змісту, 
сюжету, музики, образів, танців; 

 добору дитячих пісень з української естрадної та народної музики для 
руханки, творчих танців у народних і сучасних ритмах у колі сім’ї. 

Таким чином головними у процесі мистецької освіти дітей дошкільного віку є: 
педагог – щодо власної діяльності (особистісна і професійна) та взаємодії з 
вихованцями (індивідуальна й колективна); діти – щодо процесу мистецької 
діяльності і власного емоційного стану під час сприймання твору мистецтва або 
власної мистецької діяльності (ретроспективна, ситуаційна, перспективна). 

Передумовою формування мистецької рефлексії дитини є залучення всіх 
учасників освітнього процесу до активної взаємодії та саморозвитку, організація в 
ЗДО творчо-розвивального простору. Такий простір розрізняється:з одного боку, він 
забезпечує умови для прояву творчості як необхідної базової якості педагога, його 
самопізнання, розвитку і розкриття як особистості, створення нових соціально 
значущих духовних цінностей; з іншого – є по суті моделлю взаємодії «педагог – 
дитина», яку вихователь приймає і розуміє, усвідомлюючи свою роль та позицію 
вихованця, ураховуючи ризики та труднощі й шукаючи оптимальні шляхи їх 
розв’язання. Залучення дітей до мистецтва забезпечує розвиток їхньої пізнавальної 
активності, емоційного інтелекту, створює умови для самореалізації та 
самовираження під час створення образів, що виключає наслідування зразка, 
шаблонність, стереотипність, нав’язування дорослим певних способів дій.  

Дитина має прaвo вибору, у мистецькій діяльності, вона проявляє своє 
ocoбиcтіcнe ставлення до тoгo, що пропонує педагог, і може погодитися або не 
погодитися із цим. Дитина унікальна за своєю природою, і в неї є безліч способів 
сприймання предметів та явищ довкілля і, відповідно, їх фіксування. Основне 
завдання педагога – допомогти дитині усвідомити, що вона хоче донести своїм 
образом. Без відповіді на це питання створити образ неможливо. Також педагогу 
варто усвідомити, що створювати образ – це не те саме, що відтворювати певний 
об’єкт або явище. Це означає передусім передавати його ознаки, спираючись на 
пережиті емоційні враження, які формуються в результаті візуального, аудіального, 
тактильного, кінестетичного та емоційного контакту.  
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Освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» – допомогти дитині створити 
власну картину світу, і не втратити свою унікальність, щоб не стаючи жертвами 
упереджених, стереотипних дій з боку дорослих. Наслідуючи дії дорослого, дитина 
копіює і його світорозуміння. Тому дитина відображає свої враження в художніх 
образах. Але образ може бути створений і з хаосу й лише потім набути тематичного 
вигляду. Яскравим прикладом цього у музиці – звучання дитячих музичних 
інструментів, яка перетворюється на «майстерню звуків», у театралізованій 
діяльності – маніпуляції з різними атрибутами, що трансформуються в 
театралізовану гру. 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-
ukrayini 

2. «Дитина у світі мистецтва». Впроваджуємо Базовий компонент 
дошкільної освіти (нова редакція) Олена ПОЛОВІНА, канд. пед. наук, доцентка 
кафедри дошкільної освіти 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/02/22/Dytyna%20u%20sviti%20mys
tetstva.pdf 

3. Методичні рекомендації до Базового компонента дошкільної освіти 
https://www.pedrada.com.ua/news/6166-metodichn-rekomendats-do-bazovogo-
komponenta-doshklno-osvti 

4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-
ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf – с. 211-212 

5. Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного 
стандарту дошкільної освіти) нова редакція https://ezavdnz.mcfr.ua/868347 

 
 

Тетяна Вільчанська, 
вихователь-методист  

ЗДО № 1 «Ромашка»  
м. Дунаївці 

 
ЕКОНОМІЧНО-ОСВІТНІЙ ОСЕРЕДОК – ШЛЯХ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО 

НАПРЯМУ «ДИТИНА В СОЦІУМІ. СОЦІАЛЬНО-ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ» 
 

Анотація. У статті висвітлено поняття ключових компетенцій, 
економічної грамотності згідно Державного стандарту, розкривається аспект 
розвивального середовища, його наповнення для формування соціально-фінансової 
грамотності. 

Ключові слова: компетентності, соціально-фінансова освіта, Державний 
стандарт,економічна грамотність, предметно-розвивальне середовище. 

Економіка відіграє значну роль в умовах сьогодення. На сучасному етапі 
розвитку системи освіти її відмінними особливостями можна вважати динамічність, 
інноваційність та інтенсивність. Ринок праці ставить завдання формування активної 
особистості, яка буде володіти знаннями в економічній сфері, яка буде прагнути до 
цілеспрямованої реалізації своїх можливостей. Все це висуває перед українською 
системою освіти завдання формування економічної грамотності дітей.  

У Базовому компоненті дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної 
освіти) у варіативному складнику деталізовано соціально-фінансову компетентність. 
Прояв соціальної компетентності й навичок фінансової грамотності означає здатність 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/02/22/Dytyna%20u%20sviti%20mystetstva.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/02/22/Dytyna%20u%20sviti%20mystetstva.pdf
https://www.pedrada.com.ua/news/6166-metodichn-rekomendats-do-bazovogo-komponenta-doshklno-osvti
https://www.pedrada.com.ua/news/6166-metodichn-rekomendats-do-bazovogo-komponenta-doshklno-osvti
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/programy-rozvytku-ditey/Bilan_Programa_Ukrdoshkillja_2017.pdf
https://ezavdnz.mcfr.ua/868347
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дитини усвідомити , хто вона є і як потрібно взаємодіяти з іншими людьми, 
формування фінансової грамотності [1]. 

Елементи початкової економічної освіти дітей в умовах сьогодення слід 
розглядати як мікрофактор їхньої соціалізації, що має значний вплив на становлення 
особистості дитини, формує її ставлення до матеріальних і духовних цінностей 
суспільства [4]. Тому в сучасній науково-педагогічній літературі приділяється значна 
увага проблемі економічної грамотності в дошкільному віці, коли закладаються 
основи економічного виховання і дітьми набувається первинний досвід елементарних 
економічних відносин і формується відповідальне ставлення до економіки. Знання та 
досвід, отримані при знайомстві з основами економіки у цей період, допомагають 
дітям дошкільного віку краще зрозуміти та адаптуватися в соціальному середовищі в 
нових економічних умовах. 

Формування економічної грамотності дітей дошкільного віку є важливим 
завданням сучасної дошкільної освіти. Для різних вікових категорій і сфер діяльності 
встановлюються критерії економічної грамотності. Під «економічною грамотністю 
дитини» розуміємо самодостатнє й вільне володіння певним комплексом або 
системою елементарних економічних знань, умінь, навичок, ціннісних орієнтацій, що 
складають абетку економічної культури та необхідну базу для її впровадження, 
існування і розвитку [4]. 

Процес розвитку економічної грамотності дітей дошкільного віку розглядається 
нами як педагогічно обгрунтована, послідовна і безперервна форма навчання, в ході 
якої діти опановують сукупністю взаємопов'язаних економічних знань, навичок і 
відносин. Адже фундамент далекого фінансового майбутнього закладається вже 
сьогодні. Вивчення основ економіки допомагає дітям: розвинути економічне 
мислення; освоїти економічні поняття: потреби, природні ресурси, товари тощо; 
набути елементарних навичок, необхідних для орієнтації та існування в сучасному 
ринковому світі. 

Наголосимо, що насичення життя дітей дошкільного віку елементарними 
економічними відомостями сприяє розвитку у них передумов реального економічного 
мислення, що зробить цей процес більш усвідомленим.  

Підкреслимо, що формування економічної грамотності у дітей відбувається в 
процесі їхньої соціалізації і пов'язано не тільки з цілеспрямованим засвоєнням знань 
на спеціальних заняттях, але і з проникненням у свідомість дітей елементів 
середовища, культури суспільства [2]. Ефективність організації освітнього процесу 
залучення дітей до економіки, формування первинних економічних знань, початків 
економічної культури багато в чому залежить від цілеспрямованої роботи 
дошкільного навчального закладу та професійної компетентності педагогів зокрема 
використання різноманітних форм роботи. На наш погляд, дошкільний заклад може 
допомогти дітям задовольнити їх економічну допитливість, не потонути в потоці 
економічної інформації, не розгубитися, встояти і знайти своє місце в житті, коли 
вони стануть дорослими. 

Соціально-фінансова грамотність дитини дошкільного віку формується в 
предметно-практичній, предметно-ігровій, ігровій із правилами (дидактичні ігри), 
комунікативній, господарсько-побутовій, пізнавальній діяльності [2]. 

Основним шляхом реалізації завдань соціально-фінансової освіти 
дошкільників на нашу думку є створення відповідного розвивального предметно-
ігрового середовища. Як створити економічно-освітній осередок? Ми переконані, що 
наповнення економічно-освітнього осередку має викликати в дошкільників бажання 
довідатися про секрети економіки. Він дасть змогу формувати уявлення про гроші, 
розвивати творчі здібності. Осередок передбачає такі сектори: економічна 
скарбничка; літературно-художня практика; міні-музеї; практична економіка; сектор 
сюжетно-рольових ігор [5]. 
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Щоб наповнити економічну скарбничку, ми дібрали ігри мотиваційного, 
навчально-пізнавального та рефлексивного характеру. Наприклад гра «Скринька 
секретів» містить ігри-загадки, проблемні запитання, сюрпризні моменти тощо. Це 
зацікавлює дітей та мотивує дізнатися про світ економіки. Дидактичні ігри навчально-
пізнавального змісту дають змогу ознайомити дітей з потрібною інформацією, 
формувати в них певні життєві компетенції. В секторі «економічна скарбничка» ми 
розмістили дидактичні ігри різного спрямування: 

 Економічне – «Мандрівка товарів», «Товар-послуга», «Бюджет моєї 
сім‘ї», «Розумні витрати», «Гроші-ціна», «Види витрат» – лепбуки та лепбокси, що 
сприяють формуванню культури споживання, вправляють у заощадженні ресурсів, 
«Моя мрія» – регулятивна гра, у якій дитина самостійно розпоряджається уявними 
кишеньковими грошима та вчиться ставити мету. Ці ігри дають змогу уточнити і 
закріпити уявлення дітей про світ економічних явищ, терміни, отримати нові 
економічні знання, уміння й навички; 

 соціально-економічне – «Банк», «Сейф», «Допоможемо місту». Надають 
унікальну можливість збагатити соціальний досвід. «Завдання від Гривеньки», 
«Економічні квести», «Рекламний агент» – творчі ігри, які передбачають завдання й 
ситуації економічної спрямованості. Вихователь може виявити здатність дітей до 
конструктивних рішень, самостійного вибору тощо; 

 трудове – «Кому що потрібно для роботи», «Граємо в професії». Ці 
настільні друковані ігри сприяють формуванню в дітей уявлення про важливість 
людської праці. Граючи в професії, діти усвідомлюють сенс праці, відтворюють 
трудові процеси дорослих; 

 пізнавальне – «Мапа України» з умовними позначеннями економічних і 
природних ресурсів. Сприяє формуванню уявлень про географію України, економічні 
та природні ресурси. Дає змогу розвинути уміння дітей орієнтуватися на мапі, 
розуміти умовні позначення тощо. 

Для сектору літературно-художньої практики ми дібрали книжки соціально-
економічного змісту. Це збірки віршів, оповідання, казки, малий фольклор тощо. 
Також додали опорні картки з проблемними ігровими ситуаціями за художніми 
текстами з теми «Економіка в гостях у казки». Ми добираємо дидактичні ігри і 
художню літературу для занять та індивідуальної роботи за такою тематикою: «Моя 
сім’я», «Світ професій», «Світ меблів», «Транспорт», «Предмети побуту», 
«Рослинний і тваринний світ», «Моя країна», «Права та обов’язки дитини». Спільно з 
дітьми на заняттях придумуємо казки й оповідання економічного змісту, відтак 
записуємо та друкуємо міні-книжки, або виготовляємо лепбуки.  

Не менш вагома складова економічно-освітнього осередку – міні-музеї «Числа 
та цифри», «Народні іграшки», «Корисні копалини», «Гроші» тощо. Експонатами міні-
музеїв можуть бути: дитячі роботи; фотоматеріали; ілюстрації до літературних творів; 
дитяча література тощо. Ми додали короткі описи до експонатів. Особлива цінність 
таких міні-музеїв – їх створюють у тісній взаємодії діти, батьки та педагоги. 

Аби формувати в дітей якості економного споживача, ми створили сектор 
практичної економіки. Сектор передбачає такі локації: 

 «Нове життя старої іграшки» – діти ремонтують та виготовляють нові 
іграшки із залишкових матеріалів, надають вже непотрібним речам нового життя, 
практикуються в елементарних трудових діях: пришивають гудзики, прасують 
лялькову білизну; 

 «Економні бокси» – діти збирають у спеціальні контейнери макулатуру, 
залізні запчастини від поламаних іграшок тощо; 

 «Бокс вдалого економіста» – протягом тижня дошкільники накопичують 
фішки за економне, дбайливе ставлення до ресурсів: води, світла, іграшок тощо; 
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 макет «Сортувальник сміття» – діти розрізняють та класифікують різні 
матеріали, сортують «сміття», набувають навичок бережливого ставлення до 
довкілля. 

Чим наповнити сектор сюжетно-рольових ігор? Ці ігри створюють 
найсприятливіші умови для розвитку інтересу до економічних знань. Адже ігрові 
ситуації моделюють економічні відносини з максимальним наближенням до 
реальних. Сюжетно-рольові ігри, ігри-стратегії економічного спрямування проводимо 
залежно від поставленої пізнавальної мети. Ігрове спілкування, в якому діти активно 
використовують економічні терміни, моделює адекватні їхнім віковим психологічним 
особливостям варіанти поведінки. Сюжетно-рольові ігри спонукають вихованців 
виконувати різні соціально-економічні ролі, брати участь у налагодженні 
найпростіших економічних взаємозв’язків між людьми – обмін, продаж, купівля. 

Це такі ігри, як: «Кондитерська фабрика», «Ательє для маленьких красунь», 
«Пункт обміну валюти», «Банк», «Міні-маркет», «Салон краси», «Юні архітектори – 
будівництво будинку», «Фітнес-клуб», «Екоферма», «Рекламна агенція», «Біржа» [3]. 

Ми стараємося стимулювати дитячу гру шляхом використання реквізитів 
фінансової грамотності (наприклад, старі книжки для оплати комунальних 
послуг,банківські картки, в яких закінчився термін, калькулятор). Для того, щоб 
зробити споживчий вибір, діти мають зібрати інформацію, порівняти витрати і вигоди 
та збалансувати потреби з їхніми можливостями. 

Економічно-освітній осередок ми використовуємо для організованої групової та 
індивідуальної навчально-пізнавальної діяльності дітей. Також вони мають змогу 
грати та застосовувати всі складові цього осередку під час самостійної діяльності. 
Практика свідчить, що створення такого сприятливого освітньо-розвивального 
середовища забезпечує системне формування основ соціально-економічної культури 
дитини. Активність дитини в межах його розвивального простору надає їй змогу не 
лише отримати нові знання й використати їх у різноманітних соціально-економічних 
ситуаціях, а й збагатити життєвий досвід під час різних видів економічної діяльності. 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Анотація. У статті йдеться про формування інформаційної компетенції у 
дітей дошкільного віку. Висвітлюються теоретичні та практичні аспекти 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в роботі з дітьми 
дошкільного віку. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерна 
грамотність, комп’ютерні технології, мультимедія. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у освітньому процесі – 
це одна із самих нових проблем у вітчизняній дошкільній педагогіці, так як наука і 
техніка не стоять на місці. Лише чітке всебічне планування, систематична робота з 
впровадження та розвитку ІКТ, навчання персоналу і постійний контроль за 
втіленням таких інновацій в освітній процес дає змогу дошкільному навчальному 
закладу йти в ногу з часом.  

Протягом останніх років відбуваються значні зміни в дошкільній освіті. Існує 
тенденція до пошуку нових підходів до виховання та навчання, реалізації 
інноваційних напрямків у діяльності закладів дошкільної освіти. Саме на це 
спрямовують педагогічних працівників державні нормативні акти, «Базовий 
компонент дошкільної освіти в Україні».  

Система сучасної дошкільної освіти потребує постійного впровадження 
інноваційних технологій в освітній процес. Комп'ютерні технології покликані стати 
невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищувати його 
ефективність. Важливо відзначити, що інформаційно-комунікаційні технології можна 
успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, 
методичній роботі, роботі практичного психолога, вчителя – логопеда, музичного 
керівника, медичної сестри.  

Психологи відзначають: чим раніше дитина познайомиться з комп’ютером, тим 
меншим буде психологічний бар’єр між нею і машиною, тому що в дитини практично 
немає страху перед технікою. Чому? Тому що комп’ютер приваблює дітей, як будь-
яка нова іграшка, і саме так у більшості випадків вони на нього дивляться.  

Тому у нашому навчальному закладі було вирішено розпочати роботу над 
вивченням проблеми: «Впровадження інформаційно – комунікаційних технологій в 
освітній простір сучасного закладу дошкільної освіти». Звичайно, без належної 
матеріально-технічної бази це було б неможливо. Тому, для початку було створено 
та облаштовано «Розумну кімнату» – це таке собі ігрове середовище оснащене 
ноутбуками, телевізором, проектором, різними конструкторами.  

Щодня вихованці закладу мають можливість там бути на заняттях. Вихователі 
дошкільних груп показують інформацію на екрані в ігровій формі, що викликає у дітей 
величезний інтерес, так як це відповідає основному виду діяльності дошкільника - грі. 
У доступній формі, яскраво, образно, підносять дошкільнятам матеріал, що 
відповідає наочно-образному мисленню дітей дошкільного віку. Привертають увагу 
дітей рухами, звуками, мультиплікацією. Слайд-шоу і відеофрагменти дозволяють 
показати ті моменти з навколишнього світу, спостереження яких викликає труднощі. 
Діти із задоволенням працюють на таких заняттях, активно включаються у виконання 
завдань, так як технічні засоби дозволяють включати в процес виховання і звук, і дію, 
і мультиплікацію, що підвищує інтерес і увагу дітей.  
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Застосування комп'ютерів, мультимедіа та інформаційних технологій у якості 
дидактичних засобів використовується для підвищення мотивації та індивідуалізації 
навчання, розвитку творчих здібностей дітей та для створення благополучного 
дошкільного емоційного фону. Використання мультимедіа у навчанні не тільки 
збільшує швидкість передачі інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й 
сприяє розвитку таких процесів як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, 
розвиває почуття кольору, композиції, бере участь у інтелектуальному, емоційному 
та моральному розвитку дітей. Новизна комп'ютера та інтерактивного обладнання 
відображаються в розширенні та збагаченні змісту знань, вмінь та навичок дитини, в 
інтенсифікації створення структурних комплексів інтелектуального та мотиваційно-
емоційного характеру, у зміні динаміки процесу психічного розвитку.  

Крім того, у варіативну складову було ведено гурток «Компютерна грамота». 
На заняттях діти вчаться спілкуватися, висловлювати свою думку, аргументувати 
отримані результати, працювати в групі, отримують різноманітні знання, проявляють 
пізнавальну активність. Вони набувають навички роботи з доступними програмними 
засобами.  

Заняття гуртка організовуються два рази на тиждень по 25 хвилин в ігровій 
формі. Робота з формування елементарної комп’ютерної грамотності дошкільників, 
яку проводимо в ЗДО, складається з двох частин – теоретичної та практичної. 
Теоретична частина спрямована на формування у дітей елементарних уявлень про 
комп’ютер, як він працює, його складові та їх призначення. Дитина ознайомлюється з 
історією обчислювальної техніки, сучасними можливостями її використання в різних 
сферах життя, отримує перші знання про алгоритми, використання комп’ютера в 
навколишній дійсності, вчиться користуватися спеціальними термінами. Але 
найперше дитина ретельно вивчає правила роботи на комп’ютері та правила 
безпеки. Теми подаються відповідно до циклів поступово, в ігровій формі, у вигляді 
бесід, бесід-діалогів, слухання та складання казок, експериментів. Усі завдання 
подаються згідно з віковими, фізіологічними та індивідуальними особливостями 
дошкільнят. Розглядаючи всі ці питання, дитина розвиває свій загальний світогляд, 
ознайомлюється із цікавими сучасними предметами навколишнього середовища, 
підвищує свій рівень життєвої компетентності. Практична частина спрямована на 
навчання дитини умінь і навичок самостійної роботи за комп’ютером: користування 
мишкою, клавіатурою, калькулятором.  

Завдання передбачають роботу дитини у стандартних програмах, які є у 
кожному комп’ютері: графічний редактор, текстовий редактор, калькулятор. У 
графічному редакторі дитина малює, конструює; закріплює знання про геометричні 
фігури, величину, колір; розвиває мислення, фантазію; вчиться працювати 
індивідуально, осмислено вибирати спосіб дії для розв’язання завдання; тренує 
швидкість дій та мислення. При цьому вона весь час відпрацьовує навички 
користування мишкою.У текстовому редакторі дитина закріплює знання з грамоти; 
вчиться набирати букви, склади, слова двома руками; розвиває дрібну моторику рук, 
пам’ять, мислення. Весь час вона відпрацьовує навички користування клавіатурою. У 
програмі «Калькулятор» дитина набирає цифри, приклади; закріплює знання про 
арифметичні знаки і цифри, рахунок; розвиваючи логіко-математичні здібності, 
продовжує відпрацьовувати навички користування мишкою.  

В процесі гурткової роботи у дітей формуються навички роботи з комп’ютером, 
створюються умови для збагаченого сприйняття дітьми запропонованої теми, 
включення їх у практичну діяльність, що сприяє всебічному розвитку і вихованню за 
допомогою презентацій, навчальних і розвиваючих ігор, виконання проектів. 
Організовується цілеспрямована робота з батьками гуртківців зі створення 
здоров’язберігаючих умов під час роботи дошкільників з комп’ютером в домашніх 
умовах. Використання інформаційних комп’ютерних технологій в гуртковій роботі 
допомагає: 
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- формувати і закріплювати знання дітей; 
- моделювати будь-який рівень деталізації і «натуральності» ігрової та 

навчальної діяльності в зіставленні з реальною; 
- розвивати дрібну моторику; 
- підвищувати рівень мотивації дитини при виконанні освітніх завдань; 
- розвивати психічні здібності, необхідні для інтелектуальної діяльності: 

сприйняття, уваги, пам’яті, мислення. 
Отже, під час роботи з комп’ютером мислення дошкільників активізується, у 

них з’являється прагнення до набуття нових знань, що неодмінно веде за собою 
формування у дітей таких базових особистісних якостей, як самостійність, 
допитливість, активність, ініціативність і водночас посидючість, уважність, 
зосередженість. Сформовані уявлення про комп’ютер як сучасний технічний засіб, 
що розширює інформаційні обрії та допомагає орієнтуватися в умовах високої 
технологізації життя, та елементарні навички роботи з ним дадуть дитині змогу 
почуватися компетентною в умовах розвитку інформаційного суспільств. 

Підводячи підсумки, можна зробити наступні висновки, що впровадження ІКТ:  
- сприяє підвищенню професійного рівня педагогів, спонукає їх шукати нові 

нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності;  
- сприяє підвищенню інтересу дітей до навчання, активізує пізнавальну 

діяльність, підвищує якість засвоєння програмного матеріалу дітьми; 
- сприяє підвищенню рівня педагогічної компетентності батьків, 

інформованості їх про напрями діяльності дошкільного закладу та результатах 
конкретної дитини, співпраці батьків і ЗДО; 

- впровадження ІКТ в освітній процес ЗДО дозволяє робити заняття 
привабливими, сучасними завдяки дизайну представленої інформації; 

- комп'ютерні технології допомагають закріплювати знання, вміння, навички 
дітей, розв'язувати пізнавальні та творчі завдання; 

- використання ІКТ дає можливість моделювати, вирішувати різні проблемні 
ситуації; 

- допомагає перевірити правильність відповідей дітей, виконання завдань за 
допомогою екрану; 

- використання мультимедіа у навчанні не тільки збільшує швидкість передачі 
інформації дітям та підвищує рівень її засвоєння, а й сприяє розвитку таких процесів 
як увага, пам'ять, мислення, уява, мовлення, розвиває почуття кольору, композиції, 
бере участь у інтелектуальному, емоційному та моральному розвитку дітей.  

Використання інформаційно-комунікативних технологій у закладі дошкільної 
освіти є збагачувальним і перетворювальним фактором, який є одним із шляхів 
оновлення змісту освіти згідно сучасним вимогам. Ми розуміємо, якщо сьогодні ми 
навчимо дитину свідомому, корисному користуванню інформаційними технологіями, 
то завтра отримаємо певний результат – високі інтелектуальні показники наших 
дітей. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ 

ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ ЗАСОБАМИ ГРИ 

 
Анотація. У статті розкрито сутність поняття «соціально-комунікативна 

готовність дитини до навчання в школі» та його змістові компоненти. Здійснено 
аналіз параметрів оцінки рівнів готовності дитини до школи; виявлено складові 
готовності дитини до навчання в школі. Розглянуто дефініції дитячої гри, як 
засобу соціалізації дитини.  

Ключові слова: дошкільники, соціально-комунікативна готовність, навчання 
в школі, спілкування, взаємодія, діяльність, гра.  

Питання готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі є однією з 
найбільш актуальних на сучасному етапі розвитку педагогічної та психологічної 
думки. Це пояснюється тим, що успiшний розвиток особистостi, ефективнiсть 
навчання багато в чому залежить вiд того, наскiльки правильно дорослими 
враховується рiвень пiдготовки дитини до школи, змістовими аспектами якої є 
формування позитивного ставлення до майбутнього навчання, готовності прийняти 
нову соціальну позицію школяра, опанування елементарних комунікативних навичок, 
умінь соціальної поведінки. Проблема підготовки дітей до школи широко відображена 
у світовому й вітчизняному історико-педагогічному досвіді. Її вивчення започатковано 
класиками педагогіки Л. Виготським, О. Запорожцем, Г. Костюком, 
К. Ушинським [3, с. 141]. 

Готовність дитини до школи передбачає формування бажання і вміння 
вчитися, задовольняти пізнавальні інтереси, гуманно й етично поводитися з людьми. 
Незважаючи на відмінності у підходах до навчання, незмінними залишаються ті 
параметри, за якими можна оцінити ступінь готовності дитини до школи. Це: розвиток 
наочно-образного мислення, яке є основою для повноцінного розвитку логічного 
мислення й оволодіння навчальним матеріалом; розвиток довільності й організації 
дій, здатність уважно слухати і виконувати вказівки.  

Соціально-психологічний компонент готовності до навчання в школів включає 
в себе формування в дітей якостей, завдяки яким вони могли б спілкуватися в 
новому соціумі. Дитина приходить у школу, клас, де діти зайняті загальною справою, 
і їй необхідно володіти гнучкими способами встановлення взаємовідносин з іншими 
дітьми, вміти ввійти в дитяче суспільство, діяти спільно з іншими, вміти поступатися, 
підкорятися інтересам і звичаям дитячої групи, справлятися з роллю школяра в 
ситуації шкільного навчання. Тому в структурі соціально-психологічного компонента 

http://dnz.ucoz.net/blog/pazanenko_ju_vikoristannja_informacijno_komunikacijnikh_tekhnologij_ikt_v_osvitnij_dijalnosti_dnz/2014-02-10-35
http://dnz.ucoz.net/blog/pazanenko_ju_vikoristannja_informacijno_komunikacijnikh_tekhnologij_ikt_v_osvitnij_dijalnosti_dnz/2014-02-10-35
http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2013_3_11
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шкільної готовності можна виокремити наступні підструктури: комунікативну 
компетентність, соціальну і мовленнєву [2]. 

Соціальна компетенція – це знання норм і правил поведінки, прийнятих у 
соціально-культурному середовищі, ставленні до нього; реалізація цих знань на 
практиці. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в 
людський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з іншими 
членами суспільства.  

Під мовленнєвою компетенцією розуміється такий рівень мовного розвитку, 
який дозволяє людині в різних життєвих ситуаціях вільно використовувати свої 
знання про мову, дотримуючись загальної культури мовлення. Мовленнєва 
компетенція передбачає сформованість фонетичної, лексичної, граматичної, 
діалогічної та монологічної компетенцій. Соціальну і мовленнєву компетенції можна 
розглядати як елементи комунікативної, яка включає в себе ще знання й розуміння 
невербальної мови спілкування, вміння орієнтуватися в ситуації спілкування, 
стримуватися та ініціювати його, вступати в контакт з однолітками й дорослими. 
Відтак соціально-комунікативна компетенція дошкільника – це обізнаність із різними 
соціальними ролями людей (знайомі, чужі, діти, дорослі, дівчатка, хлопчики, молоді, 
літні тощо); з елементарними соціальними та морально-етичними нормами 
міжособистісних взаємин; уміння дотримуватись їх під час спілкування; здатність 
взаємодіяти з людьми, які оточують (узгоджувати свої дії, поведінку з іншими; 
усвідомлювати своє місце в соціальному середовищі); позитивно сприймати 
себе [4, с. 118].  

Комунікативна, соціальна і мовленнєва компетентнції, що формуються в 
процесі соціалізації і виховання дитини, до закінчення дошкільного дитинства мають 
певний рівень розвитку, який і відображає рівень соціально-психологічної готовності 
дитини до шкільного навчання.  

Однією з форм організації навчальної діяльності є заняття з навчання дітей 
рідної мови, яке відбувається на мовленнєво-комунікативному рівні. Тому 
комунікативна готовність – це комплексне використання дитиною мовних і немовних 
засобів (міміка, жести, рухи) з метою комунікації; вміння адекватно й доречно 
застосовувати на практиці мову в конкретних навчальних і соціально-побутових 
ситуаціях; уміння самостійно орієнтуватись у ситуації спілкування, ініціювати його; 
сприймати і самостійно вирішувати мовленнєві завдання. 

Мовленнєво-комунікативна підготовка дітей до школи стимулює 
інтелектуальну, емоційно-вольову, мотиваційну готовність дошкільників у сфері 
спілкування. У міру дорослішання увагу дошкільників починають привертати події, що 
відбуваються в світі людей. Людські стосунки, норми поведінки стають важливим 
моментом у змісті спілкування дитини з дорослим. Потреба у взаєморозумінні і 
співпереживанні дорослого є особливістю позаситуативно-особистісної форми 
спілкування. За такої форми спілкування у дітей складається різне ставлення до 
людей, залежно від того, яку роль в спілкуванні з ними вони виконують: діти 
починають диференціювати ролі лікаря, вихователя, продавця, і відповідно цьому 
будувати свою поведінку в спілкуванні з ними. Інформацію про світ людських 
взаємин і способи набуття відповідних умінь майбутні першокласники отримують у 
грі, застосовуючи наявні знання на практиці. І від того, як дорослий організує цей 
перший вид діяльності дитини залежить успішність формування її соціально-
комунікативних умінь [5, с. 69]. 

Поява гри в житті дошкільника, з одного боку, зумовлена прагненням дитини 
до активності, до включення в життя дорослих, з другого – становить прийнятний для 
суспільства шлях соціалізації дитини, її підготовки до дорослого життя. Кожному віку, 
як своєрідному і якісно специфічному періоду життя, відповідає певний вид провідної 
діяльності, яким у старшому дошкільному віці є сюжетно-рольова гра (Р. Жуковська, 
Д. Ельконін, Г. Люблінська, Д. Менджерицька). Сюжетно-рольова гра побудована на 



82 

 

уявній ситуації, в якій діти моделюють реальні взаємини людей (лікар-пацієнт, водій-
пасажири, вчитель-учень), пізнаючи себе і, володіючи роллю, вчаться розуміти 
інших [1, с. 8]. Д. Ельконін зазначає, що у грі дошкільників «відтворюються соціальні 
взаємини між людьми, виокремлюється соціальна, власне людська сутність – її 
завдання і норми стосунків [4, с. 41].  

Отже, гра – справжня соціальна практика дитини, її реальне життя в спільноті 
однолітків. За своєю сутністю сюжетно-рольова гра носить колективний характер, що 
передбачає розподіл ігрових ролей між гравцями. Відтак, вона виступає могутнім 
засобом розвитку спілкування, взаємин, мовлення, дітей, а формування 
комунікативних умінь стає необхідною умовою її здійснення. Моделюючи спілкування 
дорослих у грі, діти водночас засвоюють комунікативні вміння, навички взаємодії, 
співпраці, навчаються виступати в різних позиціях стосовно один одного [3, с. 161]. 

Сюжетно-рольова гра формує в дитини різноманітні комунікативні вміння, 
навчає дитину цінувати позитивні взаємини між людьми, розкриває взаємозалежність 
між ними. До ігор соціально-комунікативного спрямування можна віднести творчі 
(театралізовані, сюжетно-рольові), рухливі ігри та комунікативні – «У телестудії», 
«Інтерв’ю», «Іграшкова крамниця», «Оратор», «Незнайки», «Переповнений автобус», 
«Чарівний стілець».  

З вищеозначеного можемо стверджувати, що соціально-комунікатина 
готовність дошкільника до навчання в школі визначається соціальною та емоційною 
зрілістю дитини, що виражається в умінні контактувати з іншими людьми, 
дотримуватися прийнятих у суспільстві правил поведінки, грати в ігри за правилами, 
мотивації до навчання, вболіванні за успішне виконання завдань; сформованості 
адекватної самооцінки й умінні володіти собою. 

Необхідною умовою забезпечення достатнього рівня соціально-комунікативної 
підготовки дошкільників до навчання в школі, є оптимальне поєднання словесних 
(розповідь, бесіда, пояснення, вправи, робота з книжкою), наочних (демонстрація, 
ілюстрація), організаційних (виховні ситуації, вимога, приклад, доручення), 
контрольно-стимулювальних (заохочення, змагання, педагогічне спостереження, 
аналіз творчих робіт дітей, оцінювання) та інших методів навчання і виховання.  
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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. 

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 
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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 фахівців-
професіоналів (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, 
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, 

лекція-бесіда, 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 психолого-
педагогічної компетентності, навчитися методів і прийомів підготовки дітей до 
навчання у школі. 
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ВПЛИВ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ НА ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ  
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. В статті розкриті теоретичні основи впливу засобів масової 

інформації, та процес гендерної соціалізації дошкільників. Актуальним є питання 
створення програм, які мають бути спрямовані на цілісний, всебічний та 
гармонійний розвиток особистості дошкільника, духовне становлення, 
інтелектуальну освіту, фізичне, соціальне та патріотичне виховання юних 
громадян України. 

Ключові слова: дитина, телебачення, медіапростір, медіапродукція, 
інформаційне суспільство,компютер. 

Дошкільний вік – особливий період людського життя, названий вченими 
«періодом первинного фактичного ставлення особистості». Базовий компонент 
дошкільної освіти в Україні декларує ідею дитиноцентризму, яка орієнтована на 
визнання своєрідності, унікальності періоду дошкільного дитинства, його особливої 
ролі в становленні особистості. 

Телевізор, комп’ютер, відео давно і міцно ввійшли у життя дитини, починаючи з 
перших років життя. У багатьох сім’ях, як тільки дитина навчиться сидіти, її саджають 
перед екраном, що замінює живе спілкування з близькими, бабусині казки, мамині 
колискові, татові потішки. Сидіння перед екраном цілком усіх улаштовує, а особливо 
батьків: дитина не плаче, нічого не просить. Але якщо батьки не братимуть участі у 
спільному перегляді телепередач і комп’ютерних іграх, це може призвести до 
порушення зору, осанки, дефіциту рухів і для психічного розвитку. 

Сьогодні мас-медіа є тим сучасним способом передачі знань, що відповідає 
якісно новому змісту навчання й розвитку дитини. Цей спосіб дозволяє дитині з 
інтересом навчатися, знаходити джерела інформації, виховувати самостійність і 
відповідальність при одержанні нових знань, розвивати дисципліну інтелектуальної 
діяльності. 

Існування сучасної дитини неможливо уявити без медійного впливу 
телебачення та інтернету. На сьогодні медіаінформація є не лише основним 
джерелом інформування з приводу того, що відбувається навколо, а й виступає 
одним з найважливіших інститутів соціалізації особистості. Однією з форм впливу 
медіаінформації на соціалізацію дітей дошкільного віку є трансляція інформації про 
культуру та її репродукція. Другою – власні творчі, продуктивні можливості 
комп’ютерних технологій. І третьою формою впливу медіаінформації є її естетична 
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функція. Окремі спеціалісти вважають, що принаймні половина людства формує свої 
погляди під соціалізуючим медіа впливом.  

Аналіз наукових джерел з питань впливу медіасередовища на дітей 
дошкільного віку дозволив виділити психологічні закономірності та особливості 
формування дитячої свідомості: 

-  зацікавленість дітей гострим сюжет ; 
- підвищена увага до перегляду коротких сюжетних роликів; 
- можливість залучення дитини до участі в процесі перегляду реклами; 
- захоплення дитини рекламним сюжетом базується психологічним 

механізмом; 
- легкість запам’ятовування короткого, цікавого та близького дитині змісту; 
- можливість формування в дитині етичних та моральних норм, цінностей за 

допомогою цікавого та доступного дитині сюжету. 
На сьогоднішній день медіаінформація стала не тільки головною рушійною 

силою прогресу, засобом спілкування світового масштабу, а й потенційним джерелом 
насилля та агресії. Жорстока та агресивна поведінка – це найактуальніша проблема, 
що пов’язана із взаємодією дітей дошкільного віку з медіаінформацією. 

Ще одна із негативним наслідком проблема «телевізійного та комп’ютерного» 
життя є відставання у розвитку дитини. В останні роки батьки, педагоги все частіше 
відмічають, що діти, мало і погано розмовляють, їх мовлення бідне і примітивне. 

Американські вчені (Шрам, Лайл і Паркер) прийшли до висновку, що перегляд 
медіаінформації прискорює розвиток дитини на рік, особливо до того часу, коли вона 
має йти до школи. Сутність їхньої теорії полягає в тому, що молоде покоління на 
«медійних» зразках навчається міркувати, отримує знання, розширює кругозір. 
Робота з комп’ютером з однієї сторони, призводить до розширення контактів, 
можливості обміну соціокультурними цінностями, набуття символічного досвіду, 
розвитку процесів навіювання. Але з другої сторони, вона може призвести до 
«синдрому залежності» від комп’ютерних мереж, який впливає на звуження інтересів, 
відлучення від реальності, залежність від комп’ютерних ігор, соціальну ізольованість, 
ослаблення емоційних реакцій та багатьох негативних наслідків. 

Дослідники медіапростору стверджують, що найбільш артикульованими 
проблемами перебування у ньому дітей, є: 

- «згорання» пізнавальних інтересів; 
- зниження тонусу і якості інтелектуальної діяльності; 
- «лінивість» психіки (уваги, пам’яті, уяви); 
- наслідування дітьми асоціальної поведінки віртуальних героїв; 
- «віртуалізація» життєвого світу дітей (руйнування соціальних зав’язків); 
- відволікання від дитячих обов’язків в межах своєї родини. 
Тобто безконтрольний медіаінформаційний потік може як завгодно глибоко 

проникнути в суть дитини і деформувати її свідомість. 
З поміж усіх медіаінформаційних потоків найпопулярнішими в дошкільників 

безумовно, залишаються мультиплікаційні фільми. Мультфільми, що впливають на 
свідомість дітей, показують безліч телеканалів. З одного боку мультфільми 
допомагають батькам відволікти дитину на певний час, а з другого – виконують 
неабияку виховну, пізнавальну і розвивальну функцію. Фахівці називають декілька 
принципів дії механізму формування у дітей соціальних настанов і цінностей під 
впливом мультиплікаційних фільмів, а саме: 

 Інформація – розширення обізнаності дітей про довкілля, формування 
первинних уявлень про добро і зло, еталони гарної і поганої поведінки; 

 Ідентифікація – засвоєння соціальних настанов і цінностей шляхом 
зіставлення себе з персонажами мультфільмів; 

 Імітація – копіювання поведінки, наслідування героїв мультиплікаційних 
фільмів.  
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Сюжети мультфільмів – це стандартні ситуації, з якими стикаються діти у 
повсякденному житті, у процесі спілкування з іншими членами суспільства. Вони 
демонструють соціальні норми, правила, гендерні ролі, цінності і моделі поведінки. 
Потім сюжети відтворюються дітьми, закріплюючи образ дії в тих чи інших ситуаціях. 

Від вихователя залежить вибір казки і правильне трактування її сюжету. 
Педагог має продумати ситуацію заздалегідь, щоб перетворити спілкування в 
комунікативну ситуацію. У результаті відбудеться не лише запам’ятовування нових 
слів, а й продовжується діалог між дитиною і персонажем, у неї з’являється інтерес 
до спілкування із цим героєм. Найцікавішою формою залучення дітей до діалогу та 
монологу є бесіда за змістом мультфільму. 

Найсприятливіша технологія роботи з мультфільмами передбачає 
формування у дітей таких умінь: 

- організовано й усвідомлено сприймати інформацію; 
- спостерігати, класифікувати, обирати; 
- аналізувати й резюмувати отриману інформацію; 
- усно висловлювати думки щодо баченого. 
Мультимедійні технології є одним з найперспективніших і найпопулярніших 

напрямів інформації дошкільної освіти. Вони мають на меті створення продукту, який 
містить колекцію зображень і даних, що супроводжують звуком, відео, анімацією та 
іншими візуальними ефектами. 

Використання на заняттях мультимедійних презентацій дозволяє побудувати 
навчально-виховний процес на основі психологічно корективних режимів 
функціонування уваги, пам’яті, гуманізації змісту навчання і педагогічних взаємодій. 
Під час презентації заняття стає емоційно забарвленим, привабливим, викликає у 
дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстративним 
матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття. 

Перегляд мультимедійних презентацій пропонують дітям під час фронтальних 
та підгрупових занять, а також у процесі індивідуальної роботи. Вони дають 
дошкільникам змогу краще зрозуміти новий навчальний матеріал, узагальнити 
отримані знання, а ще – активізують пізнавальний інтерес до нової теми, сприяють 
засвоєнню ними запропонованого матеріалу. 

Мультимедійна презентація має мати мету, а також перелік компонентів, з яких 
вона складається. Також слід указувати, під час якого заняття, ця презентація буде 
використана. 

Психологи відзначають: чим раніше дитина познайомиться з комп’ютером, тим 
менший буде психологічний бар’єр між нею і машиною, тому що в дитини практично 
немає страху перед технікою. Чому? Тому що комп’ютер приваблює дітей, як будь-
яка нова іграшка. 

Діти раннього віку мають мимовільну увагу, тобто вони не можуть запам’ятати 
той або інший матеріал. Дитина звертає увагу на навчальний матеріал, якщо він є 
яскравим і цікавим. І тут комп’ютер незамінний, тому що передає інформацію у 
привабливій дитині формі, а це не тільки прискорює запам’ятовування матеріалу, але 
й робить його осмисленим і довгостроковим. 

Заняття дітей на комп’ютері мають велике значення не тільки для розвитку 
інтелекту, але й для розвитку їхньої моторики. У будь-яких іграх, від найпростіших до 
складних, дітям необхідно вчитися натискати пальцем на певні клавіші, що розвиває 
дрібну моторику. Учені зазначають, що чим більше ми робимо дрібних і складних 
рухів пальцями, тим більше ділянок мозку включається в роботу. Як і руки, очі також 
широко представлені в корі головного мозку. Ось чому так важливо формувати 
моторну координацію і координацію спільної діяльності зорового й моторного 
аналізаторів, що з успіхом досягається на заняттях, де діти працюють з комп’ютером.  

Спілкування з комп’ютером викликає в дітей інтерес, спочатку як ігрова 
діяльність, а потім і як навчальна. Цей інтерес лежить в основі формування таких 
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важливих структур, як пізнавальна мотивація, довільні пам'ять і увага, адже ці якості 
забезпечують психологічну готовність дитини до навчання в школі. 

Я дійшла висновку, що зміна людини в процесі соціалізації під впливом медіа 
йде в різних аспектах і має як позитивний, так і негативний характер. 

Комп’ютерні ігрові та навчальні програми для дошкільників мають бути 
розвивальними, відповідати інтересам дитини та реалізувати її прагнення до 
творчості. Йдеться про графічні редактори для малювання, конструктори казок і 
мультфільмів, пазли, музичні ігри, розв’язання дидактичних завдань (вивчення і 
розрізнення кольорів, тварин, цифри, літер). З іншого боку, неможливо ігнорувати 
негативний вплив комп’ютерної техніки на здоров’я дитини – психічне напруження, 
перевтома зорового аналізатора, статистичність пози, формування залежності тощо. 
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ОСВІТА ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ:  

ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Анотація. У статті розглянуто особливості освіти дітей раннього та 
дошкільного віку в Україні. Проаналізовано головні проблеми та перспективи 
сучасної системи освіти дітей раннього та дошкільного віку та нормативно-
правові документи, що забезпечують діяльність різноманітних соціальних 
інститутів, які несуть відповідальність за освіту дітей раннього та дошкільного 
віку згідно з сучасними викликами, перспективами та проблемами дошкільної 
освіти.  

Ключові слова: дитиноцентризм, батьківське партнерство, заклади 
дошкільної освіти, освіта дітей раннього віку, освіта дітей дошкільного віку, 
ранній вік, якість дошкільної освіти. 

За умов сучасного суспільства важливим стратегічним завданням стає 
побудова ефективної системи освіти, починаючи з раннього та дошкільного віку, яка 
б забезпечувала розвиток базових компетенцій та особистісних якостей, сприяла 
формуванню творчих, сенсорних та інтелектуальних здібностей, критичного 
мислення, розвитку пізнавальної мотивації та допитливості, а також формуванню 
пізнавальних дій, культури пізнання, сенсорної культури та системи цінностей. Адже, 
саме розвиток дитини вважається однією з найбільш економічно ефективних 
інвестицій у людський капітал, що зумовлює сталий розвиток країни. З огляду на це, 
актуальним є питання формування в Україні розвиненої системи освіти дітей 
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раннього та дошкільного віку, що й зумовлює вибір нами даної теми для 
дослідження.  

Проблема якісної ранньої дитячої та дошкільної освіти висвітлюється у працях 
багатьох дослідників, зокрема над цією темою працювали І. Д. Бех, А. М. Богуш, 
С. О. Сисоєва, О. Д. Рейпольська та багато інших. Однак, не можна вважати дану 
проблему вичерпаною, оскільки нові умови суспільного життя, швидкий розвиток 
науки та техніки висувають все нові й нові вимоги до освітньої системи загалом та, 
зокрема, й до ранньої дитячої та дошкільної освіти.  

Сьогодні в Україні навчанням, вихованням та здоров’ям дітей раннього та 
дошкільного віку опікуються різні інституції, які здійснюють контроль за здоров’ям, 
доглядом, харчуванням та освітою дітей. Крім того, Україна здійснює низку реформ у 
галузі ранньої та дошкільної освіти дітей, наприклад реформа дошкільної освіти, що 
розгортається у рамках концепції НУШ. Також розробляються спеціальні програми, 
закони та концепції, які відповідають за якість освіти. Так, в нашій державі діє Закон 
України «Про дошкільну освіту» від 2001 року, який визначає, що дошкільна освіта є 
обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в 
Україні [7]. Розроблена та затверджена Президією Національної академії 
педагогічних наук України Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку [5]. 
Метою цієї Концепції є визначення найважливіших ідей та принципів щодо 
забезпечення на засадах дитиноцентризму системних змін в освіті дітей раннього та 
дошкільного віку, управлінні системою дошкільної освіти на різних її рівнях [7, с. 7]. 
Також в Україні діють різні програми здоров’я, які мають на меті розробку 
профілактичних заходів та суттєве покращення здоров’я населення, зокрема й дітей 
у ранній період життя [7, с. 8]. 

У ХХІ столітті спостерігається зміна поглядів на значення та роль ранньої 
дитячої та дошкільної освіти. Вважається, що стратегічною ціллю освіти дітей 
раннього та дошкільного віку є те, що кожна дитина повинна мати доступ до якісної 
ранньої дитячої та дошкільної освіти. А метою якісної освіти дітей раннього та 
дошкільного віку є забезпечення гармонійного фізичного, розумового, психічного, 
духовно-морального розвитку особистості дитини, її психічного і фізичного здоров’я, 
виховання ціннісного ставлення до себе й світу, формування механізмів її 
соціалізації, творчого самовизначення та саморозвитку в різних умовах 
життєдіяльності [7, с. 8-9]. Навчання, виховання та розвиток дітей раннього та 
дошкільного віку здійснюється в сім’ях, закладах дошкільної освіти та закладах 
неформальної дошкільної освіти різних типів і форм власності. 

Варто зазначити, що основними завданнями освіти дітей раннього та 
дошкільного віку виступають наступні:  

 щорічне збільшення показника охоплення дітей раннього віку, тобто від 
0 до 2 років, якісною освітою в сім’ї та у відповідних закладах освіти; 

 збільшення частки 3-5-річних дітей, які здобувають освіту в закладах 
дошкільної освіти; 

 розвиток мережі закладів дошкільної освіти як державної, так і приватної 
форм власності; 

 забезпечення психічного, фізичного, соціального та духовного здоров’я 
дітей; 

 методичне та наукове забезпечення освіти дітей раннього та 
дошкільного віку;  

 підвищення компетентності педагогічних працівників як однієї з умов 
якісної освіти [4, с. 3]. 

Однак, слід наголосити, що на сьогодні в Україні спостерігається наявність 
низки невирішених проблем, які перешкоджають формуванню системи якісної освіти 
та розв’язанню вищенаведених завдань. Таким чином, значущою прогалиною 
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сучасної дошкільної освіти являється відсутність системи суспільних впливів на 
ранній розвиток дитини від народження до трьох років. Необхідна державна 
підтримка для можливості вдосконалення системи дошкільної освіти й потрібна 
підтримка раннього розвитку дитини, а також формування культури відповідального 
батьківства і підготовки педагогічних працівників нової генерації [2, с. 123]. Це 
означає, що стан вітчизняної дошкільної освіти потребує системних перетворень, що 
пов’язані із новими вимогами до освіти дітей раннього та дошкільного віку, діяльності 
закладів дошкільної освіти й усіх сторін освітнього процесу, тобто суспільства, 
педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, дітей та їхніх батьків.  

Поряд з цим, варто відзначити, що соціальні та політичні кризові події, а також 
воєнні дії на території нашої країни, що відбуваються протягом останніх років 
погіршують умови для вирішення організаційних, фінансових та правових питань 
дошкільної освіти. На даний момент зберігається тенденція зменшення 
народжуваності дітей, присутні проблеми платоспроможності батьків, в результаті 
яких не всі діти раннього віку мають змогу відвідувати дошкільні заклади, приватні 
заклади освіти та розвиваючі центри. Також збільшується потреба в здійсненні 
послуг дошкільної освіти та черга сімей в очікуванні місця для дитини в дошкільному 
закладі, а тому часто спостерігається збільшення кількості дітей в групі освітнього 
закладу, що стає небезпечним фактором зниження якості освіти [6, с. 9]. 

Слід підкреслити й те, що в нашому суспільстві зараз доцільно підвищувати 
психолого-педагогічну грамотність батьків та доносити до них важливість 
відповідальної участі в створенні необхідних розвивальних умов зростання дитини, 
що передбачають якісне проведення часу з дитиною, активні ігри, розвиваючі заняття 
тощо. На наш погляд, багато молодих батьків не замислюються сьогодні над раннім 
розвитком своїх дітей, вважаючи, що вони ще не в тому віці, або покладаючись на 
дошкільний заклад, де всього повинні навчити. А тому, корисним було б відновлення 
системної підготовки майбутніх батьків до відповідального виконання ролі матері та 
батька, організація курсів психології розвитку людини в старших класах школи та у 
рамках навчання у вищих навчальних закладах, відповідних спецкурсів сімейної 
психології для студентів, як педагогічних спеціальностей, так і всіх інших [9, с. 43]. 
Окрім того, за умов великої популярності мережі Інтернет та соціальних мереж в наш 
час, нам здається доцільним засобами сучасної мережі розповсюдження інформації 
розробити систему просвіти батьків, яка б містила корисну інформацію щодо 
догляду, розвитку та виховання дітей раннього і дошкільного віку.  

Потребує вирішення й проблема підготовки кадрового потенціалу для системи 
ранньої та дошкільної освіти. Насамперед питання пов’язані з вищою школою, 
наприклад, узгодження базового рівня знань та предметів зі спеціальності, із 
загальними вимогами соціального захисту педагогів дошкільної ланки освіти, 
регулюванням питань оплати праці працівників дошкільних установ [2, с. 124]. 

Погоджуємося з Т. О. Піроженко, що потребує значного поглиблення практична 
спрямованість підготовки кадрів системи дошкільної освіти й сучасна політика 
розвитку людського ресурсу. Крім того, варто посилити перепідготовку фахівців 
шляхом розширення співпраці з наукою, інноваційними освітніми проєктами та 
приділяти більше уваги розвитку системи вивчення та впровадження національного 
досвіду й досвіду зарубіжних країн [6, с. 10]. 

Варто наголосити, що сучасне суспільство характеризується стрімким 
розвитком нових технологій, digital-технологій, робототехніки, IT-технологій, які 
великою мірою здійснюють вплив на ранній освітній розвиток дітей, стимулюють їх 
самоактивність та саморух, а тому ці тенденції необхідно враховувати при 
формуванні системи дошкільної освіти та розвитку особистостей дітей, які будуть 
здатні до самовизначення та самореалізації [6, с. 20]. 

З огляду на все вищесказане, бачимо, що освіта дітей раннього та дошкільного 
віку потребує в нашій державі модернізації та реформування. Адже, на даний 
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момент, дошкільна освіта стикається із багатьма викликами, що пов’язані з 
недостатнім фінансуванням освіти дітей раннього та дошкільного віку, а також дітей 
із особливими освітніми потребами, неузгодженістю економічних, правових та 
соціально-психологічних аспектів функціонування системи освіти дітей раннього та 
дошкільного віку, економічним неблагополуччям функціонування закладів дошкільної 
освіти, викликаним переадресуванням державою завдань їх фінансування на 
місцевий бюджет, відсутністю чітких критеріїв оцінки якості дошкільної освіти, 
низьким соціальним статусом, відсутністю соціальних гарантій працівників дошкільної 
освіти, недостатньою увагою до організації роботи груп раннього віку, забезпечення 
контролю за збереженням здоров’я дітей тощо [8]. 

Однак, відзначимо, що поряд із численними проблемами, викликами та 
недоліками вітчизняної системи освіти дітей раннього та дошкільного віку, можна 
виокремити й позитивні тенденції її розвитку. По-перше, це функціонування широкої 
мережі різних типів закладів, а саме закладів загального, комбінованого та 
компенсуючого типів, центрів розвитку дитини, ясла-садків, навчально-виховних 
комплексів з дошкільними відділеннями і дитячих будинків сімейного типу.  

По-друге, осучаснення наукового підґрунтя процесу та змісту дошкільної освіти 
на засадах гуманної педагогіки, враховуючи сучасні принципи організації освіти, 
серед яких принцип природовідповідності, дитиноцентризму, інтеграції, 
культуровідповідності тощо.  

По-третє, розробка та оновлення програмно-методичного забезпечення 
освітнього процесу закладів дошкільної освіти згідно з вимогами державного 
стандарту [3, с. 4]. 

По-четверте, забезпечення в закладах дошкільної освіти необхідних умов для 
розвитку дітей із особливими освітніми потребами [1]. Наприклад, створення 
програмного та методичного супроводу інклюзивної освіти, розробка організаційних 
засад діяльності інклюзивних груп, затвердження форми індивідуальної програми 
розвитку обдарованих дітей і тих, які мають певні фізичні чи ментальні порушення 
розвитку.  

По-п’яте, проведення низки моніторингових досліджень у системі дошкільної 
освіти за фінансової підтримки ЮНІСЕФ з метою визначення її переваг та недоліків, 
особливостей змісту й функціонування, а також пріоритетних напрямів розвитку [1]. 

Отже, підбиваючи підсумки відзначимо, що система освіти дітей раннього та 
дошкільного віку в Україні потребує подальшого реформування, удосконалення та 
модернізації. Адже, система дошкільної освіти має велике значення для формування 
молодого покоління громадян, які будуватимуть майбутнє нашої країни.  

Тому, потрібно забезпечити цілісний розвиток дитини як особистості, створити 
сприятливі умови для фізичного, психологічного, духовного та соціального 
благополуччя особистості. Крім того, необхідно забезпечити стандартизацію змісту 
дошкільної освіти на засадах узгодження зі змістом державних стандартів початкової 
школи, модернізувати зміст ранньої та дошкільної освіти на засадах компетентнісної 
парадигми, удосконалювати системи контролю та оцінювання якості дошкільної 
освіти, забезпечувати наступність у впровадженні особистісно орієнтованої моделі 
освіти на дошкільній та початковій ланках освіти тощо.  

Важливе місце у цих процесах повинна займати держава, надаючи підтримку 
дошкільної освіти як економічно ефективної сфери надання і споживання освітніх 
послуг. Спрямовуючись у площину цінностей розвитку дитини, соціальної 
відповідальності та доступності всіх суб’єктів, напрям дошкільної освіти зумовлює 
необхідність ефективних інвестицій у ранній розвиток дитини. А гідне інвестування 
освіти дітей раннього та дошкільного віку та фінансування оплати праці педагогів є 
інвестуваннями у людський капітал, який повинен забезпечити економічний розвиток 
нашої держави, підвищити рівень та якість життя населення.  
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ДИТЯЧИЙ САДОК – ОСЕРЕДОК СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Анотація. Нашу планету часто порівнюють з величезним космічним 

кораблем, який летить над просторами Всесвіту, а людство – екіпаж цього 
корабля. Природа – це осередок проживання людини і потрібно не тільки дбайливо 
до неї ставитися, а й передати її багатства наступним поколінням. Охорона 
навколишнього природного середовища на сьогоднішній день – головне завдання, 
що стоїть перед цілим людством. 

Ключові слова: сталий розвиток, екологія, екологічна культура, ресурси, 
енергозбереження, ресурсозбереження, природокористування. 

Природа стає могутнім джерелом виховання тоді, 
коли людина пізнає її, проникає думкою у причинно - 

наслідкові зв’язки…» 
В. О. Сухомлинський 
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Все частіше ми скаржимось на погане повітря, неякісну воду, бруд на дорогах, 
неякісні продукти, вирубку лісів... І якщо ми будемо продовжувати лише пасивно 
спостерігати, то подальше погіршення стану довкілля неминуче. 

Кожен з нас може змінити свій спосіб життя, щоб допомогти природі. Почати 
можна з малого, поступово перейшовши до більш серйозних кроків, і кожен з нас 
повинен внести свій внесок в спільну справу – захист навколишнього середовища. 
Звертаючи увагу на свій будинок та повсякденні звички, ділюся своїми знаннями з 
оточуючими. Ми з маленькими дошкільниками повинні жити в злагоді з природою – 
захищаючи планету Земля. 

Наша планета Земля велика, але через постійне зростання чисельності 
населення та його потреби, можливості Землі стають усе більш обмеженими. 

Ресурси, завдяки яким може існувати людство, вичерпуються. До того ж 
кількість мешканців у ній невпинно зростає. Збереження та розвиток людства 
можливе лише за умови його переходу до сталого розвитку. 

Одним із способів довести цю думку до дошкільнят стало розуміння того, що є 
межа такої бездумної експлуатації ресурсів, і якщо почати діяти зараз, у нас є ще 
надія. А діяти необхідно не лише заради нашого спільного майбутнього, але й заради 
нашого фізичного здоров’я. Отримуючи знання та поради з проблем і можливостей їх 
розв’язання, діти, ймовірніше, дивитимуться в майбутнє з більшим оптимізмом. 
Таким чином, освіта для сталого розвитку тісно пов’язана з життям підростаючого 
покоління та їхнім майбутнім, а отже, повинна стати пріоритетним завданням у роботі 
з вихованцями моєї групи. 

Сталий розвиток – це такий розвиток суспільства, який задовольняє потреби 
сьогоднішнього покоління і не ставить під загрозу можливості наступних поколінь 
задовольняти свої потреби. 

Нагальною потребою XXI століття стає формування такого способу життя, який 
був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства. 
Науково-технічний прогрес, нові технології самі по собі не здатні подолати загрози, 
що постали перед людством. Загалом йдеться про систему цінностей, складову 
культурного світобачення кожної людини і суспільства в цілому, яка не залежала б 
від економічних сплесків чи занепадів, у якій би захист і збереження природи, 
турбота про людину, її життя і дотримання її прав вважалися такими ж важливими, як 
і саме життя. 

Катастрофічне погіршення екологічної ситуації стоїть у ряду найбільш 
актуальних проблем сучасності. 

Енергозбереження, ресурсозбереження, відмова від споживчого підходу до 
природи – головні напрями стратегії виживання людства. 

У дошкільному дитинстві закладаються основи особистості, в тому числі 
позитивне ставлення до природи, навколишнього світу. Дошкільний заклад є першою 
ланкою системи безперервної екологічної освіти. Тому формування у дітей основи 
культури раціонального природокористування необхідно починати з самого раннього 
віку. 

Перш за все, роботу розпочала з формування культури природокористування, 
зокрема, виховання дбайливого ставлення до води, тому розробила проєкт 
«Водичка, водичка», так як вода є найближчою та доступнішою з природніх ресурсів. 
Проєкт дозволяє більш широко розвинути пізнавально-дослідницькі можливості 
дітей, розширює уявлення про воду та її властивості. А також сприяє виробленню 
уміння аналізувати, робити найпростіші узагальнення та висновки. 

Усім відомо, що маленькі діти дуже допитливі. Серед питань, якими вони 
докучають дорослим, чимало таких, як: «Чому восени йде дощ, а взимку – сніг?», 
«Чому вода рідка?», «Чому лід твердий?» та інше. Наш обов’язок не лише 
відповідати дітям на їх нескінченні запитання, а й активно спонукати їх допитливість, 
щоб число таких питань зростало. 
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В Україні було запроваджено програму сталого розвитку дітей дошкільного віку 
в рамках проєкту «Освіта для сталого розвитку» (дослідники Н. Гавриш, 
О. Саприкіна, О. Пометун), яка формує у дітей екологічні, економічні і соціальні 
навички.  

Через активне впровадження даної програми підводжу до активного пізнання 
природи, практичного втілення в життя, спостереження та усвідомлення дітьми 
інформації про все, що їх оточує. У дітей формується мотивація до дій та моделей 
поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя, поняття про економічне 
використання та збереження ресурсів. 

Основне призначення дорослого – допомогти дошкільнику жити власними 
силами у злагоді з довкіллям й згоді із собою як активному суб'єкту життєдіяльності, 
формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, орієнтовані на сталий 
розвиток і необхідні для свідомого вибору, способу власного життя.  

Проблема утилізації відходів – одна з найважливіших і найактуальніших серед 
проблем забруднення навколишнього середовища. Щоб майбутнє було світлим та 
чистим, з молодшого віку починаємо турбуватися про наш «спільний дім». Надаю 
можливість дітям усвідомити, якої шкоди завдає довкіллю сміття, підводжу до 
розуміння, як згубно сміття впливає на довкілля, чому необхідно сортувати сміття, як 
правильно це робити. Впроваджуючи проєкт «Ми – друзі планети Земля», діти 
дізнаються про сміття, навчаються його сортувати, розширюються знання дітей про 
шкідливий вплив батарейок, про небезпеку від сміттєзвалищ. Під час систематичного 
проведення занять «Усі хочуть жити в чистому місті», «Дивовижний папір», діти 
знайомляться з папером, вчаться впізнавати речі зроблені з паперу, визначають його 
якості (насиченість кольору, міцність, гладкість поверхні, щільність, всмоктувальна 
здатність) та властивості (мнеться, рветься, ріжеться, горить). Виготовлення 
різноманітних атрибутів до ігор з використаного паперу та ниток є практичним 
впровадженням з дітьми і не тільки, із спільнотою активних батьків організували 
показ моди, на якому сукні виготовлялися з покидькового матеріалу. Також 
виготовлено контейнери для сортування сміття, колаж «Кругообіг паперу».  

Мотивую дошкільників правильно поводитись з побутовими та органічними 
відходами – спонукаю їх до активних дій у вирішенні цієї проблеми, а також 
усвідомленню важливості збереження природи та власного внеску у цю справу. Вся 
мотиваційна діяльність проходить у формі дидактичних ігор: «Як правильно 
сортувати сміття?», «Земля плаче – земля радіє», «Чим багата земля?», «Екологічні 
долоньки», «Що забруднює повітря?», «Що з чого виготовлено?», ознайомлюю з 
видами сміття, зокрема, поділу твердих побутових відходів на текстиль, пластик, 
папір, скло та метал, формую у дітей обдумане, правильне відношення до 
навколишнього середовища, бажання самостійно сортувати сміття.  

Розвиток екологічної культури, вміння аналізувати та робити висновки 
сприяють усвідомленню важливості збереження природи та власного внеску у цю 
справу. 

Своїм завданням вбачаю те, щоб сформувати мислення та екологічну культуру 
кожної дитини, навчити молоде покоління жити за законами природи. Дошкільний 
заклад відкриває для цього неабиякі можливості, бо саме тут в цьому віці у дітей 
закладаються знання, розвивається інтелект, формується мислення, а природна 
допитливість дітей та інтерес до оточуючого створюють надзвичайно сприятливі 
умови для формування екологічної свідомості. 
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ЗБАГАЧЕННІ ДОСВІДУ ДІТЕЙ З ПИТАННЯ  

ГУМАННОГО СТАВЛЕННЯ ДО БЛИЗЬКИХ ДОРОСЛИХ 
 

Анотація. У статті розглядаються сучасні підходи до визначення змісту й 
основних концептів гуманізації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти. 
Розкрито особливості діяльнісного підходу у вихованні гуманних почуттів у 
дошкільників, розвиток гуманного ставлення до оточуючого світу та близьких 
дорослих. 

Ключові слова: гуманізація, гуманістична педагогіка, особистісний підхід, 
освітній процес, діяльнісний підхід. 

В умовах сьогодення інформаційна реформа породжує інформаційну та 
морально-духовну кризу, засоби масової інформації змінюють систему гуманістичних 
цінностей. Гуманні цінності й відповідні їм норми є тим культурним кодом, який 
впливає на спрямованість і характер потреб, цілей, інтересів особистості, визначає 
повсякденну поведінку й регулює взаємини людей, забезпечує раціональність і 
людяність їхнього способу життя, а отже, життєздатність суспільства.  

Гуманізм – одна з фундаментальних характеристик суспільного буття, суть якої 
полягає у ставленні до людини як до найвищої цінності. Він проявляється у бажанні 
сіяти добро, у милосерді, співчутті, бажанні допомагати людям. Кондаков Н. визначає 
гуманізм як світогляд, основними принципами якого є любов до людей, людської 
гідності, турбота про благо людей. Гуманність походить від латинського слова – 
людяний, що розуміємо як увага до людей, прагнення добрих стосунків з ними, 
готовність надавати допомогу, виявляти співчуття і співпереживання [2, с. 125]. 

Оскільки дошкільний вік науковцями визнано як найбільш важливий період 
особистісного становлення, то у контексті гуманістичного виховання дане питанням 
визначається як необхідність розв`язання нагальних проблем, зміни підходів до 
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організації життєдіяльності дітей дошкільного віку, теоретичного осмислення і 
практичного змісту гуманістичного виховання дітей в дошкільному закладі і сім`ї.  

Дитинство є найбільш сприятливим періодом для формування різних почуттів, 
у тому числі гуманних. Виховання гуманістичних засад особистості починається з 
перших років її життя, оскільки створюється найбільш сприятливе середовище для 
морального розвитку дітей. У цей період розширюється і перебудовується система 
взаємин дитини з дорослими, ускладнюються види діяльності, розширюється її 
світогляд. Розвиток гуманних почуттів дітей є однією з основ формування 
доброзичливих взаємин. До розуміння суті добра, совісті дитина приходить через 
пізнання елементарних норм моралі. І в цьому їй повинні допомогти найближчі люди 
– батьки та вихователі. 

Питання гуманістичного виховання дітей дошкільного віку привертає увагу 
багатьох науковців. Ідея гуманістичної спрямованості освітнього середовища у 
закладі дошкільної освіти, означені у роботах І. Беха, О. Кононко, Т. Поніманської. 
Необхідність виховання гуманної поведінки у дітей дошкільного віку зумовлена тим, 
що цей вік визнано сенситивним для морального розвитку особистості, що ґрунтовно 
висвітлено в працях Л. Виготського, О. Запорожця. Як зазначає Т. Поніманська, 
моральна регуляція поведінки включає вимоги до самої дитини оцінити свої дії і 
відповідним чином спрямовувати свою поведінку. Це свідчить про те, що оцінка, якій 
піддається моральний вчинок, повинна стати внутрішнім регулятором [4]. 

Засвоєння моральних норм поведінки є необхідною умовою соціального 
розвитку, тому унормованість розглядається як основна характеристику поведінки 
дошкільника. На етапі дошкільного дитинства моральні норми належать до 
особистісних мотивів поведінки.  

Головним засобом виховання гуманної поведінки у дітей є спілкування з 
дорослими та однолітками. Дослідження міжособистісних взаємин дітей дошкільного 
віку (Л. Артемова, В. Нечаєва, Т. Репіна, О. Кульчицька, Г. Лаврентьєва) довели, що 
через спілкування дитина пізнає соціальний світ, засвоює соціальний досвід, отримує 
інформацію і набуває практики взаємодії, співпереживання, взаємодопомоги. 
Основою виникнення взаємин, що відповідають моральним нормам поведінки є 
формування емоційно-позитивного ставлення дітей до оточуючих (Л. Артемова, 
Н. Химич, Т. Титаренко, А. Гончаренко). Дослідники стверджують, що емоційне 
орієнтування на оточуючих людей визначається ставленням до моральних норм, їх 
емоційною опосередкованістю, оволодіння дітьми емпатійними, альтруїстичними і 
кооперативними діями, опанування засобами їх емоційного вираження можуть бути 
умовами формування гуманних взаємовідносин у дітей. 

Для розвитку і становлення особистості необхідні умови, що дозволяють 
створити атмосферу емоційного благополуччя, комфорту. З точки зору сучасної 
педагогіки це означає – задоволення потреб дитини у спілкуванні з вихователем, 
встановлення доброзичливих взаємин між дітьми на основі розвитку гуманних 
якостей, сформованість дитячого колективу тощо. Навчити дитину «бачити і 
відчувати» людей – одне з найскладніших завдань виховання. 

У дослідженнях педагогів і психологів проблема формування гуманних 
взаємин представлена у вивченні таких показників, як милосердя (І. Княжева), 
чуйність (М. Воробйова, Т. Пономаренко), співчуття, співпереживання (Г. Кошелєва, 
Л. Стрєлкова), позитивні гуманні взаємини (В. Абраменкова, Т. Поніманська). 
Виховання гуманного ставлення розглядається як процес формування моральних 
уявлень, моральних почуттів, звичок і мотивів поведінки. 

Формування гуманних почуттів у дошкільників відбувається поступово. 
Маленькі діти прагнуть до добрих вчинків спочатку заради похвали з боку дорослих. 
Поступово звичка находити добре, робити добро переростає у них в почуття турботи 
про іншу людину і відповідно стає їх природною потребою. 
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Потреба у спілкуванні з дорослими розвивається протягом усього дошкільного 
дитинства, дорослий стає взірцем для наслідування. Як носій суспільно-історичного і 
культурного досвіду, а згодом – і моральний приклад, він має значний авторитет для 
дитини. Дошкільник дуже чутливо ставиться до оцінки свої вчинків, якостей прагне до 
співпереживання і співучасті з дорослим, в усьому його наслідує. На такій взаємній 
довірі і будується гуманістичне виховання [1, с. 3]. 

На думку В. Абраменко, психологічною основою гуманного ставлення до іншої 
людини є готовність суб'єкта відчувати, переживати, діяти так, як ніби інша людина 
це вона сама. Ця готовність зароджується у спілкуванні та спільній діяльності. 
Виходячи з цих положень, гуманні взаємини розглядаємо як особливу форму 
міжособистісних взаємин, в основі яких лежить принцип гуманності, а також як 
сукупність гармонійних взаємин суб'єкту зі світом, оточуючими людьми і самим 
собою. 

Реалізація програми «Впевнений старт» передбачає діяльнісний підхід до 
організації освітнього процесу з дітьми. Головне завдання вихователя – 
організовувати життєдіяльність дошкільника у специфічно дитячих видах діяльності 
(спілкування, гра, образотворча, художньо-естетична тощо). Джерелом формування 
соціальної свідомості дитини дошкільного віку визнано гру [3]. Це зумовлено тим, що 
у процесі гри дитина порівнює свою поведінку з іншими дітьми, контролює її і 
намагається слідувати етичним еталонам. Бажання наслідувати моральний зразок у 
рольовій поведінці спонукає до активного оволодіння моральними правилами і 
сприяє формуванню таких гуманних якостей, як чуйність, доброзичливість. 

Світ людей відкривається для дитини реальними взаєминами її найближчих 
родичів, вихователів, їх ставленням до неї. У дітей формуються навички спільної 
діяльності в іграх, праці, спілкуванні; їх навчають правил взаємодії (дружно гратися 
разом, допомагати іншим, допомагати дорослим тощо). У спільній діяльності з дітьми 
дорослий створює ситуації привітності, співчуття, взаємоучасті. У ставленні до 
близьких людей суть гуманності полягає в умінні дитини піклуватися про ближнього, 
виявляти чуйність, співчуття, тактовність, надавати практичну допомогу [5, с. 10]. 

Вдумливо налагоджене, цілеспрямоване моральне виховання дітей у сім`ї, 
закладі дошкільної освіти є передумовою формування їх моральної активності – 
готовності до належної поведінки, вміння бачити необхідність своїх дій відповідно до 
моральних норм. Для виховання гуманності у дітей використовуємо інтерактивні 
форми роботи: заняття Добра і Краси, матеріалом для яких є уривки з книжок, 
приклади з життя; етичні казки; подорожі до країни Милосердя; психотехнології 
(гімнастика почуттів, вправи «Жива вода», «Серце на долоні», «Тепло друга»; ігрові 
технології «Квітка доброти», «Дзвіночки совісті», «Промінчик людяності»; ситуації 
морального вибору (порівняльні, оцінювальні, проблемні); театрально-ігрові етюди 
«Прихід у гості», «Відвідини хворого», «Вітання з Днем народження». Переконанні, 
що зазначені форми роботи у поєднанні з особистим прикладом дорослого будуть 
збагачувати досвід дитини. Слід пам`ятати, що щирі почуття слугують тими 
відкритими дверима, за якими відбувається моральне спілкування наставника і 
вихованця. Гуманне ставлення формується лише тоді, коли об`єднуються два світи – 
дітей у їхніх розвивальних потенціалах і дорослих, як носіїв високих духовних 
цінностей. 

Отже, можна констатувати, що саме реалізація основних положень гуманізації 
освіти, що ґрунтується на суб’єкт-суб’єктних відносинах між учасниками освітнього 
процесу та діяльнісному підході, забезпечує розвиток особистості дитини, як носія 
загальнолюдських цінностей. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ 
 
Анотація. У статті аналізується інтеграційний підхід в організації 

освітнього процесу а закладах дошкільної та загальної середньої освіти, зроблено 
акцент на необхідності дотримання принципів наступності між дошкільною та 
початковою ланками освіти. 

Ключові слова: інтеграція, освіта, інтеграційні процеси, освітній процес 
закладу дошкільної освіти, наступність, початкова школа, творча активність, 
творчий розвиток, творча особистість. 

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. 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. 

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 предметного 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. 
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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. 

На сучасному етапі переходу закладів освіти на навчання дітей з шестирічного 
віку особливого значення набуває забезпечення готовності до школи. За даними 
психолого-педагогічних досліджень, успішне навчання в школі можливе лише за 
умови відповідного розвитку фізичної, інтелектуальної та особистісної сфери дитини. 
Проблема підготовки дітей до школи і формування їх готовності до навчання 
розглядаються з різних позицій (Л. Венгер, В. Котирло, С. Кулачківська, О. Проскура). 

На жаль, не завжди вихователі закладів дошкільної освіти розуміють завдання 
перспективності і по-справжньому готують дітей до подолання труднощів, які їм 
можуть зустрітися в 1 класі, а вчителі початкових класів не завжди добре знають 
вимоги до занять у дошкільному навчальному закладі. Завдання наступності мають 
розв’язуватися одночасно «знизу» і «зверху». Лише за таких умов можна досягти 
успіху. Завдання початкової школи на сучасному етапі кардинально змінилися. Якщо 
раніше основними завданнями освітнього процесу було навчити читати, писати, 
рахувати, ознайомити з навколишнім світом, то це вже вчорашній день, що не 
відповідає сучасним вимогам до навчання молодших школярів. Важливо, щоб дитина 
змінювалася не лише тому, що вона набула якихось знань і вмінь, але і те, що ці 
зміни повинні визначатися характером її діяльності, ставленням до неї, рівнем 
пізнавальних процесів, готовністю до самоосвіти і самовиховання, тобто зміни 
необхідні для розвитку дитини. Сучасні умови інтенсивного розвитку технологій 
(наявність майже в кожній родині комп’ютерів, планшетів, айфонів) сприяють 
активному засвоєнню дітьми з раннього віку основ рахунку, звукового складу мови, 
сприйняття навколишнього середовища тощо. Зважаючи на це, в ДНЗ необхідно так 
організовувати освітню діяльність, щоб дитина не залишалася байдужою, щоб вона 
усвідомлювала важливість одержуваних знань, щоб училася ставити прості гіпотези 
й знаходити докази для їх захисту, елементарно аналізувати свою діяльність, 
визначати причини невдач і помилок. Саме тому єдиним принциповим підходом 
дошкільної та початкової освіти є, насамперед, створення дієвого мовленнєвого 
середовища. Мовлення – одне з найдивовижніших обдарувань людини. Ми так 
звикли постійно користуватися цим чудовим багатством природи, що і не помічаємо, 
наскільки він оригінальний, неперевершений, складний і загадковий. Щоб передати 
певні знання, інформацію, людина має використати слова, сформулювати думку і 
виголосити її. Виникає необхідність спілкування. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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. Переконані, 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. 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. 

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. Так, дійсно, в дошкільному віці здійснюється підготовка до школи. Але не в 
простому розумінні: навчити читати, писати і рахувати. Навпаки, підготовка, 
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відповідно до 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. 

Наш заклад дошкільної освіти приділяє велику увагу для створення 
предметно-розвиваючого середовища, що забезпечує реалізацію 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. 

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. 

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, пошуково-
дослідницька діяльність, використовуючи розвивальне середовище групи. 

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. 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. 

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. 
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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 напрямів 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 даній статі хочу поділитись проектом «Співпраці ЗДО та НУШ». 
Проект 

«Співпраця ЗДО та НУШ: новий зміст освіти» 
Мета проекту: спрямувати співпрацю на особистісно-орієнтовну модель 

навчання, розвиток критичного мислення у дітей, інтеграцію освітніх напрямків; 
розвиток дитини відповідно до її вікових та індивідуальних психофізіологічних 
особливостей і потреб; формування загальнолюдських цінностей; підтримка 
життєвого оптимізму; розвиток самостійності; створення умов для формування у 
дітей старшого дошкільного віку «дошкільної зрілості», як підґрунтя готовності дітей 
старшого дошкільного віку до шкільного життя; реалізація спільних планів заходів 
щодо забезпечення наступності між закладами дошкільної освіти та 
загальноосвітньою школою; розширення фахових знань педагогів, впровадження в 
освітній процес технології проектної діяльності; оновлення предметно-розвивального 
середовища в старших групах ЗДО; реалізація інтерактивних форм взаємодії з 
батьками й громадськістю. 

Актуальність:Нова українська школа – це назва реформи загальної середньої 
освіти, яку зараз реалізовує Міністерство освіти і науки спільно з сотнями вчителів і 
управлінців з освіти по всій Україні. Нова українська школа – це освіта нових сенсів, 
дитиноцентризму і поваги до кожної людини. НУШ – це цікава, практико орієнтована, 
безпечна і дружня до дитини школа. А для батьків вона – відкрита, чесна і націлена 
на співпрацю. 

Завдання проекту: 
1. Організувати освітній процес з урахуванням індивідуальних вікових і 

психологічних особливостей кожної дитини. 
2. Створити предметно-розвивальне середовище для ознайомлення дітей зі 

школою. 
3. Виявити у дітей старшого дошкільного віку сформованість навчальних 

навичок та вмінь, оцінити їх емоційне ставлення до майбутнього процесу в школі. 
4. Створювати умови для активної співпраці з дітьми, спрямованої на 

всебічний розвиток дитини. 
5. Забезпечувати умови безболісної адаптації першокласника. 
6. Створити психологічний комфорт під час перебування дитини в 

навчальному закладі, передумов для кращого входження в повноцінну освітню 
діяльність. 

7. Створити умови для підвищення особистісної компетенції батьків у питанні 
формування у дітей позитивної мотиваційної готовності до шкільного життя; залучити 
батьків взяти участь у проекті. 

8. Надання допомоги сім’ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до 
навчання в школі і при вступі дитини до школи. 

Об’єкт проекту. 
Готовність дітей старшого дошкільного віку до набуття певного практичного 

досвіду, необхідного для використання у майбутньому житті. 
Предмет проекту: освітній процес. 
Тривалість проекту – довготривалий. 

ЕТАПИ РОБОТИ 
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Реалізація проекту здійснюється на даний момент, поетапно. Кожний етап 
ставить свої завдання, має визначені форми і методи реалізації запланованого. 
Визначено шляхи виконання завдань проекту, запропоновано систему заходів по 
організації роботи з дітьми, батьками. 

І етап – підготовчий: 
- вибір проблеми, обґрунтування практичного значення її результату; 
- визначення теми проекту; 
- визначення мети і поставлених завдань; 
- визначення джерел інформації; 
- визначення учасників проекту; 
- опрацювання літератури з даної проблеми; 
- діагностичне обстеження дітей (із теми проекту). 
ІІ етап – проектувальний: 
- складання плану виконання проекту; 
- проведення заходів, спрямованих на виконання мети проекту; 
- вирішення проблемних завдань. 
ІІІ етап – підсумковий: 
- діагностика компетентності дітей (порівняно з початком роботи); 
- узагальнення матеріалів щодо реалізації проекту; 
- презентація результатів проекту; 
- захист проекту; 
- розробка плану дій щодо подальшого функціонування проекту. 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

№ 
з/р 

Етап 
реалізації 
проекту 

Види діяльності (заходи) Оформлення 
результатів 

І Підготовчий 
(аналітичний, 
мотиваційний 

1. Формування теми проекту 
2. Визначення мети та завдань проекту 
3. Діагностичне обстеження дітей (із теми проекту) 

Тема, мета, 
завдання 
Результати 
обстеження 

І
І 

Проектувальний 
(діяльнісний) 

1.Формування творчої проектної групи дітей і батьків 
«Ласкаво просимо до школи», «Скоро до школи!». 
Створення умов для реалізації спільного проекту 
2. Аналіз інструктивно-методичних рекомендацій , 
інструктивно-методичні рекомендації щодо 
забезпечення наступності дошкільної та початкової 
освіти, угода про співпрацю «ЗДО№4» , «ЗОШ№2» 
накази «Про наступність у роботі «ЗДО№4 » та 
«ЗОШ№2 »; «Про дотримання вимог Базового 
компоненту дошкільної освіти»; «Про результати 
вивчення питань наступності та підготовки дітей до 
шкільного навчання»  
3. Екскурсії до «ЗОШ№2», до шкільної бібліотеки, 
класу, куточка під відкритим небом, спортивного 
майданчику, зустрічі першокласників із вихованцями 
старшої групи  
4. Створення предметно-розвивального середовища  
5. Педагогічні ради «Зустріч на меридіані дошкільної 
освіти», «Наступність в роботі двох перших ланок 
освіти» ;  
6. Круглий стіл «Нова українська школа»: «Обмін 
досвідом напрацювань за перше півріччя», 

Конспекти 
занять, добірка 
форм та 
методів роботи 
з дітьми, 
батьками, 
педагогами 
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«Реалізація інтегрованого підходу та технології 
навчання молодшого школяра НУШ»;  
7. Педагогічний всеобуч «НУШ:як 
прокласти місток?», «Гармонійний розвиток 
особистості дитини у період дошкільного дитинства та 
старту шкільного життя – основа подальшого її успіху 
в умовах безперервної освіти впродовж дорослого 
життя»,  
8. Батьківський всеобуч «Усе що варто знати батькам 
про «Нову українську школу», «Психолого-
педагогічний практикум для батьків дітей старшої 
групи «Формуємо психологічну готовність дитини до 
школи» «Довідник батьків майбутніх першокласників» 
9.Проведення загальних батьківських зборів «Заклад 
дошкільної освіти і Нова українська школа: як 
прокласти місток» (Психолого-педагогічний 
практикум) 
10. На сайті «ЗДО№4» діє постійно інформаційно-
пізнавальна рубрика «Батькам майбутніх 
першокласників 

І
ІІ 

Підсумковий 
(узагальнюючий 
презентаційний) 

1. Діагностика компетентності 
дітей (порівняно з початком роботи). 
2. Презентація проекту (оформлення слайд-показу). 

Результати 
діагностування 
Конспект 
презентації 

 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ПРОЕКТУ: 

1. Вчителі початкових класів мали можливість більш познайомитися з 
особливостями педагогічної діяльності з дошкільниками через різні форми роботи. 
Вихователям закладів дошкільної освіти спільний освітній проект допоміг краще 
підготуватись до нових особливостей навчання, зрозуміти, що вихователь – це носій 
змін, партнер дітей і ключова фігура освітнього процесу, адже Концепція НУШ 
передбачає свободу у виборі методів, прийомів та засобів навчання і виховання. 

2. Реалізовуючи проект вихованці старших груп відчули підтримку і 
зацікавленість батьків, почувалися розкуто у виражені своїх думок. В них виникло 
бажання частіше відвідувати школу. Вони експериментували без страху помилитися, 
проявляли себе в різноплановій діяльності, навчалися взаємодіяти з однолітками-
учнями першого класу, знаходили друзів, нове хобі. 

3. Батьки почали дивитися на світ очима своєї дитини, більше дізналися що 
має знати та вміти дошкільник, вступаючи до першого класу, як підготувати свою 
дитину до школи, які вимоги ставлять вчителі до старших дошкільників. 

Висновки: Отже, 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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Літера ЛТД, 2019. – 208 с. 
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Наталія Кирильчук, 
 музичний керівник  

ЗДО № 4 «Сонечко» 
м. Славута  

 
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МУЗИЧНОЇ , ЕМОЦІЙНОЇ ТА РЕФЛЕКСИВНОЇ КУЛЬТУРИ 

У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Аби самопочуття дошкільників було добрим, а світобачення-оптимістичним, 
педагог з великим терпінням і любов'ю має оберігати дітей від стресів та життєвих 
негараздів. Тому дедалі актуальнішим стає процес формування емоційної культури 
дітей дошкільного віку. Останні психолого-педагогічні спостереження доводять, що 
нині у практичній роботі з дітьми недостатньо уваги приділяють їхньому емоційному 
розвитку, на відміну від інтелектуального. Хоча, звісно, лише узгоджене 
функціонування цих двох систем, їх єдність здатна забезпечити успішність будь-якої 
діяльності та особистісний розвиток дошкільників. 

Як відомо, сама по собі емоційна сфера якісно не розвивається -її необхідно 
розвивати. Феномен «засушеного серця» (відсутність почуттів), про який писав свого 
часу видатний психолог Лев Виготський, на жаль, залишається актуальним і нині. 
Замикаючись на телевізорах і комп'ютерах, сучасні діти позбавляють себе багатьох 
джерел для поповнення емоційних вражень, переживань та відчуттів. Тож розвиток і 
корекція недоліків емоційної сфери дошкільників мають розглядатися як одне з 
найважливіших завдань виховання. 

Вплив музики на емоційну сферу дітей 
Всім відомо, що одним із засобів ефективного розвитку як емоційної, так і 

рефлексивної культури дітей дошкільного віку є музична діяльність . Музика як 
найемоційніший з усіх видів мистецтва близька вразливій натурі дитини, і в цьому 
полягає сила її виховного впливу. Немає дітей абсолютно байдужих до музики. Адже 
вона допомагає: 

• розібратися у своїх та чужих переживаннях, порівнюючи певні музичні 
враження з основними психологічними уявленнями, які визначають особистісні якості 
людини; 

• розвинути художнє сприймання; 
• зробити палітру своїх емоцій багатою і різноманітною. 
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Окрім того, слід зазначити, що музика має свою специфіку: сприймання 
відбувається не від загального до особистого, а від особистого до загального, тобто 
не від уявлень до почуттів, а від почуттів до уявлень. З огляду на це музику 
розуміють як специфічну мову психологічного стану людини і сприймають як процес 
активізації найхарактерніших рис і відчуттів особистості. 

Дошкільний вік – це період накопичення музичних вражень, інтенсивного 
музичного сприймання, розвитку емоційної сфери та творчої уяви. Завдяки 
створеному музично-емоційному середовищу відбувається розвиток почуттів 
вихованців та корекція порушеної емоційно-вольової сфери. 

У дитячому віці гостро проявляється потреба, яку психологи визначають як 
потребу в емоційному насиченні, особливо під час сприймання творів мистецтва та 
музики. Ця природна потреба дітей полягає у зміні емоційних станів, бажанні 
пережити різноманітну гаму емоцій, відчути нові яскраві почуття.  

Тому у своїй роботі серед основних завдань музичного виховання я 
звертаю увагу на наступне: 

*створення комфортних умов для розвитку емоційно-художніх, морально-
естетичних, комунікативно-рефлексивних засад особистості засобами музичного 
мистецтва; 

*формування навичок активного музичного сприймання, яке пов'язане із 
психічними процесами, як-от мислення, мовлення, пам'ять, уява, увага, та досвідом 
спілкування з музикою; 

*розвиток чутливості до музики – від імпульсивних відгуків на найпростіші 
музичні явища до більш виражених і різноманітних емоційних реакцій, які 
характеризують мімічні, рухові та мовленнєві прояви; 

*збагачення дітей музичними враженнями завдяки формуванню вибіркового, а 
відтак оцінного ставлення до музики; 

*забезпечення інформаційно-пізнавальних, творчих та психологічних потреб 
дітей у музичному мистецтві; 

*профілактика та корекція засобами музики психологічних станів і функцій. 
Арт-терапія ,як засіб самовираження дітей дошкільного віку 
Сучасна дошкільна освіта має у своєму арсеналі низку ефективних 

методів, що дають дітям змогу: 
*«відкритися», поділитися своїми емоціями та страхами; 
*висловити словами переживання та почуття; 
*віднайти душевну гармонію. 
Серед них – арт-терапія, або «лікування мистецтвом», яка є чудовим засобом 

самоактуалізації дітей, форматом для прояву творчих здібностей, пошуку і відкриттів 
нових задатків, мотивів ресурсів. 

Поряд із численними арт-терапевтичними техніками, як- от «мандала» 
(малювання в колі), спрямована візуалізація, образ і пластика настрою, фотоколаж і 
аплікація, та напрямами (казко-терапія, піскотерапія, кольоротерапія, кінезотерапія. 
танцювальна терапія, хореотерапія, тілесно-орієнтована терапія), нині особливої 
популярності набуває метод музикомалювання. 

Естетичне й емоційне виховання дітей засобами музикомалювання 
Музикомалювання за ступенем позитивного впливу на емоції дітей 

перевершує всі інші види дитячої діяльності. Впроваджуючи у свою практику 
музикомалювання, я бачу чудові результати у формуванні емоційно-психологічної та 
музичної культури дошкільників. Адже музика у поєднанні з образотворчою 
діяльністю дає змогу зазирнути у психіку кожної дитини, простежити за станом її 
здоров'я і збагнути, чи відбуваються позитивні зміни в її розвитку. 

Вплив музики відбувається безпосередньо під час малювання. Для створення 
дітьми будь-якого художнього образу, я підбираю музичні твори, які стимулюють їхні 
емоційно-образні уявлення та активізують творчі здібності, та намагаюся створити ту 
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атмосферу в якій діти не бояться зробити щось неправильно. Колір і музика, ритм і 
графіка захоплюють дітей і занурюють у свій чарівним світ. Тож діти стають 
зосередженими, їхня увага концентрується на зорово-слуховій координації, а рухи 
руки підпорядковуються роботі «зачарованого» музикою мозку. Музикомалювання 
допомагає дітям самовиразитися, відчути задоволення, зняти емоційне напруження, 
торкнутися тонких естетичних граней. 

У результаті музикомалювання відбувається ще й художньо-образне пізнання 
мистецтва, для якого характерні: 

*предметність; 
*емоційно-оцінне сприймання; 
*кінцевий результат пізнання творів мистецтва – відтворення художнього 

образу, його сприймання. 
Зрозуміло, що зустріч з різними видами мистецтва не робить дітей миттєво 

духовно багатими чи розвиненими. Утім, досвід естетичного переживання діти 
пам'ятають доволі довго, і тому завжди прагнуть відчути вже знайомі емоції, що 
закарбувалися в пам'яті від зустрічі з прекрасним. 

Малювання під музику 
Існують два підходи до музикомалювання: 
1. малювання під музику – музика лише як фон, що здійснює релаксаційну, 

заспокійливу функцію; 
2. малювання музики – музика як об'єкт для дослідження відчуттів і емоцій. 
Найпоширенішим підходом у своїй роботі з дітьми дошкільного віку я 

практикую малювання під музику. Утім, малювання музики є результативнішим, 
оскільки здійснює не лише терапевтичну функцію, а й естетичну, пізнавальну та 
виховну. 

Провідний вітчизняний науковець і педагог Світлана Науменко стверджує, що 
змістом музики є емоції, настрої і почуття. Тому застерігає музичних керівників від 
спрямування дитячої музичної уяви до конкретних образів і явищ, позаяк у музиці 
можна переживати певні почуття, настрої, драматургію їх розвитку, а не конкретні 
предмети чи явища. Тому, на думку вченого, лише програмні музичні твори можна 
пропонувати дітям відображати у малюнках, при цьому не надто захоплюватися 
використанням музики як фону під час занять з малювання.  

Натомість інший вітчизняний педагог, автор-розробник альтернативної 
програми «Розвиток творчих здібностей старших дошкільників на заняттях з 
малювання» Людмила Шульга рекомендує під час ознайомлення дітей із творами 
художників «учити слухати картину і бачити музику». А ще – розвивати уяву, навчати 
дивуватися, захоплюватися, милуватися і передавати свої почуття словами. А через 
певний час – створювати палітру кожної пори року під супровід музики. На її думку, 
такий підхід дає змогу дітям вчитися помічати красу навколишнього світу, 
використовуючи для зображення різноманітні засоби та матеріали, встановлювати 
зв'язок між звуками й барвами. 

Людмила Шульга переконана, що музика – бажана гостя на заняттях з 
малювання оскільки допомагає створити свято краси, надає емоційної чутливості 
сприйманню, дарує щирість милуванню навколишнім світом, доповнює барвисту 
мову живопису мелодією любові, народжує натхнення і бажання творити. Зокрема, в 
одній зі своїх праць «Барвиста радість» практик наводить критерії, які потрібно 
враховувати, використовуючи музику під час зображувальної діяльності; 

*музику треба використовувати так часто, щоб вона увійшла в життя дітей і 
була впізнавана ними. В основі естетичної насолоди музикою лежить уява. Вона 
допомагає викласти музичну структуру, побачити і відчути ії настільки, щоб очікувати 
улюблену музичну фразу. 

*під час слухання музики необхідно враховувати психологічні особливості 
дітей. їхню надзвичайно емоційну чутливість і здатність до чуттєвого сприймання. 
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Дошкільнику легше ніж дорослому, побачити кольори музики, відчути духмяність, 
смак, настрій. Тому зустріч із музикою може подарувати їм цілий букет відчуттів; 

* завжди щиро слухати музику, оскільки це викликає бажання «увійти в музику, 
злитися з нею в єдине ціле. Емоційність дитини сприяє тому, щоби вдячні слухачі ,не 
пасивно сприймали, а діяли під музику: створювали хореографічну фантазію, 
заплющували очі і на «внутрішньому екрані» бачили музику, малювали під її звук. 

Додаток. 
Музично-психологічні вправи для дітей дошкільного віку. 
Вправа «Руки, що танцюють» 
Мета:створити умови для внутрішнього розслаблення 
Матеріали: великі аркуші паперу,скотч, кольорова крейда 
Хід : Дитина має обрати для кожної руки колір крейди , який їй подобається і 

стати зручно,щоб руки перебували над папером. Дитина заплющує очі і коли 
звучатиме музика, має малювати обома руками на папері. ЇЇ руки мають рухатися в 
такт музики. 

Вправа « Настрій» 
Мета:навчити розуміти власні почуття та емоційний стан інших людей. 
Хід:дитина має малюнком передати настрій ,слухаючи музику (веселий, 

сумний, злий) 
Вправа «Музичні малюнки» 
Мета: розвивати асоціативне малювання, уяву дітей, уміння оцінити власний 

малюнок. 
Хід:Доки звучить музика, діти мають намалювати ті образи ,які уявляють. А 

потім розповісти, чому саме такі образи виникли в їхній уяві. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – ШЛЯХ ДО 

СУЧАСНОГО СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ТА ГУМАНІЗАЦІЇ 
ЦІЛЕЙ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемі використання системного підходу 

взаємодії усіх суб’єктів освітнього процесу у закладі дошкільної освіти. 
Обґрунтовано актуальність стратегічного управління, сформульовано умови 
реалізації завдань системного підходу до оновлення змісту освітнього процесу, 
подано педагогічний орієнтир залучення усіх фахівців закладу до командної роботи. 
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процес, модель покрокового проектування, повноцінна взаємодія. 

Сьогодні, коли трансформується простір та умови життя, змінюється 
світобачення, переглядається система цінностей, педагогічна наука постійно 
знаходиться у пошуку ефективних методів виховання і навчання дітей. Проблеми 
дошкільної освіти ще не мали такого визнання як сьогодні, до неї прикута увага 
вищого керівництва держави, науковців, практиків – усіх освітян і громадян України. 
Свідченням цього є нормативні документи, на яких ґрунтується функціонування 
сучасної системи дошкільної освіти. Глибоке вивчення державного і соціального 
замовлення поставило професійний виклик керівникам ЗДО щодо пошуку нових 
шляхів підвищення якості і конкурентоспроможності дошкільної освіти [5]. 

Управління сучасним закладом дошкільної освіти – непростий процес. Він 
складається із доцільного вибору цілей та завдань; вивчення та глибокого аналізу 
досягнутого рівня освітньої діяльності; системи раціонального планування та 
проектування розвитку всіх внутрішніх систем закладу; виявлення та впровадження 
перспективного педагогічного досвіду, використання досягнень науки та практики 
щодо формування професійної компетентності педагогів; ефективного контролю за 
якістю освітнього процесу, побудованого на гуманістичних засадах, тощо. Від якості 
процесу управління залежить якість результату діяльності закладу дошкільної освіти. 
Саме тому, в умовах оновлення змісту освіти, визначення нових цілей, засобів, 
показників ефективності, якості, результативності діяльності, появи варіативних 
програм і технологій, що супроводжуються глобальними та лавиноподібними 
інноваційними процесами, інформатизації освітнього простору, керівникові, як ніколи, 
треба бути ґрунтовно обізнаним у науці управління, соціально-психологічних 
аспектах управління колективом, науковій та адміністративно-господарській 
організації праці. 

Перехід закладу освіти в інноваційний режим означає пошук нових ефективних 
форм у розвитку, навчанні та вихованні дітей. Сьогодні заклад дошкільної освіти 
набуває ознак відкритої освітньої системи, пов’язаної з соціальним середовищем. 
Сучасного розвитку ЗДО можна досягнути в результаті управлінських дій, заснованих 
на підходах стратегічного управління [3, с. 16]. 

Здатність проаналізувати ситуацію, вміння виявити основні тенденції 
життєдіяльності та намітити шляхи розвитку ЗДО стають важливими критеріями 
професіоналізму керівника. Стратегічне управління спрямоване на те, щоб швидко і 
гнучко, реагуючи на ситуацію в зовнішньому середовищі, забезпечити виживання і 
процвітання свого закладу на тривалу перспективу. Сучасне стратегічне управління 
прагне працювати на замовника послуг будь-якого рівня, усвідомлює взаємозв’язок із 
зовнішнім світом, розуміється як управління відкритою системою. 

Основоположником концепції стратегічного управління вважають І. Ансоффа. 
Концептуальні засади теорії стратегічного управління стали предметом праць 
вчених: І. Альтшулера, П. Друкера, А. Томпсона, О. Чапрак, зокрема вітчизняних 
вчених – В. Вознюка, Л. Довгань, Л. Скібіцької, Л. Щоголєвої [2, с. 116]. 

Слово «стратегія» пішло від грецького stratеgia, що означає «мистецтво 
генерала». Керівник сучасної освіти повинен вести колектив до нових досягнень і 
успіхів, формувати імідж установи, проявляючи високий рівень професійної 
майстерності. Стратегію можна розглядати як детальний, всебічний комплексний 
план, спрямований на здійснення місії та досягнення цілей ЗДО із максимальною 
ефективністю.  

За допомогою стратегії управління забезпечуються нововведення і зміни в 
організації шляхом: розподілу ресурсів, адаптації до зовнішнього середовища, 
координації функціонування організації, передбачення майбутніх змін у діяльності. 
Стратегія організації постійно розвивається і складається із запланованих дій 
(спрямована стратегія) та адаптивної реакції на зміну ситуації [4, с. 10]. 
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З вищеозначеного можемо стверджувати про те, що стратегічне управління в 
освіті – це комплекс рішень та дій щодо окреслення та реалізації пріоритетних 
напрямів розвитку освітнього закладу. Стратегічне управління закладом дошкільної 
освіти розглядається, як динамічна сукупність п`яти управлінських процесів: аналіз 
середовища, визначення цілей, вибір стратегії, виконання стратегії, оцінка і контроль 
виконання. Стратегія забезпечує здійснення місії ЗДО та основних цілей його 
діяльності. Місія, в свою чергу, фокусує нашу увагу на споживачеві, допомагає 
визначити сутність, маштаби, перспективи і напрями розвитку ЗДО. 

Крутій К. зазначає, що «метою розвитку ЗДО в контексті управління якістю 
освіти є створення умов, які забезпечують оптимальний особистісний розвиток 
кожної дитини. Виходячи із сучасних позицій методології педагогіки, оптимальна 
побудова педагогічного процесу передбачає: реалізацію культурологічного, 
системно-структурного, комплексного, діяльнісного, полісуб'єктного, середовищного 
підходів; визначення перспектив у роботі з кадрами; своєчасний та якісний 
моніторинг результатів діяльності ЗДО; удосконалення матеріально-технічної бази; 
зміцнення зв`язків із сім`єю, школою, громадськістю; доцільне поєднання основної та 
додаткової освіти. Якщо керівник закладу знає, розуміє подані чинники та забезпечує 
їх реалізацію, то можна вважати його управлінську діяльність ефективною [2, с. 54]. 

На нашу думку, вирішенню даного питання слугуватиме системний підхід до 
організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти. Розуміння системного 
підходу в освітній діяльності педагогів трактуємо як взаємоузгоджену діяльність усіх 
спеціалістів закладу, спрямовану на спільну мету. Передусім, це співпраця фахівців, 
зокрема, спільне планування, спільне визначення пріоритетів для кожної ланки. 
Системний підхід – загальна співпраця спеціалістів закладу, спрямована на 
особистісний розвиток дитини, із обов’язковим залученням до цього процесу 
батьків [1]. 

З досвіду роботи, вважаємо, що реалізувати завдання системного підходу до 
гармонійного розвитку дитини дошкільного віку, в сучасному освітньому процесі, 
покликаний порядок залучення усіх фахівців закладу засобом спільної проектної 
діяльності. Мета педагогічного проектування полягає у здійсненні цілісного 
компетентного, системного підходу до розвитку, виховання і навчання особистості 
через командну взаємодію педагогів-фахівців. Задля підвищення ефективності 
роботи пропонуємо модель покрокового проектування. 

Крок перший - визначення мети проектної освітньої діяльності.  
Крок наступний – окреслення пріоритетів: ми ідемо від дитини (від її 

індивідуальних потреб і можливостей) і до дитини, працюємо задля дитини.  
Крок третій – прогнозування вірогідних очікуваних результатів:  

 життєздатна, гнучка, свідома, соціально-активна, творча людина. 

 забезпечення кожному дошкільникові достатнього і необхідного рівня 
розвиненості, вихованості, навченості, життєвої компетентності, адаптованості, 
адекватної зорієнтованості в довкіллі. 

Крок четвертий – оцінка наявних внутрішніх та зовнішніх умов ефективного 
функціонування моделі.  

Система взаємодії усіх фахівців у одному напрямі є пріоритетним завданням 
освітнього процесу. Першочергово у роботі з педагогами досягались завдання 
забезпечення мотиваційної готовності до взаємодії та вирішенні спільних питань, що 
слугувало основою для розробки моделі та планів взаємодії усіх фахівців, 
відпрацювання технології діяльності спеціалістів. 

Наступним етапом у роботі з педагогами стало визначення стратегії взаємодії 
з основними суб’єктами виховання: спеціалістами закладу, родинами вихованців, 
формування теоретичної готовності до взаємодії та реалізації основного завдання. 
Суб’єктами розробки проекту є завідувач, вихователь-методист, вихователі, 
практичний психолог, соціальний педагог, музичний керівник, вихователь фізичного 
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виховання. Кожен із фахівців є «куратором» свого кола обов’язків для наповнення 
проекту. Враховуючи викладене вище, можемо зазначити, що в процесі системного 
підходу, необхідно цілеспрямовано розвивати професійну мобільність усіх фахівців, 
формувати у кожного суб’єкта навички командної роботи, конструктивне ставлення 
до власних думок та думок колег у професійному просторі, створювати максимально 
сприятливі умови для налагодження повноцінної взаємодії і взаємовпливу в системі 
взаємин «вихователь – дитина – батьки», що в свою чергу забезпечить гармонійний 
розвиток дитячої особистості. 

Отже, стратегічне управління повинно визначити основні стратегічні цілі 
закладу, політику і стратегію отримання і використання ресурсів для досягнення цих 
цілей. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення конкурентоспроможності та 
створення системи освіти нового покоління, яке дає змогу запустити 
випереджувальний розвиток людини, її інтелекту та потенціалу. Підвищення якості 
вітчизняної освіти, її інноваційний розвиток відповідно до світових стандартів, 
сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовного потенціалу 
суспільства та особистості. 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. У статті розкрито проблему формування екологічної свідомості 

у дітей молодшого дошкільного віку. Розкрито форми і методи ознайомлення 
дітей з природою, ігрова діяльність з даної проблеми. 

Ключові слова: екологічна свідомість, екологічне виховання, ознайомлення з 
природою, діти молодшого дошкільного віку, гра. 

Постановка проблеми. Серед важливих проблем сучасності, що турбують 
людство, особливо виділяються екологічні. Увесь світ зіткнувся з глобальною 
екологічною кризою. Ця проблема потребує негайного вирішення. Тому серед 
багатьох напрямів освітньої роботи з дітьми дошкільного віку екологічна освіта 
набуває дедалі більшої актуальності. 

Актуальною в наш час є проблема формування екологічної свідомості та 
екологічної культури у дітей дошкільного віку. Становлення екологічної свідомості – 

http://www.investplan.com.ua/pdf/5_2018/25.pdf
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складний і тривалий процес. Екологічна свідомість – це сукупність уявлень про 
взаємозв’язок людини з природою, про наявне ставлення людини й суспільства до 
природи, про відповідні стратегії й технології взаємодії з нею.  

Екологічна свідомість будується на розумінні зв’язку рослин і тварин із 
зовнішніми умовами, їх пристосованості до середовища проживання; на усвідомленні 
специфіки всього живого і його самоцінності, залежності життя тварин і рослин від 
впливу факторів зовнішнього середовища й діяльності людини; на розумінні 
початкової краси явищ природи та живих істот, якщо їхній розвиток відбувається в 
повноцінних природних або спеціально створених умовах.  

Оскільки екологічна свідомість є психологічним явищем, яке, маючи відповідне 
спрямування, проходить крізь розум і волю дитини й опосередковується ними, вона 
відбиває ставлення дитини до свого буття, до природного середовища, до знань про 
нього [6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням сучасних підходів до 
формування екологічної свідомості дітей займаються Н. Пустовіт, В. Кремень, 
В. Борейко, О. Локшина та ін.. Окремі аспекти згаданої проблеми висвітлені у 
наукових працях Г. П. Волошиної, Г. Є. Гончаренко, Г. С. Марочко, С. А. Совгири та 
ін. Також вивченням означеної проблеми займалися: Н. Горопаха, Н. Глухова, 
Н. Кондратьєва, Н. Кот, Н. Лисенко, С. Ніколаєва, З. Плохій, В. Скребець, В. Фокіна, 
Н. Яришева. Їхні дослідження доводять, що екологічне виховання – систематична 
педагогічна діяльність, спрямована на розвиток у дитини культури взаємодії з 
природою, її екологічної свідомості [3]. Суттєвим є судження З.  

Плохій стосовно того, що основи екологічної культури особистості 
закладаються у період дошкільного дитинства, а головною її складовою виступає 
екологічна свідомість. Учена наголошує: «У дошкільнят важливо сформувати 
найперші наукові уявлення про взаємозв’язки між живими організмами та природним 
довкіллям. Наявність таких знань допомагає зрозуміти, як тісно взаємодіють між 
собою всі компоненти природи і як людина й інші живі організми залежать від 
природного середовища». На думку дослідниці, з набуттям екологічних знань у дітей 
формуватиметься розуміння самоцінності природи, відчуття себе її частиною [5]. 

Мета даної статті: висвітлити та проаналізувати проблему формування 
екологічної свідомості у роботі з дітьми молодшого дошкільного віку, розкрити форми 
та методи роботи з даної проблеми, ігрову діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Найбільш сприятливим періодом у житті 
людини для формування й розвитку екологічної свідомості є дошкільний вік. Саме в 
дошкільному періоді в дитини починає розвиватися емоційно-ціннісне ставлення до 
навколишнього світу, відбувається формування основ екологічних позицій 
особистості, які проявляються у взаємодії дитини з природою, в усвідомленні єдності 
з нею, формування еколого-природничої компетентності. Завдяки цьому можливе 
становлення екологічної свідомості в дошкільнят [2]. Базовим компонентом 
дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіту) нової редакції 2021 року 
визначається, що природничо-екологічна компетенція – це здатність дитини до 
доцільної поведінки в різних життєвих ситуаціях, що ґрунтується на емоційно-
ціннісному ставленні до природи, знаннях її законів та формується у просторі 
пізнавальної, дослідницької, трудової, ігрової діяльності [1].  

І тільки з дитячих років, коли маленькі душі як губка, втягують у себе знання, 
слід прищеплювати і виховувати в дітях екологічно чистий світогляд. 

Маленька дитина пізнає світ із відкритою душею й серцем. Яким буде її 
ставлення до цього світу, чи навчиться вона бути господарем, який любить і розуміє 
природу – залежить від її виховання в сім’ї і дитячому садку.  

Що ж здатні побачити діти у природі таке, що змусить їх пригорнутися до неї 
душею і не дозволить у майбутньому заподіяти зла? Насамперед – красу і 
тендітність. Тож перед нами педагогами постає завдання сформувати у дітей 
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естетичне ставлення до природи, вміння помічати її красу, милуватися об'єктами та 
явищами природи, відчувати свій фізичний та емоційний зв'язок з нею. Краса 
пробуджує моральні, тобто власне людські якості, а знання про унікальність, 
тендітність та крихкість природи, взаємозв'язки та залежності спонукають до дій 
задля її збереження, відновлення, поліпшення. 

Тож, вибираючи пріоритетний напрямок у роботі з дітьми, і враховуючи 
актуальність екологічного виховання, ми вирішили зупинитися на проблемі 
формування екологічної свідомості у дітей молодшого дошкільного віку.  

Адже саме у малюків спілкування з природою проходить найбільш емоційно. 
Звуки, запахи природи, її різнобарв’я милують дитяче око, змушують зупинятись і 
дивуватись, захоплюватись і чаруватись. 

Тож, своєрідним поштовхом до пізнання природи і бажання взаємодіяти з її 
об’єктами є емоції, які переживає дитина. Емоційні переживання дитини мають 
естетичні забарвлення (наприклад, подобається метелик, бо має красивий малюнок 
на крильцях) [4]. 

І наше завдання, на основі емоційно естетичного виховання дітей, направляти 
їх до пізнання навколишньої природи, формувати правильне уявлення, виховувати 
дбайливе ставлення до всього живого; допомогти маленькому досліднику 
розібратись у розмаїтті об'єктів і явищ природного середовища, викликати інтерес до 
нього, навчитись бачити духовне благородство, милосердя і на основі цього 
виховувати прекрасне в собі, почуття любові до всього живого, бажання охороняти й 
примножувати все, чим багата рідна земля.  

У дітей четвертого року життя формується уявлення про предмети і явища 
природи, з якими вони постійно зустрічаються в житті. На основі цих уявлень 
поступово встановлюються зв’язки, які діти можуть усвідомити в процесі предметно-
чуттєвої діяльності на заняттях, іграх і відобразити їх в формі конкретних уявлень. У 
цьому віці дітей навчають спостерігати, виділяти окремі прикмети рослин, тварин, 
порівнювати об’єми, групувати їх за зовнішніми ознаками. В процесі засвоєння знань 
у дошкільників розвиваються форми пізнавальної діяльності [2]. 

Тож, розпочинаючи роботу над формуванням екологічної свідомості у дітей 
молодшого дошкільного віку ми ставимо за мету: формування елементів 
екологічного світорозуміння, екологічної, вихованості, розвиток у дитини позитивного 
емоційно-ціннісного ставлення до природного довкілля, формування реалістичних 
уявлень про явища природи, практичних умінь, дбайливого ставлення до її 
компонентів. 

Для досягнення мети вирішуємо ряд завдань: збагачувати естетичні враження 
малюка; розвивати інтерес до природного оточення; зближувати дитину зі світом 
об'єктів та явищ, серед яких вона перебуває щодня; розвивати сенсорні відчуття та 
збагачувати чуттєвий досвід; сприяти розвитку мислення та мовлення, формувати 
систему початкових знань про доступні об'єкти та явища природи; розкривати 
можливості для самостійного, вільного застосування набутих знань у грі, праці, 
нескладному дослідженні та експериментуванні; сприяти формуванню моральних 
почуттів; формувати потребу у дбайливому ставленні до природи. 

Даючи дитині знання про природу, обов'язково враховуємо принцип 
доступності та послідовності. 

В роботі з дітьми використовуємо такі форми роботи: екологічні заняття 
(комплексні, комбіновані, сюжетно-динамічні, інтегровані); екологічні екскурсії; 
свята та розваги природничої спрямованості; природоохоронні акції та екологічні 
міні-проекти.  

Особливо, наші вихованці полюбляють сюжетно-динамічні заняття, адже вони 
проводяться в ігровій формі і характеризуються тим, що виконання дитиною будь-
яких дій підпорядковані сюжету: казковому або запозиченому із довкілля. 
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В ознайомленні дошкільників з природою ми використовуємо різні методи: 
спостереження, демонстрування картин, кінофільмів, використання моделей, 
нескладні досліди, працю в природі, дидактичні ігри, розповідь вихователя, читання 
художньої літератури, фольклор, бесіди та ін.. 

Розповідаючи про природу, ми намагаємося озброїти дітей науковими 
знаннями. Найкраще діти розуміють і запам’ятовують матеріал під час живого 
спілкування з природою. Тому великий потенціал в цьому плані мають заняття на 
свіжому повітрі.  

Спостереження є основним методом ознайомлення дітей з природою. Методу 
спостереження належить особлива роль у пізнанні дітьми природи, оскільки він 
базується на чуттєвому сприйманні, забезпечує живий контакт дітей з реальними 
об’єктами природи, в результаті чого у дітей формуються реалістичні уявлення про 
об’єкти природи та зв’язки між ними. Участь набутих чуттєвих образів з тими, що у 
дітей вже є, допомагає виникненню власних суджень. Молодші дошкільники здатні до 
нетривалих спостережень. Тому, організовуємо спостереження в природі під час 
діяльності малят – гри, праці, навчання. Дитячі спостереження повинні 
осмислюватися і запам'ятовуватися, живити свідомість яскравими барвами, 
картинками. Серед природи їхня думка жвавішає, запалюється іскра любові до 
природи.  

Дитина молодшого дошкільного віку активно пізнає всі сфери людського життя, 
а особливо цікавиться природним середовищем. Її допитливість, охоплює все: від 
способу життя найдрібнішої комахи до влаштування Всесвіту. Тому, ми намагаємося 
не лише пояснити дитині, чому небо блакитне, і трава зелена, але й навчити її 
цінувати та берегти природні ресурси, усвідомлювати наслідки своєї діяльності для 
довкілля. 

Втім, навчаємо дітей розуміти деякі зв'язки між явищами природи: дме вітер – 
гойдаються дерева, світить сонце – стає тепліше.  

Спостерігаючи за об’єктами природи, звертаємо увагу малят на їх 
привабливість (квіточка, пташка, метелик, жучок), яскравість (квіти, осіннє листя, 
захід сонця), неповторність природних явищ (захід сонця, веселка, іній, хурделиця, 
роса, блискавка тощо). Молодші дошкільники дуже чутливі до краси, тому доцільно 
навчати їх висловлювати свої почуття в малюнках, замальовувати побачене. 

Ознайомлення з об’єктами природи проходить в такій послідовності: зовнішні 
ознаки, середовище існування рослин і тварин, спосіб живлення, особливості 
поведінки, їх значення для людини та природи. 

Особливість сприйняття дітьми довкілля полягає в тому, що вони сприймають 
його крізь призму ставлення дорослого. Самостійно малюки мало звертають увагу на 
більшість об'єктів «неживої» природи та рослинного світу. Їх зазвичай цікавлять лише 
рухомі, цікаві за зовнішнім виглядом та поведінкою тварини і рослини. Тож ми у своїй 
роботі намагаємося допомогти дитині помітити хмари, ґрунт, траву, дерева, навчити 
розрізняти й пізнавати їх у практичній діяльності, грі, казці.  

Збагачуючи знання дітей про багатство природного світу, звертаємось до 
словесних методів і, звісно, практичних. Саме словесні методи допомагають осягнути 
незрозуміле, розкривають грані невидимого, пояснюють доцільність і спрямовують на 
відповідальне ставлення до природи. Важливо залучити майже всі аналізатори під 
час знайомства дитини з рослиною чи твариною. Особливо це стосується молодших 
дошкільнят, які мають ще невеликий запас знань про довкілля. Для них особливо 
важливо торкнутися, понюхати, якщо можливо, то і на смак спробувати. 

Головним фактором в інтелектуальному розвитку дитини цього віку є 
конкретний образ предмета, дії з ним. Слова повинні йти за ними – тоді ситуація в 
цілому стає зрозумілою малюку та засвоюється ним. Отже, провідними видами 
діяльності в екологічному вихованні молодших дошкільників є повторювальні 
сенсорні обстеження предметів, об’єктів природи і практична маніпуляція з ними. 
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Все, що можна дати дітям в руки, пропонується їм для обстеження, в яке ми 
включаємо як можна більше органів чуття. Діти беруть в руки натуральні овочі, 
фрукти, гладять, розглядають їх всіма сенсорними способами. Кожне обстеження 
озвучуємо словом, просимо дітей повторити за нами. Важливу роль в розумінні 
малюками об’єктів природи мають практичні моделюючі дії, коли ми зображуємо 
руками форму, розмір, висоту або довжину об’єктів природи: «малюємо» в повітрі 
круглий помідор, яблуко, довгу морквинку, великий круглий кавун або головку 
капусти. Просимо дітей руками зробити те ж саме – рух і дія підкріплюють те, що 
бачать очі і що названо словом. 

Процес спілкування дітей із природою найефективніший в ігровій формі. 
Виховується емоційна чуйність, формуються вміння і бажання активно берегти і 
захищати природу, розуміння того, що нерозумне втручання в природу може 
спричинити істотні зміни як у середині самої екосистеми, так і за її межами. 

Позитивне ставлення до охорони природи у молодших дошкільників 
формується у процесі спільної діяльності дорослого й дитини в еколо- 
розвивальному середовищі. Наприклад, екологічний підхід до ознайомлення дітей із 
сортуванням сміття і поводженням з відходами у молодшому дошкільному віці ми 
реалізовуємо через бесіди, спостереження, трудову діяльність у природі, простий 
дослід, моделювання ситуації, екологічні ігри, ігрові навчальні ситуації, екологічні 
заняття, природоохоронні акції, свята та розваги, спільну діяльність із дорослим, 
через особистий приклад. 

Отже, задовольнити дитячу допитливість, заохотити малюка до активного 
пізнання оточуючого світу, оволодіти способами пізнання зв’язків між предметами і 
явищами природи допомагає гра. Включення ігор у процес ознайомлення дітей з 
природою створює емоційний фон, що забезпечує ефективний результат засвоєння 
знань, умінь, навичок, розширює їх уявлення про світ. Під час прогулянок на свіжому 
повітрі ми намагаємося з дітьми проводити екологічні ігри та цікаві завдання, які 
об’єднані спільною темою.  

У дошкільному віці гра має найважливіше значення в житті маленької дитини. 
За її допомогою дошкільнята пізнають себе та навколишній світ. Тож, для вирішення 
завдань ознайомлення дошкільників з природою ми використовуємо такі ігри: 
будівельно-конструктивні, творчі-рольові, дидактичні і рухливі. 

Будівельно-конструктивні ігри з природними матеріалами (піском, водою, 
глиною, снігом, льодом, листям, плодами тощо) – одні з найулюбленіших дітьми 
ігор дітей молодшого дошкільного віку. Як правило, вони мають сезонний характер. 
Цінність їх у тому, що в процесі ігор діти знайомляться з властивостями природних 
матеріалів (способами конструктивного вирішення під час використання цих 
матеріалів). Оскільки ці ігри проводяться на повітрі і пов'язані з руховою активністю, 
вони мають важливе оздоровче значення. 

Рухливі ігри в ознайомленні з природою розглядаються як засіб закріплення 
уявлень дітей про повадки, голоси, способи пересування тварин, тобто побудовані на 
наслідуванні 

Творчі рольові ігри під час ознайомлення дошкільників із природою 
використовуэмо як засіб закріплення знань дітей про природу. Для їх успішного 
проведення намагаємося збагачувати дітей враженнями, надавати допомогу в 
розгортанні сюжету. В цьому віці сюжетна гра лише зароджується, вона ще не є 
провідною діяльністю, тому для нас стоїть задача відібрати для ігрових навчальних 
ситуацій прості і добре знайомі образи, ігрові дії і слова, через які буде виражено 
екологічний зміст.  

Особливе значення мають дидактичні ігри. Вирішуючи завдання, поставлені в 
дидактичній грі, дитина учиться виділяти окремі ознаки предметів, явищ, порівнювати 
їх, групувати, класифікувати на основі загальних ознак, рис. Дидактичні ігри 
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виконують такі функції: закріплюють знання про природу; актуалізують наявні у дітей 
знання про природу; формують знання про природу.  

Використовуємо такі види дидактичних ігор: 1) з природними матеріалами; 2) з 
картинками (у т. ч. настільно-друковані); 3) з іграшками 4) словесні. 

У дидактичних іграх з природними матеріалами діти оперують з реальними 
природними об'єктами (овочами, фруктами, жолудями, каштанами, листками, 
квітками тощо), внаслідок чого у дітей формуються реалістичні уявлення про 
об'єкти природи.  

У дидактичних іграх з картинками вирішуються завдання за допомогою 
картинок. Широко використовуються настільно-друковані ігри (Свійські тварини», 
«Квіти» тощо). Використовуються під час повсякденного життя, якими діти можуть 
вільно користуватися за їх бажанням, а також і на заняттях. 

Найчастіше використовуємо дидактичні ігри з іграшками для дітей для 
закріплення назв тварин, їхніх характерних ознак, голосів («Чарівна торбинка» – 
діти виймають іграшки, називають їх, показують окремі частини тіла, імітують 
звуки, розповідають вірші). 

Дидактична гра розпочинається з сюрпризного моменту з метою зосередження 
уваги дітей. Наприклад, лялька Таня принесла дітям торбинку. Що ж у ній? Далі 
проходить розглядання і коротка бесіда про предмети, з якими діти будуть грати. Це 
зумовлено потребою пригадати назви, властивості, оскільки гра вимагає відповідних 
знань. Потім слідує пояснення правил у ході гри і проводиться сама гра. В кінці гри 
дається позитивна оцінка всіх дітей. 

Досить широко використовуємо словесні дидактичні ігри. Вони проводяться з 
метою закріплення знань про певні об'єкти природи, навчання дітей класифікувати, 
виділяти зв'язки в природі, доводити свою думку, узагальнювати. 

Для повного вирішення проблеми формування екологічної свідомості дітей 
молодшого дошкільного віку розробили і провели екологічні міні-проекти «Осінь по 
землі крокує», в якому діти поглибили свої знання про значення пори року осені, 
розширили уявлення про важливість овочів та фруктів для життя людини і «Свій 
город у нас є» (город на підвіконні) – створенні міні-городу, де діти розширили 
уявлення про рослини, як живі організми, про умови, необхідні для їх росту і 
розвитку, раділи красі вирощуваних рослин та результатом своєї праці. Саме 
екологічні міні-проекти з інтегрованим підходом дадуть змогу вирішити питання 
екологічної освіти та екологічного виховання. 

Весело, цікаво та повчально пройшли розваги «Вітамінка в гості завітала», «До 
нас завітала в гості Пані Осінь» тощо. 

Таким чином, у результаті планомірної і послідовної роботи з формування 
екологічної свідомості дітей досягнуто позитивні зміни: сформовано основи 
екологічної культури у малюків, свідоме ставлення до об’єктів, явищ природи; 
екологічне мислення. Діти швидко оволоділи практичними діями з охорони природи; 
навчилися експериментувати, аналізувати, робити висновки; в них з’явилося 
бажання спілкуватися з природою і зображувати свої враження через різні види 
діяльності.  

Головне в нашій роботі те, щоб кожна дитина зрозуміла, що природа і людина 
взаємопов’язані і, все, що завдає шкоди природі - завдає шкоди і людині. 

Висновки. Отже, ми вважаємо, що екологічна свідомість як компонент 
інтелектуальної діяльності, визначає зміст поведінки особистості, і тому так важливо 
починати формувати її з дошкільного віку. І найкращим помічником у цьому стає сама 
природа. Ознайомлення дітей дошкільного віку з природою є засобом створення у 
їхній свідомості реалістичних знань про навколишній світ, заснований на чуттєвому 
досвіді. Ці знання необхідні для формування матеріалістичного розуміння світу.  

Основою формування свідомого ставлення до природи (довкілля) є знання про 
неї, усвідомлення себе активним суб’єктом природи, суб’єктом світу, у якому живе 



117 

 

дитина.. Важливо, щоб вихованці брали участь у збереженні і збагаченні природи 
рідного краю, тільки у цьому разі у них сформуються необхідні уміння і навички, 
розвинеться відповідальне, бережне ставлення до навколишнього середовища. 

Хочеться закінчити словами В. О. Сухомлинського: «Природа стає виховним 
могутнім фактором лише тоді, коли маленька людина після трьох – чотирьох років 
навчання… з подивом приходить до думки: світ навколо мене став багатшим, 
красивішим і ця зміна світу – моя праця, це я». 
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СПІЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ДЛЯ БАТЬКІВ І ПЕДАГОГІВ. ПЛАНУВАННЯ 

ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОЧИНКУ ВИХІДНОГО ДНЯ 
 
Анотація: У статті розкривається питання організації педагогічної 

взаємодії закладу дошкільної освіти та батьків в сучасних умовах функціонування 
та розвитку дошкільної освіти. Педагог повинен сформувати у батьків 
готовність до конструктивних партнерських взаємовідносин із співробітниками 
закладу дошкільної освіти і усвідомлене відношення до багатогранності своїх 
функцій в сім'ї. 

Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво, 
формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками, відпочинок 
вихідного дня, дитячий туризм. 

У Концепції дошкільного виховання в Україні, Державній національній програмі 
«Освіта» Україна ХХІ ст., Законі України «Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті дошкільної освіти – Державному стандарту дошкільної освіти 
підкреслюється значимість родинного виховання, передбачається 
взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної 
дитини єдиного, дитиноцентричного виховного середовища. 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. В основу взаємодії сучасного закладу 
дошкільної освіти із сім’єю покладено співробітництво. Ініціаторами його 
встановлення мають виступати педагоги закладу дошкільної освіти, оскільки вони 
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професійно підготовлені до освітньої роботи, а, отже, розуміють, що її успішність 
залежить від злагодженості й наступності у виховані дітей. Вихователь усвідомлює, 
що співробітництво потрібне в ім’я дитини, і в цьому потрібно переконати батьків. 
Ініціатива у встановленні взаємодії із сім’єю та кваліфікована реалізація її завдань 
визначають керівну роль закладу дошкільної освіти щодо сімейного виховання. 

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, 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 (право вибору та відповідальність за нього, 

горизонтальність зв’язків); 
• принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття 

зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 
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); 
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- 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). 

Планування форм проведення відпочинку вихідного дня відбувається в кожній 
сім'ї з урахуванням її інтересів, можливостей. Але найбільш універсальним видом 
активного відпочинку для всіх членів сім'ї є туризм. Туризм є надійним засобом 
зміцнення здоров'я і відновлення сил, витрачених за тиждень. Сімейні туристичні 
походи надають ні з чим незрівнянний оздоровчий ефект, отриманий в результаті 
комплексного впливу на організм природних факторів: сонця, повітря, води і 
різноманітної рухової діяльності. Крім того, спільні походи сприяють зміцненню сім'ї, 
формують у дітей найважливіші моральні якості, розвивають допитливість, 
долучають до дивовижного світу природи, виховуючи до неї дбайливе ставлення.  

У сімейному поході діти живуть одними завданнями з батьками, відчувають 
причетність до спільної справи, бачать свою віддачу. Саме в поході виникає той 
духовний контакт, про який багато батьків тільки мріють. З набуттям досвіду 
похідного життя у дошкільнят формуються початкові навички виживання в 
природному середовищі (вміння орієнтуватися на місцевості, розбити табір, 
розпалити і загасити багаття, приготувати їжу, надати першу допомогу потерпілому 
та ін.). У дітей виховуються самостійність, організованість, розвивається воля. Таким 
чином, сімейний відпочинок у вихідні дні у формі туристичних прогулянок та походів 
має цілий ряд компонентів: 

 фізкультурно-оздоровчий, 

 соціально-комунікативний, 

 емоційно-психологічний,  

 естетичний, пізнавальний. 
Самостійно діти можуть брати участь в подорожах вже з трьох-чотирирічного 

віку. Починати потрібно з нескладних тривалих прогулянок у парк, до річки, під час 
відпочинку на дачі, пропонуючи дітям долати найпростіші перешкоди. Наступним 
етапом можуть бути одноденні туристичні прогулянки в ліс. І вже після того, як діти 
набудуть елементарні знання і деякі туристські вміння, їх можна брати в багатоденні 
походи. Зазвичай в походах вихідного дня ставляться наступні цілі: 

 оздоровчі (загартування, одержання запасу бадьорості і 
працездатності); 

 спортивно-тренувальні (підвищення спортивної кваліфікації, фізичне 
тренування, навчання подоланню природних перешкод, тактиці дій в екстремальних 
ситуаціях); 

 пізнавальні (вивчення рідного краю, знайомство з його історичними та 
природними пам'ятками); 

 розважальні (ігри, змагання, конкурси кухарів, знавців природи, знавців 
птахів та дерев); 

 практичні (збір грибів, ягід, горіхів, ловля риби); 

 естетико-романтичні (художньо-творча діяльність на природі: 
малювання, творчість).  

Програма походу повинна бути складена з урахуванням думки більшості, а 
також інтересів і можливостей дітей. Залежно від способу пересування туристичні 
походи з дітьми-дошкільнятами можуть бути пішими, лижними, велосипедними, 
водними (на човнах, байдарках, плотах, катамаранах) і комбінованими 
(автомобільно-пішохідними). Для одноденної туристичної прогулянки не потрібно 
великого переліку спеціального інвентарю. Вага всієї поклажі повинен становити не 
більше 300-400 г (змінні шорти, панама, м'яка іграшка тощо). Для старшого 
дошкільника краще придбати хороший рюкзак, який прослужить не одному поколінню 
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і буде передаватися у спадок..Батькам слід навчити дитину піклуватися про 
збереження і чистоті особистого спорядження, брати участь у його ремонті та 
оздобленні. Вага рюкзака з вмістом для дитини 5-6 років повинен становити 1-1,5 кг. 
Працездатність і здоров'я туриста залежать також від правильного укладання 
рюкзака. Треба так укласти речі, щоб, з одного боку, було легко в будь-який момент 
знайти потрібну річ, з іншого – щоб ніякі тверді предмети не впиралися в спину 
дитини. Тому уздовж спини укладаються м'які речі, а із зовнішнього боку – іграшки, 
книги. Посуд, предмети гігієни, компас можуть розташовуватися в задніх і бічних 
кишенях. Для організації відпочинку батьків і дітей під час коротких і тривалих 
привалів необхідно передбачити індивідуальні килимки. Довжина його повинна бути 
не менше росту людини, щоб можна було забезпечити відпочинок хребту і ногах під 
час привалів, а також використовувати на ночівлях, а ось ширина – не більше 60-
70 см. Найбільш поширеним видом туристичних килимків є пінополіуретановий – 
скорочено «пінка». Покладена на сніг або на мокру землю, вона не дасть замерзнути 
за рахунок великої кількості мікропор з повітрям. Служіння в рулон, вона надійно 
кріпиться ремінцями до рюкзака туриста і дуже легка в перенесенні. Зовсім юним 
туристам (2-4-х років) для ночівлі в наметі підходить надувний матрац. Наступним 
етапом у підготовці до походу є підбір взуття та одягу для дитини і дорослих членів 
сім'ї. Основний принцип, якого необхідно дотримуватися в цьому питанні, – одяг має 
бути не по сезону, а по погоді. Однак необхідно врахувати не тільки стан погоди 
(силу вітру, температуру, вологість повітря) на момент початку походу, а й 
можливість її зміни, особливо у випадку багатоденного походу. Взуття дитини 
повинна бути разношенной (на 1 розмір більше), зручною, що дозволяє вставити 
повстяну устілку і надіти два носка – бавовняний і вовняний, що сприяє теплообміну. 
Одяг повинен бути зручним для виконання активних рухів. Але навіть влітку, якщо 
запланований похід в ліс, не слід надягати короткі шорти, щоб уберегти ноги малюка 
від укусів кліщів, порізів, подряпин і інших неприємностей. У прохолодну погоду 
рекомендується мати вітрову куртку.  

У похід можна взяти фломастери і фарби з мольбертом і запропонувати дитині 
відобразити в малюнку запам'ятався пейзаж. Якщо дитина любить майструвати, то 
рекомендується взяти з собою пластилін, за допомогою якого створюються 
дивовижні вироби з природного матеріалу (жолудів, шишок, корчів, листя). А ввечері, 
коли стемніє, всі збираються біля багаття, де можна почути казкові історії з життя 
лісових мешканців і сміливих мандрівників, про добро і зло. Тут виховується любов 
до пісні та поезії. Іноді можна влаштовувати маленькі концерти, учасниками яких 
можуть бути і наймолодші. Зміст діяльності дітей і дорослих на привалі має бути 
узгоджене з можливостями дитини, щоб не викликати у нього фізичного і психічного 
перевтоми. Тому рекомендується слідувати звичного режиму дня. Денний сон, 
організований в наметі або під тентом, допоможе зберегти сили дитини, забезпечить 
відпочинок, такий необхідний для гіперактивних дітей. Особливо важливо слідувати 
цій вимозі в багатоденних походах і в спекотні дні. Якщо з першого дня буде 
встановлено таке правило, то вимоги батьків не викличуть негативних реакцій, а 
будуть сприйматися як належне. Час і спосіб повернення додому планується 
заздалегідь, і він повинен відбутися завидна. Якщо учасникам походу належить 
пройти досить велику відстань, то прокладається найкоротший маршрут [4]. 

«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 могли: перебороти авторитаризм і побачити світ з позиції дитини; досягти 
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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. 

Туристичний похід «Добре разом подорожувати та рідний край вивчати» 
Мета:Закріпити знання дітей про туристів, туристичний похід, туристичне 

обладнання; 
виховувати емоційно-позитивне ставлення до природи, формувати 

пізнавальний інтерес до довкілля; 
виховувати почуття колективізму, вміння долати труднощі та перешкоди; 
укріплювати впевненість у своїх силах ; 
залучати дітей до природоохоронної діяльності та суспільно корисної праці 

розвивати у дітей витривалість, рухові вміння і фізичні якості, здоровий відпочинок і 
загартування, туристичні навички та вміння; 

розширювати обсяг знань в галузі фізичної культури, туризму та 
краєзнавства; 

налагоджування партнерських стосунків, які б гарантували всім учасникам 
освітнього процесу рівність у активній та конструктивній діяльності. 

Обладнання: Туристичний рюкзак, палатка, компас, тринога з казаном, 
бінокль, обладнання до рухливих та дидактичних ігор, прапорці. 

Попередня підготовка: бесіда з дітьми і обговорення мети походу, 
анкетування батьків, консультація для батьків «Дитячий туризм – справа серйозна», 
визначення мети і маршруту походу, підготовка місця кінцевого призначення. 

Хід походу: 
Ведуча:Діти, давайте ми сьогодні з вами будемо туристами і вирушимо в похід. 

А скажіть мені, хто такий турист? Чому його так називають?  
(Варіанти відповідей дітей). 
Отже, і ми з вами вирушаємо в загадковий ліс стежинкою - доріжкою. 

Зустрінемося з лісовими мешканцями,спробуємо розгадати таємниці . 
В дорогу! Але стривайте,щоб вирушити в похід, треба взяти з собою необхідні 

речі. Які ж це речі? Підкажіть, малята. 
Дидактична гра «Що візьмемо у похід?»  
Мета. Закріпити знання дітей про туристичне обладнання. 
На столику лежать речі: палатка, спальний мішок, казанок, рюкзак, тринога, 

сокира, компас, бінокль, аптечка, кружка, миска, ложка, ніж, м’яч, лялька, дитяча 
машинка, пляшка, з водою, прапорці, книга. Діти повинні назвати,що потрібно взяти в 
похід і навіщо. 

Ведуча: Молодці! Отже, тепер можна вирушати в дорогу. 
Ні! 
Зачекайте! Давайте пригадаємо правила безпеки. 
Діти: 
Не відходити без дозволу дорослих на маршруті або стоянці! 
Не брати до рота незнайомих рослин! 
Не пити воду з незнайомих джерел! 
Бути обережними біля вогнища! 
У природі нічого не ламати, не рвати, не руйнувати, не смітити! 
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Пам’ятайте, ви прийшли в гості до природи, не зашкодьте їй! 
Ведуча:Щоб вирушити в дорогу, давайте звіримо з компасом напрям нашого 

маршруту. 
Дидактична гра «Куди підемо?» 
Мета:Вчити дітей орієнтуватися за допомогою компасу. 
Діти разом з педагогом і батьками йдуть до лісу. 
Ведуча: Успішно подолали дорогу до лісу, знову треба зорієнтуватися за 

компасом, в який бік будемо далі йти. (Орієнтуємося за компасом). 
Ведуча:Діти, погляньте, що це? Напевно ліс зустрічає нас смугою перешкод.  
Ходьба між деревами «змійкою»; 
Обійти товсте дерево навколо; 
Ходьба з високим підніманням колін по високій траві; 
Зійти на пагорб, збігти з нього; 
Підлізти під низько нахиленою гілкою;  
Ведуча :Смугу перешкод подолали, рухаємося далі та спостерігаємо за 

деревами, кущами,грибами,  
комахами, звірами. 
Дидактична гра «Назви дерево» 
Мета. Вправляти дітей розрізненні дерев,закріпити знання їхніх назв та 

характерні особливості 
Дидактична гра «Що в кошик зберемо?» (збирання шишок для доріжки 

здоров'я) 
Мета: виховання трудових навичок у дітей, вміння працювати разом для 

спільної мети. Розвивати увагу, швидкість, спритність. Діти за відведений час 
збирають шишки в кошики. Хто більше назбирає. 

(прихід до кінцевої мети походу) 
Ведуча. Подивіться, яку гарну галявину наші татусі нам приготували! Знімайте 

свої рюкзаки, зручно розташовуйтеся. Пішли ставити палатку. 
(Розкладають палатку разом з батьками) 
Ось і дровець приготували наші татусі, щоб запалити багаття та пригоститись 

смачним лісовим чаєм, покуштувати смачну кашу. А хто знає, як правильно треба 
запалювати багаття? 

(Варіанти відповідей дітей). 
(хлопчики разом з батьками розводить багаття, ставлять триногу з казаном. 

Дівчатка з мамами варять кашу, накривають стіл. Усі куштують приготовлене). 
Відпочили, будемо далі гратися. 
Рухлива гра «Передай м’яч» 
Мета. Удосконалювати навички бігу, розвивати точність рухів, швидкість та 

спритність, виховувати почуття колективізму. 
(Діти біжать між умовними орієнтирами з м’ячем у руках. Оббігають 

прапорець, вертаються назад і передають м’яч наступному). 
Дидактична вправа «Подивись і назви» 
Мета. Розвивати окомір, увагу, спостережливість. 
Рухлива гра «Перестрибни через купини» 
Мета. Удосконалювати навички стрибків на обох ногах з просуванням уперед; 

розвивати швидкість, спритність, витривалість. 
Рухлива гра «Квач з присіданням» 
Мета. Розвивати швидкість реакції, орієнтування в просторі. 
(Усі ігри підбираються педагогом з урахуванням темпераменту дітей і 

орієнтуючись на фізичні можливості дітей у даний час). 
Ведуча. Ось і закінчився наш відпочинок, давайте всі разом 

приберемо свою галявину, залишимо її чистою, адже ви — маленькі друзі лісу. 
(Діти разом з дорослими наводять на галявині порядок) 
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(До дитячого садка діти повертаються спрощеним маршрутом). 
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НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА – НОВИЙ ДИТЯЧИЙ САДОК 
 

Анотація. У статті здійснено аналіз впливу концепції та основних ідей 
Нової української школи на організацію освітнього процесу в закладах дошкільної 
освіти, ознайомлення з концепцією нової української школи задля забезпечення 
наступності між дошкільним закладом і школою, посилення роботи у напрямі 
просвітництва батьків, відмова від колективних занять як основної форми 
організації освітнього процесу, забезпечення дітям вільного вибору діяльності 

Ключові слова: наступність, компетентність, нова українська школа, 
дошкільна освіта, початкова освіта, принцип навчання й виховання, освітня 
діяльність, розвиток особистості. 

Зміни в житті людини невідворотні. Нам дуже часто хочеться, щоб усе 
залишалося як є. Проте у життя свої плани, і плин часу незмінний і безупинний. 
Суспільство вже сьогодні потребує особистостей із новим світорозумінням, власним 
життєвим проектом, життєздатних, самодостатніх, ініціативних, компетентних, 
гнучких, свідомих, творчих. А це в свою чергу змушує змінити освітньо-виховний 
процес, спрямувати зусилля педагогів на забезпечення кожній дитині сприятливих 
умов для опанування нею мистецтвом життя і знаннями з різних галузей. Тому на 
сучасному етапі розвитку держави і постало питання реформування освіти, зміни 
змісту, структури та термінів навчання. Виникла потреба створити цікаву, безпечну, 
дружню до дитини школу, що орієнтується на практику. Це і стало поштовхом до 
створення Нової української школи. Головна ідея такої школи – компетентністне 
навчання. А це означає, що учні не просто будуть набувати знання, а вчитимуться 
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використовувати ці знання на практиці й опановуватимуть навички. Компетентність – 
це динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей, особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, 
провадити професійну та подальшу навчальну діяльність. Нова українська школа 
включає в себе три рівні освіти: 

-початковий рівень;  
- базовий рівень;  
- профільний рівень. 
Завдання початкової освіти – спонукати дитину до бажання отримувати 

знання, до самостійних досліджень, до створення своїх найпростіших проектів.  
Завдання базового рівня – зацікавити учнів природничо-математичними 

науками, навчити застосовувати їх на практиці для вирішення завдань у технологіях.  
Завдання профільного рівня – сприяти правильному вибору подальшої освіти: 

науково-дослідна діяльність, змагання, проекти, розробки стартапів.  
Перехід між дитячим садком і школою має бути поступовим, оскільки діти 

мають пройти період адаптації. Адаптація дитини буде значно легшою, якщо у перші 
роки навчання в школі будуть продовжувати та підіймати на інший рівень ту 
діяльність, яка була в дитячому садку. Наступність в освіті означає збереження 
основних видів діяльності дітей дошкільного віку в початковій школі, зокрема: 

 спілкування; 
 ігри; 
 рухова активність;  
 пізнавальна діяльність;  
 засвоєння господарсько-побутових навичок;  
 ліплення, малювання, аплікація, конструювання, слухання музики, спів, 

хореографія, театральна діяльність. 
Що означає наступність та перспективність? 
Наступність – це врахування рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла до 

школи, і опора на нього.  
Перспективність – це визначення пріоритетних напрямків підготовки 

дошкільнят до школи з урахуванням її потреб. Це послідовний перехід від однієї 
ланки освіти до іншої, що виражається у збереженні та поступовій зміні змісту, форм, 
методів, технологій навчання і виховання. Механізм здійснення наступності, його 
складові частини функціонують за допомогою певних форм і методів, реалізованих у 
процесі спеціально організованої діяльності педагогами ЗДО, вчителями початкових 
класів щодо створення умов ефективного і безболісного переходу дітей до 
початкової школи. Але, як зазначив В. О. Сухомлинський: «Школа не повинна 
вносити різкого перелому в життя дітей. Нехай ставши учнем, дитина продовжує 
робити те, що робила вчора. Нехай нове з’являється у її житті поступово і не 
приголомшує лавиною вражень». 

Щоб забезпечити наступність між дошкільною і початковою освітою, освітні 
заклади, в першу чергу налагоджують взаємодію на основі Угоди про співпрацю. 
Угоду укладають директори закладудошкільної освіти та директор ЗЗСО. Вихователі 
дошкільної освіти мають бути ознайомлені з програмою початкової школи та вводити 
у свої заняття навчальні елементи, які підготують дітей до 1-го класу. Вчителі 
початкових класів також мають знати дошкільну навчальну програму, щоб 
використовувати її складові в адаптаційний період. Після складання Угоди про 
співпрацю, проводимо спільне засідання педагогічної ради, на якому складаємо План 
спільної діяльності дошкільного закладу та загальноосвітньої школи за двома 
напрямами:  

- інформаційно-просвітницький;  
- практичний.  
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Інформаційно-просвітницький є важливим елементом наступності дошкільної і 
початкової освіти. Це обмін досвідом між вихователями та вчителями початкової 
школи:  

- використання різноманітних форм організації діяльності дітей, ігрових 
прийомів і методів;  

- систем роботи з розвитку мовлення;  
- поетапної соціалізації дитини, формування її пізнавальних процесів.  
Для обміну досвідом плануємо індивідуальні та інтерактивні (групові, 

колективні, колективно-групові) форми методичної роботи. З метою реалізації даного 
аспекту наступності застосовуємо такі форми методичної роботи:  

- взаємне почергове відвідування вихователями і вчителями відкритих 
занять/уроків (або інших форм організації освітньої роботи);  

- проведення анкетування педпрацівників з питань забезпечення гармонічного 
розвитку особистості дитини з метою встановлення напрямків для підвищення їх 
майстерності;  

- підготовка і проведення спільних семінарів-практикумів, консультацій, 
педагогічних рад, засідань «круглих столів», тематичних виставок; 

- залучення вихователів та вчителів до участі у проведенні спільних 
педагогічних проектів, розробленні методичних рекомендацій і порад;  

- взаємний обмін педагогічним досвідом щодо практичних питань реалізації 
наступності між дошкільною і початковою ланками освіти;  

- сприяння і надання допомоги у самоосвіті педагогів, систематичному 
підвищенні їх фахової майстерності.  

Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії закладів дошкільної та 
початкової освіти спрямовуємо і на педагогів, і на батьків. У роботі з батьками 
передбачаємо: 

- анкетування щодо питань індивідуального розвитку особистості дітей, рівня 
досягнення ними дошкільної зрілості з метою надання консультативної допомоги;  

- ознайомлювальну роботу щодо психологічних закономірностей розвитку 
дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;  

- Дні відкритих дверей у закладах загальної середньої освіти, «педагогічні 
вітальні» з питань створення у закладі психологічно комфортної обстановки для 
сприйняття дитиною нової соціальної ролі школяра; 

- інтернет-консультації, вебінари або форуми для батьків.  
Практичний аспект співпраці між закладами є необхідною умовою успішного 

вирішення завдань наступності, встановлення зв’язку та творчої співпраці між ЗДО і 
початковою школою на рівні заходів з дітьми. Напрямки реалізації практичного 
аспекту співробітництва між освітніми закладами:  

- попереднє знайомство педагогів початкової школи зі своїми майбутніми 
учнями;  

- проведення ознайомлювальних екскурсій для дітей;  
- організація спільних конкурсів, тематичних виставок дитячих робіт, 

проведення спільних мистецьких заходів у закладах дошкільної та загальної 
середньої освіти (відвідування музеїв, театралізованих вистав ). 

Для вихователів наступність – це дошкільна зрілість, тобто сформованість 
базових особистісних якостей. Для вчителя – готовність дитини до школи, наявність у 
неї певних знань, вмінь і навичок. Батьки ж хочуть, щоб дитина ,йдучи до школи, 
вміла рахувати, писати й читати. Та усім потрібно діяти на партнерських засадах, 
щоб дитина залишалася в центрі уваги. Тому взаємодія закладу дошкільної освіти із 
батьками вихованців та вчителями початкової ланки освіти націлена на потреби 
дитини. Завдання дорослих зацікавити дитину до пізнання нового, сформувати 
бажання вчитися і розвиватися.  
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Щоденні ж заняття у їх класичному вигляді я замінюю на проектну діяльність, 
ігрові інтегровані заняття, дослідження в природі, формування рухів, основи 
художнього мистецтва, музичний розвиток, конструювання та логіка, мовний розвиток 
і етикет, основи домоведення тощо. 

В освітньому процесі як дошкільного закладу, так і початкової школи провідним 
має стати спілкування дорослого з дітьми у формі діалогу. Тому дошкільнят треба 
вчити не лише слухати дорослого, а й ставити йому запитання, висловлювати власну 
думку, формулювати судження. Вмінню критично мислити допомагає художня 
література, а саме обговорення змісту, мотивів і результатів дій героїв твору, 
придумування нової кінцівки твору. 

У своїй роботі я постійно в пошуках нових методів навчання та розвитку 
дошкільнят. Давно увійшли в практику різноманітні оздоровчі технології і гімнастика 
пробудження, дихальна гімнастика, пальчикова гімнастика, оздоровчо-розвивальні 
хвилинки. Для кращого засвоєння дітьми інформації, розвитку пам’яті, уяви, я 
використовую технологію «мнемотехніка». Завдяки карткам-символам, схемам, 
методу асоціацій, у дітей збільшується словниковий запас, вони краще 
запам’ятовують різну інформацію, вибудовують логічні ланцюжки. Спадщина Василя 
Сухомлинського також широко використовується у практиці роботи, адже у центрі 
уваги цього великого педагога – дитина, а також духовні та моральні цінності. Свою 
роботу щодня розпочинаю із ранкової зустрічі. Вона допомагає дітям краще 
познайомитися, пізнати, зрозуміти себе і своїх друзів. Ранкова зустріч – це 
запланований момент, який займає важливе місце в повсякденному розкладі 
діяльності групи, де панує атмосфера піклування та відповідальності. Вона створює 
позитивну атмосферу у групі на весь день перебування дітей у дитячому садку, дає 
мені можливість навчити дітей взаємній повазі та доброму ставленню один до 
одного, сприяє формуванню в групі цілісного колективу. Мета ранкової зустрічі – 
підготувати дітей до робочого дня. 

Повсякденні вправи, які практикуються під час ранкових зустрічей, 
допомагають дітям зблизитися із своїми ровесниками, навчитися співпрацювати. 
Позитивний настрій у групі створюється за рахунок атмосфери довіри. участі в 
прийнятті рішень, відчуття належності до колективу. Під час екскурсії до школи діти 
ознайомлюються з класами, бібліотекою, їдальнею, спортивним залом. Такі екскурсії 
цікаві дітям, адже вони розширюють уявлення про школу, викликають позитивне 
ставлення до шкільного життя. Головне завдання закладу дошкільної освіти – 
всебічний розвиток дітей, спираючись на який в подальшому учитель зможе краще 
розв’язувати поставлені перед ним завдання. Школа має знати, що формував заклад 
дошкільної освіти у свідомості дітей, у їхній поведінці, активно поставитися до цих 
досягнень, та продовжити їх розвиток далі.  

Один з принципів Нової української школи – партнерство, у тому числі між 
школою та батьками. Батьки можуть створювати свої органи громадського 
самоврядування, а отже – впливати на освітній та виховний процеси. Сучасне 
бачення наступності полягає у створенні умов для реалізації в освітньому процесі 
дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів єдиної, динамічної, перспективної 
системи особистісного, творчого зростання дитини.  

Я, як учасник освітнього процесу, не лише навчаю батьків, а й сама вчусь 
дослуховуватись до їхньої думки. Батьки мають розуміти, що «готових рецептів та 
моделей виховання не існує, тому потрібно час від часу прислухатися до порад 
фахівців». Варто зауважити, що усі батьки потребують педагогічних знань, після 
народження дитини вони змушені опановувати професію вихователя. Працюючи у 
спільній взаємодії з батьками, я заохочую родини вихованців до тісної співпраці. 
Батьки та педагоги – це живий організм, об’єднаний спільною метою, гуманними 
стосунками та високою відповідальністю. Хочу зазначити, що ефективною є 
партнерська взаємодія педагогів з батьками під час проведення різних заходів: 
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спортивні свята та розваги «Тато, мама і я – спортивна сім’я»; «Свято осені», де 
батьки активно прийняли участь у створенні осінніх композицій з природного 
матеріалу; родинне свято «Посвята у дошкільнята». Однією з ефективних форм 
взаємодії із сім’єю залишаються батьківські збори. На загальних та групових 
батьківських зборах обговорюємо нагальні проблеми. Мета таких зборів: 

- ознайомити батьків з вимогами Нової української школи ; 
- розширити знання батьків про фізичну, психологічну, соціальну, емоційно-

вольову, інтелектуальну готовність дітей до школи; 
- налагодити взаємодію ЗДО, батьків та початкової школи.  
Спільні зусилля педагогів закладу дошкільної освіти, вчителів початкових 

класів та батьків сприяють легкій адаптації дитини до нових соціальних умов при її 
переході із закладу дошкільної освіти до школи. 

Кожна дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, 
талантами та можливостями. Місія закладу дошкільної освіти та Нової школи – 
допомогти, розкрити та розвинути здібності, таланти та можливості кожної дитини на 
основі партнерства між педагогом, дитиною та батьками. Початок навчання у школі – 
визначний переломний момент у житті кожної дитини. Безпечне й безтурботне життя 
дошкільника змінюється і наповнюється вимогами, обов’язками і обмеженнями: 
кожен день треба ходити до школи, систематично і напружено працювати, слідувати 
нормам і правилам шкільного життя. Що будуть вивчати у Новій школі? Чи 
комфортно буде маленькому школяреві? Концепція «Нової української школи» 
передбачає докорінне перезавантаження шкільної освіти. Спрямування на 
формування успішного, ініціативного, громадсько-активного учня. Сучасні діти 
потребують іншого ставлення до них з боку дорослих. Наші діти повинні вчитись 
мислити самостійно, вміти формувати власну думку, яку поважатимуть дорослі. 
Школа сприятиме виробленню у дітей чітких життєвих цінностей, що допоможуть 
розібратись у великій кількості інформації, якою переповнений світ. Головне 
завдання вчителів початкової ланки освіти у тому, щоб «школа стала для дітей 
школою радості, а для батьків – школою спокою». Вся робота, яка проводиться мною 
з дітьми, має системний характер і вибудовує той місток, по якому дитина комфортно 
пройде з дошкільного дитинства в шкільне життя. 
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ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО 

НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО 
КУРСУ «ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 

 
Анотація. В статті висвітлено досвід впровадження навчального курсу 

«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» в Хмельницькому закладі 
дошкільної освіти № 20 «Білочка». Подано структуру реалізації річного завдання 
закладу «Формування в дошкільників основ екологічної свідомості в контексті 
стратегії сталого розвитку», орієнтовний перелік акцій, форм роботи з 
вихованцями, їх батьками та педагогами.  

Ключові слова: освітній процес, сталий розвиток, складники, навички, курс. 
Мотивація: поки ми думаємо – діяти чи ні,  

люди в усьому світі вже діють.  
Сучасні інтеграційні процеси, пов’язані зі входженням України до 

європейського простору, зорієнтовані на зміну якості життя кожного громадянина 
країни. Питання економічної самостійності, безпеки і сталого розвитку стають 
ключовими. Сталість є однією з найважливіших вимог здійснення траєкторії розвитку 
будь-якої системи, у тому числі й соціальної. Модель сталого розвитку – це спосіб 
життя, який складає основу довготривалого ощадливого розвитку людства. 
Проблеми екологічного, економічного та соціального характеру, що існують у 
суспільстві, загострюють необхідність впровадження в освітній процес закладів 
освіти ідей сталого розвитку. У цьому контексті визначальним є те, що освіта 
покликана допомогти сформувати у людини нове мислення, культуру та особистісну 
відповідальність [5]. 

Вперше в Базовому компоненті дошкільної освіти наголошено на необхідності 
впроваджувати в дитячих садках ідеї освіти для сталого розвитку. І якщо раніше цей 
освітній аспект був експериментальним, то тепер його містить інваріантна складова 
в структурі напряму «Дитина в природному довкіллі». Тож і реалізовувати його тепер 
потрібно на новому рівні.[1] 

Декому може здатися, що освіта для сталого розвитку – те саме, що й 
екологічне виховання. Проте, окрім домінантного екологічного складника, вона 
містить ще й соціальний та економічний. А результатом такої освіти мають стати 
набуті дошкільниками навички, орієнтовані на сталий розвиток. 

Особливості впровадження в освітній процес дошкільного закладу ідей сталого 
розвитку зумовлені специфікою розвитку дошкільників, однак принципи освіти для 
сталого розвитку є загальними для дітей різного віку. І головний принцип полягає в 
тому, щоб сформувати в сучасного покоління дітей уявлення про необхідність 
скеровувати розвиток суспільства в потрібному руслі, прагнути до гармонійного, 
стабільного й безпечного життя сьогодні і в майбутньому [2]. 

Освіта для сталого розвитку є інноваційним та вкрай актуальним напрямом 
розвитку освіти в Україні та в усьому світі. Досвід упровадження освіти для сталого 
розвитку в закладі дошкільної освіти переконливо доводить ефективність педагогіки 
емпауерменту (надихання на дію) як прогресивної філософсько-педагогічної 
платформи для організації та здійснення освітнього процесу загалом і для реалізації 
завдань освіти для сталого розвитку зокрема [2]. 

Ми маємо відповідно до мети курсу сприяти формуванню у дошкільників 
моделей поведінки сталого способу життя. Реалізовувати завдання щодо створення 
умов для: - формування у дітей початкових уявлень про сталі дії та поведінку; - 
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усвідомлення дошкільниками необхідності збереження ресурсів планети та особистої 
причетності до цього; - розвиток у дітей ефективних звичок соціальної поведінки, 
поводження з ресурсами та збереження природи і бажання діяти таким чином. Мета і 
завдання освітньої діяльності є орієнтованими на результат [2]. 

Шляхи реалізації курсу в освітньому процесі Хмельницького закладу 
дошкільної освіти № 20 «Білочка» мали свої періоди. 

Спочатку це був стихійний період – курс використовували окремі вихователі, 
певні теми курсу запроваджувались безсистемно, час від часу. 

Наступний етап – початковий. Програмно-методичний комплект (методику і 
дидактичний матеріал) почали використовувати кілька зацікавлених педагогів, 
впроваджуючи курс у форматі гурткової 
роботи. Далі прийшло усвідомлення 
необхідності реалізації програми та 
навчання педагогів. В річному плані роботи 
закладу передбачили питання 
впровадження курсу «Освіта для сталого 
розвитку».  

Форми роботи для виконання річного 
завдання, а саме «Формування в 
дошкільників основ екологічної свідомості в 
контексті стратегії сталого розвитку», 
деталізували за розділами плану та реалізовували в практичній діяльності.  

Врахувавши досвід минулих років, річне завдання, почали працювати 
поетапно:  

- створили творчу групу; 
- провели теоретично-практичні 

семінари, тренінги для педагогів; 
-  пройшли навчання, отримали 

сертифікати;  
-  облаштували розвивальне 

середовище; 
- сформували тематичну 

бібліотечку, каталоги, підібрали ігри 
- залучили батьків до ідей освіти для сталого розвитку.  
Для успішного вивчення та впровадження курсу була створена творча група, 

складено та затверджено план роботи, в якому діяльність учасників вибудовувалась 
у напрямі планування освітнього процесу через інтеграцію програми «Дошкільнятам 
– освіта для сталого розвитку» з чинним програмно-методичним забезпеченням та 
відповідністю вимог Базового компонента дошкільної освіти.  

Педагоги ознайомилися з концепцією програми, її ключовими елементами, 
методичними рекомендаціями під час семінарів, тренінгів, а також на методичній 
платформі, яка діє уже другий рік поспіль в дошкільному закладі.  

Облаштували розвивальне предметно-ігрове середовище відповідно до 
програмових та вікових особливостей 
вихованців. Організували конкурс лепбуків у 
кожній віковій групі за темами : 
«Спілкування», «Ресурси», «Подарунки».  

Для удосконалення роботи проведено 
анкетування педагогів, батьків з допомогою 
Google Форм та експрес-опитування 
дошкільнят. Узагальнені дані дали змогу 
визначити позицію учасників освітнього 
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процесу щодо навичок соціально, економічно та екологічно доцільної поведінки, що 
складають сутність освіти для сталого розвитку. 

Успішні історії впровадження курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого 
розвитку» в закладі здійснювалися впродовж року під час організації тематичних 
днів, тематичних проєктів (Дні Сталої Енергії, День Землі, Тиждень Довкілля тощо). 
Важливим є те, що весь період проживання кожної теми та підтеми програми 
«Дошкільнятам освіта для сталого розвитку» педагоги наповнювали різними видами 
діяльності дітей, які об’єднували ідею пошуку взаємозв’язків ключових понять теми у 
навколишньому світі та у їх власному досвіді. Розвиваючи пізнавальні інтереси 
дошкільнят, вихователям вдалося поглибити зміст навчання, зробити його 
привабливим, а способи пізнавальної діяльності різноманітними, творчими та 
продуктивними. 

Педагоги закладу поряд з 
традиційними методиками активно 
практикують інновації та інформаційно-
комунікаційні технології.  

У роботі з дітьми використовуємо 
інтернет-сервіс мультимедійних дидактичних 
вправ LearningApps, де самостійно 
створюємо ігри для формування у дітей 
початкових уявлень про сталі дії та 
поведінку. 

Зацікавленість педагогів і батьків у впровадженні ідей сталого розвитку в 
освітній процес реалізовуємо через участь у різноманітних проєктах, акціях, 
флешмобах. 

Педагогічний колектив був учасником Всеукраїнської акції від Закарпатської 
обласної організації Всеукраїнської екологічної ліги за підтримки фундації Кока-Кола 
«Сприяння створенню поселення «0 відходів» на Закарпатті» спільно з 
Департаментом освіти та науки Закарпатської ОДА та Укрпоштою «У новий рік без 
пластику!». Суть акції полягає в обміні зібраного та відсортованого пластику № 2 на 
новорічну іграшку, зроблену у «Майстерні Пластикожуя Тьоми». 

Долучилися до флешмобу креативних освітніх ідей «Ековулиця»! (флешмоб 
був зосереджений на роботі з пластиковими капсулами від Кіндер-сюрпризів). 

Вихованці, разом з педагогами та батьками, прийняли участь у флешмобі 
#врятуємо_планету_разом – виготовили 
супер цікаві поробки з пластикових кришечок 
для оформлення території закладу, зробили 
посильний внесок в очищення 
навколишнього середовища від забруднення 
пластиковими відходами; мотивували дітей 
до активної суспільно-корисної роботи, до 
формування практичних дій в межах освіти 
для сталого розвитку.  

Заклад освіти став учасником Програми «Розумне Довкілля. Хмельницький» – 
програми доцільного поводження з побутовими відходами. Зміст програми 
передбачав складання відповідних планів роботи, проведення двічі на півріччя 
тематичних проєктів. Заклад був забезпечений контейнерами для сортування сміття.  

Педагоги та вихованці долучилися до загальноміського флешмобу 
«Екопослання батькам». Флешмоб проводився у межах заходів, які зазначені у 
Програмі поводження з побутовими відходами. Мета флешмобу – завдяки активності 
та креативності маленьких дітей привернути їх увагу та увагу їхніх батьків до 
проблеми забруднення довкілля та мотивувати їх розумно поводитися з відходами. 
Як результат флешмобу – офіс реалізації проєкту «Розумне Довкілля. 
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Хмельницький» створить поштові еколистівки з найцікавіших надісланих малюнків. Ці 
листівки стануть подарунковими для гостей міста та символізуватимуть важливість 
збереження довкілля з точки зору дітей. 

В рамках реалізації річного завдання 
дошкільного закладу провели акцію «Збережемо 
довкілля» – творчий погляд на використані лотки 
для яєць. 

Екоідея, яка реалізовується колективом 
педагогів та дітей, - довготривалий проєкт 
«Посади шишку». Було посаджено 14 шишок. У 
трьох групах маємо перші успіхи, насінинки 
проросли, а ми продовжуємо далі спостерігати та 
нотувати результати.  

Творчий конкурс «Старій ляльці – нове вбрання» має за мету: розповісти дітям 
та дорослим, що можна зробити із звичайних пакетів для сміття, газет, журналів, 
пластикових стаканчиків; зацікавити їх у збереженні природи; навчити раціонально 
використовувати природні дари. Кожне екоплаття відповідає певній темі, стилю, 
настрою. Всі вони виготовлені із побутових відходів та підручних матеріалів. 

Ставлення педагогів і батьків до проблем сталого розвитку - головна умова 
формування у дітей екологічно, економічно і соціально доцільної поведінки. 

Залучення батьків до спільної діяльності з дітьми є важливою складовою 
впровадження освітнього курсу. На батьківських зборах у формі інтерактивної 
консультації «Крокуємо мапою збереження Землі» вони познайомилися з курсом 
сталого розвитку. 

Найбільш вдалим для співпраці педагогів, дітей та їх батьків стало проведення 
спільних акцій: «Допоможемо нашим легеням» - в дошкільному закладі висаджено 
кущики лаванди; «Допоможемо пташкам» – виготовлення годівничок; «Як шкодять 
батарейки» – збір батарейок та розповсюдження листівок про їх шкоду; «Збережемо 
дерево» – збір макулатури. 

Розпочавши роботу з упровадження курсу «Дошкільнятам – освіта для сталого 
розвитку» інформували колектив, що немає жорстко встановлених правил роботи за 
програмою. Кожен дорослий зможе знайти свій власний стиль, розробити особисту 
систему, передбачити форми роботи з дошкільниками. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ 

ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
 

Анотація. У статті розглядається значення використання інтегрованого 
підходу щодо проведення фізкультурно оздоровчої роботи з дітьми дошкільного 
віку. Розкрито особливості поєднання фізкультурних занять з іншими напрямками 
знань. Особлива увага звертається на використання інноваційних програм, 
методик і технологій, які органічно інтегруються в цілісний освітній процес 
дошкільного навчального закладу. 

Ключові поняття: інтеграція, фізкультурно-оздоровча робота, 
інтегровані заняття, міжпредметнні зв’язки, рухова діяльність, «Са – Фі - Данс», 
«Казкова фізкультура», «Фітбол-аеробіка». 

«Все, чого навчають людину, має бути 
не розділеним, частковим, а єдиним, цілим». 

Я. А. Каменський 
Дошкільний вік багатьма психологами характеризується великими 

можливостями у пізнанні навколишнього світу. Розкрити їх допомагає освітня 
діяльність. На заняттях, у спільній та самостійній діяльності успішно розвиваються 
самостійність, творчість, розумові здібності, навчальні інтереси, що сприяє процесу 
активного оволодіння знаннями. 

Важливим чинником є усвідомлення фізичної культури, як частини культури 
особистості та суспільства. Разом з оновленням усієї дошкільної освіти активно 
змінюється зміст фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах. У всіх 
формах організації фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ (заняття, рухливі ігри, 
самостійна рухова активність дітей) увага педагога звертається на виховання 
мислячої, свідомої в міру своїх вікових можливостей дитини, що успішно опановує 
рухові навички, вміє орієнтуватися у навколишньому світі. Ще П. Ф. Лесгафт, 
основоположник наукової системи фізичного виховання, критикував однобічність 
освіти, науково обґрунтовуючи зв'язок між фізичним, розумовим та моральним 
вихованням [3]. 

Все це призводть до необхідності активного пошуку міжпредметних зв'язків, 
використання їх у диференційованому навчанні та вихованні. Перед нами постало 
питання щодо використання інтегрованого підходу в освіті дітей дошкільного віку. 
Одна з форм здійснення даного підходу, що дозволяє заощадити дітям час для 
спілкування, прогулянок, самостійної творчості та ігрової діяльності – інтегровані 
заняття. Інтегровані заняття – це творчість педагога, вміння поєднати знання з різних 
предметних областей в одне ціле.  

Інтеграція різних видів діяльності та рухової активності дітей у процесі 
фізичного виховання сприяє ефективному вирішенню як освітніх, так і оздоровчих 
завдань.  

Інтегрований підхід відповідає одному з вимог дошкільної дидактики: освіта 
має бути невеликою за обсягом, але місткою, а також заняття інтегрованого 
характеру викликають інтерес у дітей, допомагають зменшити перенапругу, 
перевантаження та стомлюваність за рахунок переключення уваги вихованців на 
різноманітні види діяльності [4]. 

При плануванні та організації інтегрованих фізкультурних занять важливим 
компонентом є взаємодія та співпраця інструктора з фізичної культури з 
вихователями та іншими фахівцями ДНЗ. При організації рухової діяльності на 
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фізкультурних заняттях діти закріплюють знання та правила безпечної поведінки на 
вулиці та в побуті. 

Актуальність цього підходу пояснюється цілою низкою причин: 
1. Світ, що оточує дітей, пізнається ними у своєму різноманітті та єдності. 
2. Використання інтегрованого підходу на заняттях розвиває потенціал самих 

вихованців, спонукає до активного пізнання навколишньої дійсності. 
3. Форма проведення занять нестандартна, цікава. Використання різних видів 

діяльності протягом заняття підтримує увагу вихованців на високому рівні. 
4. Інтеграція у суспільстві пояснює необхідність інтеграції освіти. 
5. За рахунок посилення міжпредметних зв'язків вивільняється час для 

самостійної діяльності вихованців, занять фізичними вправами. 
6. Інтеграція дає можливість самореалізації, самовираження, творчості 

педагога, розкриття його здібностей. 
Інтегровані заняття для дітей старшого дошкільного віку зазвичай проводяться 

за традиційною схемою, але включаючи до них завдання на закріплення та 
вдосконалення знань та умінь, отриманих на заняттях з пізнавального та художньо-
продуктивного розвитку. Залежно від теми та змісту, вибудовується єдина сюжетна 
лінія заняття.  

Структура інтегрованих занять представлена трьома частинами: 
1. Вступна частина передбачає організацію ігрової мотивації та націлювання 

дітей на певну тему. Рухова діяльність дітей (ходьба, біг, перебудова) підібрані 
відповідно до змісту та сюжету заняття. Загальна тривалість цієї частини заняття 3-
5 хв. 

2. Основна частина вирішує завдання фізичного розвитку (формування умінь 
та навичок основних видів руху) та пізнавального розвитку (формування уявлень у 
дітей про основи безпечної поведінки в конкретній ситуації, уявлення про себе як 
людину). Тривалість основної частини заняття 15-20 хв. 

3. Заключна частина вирішує завдання приведення функціональної діяльності 
організму дітей до норми та закріплення отриманих знань та умінь за допомогою 
релаксації, психоетюду. Ця частина супроводжується розповіддю педагога з обраної 
теми заняття. Тривалість завершальної частини заняття 2-5 хв. 

В процесі навчання на таких заняттях використовуються різні методи та 
прийоми. 

Практика показала ефективність наступного переліку методів та 
прийомів: 

• порівняльний аналіз, зіставлення, пошук, евристична діяльність (наприклад, 
коли перед дітьми ставиться проблема і дається кілька варіантів її вирішення, діти, 
порівнюючи та зіставляючи, шукають найкращий варіант рішення); 

• проблемні питання, що стимулюють прояв свого роду спільних з педагогом 
«відкриттів», які допомагають дитині знайти відповідь (використання завдань типу 
«доведи», «поясни», «як ти дізнався?» та ін.); 

• різноманітні мовні, дидактичні ігри для знайомства з культурно-мовленнєвими 
еталонами, активізації словника, розширення уявлення про різноманіття рідної мови, 
виховання почуття впевненості у своїх силах (наприклад, такі ігри, як «Що за 
предмет?», «Знайди іграшку», « Хто більше побачить та назве» і т.д.). 

Під час заняття передбачається використання різноманітних видів дитячої 
діяльності, які можна інтегрувати між собою, наприклад драматизацію казки з 
конструюванням з будівельного матеріалу, виготовленням декорацій, атрибутів до 
гри; слухання музичного твору з читанням віршів, розглядом творів образотворчого 
мистецтва та малюванням [1 с. 128]. 

Інтеграція напрямків представлена таким чином: 
Інтегруючи фізичне виховання та мовленнєвий розвиток у дітей активізується 

фантазія, розвиваються творчі здібності в процесі рухової діяльності, розвиваються 
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вміння діяти в колективі, створюється емоційний настрій на розвиток інтересу та 
бажання займатися спортом, формується правильне дихання, розвивається 
фонематичний слух. 

Інтеграція фізкультурних занять та музичних створює позитивний емоційний 
фон занять, допомагає дітям запам'ятати рухи, виразно передати їхній характер. Як 
музичне оформлення використовуються фонограми музичних казок, музика з 
мультфільмів і т.д. 

Фізична культура та образотворча діяльність дошкільнят – це розвиток думки, 
аналізу, синтезу, порівняння та узагальнення. Вона сприяє оволодінню зв'язною 
мовою, збагаченню словникового запасу та розвитку сенсорики. Розширення запасів 
пізнання, спостереження та порівняння позитивно позначається на загальному 
інтелектуальному розвитку дитини. 

У процесі занять образотворчою діяльністю у дошкільнят формуються 
морально-вольові якості. Діти вчаться зосереджуватись, доводити розпочату справу 
до кінця, долати труднощі та підтримувати товаришів. Образотворча діяльність 
вимагає від дітлахів активних рухів та регулярних прогулянок на свіжому повітрі. 

Наповнення математичним змістом занять із фізкультури.На фізкультурних 
заняттях діти зустрічаються з математичними відносинами: необхідно порівняти 
предмет за величиною та формою чи визначити, де ліва сторона, а де права.  

Інтегровані фізкультурні заняття та заняття з екології мають загальноприйняту 
структуру. Поєднання фізичної активності з формуванням екологічних знань може 
бути різним. Так, спостереження за природними явищами, бесіди про природу 
можуть проводитися в підготовчій частині заняття у поєднанні з ходьбою в помірному 
темпі екологічною стежкою, а потім використовуються фізичні вправи 
загальноприйнятої послідовності відповідно до рекомендованих принципів розподілу 
фізичного навантаження. 

Одним із шляхів застосування інтегрованого підходу до системи оздоровчої 
роботи в ДНЗ є цілеспрямоване використання у процесі фізичного виховання 
дошкільнят відомих фізкультурно-оздоровчих методик та інноваційних технологій, 
адаптованих до вікових особливостей дітей [6 ст. 2]. 

Такою, наприклад, є програма М. Єфременка з фізичної культури «Казкова 
фізкультура». Авторська інноваційна програма ґрунтується на принципі 
гармонійного природного фізичного розвитку дітей, в основі якого лежить 
еволюційний метод засвоєння дітьми восьми основних рухових режимів: від лежачо-
горизонтальних положень (лежачи, на чотирьох, сидячи) до вертикалізованих 
функціонально-тренувальних (лазіння, біг, стрибки). 

Крім того, програма передбачає обов’язковий наскрізний ігровий метод 
вправляння, своєрідну театралізацію рухової діяльності дошкільників: фізкультурна 
казка при цьому стає основною формою взаємодії педагога з дітьми, які у відповідних 
сюжетно-рольових проявах всебічно реалізують свій особистісний потенціал. [2с.52] 

Поруч із програмою можна використовувати авторську технологію Ж.Е. 
Фірильової «СА-ФІ-ДАНСЕ» з танцювально-ігрової гімнастики. Дана технологія 
спрямована на вдосконалення психомоторних та творчих здібностей дошкільнят, на 
формування рухово-емоційної сфери дітей, сприяє всебічному розвитку особистості 
дошкільника засобами танцювально-ігрової гімнастики. 

Програма заснована на підвищенні інтересу до фізичної культури та спорту за 
рахунок запровадження захоплюючих форм роботи у всіх частинах занять, таких як 
танцювально-ритмічна гімнастика. 

Представлені образно-танцювальні композиції, кожна з яких має цільову 
спрямованість, сюжетний характер та завершеність. 

- Ігроритміка 
Є основою розвитку почуття ритму і рухових здібностей котрі займаються, 

дозволяють вільно, красиво і координаційно правильно виконувати руху під музику. 
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- Ігрогімнастика 
Служить основою засвоєння дитиною різних видів рухів, які забезпечують 

ефективне формування умінь і навичок. 
- Ігротанець 
Направлений на формування у вихованців танцювальних рухів, що сприяє 

підвищенню загальної культури дитини. Танці мають виховне значення та приносять 
естетичну радість дітям.  

- Ігропластика 
Грунтується на нетрадиційній методиці розвитку м'язової сили та гнучкості. Тут 

використовуються елементи давньогімнастичних рухів та вправи стретчингу, хатха-
йоги, що виконуються в сюжетній ігровій формі без музики.  

- Ігровий стретчінг 
Вправи стретчинга носять імітаційний характер і виконуються по ходу 

сюжетно-рольової гри, що складається з взаємопов'язаних ігрових ситуацій, завдань, 
вправ, підібраних таким чином, щоб сприяти вирішенню оздоровчих та розвиваючих 
завдань. 

- Ігри-подорожі 
Вони включають усі види рухомої діяльності, використовуючи засоби всіх 

розділів програми. Цей матеріал є основою для закріплення умінь і навичок, набутих 
раніше, допомагає згуртувати хлопців, дає можливість стати, ким мрієш, побувати, де 
захочеш і побачити, що забажаєш. Усе це допомагає гармонійному розвитку 
особистості [5]. 

Нещодавно з'явилася нова технологія «Фітбол-аеробіка». Фітбол – це 
аеробіка з використанням м'ячів діаметром від 55 до 70 см. Ці м'ячі вносять ігровий 
момент у заняття, а також створюють неповторний емоційний підйом. Вони мають 
яскраво виражений лікувальний ефект. 

Завдання полягає у розвитку гнучкості, рухливості суглобів, зміцнення м'язів 
без навантаження на хребет, м'яка розтяжка – все це чудово здійснюється за 
допомогою м'яча. Вправи на м'ячі зміцнюють усі основні групи м'язів, сприяють 
розвитку витривалості, сили, координації рухів. Формують правильну поставу, 
заряджають енергією [7]. 

Висновок. Заняття інтегрованого характеру сприяють формуванню цілісної 
картини світу, оскільки предмет чи явище розглядається з кількох сторін: 
теоретичної, практичної, прикладної. Діти формується пізнавальний інтерес, і заняття 
дають високу результативність. Перехід від одного виду діяльності на інший 
дозволяє залучити кожну дитину до активного процесу. Інтегровані заняття 
об’єднують дітей загальними враженнями, переживаннями, сприяють формуванню 
колективних взаємин. Інтеграція допомагає скоротити кількість занять, звільнити час 
для ігрової діяльності та прогулянок, що сприяє зміцненню здоров'я дітей. При цьому 
відбувається виховання моральних якостей, зміцнення кістково-м'язової системи, 
підвищення функціональної діяльності органів та систем організму, створюються 
умови для позитивного психоемоційного стану дітей. сприятливо позначається 
здоров'я кожної дитини. 
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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: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво, 
формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками. 

У Концепції дошкільного виховання в Україні, Державній національній програмі 
«Освіта» Україна ХХІ ст., Законі України «Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті дошкільної освіти – Державному стандарту дошкільної освіти 
підкреслюється значимість родинного виховання, передбачається 
взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної 
дитини єдиного, дитиноцентричного виховного середовища. 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. В основу взаємодії сучасного закладу 
дошкільної освіти із сім’єю покладено співробітництво. Ініціаторами його 
встановлення мають виступати педагоги закладу дошкільної освіти, оскільки вони 
професійно підготовлені до освітньої роботи, а, отже, розуміють, що її успішність 
залежить від злагодженості й наступності у виховані дітей. Вихователь усвідомлює, 
що співробітництво потрібне в ім’я дитини, і в цьому потрібно переконати батьків. 
Ініціатива у встановленні взаємодії із сім’єю та кваліфікована реалізація її завдань 
визначають керівну роль закладу дошкільної освіти щодо сімейного виховання. 

Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє батьків або осіб, 
які їх замінюють від виховання й розвитку їх дитини (закони України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Конвенція про права дитини та 
інші нормативно-правові акти) [2]. 

Партнерський тип відносин характеризують психологічна безпека всіх його 
учасників освітнього процесу, взаємне визнання унікальності й неповторності одне 
одного, безоцінне ставлення, здатність домовлятися та вибудовувати вектор спільної 
діяльності [3]. 

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, 
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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). 

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». 

Метою статті є обґрунтування основоположних принципів ефективності 
педагогіки партнерства закладу дошкільної освіти з родинами вихованців, сприяти 
посиленню взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї, упровадженню дієвих форм 
співпраці з батьками. 

Сім’я виступає дієвим, моделюючим, соціальним, комунікативним, культурним 
інститутом виховання, навчання і самореалізації особистості. Зазначена тенденція 
збільшує роль партнерської взаємодії педагогічних працівників закладів освіти з 
членами родини вихованців. Підвищення культури відповідального батьківства 
посилює необхідність педагогічного просвітництва сімей, які опинились перед 
численними соціальними, духовними, екологічними викликами сьогодення [1]. 

Сучасні дошкільні заклади стають відкритими для батьків, дітей і 
громадськості. Вони дедалі більшу увагу приділяють просвіті батьків, вважаючи це 
одним із принципово важливих чинників успішного розвитку і виховання дітей. Вплив 
закладів дошкільної освіти на педагогічну культуру батьків буде ефективним, якщо 
відповідатиме певним критеріям. 

Критерії ефективності впливу ЗДО на педагогічну культуру батьків. 
1. Спрямованість і адресність. Даючи поради, рекомендації, педагоги повинні 

брати до уваги особливості конкретних сімей. 
2. Оперативний зворотний зв'язок. Робота педагога з батьками має 

вибудовуватися на основі живого діалогу, у процесі якого він з’ясовує рівень 
сформованості їхніх педагогічних знань та навичок і вносить за необхідності 
відповідні корективи. 

3. Індивідуалізація педагогічного впливу. Працюючи з батьками, вихователь 
допомагає їм використовувати педагогічні знання не як абстрактні істини, а як основу 
для практичних виховних дій, спрямованих на конкретну дитину з її особливостями, 
перспективами вікового та індивідуального розвитку [6]. 

Термін «партнерство» переважно визначають як: 
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– 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). 
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). 

Інформаційній відкритості ЗДО сприятимуть залучення батьків до підготовки й 
проведення родинних свят, розваг, дозвілля, конкурсів, виставок, ярмарків, 
дослідницької діяльності дітей, проєктів, екскурсій, туристичних походів, змагань, 
толоки, облаштування розвивального середовища, дні відкритих дверей тощо [5]. 

Колектив нашого закладу дошкільної освіти насамперед намагається обирати 
нетрадиційні форми роботи, як-от «Батьківська пошта». Ураховуючи зайнятість 
батьків, будь-хто з членів родини може в короткій записці висловити побажання щодо 
методів виховання їхньої дитини, звернутися по допомогу до конкретного фахівця. 
Також ми активно використовуємо такі форми комунікації з батьками, як «Телефон 
довіри» та «Батьківська скринька». Вони дають змогу батькам анонімно повідомити 



139 

 

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. 

До нових форм роботи, які ми застосовуємо у своїй діяльності з батьками 
належать створення кімнати народознавства для дітей, обладнання «родинної 
світлиці», куточка «Для допитливих дітей та дбайливих батьків» у «родинній 
світлиці»; проведення спільно з родинами свят; сімейні читання; створення «школи 
здорової дитини» у формі запитань і відповідей; перегляд батьками занять та 
елементів розпорядку в групах.  

Традиційними у співпраці є: 
 відвідування сім’ї дитини. Візит передбачає гарний настрій, привітність, 

доброзичливість. 
 день відкритих дверей уможливлює ознайомлення батьків з дошкільним 

закладом, особливостями освітньої роботи, залучення їх до активної співпраці. 
 бесіди індивідуальні та групові; 
 консультативні центри; 
 міні-лекції; 
 фото/відеопрезентації 
Найпоширенішими засобами інформування батьків про життя нашого закладу 

дошкільної освіти є: 
 сайт закладу; 
 інформаційні осередки 
 дошки оголошень 
 планшети 
 папки 
 інформаційні/тематичні стенди 
 тематичні\педагогічні виставки 
 стінгазети 
 колажі 
 бібліотеки педагогічної, психологічної, правової, медичної, дитячої 

літератури тощо. 
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. 

Оперативно обмінюватися інформацією з батьками найзручніше в інтернеті. У 
пригоді для мене стала: сторінка сайту нашого закладу дошкільної освіти, 
електронне листування, онлайн спілкування у закритій групі в соціальних мережах. 

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. 

Для взаємодії з батьками, формування спільних впливів на дитину важливо: 
визначити батьківські запити щодо змісту, методів і способів освітніх дій з дітьми, 
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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. «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 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. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПРОСВІТА БАТЬКІВ – ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ 

ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ТА СІМ’Ї 
 

Анотація. Надзвичайно важливою постає проблема взаємодії дошкільного 
закладу і сім’ї, зміцнення та налагодження взаємодії, покращення емоційного 
контакту між батьками, дітьми та педагогічними працівниками, заохочення до 
партнерських, демократичних стосунків, що є основою створення гармонійного 
середовища для розвитку особистості дитини. 

Ключові слова: психологічна служба, психологічна просвіта, партнерська 
взаємодія, психологічна культура батьків, сімейне виховання, семінар з 
елементами тренінгу. 

Дитина для повного і гармонійного розвитку особистості потребує любові і 
розуміння. Вона має, коли це можливо, рости під опікуванням та відповідальністю 
своїх батьків, і у будь-якому разі – в атмосфері любові, моральної та матеріальної 
забезпеченості. Сім’я – є малою соціальною групою, яка виконує низку зовнішніх і 
внутрішніх соціальних функцій, серед яких ключовою можна виділити одну ключову 
яка пронизує і пов’язує всі інші функції. Це – виховна функція, яка, зумовлює певний 
педагогічний потенціал сім’ї, що є своєрідною психолого-педагогічною основою 
загального психічного розвитку дитини в сім’ї [4,5]. 

Виховувати – не означає говорити дітям добрі слова, наставляти і повчати їх, а 
передусім – самому жити по-людські. Хто хоче виконати свій обов’язок стосовно 
дітей, той має почати з виховання самого себе.  

Стан психологічної культури батьків найбільш яскраво проявляється в 
обраному ними стилі сімейного виховання дітей, що в сучасній педагогічній 
психології і педагогіці тлумачиться як сукупність провідних стійких взаємин і способів 
взаємодії з дитиною в родині [3]. 

Стилі виховання в сім’ї традиційно поділяють на авторитарний, ліберальний, 
демократичний та гіперопіку. Кожен із цих стилів по-своєму впливає на психічний 
розвиток дитини [1]. Невміння батьків вибрати, поєднати оптимальний стиль 
сімейного виховання часто призводить до різноманітних помилок. Можна виокремити 
найбільш поширені помилки виховання дітей у сім’ї:  

- нерозуміння особливостей особистості дитини, її характеру, 
темпераменту;  

- неприйняття батьками особливостей дитини, її індивідуальності; 
- негнучкість, стандартності вимог, відсутність альтернатив у рішеннях, 

упередженості суджень, навязувані думок; 
- непослідовність у стосунках із дітьми – переходи з однієї крайності в 

іншу, нескінченні обіцянки й погрози та їх невиконання; 
- афективність – виявляється в роздратуванні, тривозі, невдоволеності;  
- тривожність – занепокоєння, що доходить до паніки з будь-якого 

приводу; 
- надмірна опіка, придушення самостійності дитини, прагнення захистити 

від усіх небезпек і труднощів;  
- домінантність – вимоги беззастережного підпорядкування, 

категоричність суджень, прагнення підпорядкувати дитину, нав’язування готових 
рішень, думок, обмеження самостійності;  

- гіперсоціалізація – занадто правильне виховання, коли до дитини 
ставляться як до дорослого, вимагаючи від неї відповідальної поведінки; 
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- недостатня чуйність – несвоєчасний або недостатній відгук на прохання, 
потреби, емоції дитини. 

Отже, враховуючи вище сказане, виникає потреба психологічної просвіти 
батьків. Психологічна просвіта батьків спрямована на підвищення їхньої психолого-
педагоічної культури, розвитку в них позитивного сприйняття своїх дітей, себе самих, 
навколишнього світу; розвитку психологічних умінь попереджати причини виникнення 
у сім’ї конфліктів. 

Батьки мають бути обізнані з особливостями психічного розвитку, навчання та 
виховання дітей дошкільного віку, володіти знаннями про надання допомоги дитині в 
різних періодах, бути готовим співпрацювати з педагогами закладу.  

Психологічна просвіта батьків розпочинається в дошкільному навчальному 
закладі, а продовжується в школі.  

Необхідність такого виду роботи викликана тим, що впродовж тривалого 
періоду штучно стримувалися розвиток і поширення психологічних знань взагалі і 
психологічної допомоги зокрема.  

Мета психологічної просвіти батьків полягає у формуванні в них загальної 
наукової психологічної культури, що має посилену практичну складову, зорієнтовану 
на оптимізацію сфери сімейного виховання дітей та на підвищення ролі батьків в 
освітньому просторі закладу [3]. 

Просвітницьку роботу З. Кісарчук пропонує розглядати у широкому і вузькому 
розумінні.  

У широкому тлумачення будь-яка діяльність служби (діагностика, 
консультативно – методична робота), спрямовані на психологічну просвіту людей, 
оскільки знайомлять їх зі специфікою діяльності практичного психолога. 

Вузьке розуміння просвітницької діяльності охоплює цілеспрямовані дії 
психологів, які пов’язані із поширенням психологічних знань.  

Психологічна служба дошкільного закладу залучає в просвітницьку роботу всіх 
учасників навчально-виховного процесу (батьків, педагогів дітей). 

Просвітницька робота передбачає такі важливі моменти:  
 пропаганду діяльності психологічної служби; 
 ознайомлення певного контингенту людей із психологічними знаннями, 

які відповідають їх актуальним потребам і запитам;  
 вибір таких форм просвіти, які полегшують сприймання психологічної 

інформації, викликають інтерес до психологічних знань, формують потребу 
користуватися ними у житті.  

На сьогодні актуальним є співробітництво дошкільного закладу та сім’ї, тільки 
ефективна взаємодія гармонійно впливає на розвиток особистості дитини.  

Доведено, що розлади психічного здоров’я, частіше трапляються у дітей, що 
перебувають в ситуації дисгармонійних взаємин із дорослими. У багатьох сім’ях 
виникає безліч конфліктів, причиною яких є психологічна глухота батьків, невміння та 
небажання почути одне одного, зрозуміти, побачити, поступитися. У зв’язку з цим 
цілеспрямована діяльність освітнього закладу і в першу чергу, психологічної служби, 
із сім’єю являє собою надзвичайно актуальний та значущий напрямок діяльності в 
системі освіти, тому одним із ключових напрямків діяльності психологічної служби 
навчального закладу є психологічна просвіта.  

Таким чином, робота практичного психолога з батьками пов’язана з 
особливостями дитячо-батьківських взаємин і переважно здійснюється через такі 
види, як психологічна просвіта та психологічне консультування.  

Психологічна просвіта може бути представлена в таких формах: лекції та 
бесіди, семінари, дискусії. Одним із ефективних форм просвітницької роботи є 
семінарсько – тренінгові заняття, на яких батьки не тільки дізнаються нову 
інформацію, але і здобувають навички спілкування, використання прийомів, технік 
управління своїм станом та поведінкою. Причому батьки отримують конкретні 
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рекомендації та настанови щодо алгоритму поводження з дитиною у певних 
ситуаціях, висловлення своїх почуттів, попередження конфліктних ситуацій. Теми 
виступів визначаються актуальними проблемами конкретної цільової групи, виходячи 
з індивідуальних звернень.  

Роль працівника психологічної служби в сучасних умовах організації освітнього 
процесу, а саме у період карантину в закладах освіти зростає. Спеціалісти 
набувають нового досвіду дистанційної реалізації основних завдань психологічної 
служби в умовах екстремальної ситуації в країні. В умовах карантину практичні 
психологи закладів освіти можуть ефективно працювати дистанційно, а саме: – 
інформувати про проведення (онлайн) тематичних психологічних вебінарів, 
конференцій,навчальних проєктів тощо; – організовувати проведення (онлайн) 
групових або індивідуальних консультацій для батьків, педагогів (тематичних або за 
запитом); – систематично викладати просвітницьку інформацію для батьків на сайті 
закладу (запропонуйте теми щодо розвитку й виховання дитини, корисні поради 
щодо організації домашніх занять з дітьми та змістовного спільного проведення 
дозвілля та ін.); – здійснювати систематичну комунікацію з батьками та педагогічним 
колективом в соцмережах й інших групах; – рекомендувати доступні для 
самостійного застосування батьками методики щодо зниження рівня тривожності 
дітей, вправи з психогімнастики, кінезіології, рухливі, розвивальні ігри тощо; – 
інформувати про літературу та художні фільми (мультфільми) для спільного 
перегляду батьків і підлітків (дітей), підготувати запитання для наступного 
обговорення прочитаного й побаченого; – рекомендувати батькам, педагогам книги 
щодо підвищення рівня їх педагогічної компетенції, які можна читати на інтернет 
ресурсах безкоштовно. 

Завдання психологічної просвіти батьків полягає в тому, щоб надати їм 
конкретні поради щодо розвитку дітей з урахуванням закономірностей їх віку. А тому 
можна стверджувати, що психологічна просвіта в діяльності практичного психолога 
тісно пов’язані з практикою їх майже неможливо розмежувати. Батьки мають бути 
обізнані з особливостями психічного розвитку, навчання та виховання дітей різного 
віку, володіти знаннями, що б надати допомогу дитині у перехідний період, бути 
готовим співпрацювати з вихователем. Це і є основним завданням просвітницької 
діяльності психологічної служби закладу. 
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ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗДО  

З БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДКІСТЮ В ХХІ СТОЛІТТІ 
 

Анотація. Стаття розкриває необхідність педагогіки партнерства між 
усіма учасниками освітнього процесу. Це допомагає згуртовувати, довіряти, 
поважати і досягати спільної мети. 

Ключові слова: педагогіка партнерства, особистість, діти, батьки, 
педагог, взаємодія, довіра, єдність. 

В основу Базового компонента дошкільної освіти покладено традиційні для 
дошкільної освіти ідеї гуманістичної педагогіки, спрямовані на гуманне ставлення до 
дитини, теорії природовідповідності, за якою у дитини треба розвивати задатки та 
здібності, зберігаючи її природу, ідеї про патріотичне і громадянське виховання, ідеї 
про використання казки та гри у гармонійному розвитку особистості та актуальну для 
сучасного етапу розвитку дошкільної освіти в Україні ідею солідарної 
відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших 
професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей раннього і дошкільного 
віку. 

Виникає питання: що чи хто допоможе педагогові у вихованні та навчанні 
дітей? Відповідь проста: педагогіка партнерства між усіма учасниками освітнього 
процесу. Що ж таке педагогіка партнерства?  

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає в себе систему 
методів та прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу 
до розвитку особистості.  

Вона ґрунтується на простих, але водночас і важливих принципах: 
- довірливих стосунках та співпраці; 
- порозумінні та доброзичливому ставленні одне до одного; 
- взаємоповазі всіх учасників навчального процессу. 
Усі ми знаємо, що першою ланкою освіти є сім’я, де діти отримують перші ази 

виховання, пізнають світ. Але не лише батьки беруть участь у вихованні 
підростаючого покоління. Дитина зростає і перед сім’єю постає питання: до якого 
дошкільного закладу,а потім школи віддати дитину, де були б компетентні педагоги, 
де б їхній малюк розвивався, навчався відповідно до Державного стандарту. Ось тут і 
постає перед педагогами завдання створити триєдину ланку освітнього процесу 
«діти-батьки-педагоги» у великому океані виховання та навчання дитини. 

Питання взаємовідносин між учасниками освітнього процесу ніколи не 
втрачало своєї актуальності. 

Як говорили видатні педагоги, зокрема В Сухомлинський, Ш Амонашвілі 
«...необхідно любити дитину, бути не над дитиною, а поряд, не диктувати, не 
вказувати, а спостерігати, допомагати, робити разом...».  

Що потребує педагогіка партнерства в першу чергу? Створити відповідно до 
віку таке розвивальне середовище, де дитина почувається щасливою, вільною, 
здоровою. Має доступ до самостійних практичних дій, які будуються на пробах і 
помилках. А також у цьому середовищі є дорослі, які поряд, які разом допоможуть 
подолати труднощі, разом організувати, добровільно виконувати дії, разом радіти і 
оздоровлюватись і т.д. Тому і в нашому дитсадку в кожному батьківському колективі 
є батьківські комітети, які допомагають поновлювати і поповнювати матеріально-
технічну базу дошкільного закладу, створювати розвивальне середовище 
групи,забезпечують необхідним дидактичним матеріалом. 
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Прислухаючись до сьогодення, де є багато соціальних, духовних, екологічних 
проблем, щоденні клопоти , ще більше впевнюєшся у тому, що партнерські відносини 
між педагогічними працівниками та членами родини повинні бути більш міцними, 
довірливими. Одні сім’ї потребують психологічної допомоги, інші – педагогічної. 
Зокрема, важко тим батькам, які виховують дитину з особливими освітніми 
потребами, де потрібна підтримка, пояснення, допомога, увага. Але усім батькам без 
винятку, необхідно донести розуміння великої відповідальності за майбутнє дітей, за 
збереження їх життя, зміцнення здоров’я. 

Велика відповідальність полягає на плечі педагогів. Адже сучасна дошкільна 
освіта вимагає від педагога широкого світогляду, високого рівня знань, умінь, які 
здатні проявити під час освітнього процесу, а також активне залучення батьків 
вихованців в освітній процес навчального закладу. 

Вихователь радить батькам допомогти у формуванні особистості дитини, 
предметно-практичній діяльності шляхом дотримання розпорядку дня, як у дитячому 
садку так і вдома, у виконанні щоденних загартовувальних, гігієнічних процедур, 
прогулянок на свіжому повітрі , вживання корисних продуктів харчування, закріплення 
навичок безпечної поведінки вдома, на вулиці, громадських місцях, позитивне 
ставлення до закладу дошкільної освіти, а також підтримка авторитету педагога, 
набуття дитиною соціального досвіду взаємодії з однолітками, виконання доручень, 
організації спільної з дитиною гри, розмовляти з малюком, займатися мистецькими 
видами діяльності. 

Для того, щоб досягти вищезазначеного, наші педагоги намагаються по-
різному співпрацювати з батьками. Кожен складає перспективний план на рік, 
щомісячно його виконує, іноді вносить зміни, доповнення, використовуючи в роботі 
різноманітні методи та прийоми. Види форм співпраці здійснюються індивідуально, 
колективно, письмово, онлайн та за допомогою телефонного зв’язку. 

Так як наш заклад відвідує багато молодих сімей, приходиться відвідувати їхні 
оселі, щоб підказати як облаштувати безпечне розвивальне середовище вдома. А 
також надати поради щодо підготовки малюка до дитячого садка і швидкої адаптації. 

В залежності від плину сучасного життя, кожна сім’я різна, тому й потребує 
індивідуального підходу, як і діти. З ними проводяться як індивідуальні, так і групові 
бесіди, консультації, до яких долучаються медична сестра і практичний психолог.  

Доброю справою є письмова співпраця, тому педагоги не проти анкетування 
«Давайте познайомимось», «Портрет моєї дитини», що дає можливість більше 
пізнати дитину, її інтереси, стан здоров’я, вподобання тощо. За допомогою тестів 
«Які ви батьки», «Які книги читаєте дітям», можна визначити, яких порад потребують 
батьки у вихованні, яких допускаються помилок. Особливо доречними є пам’ятки, 
рекомендації, поради з питань безпеки життєдіяльності дітей, адже життя і здоров’я 
дітей на першому місці. 

Дуже зближають батьків, дітей і педагогів різні свята, спільні розваги, де є 
можливість разом пограти, поспівати, порадіти за своє «чадо». 

Гарні результати дають створення проблемних ситуацій, проведення 
практичних дій, де діти очно бачать і запам’ятовують, як потрібно поводитись в 
певних ситуаціях, адже у малят краще працює наочно-зорове сприйняття, пам'ять. 

Так, як педагогіка партнерства передбачає зв'язок між усіма учасниками, тому 
доцільно проводити різноманітні конкурси малюнків, виставки поробок з природного 
матеріалу, де кожен долучається до цього, виконуються завдання з любов’ю, 
враховуються побажання дітей. 

Щоб між учасниками педагогіки партнерства було доброзичливе ставлення, 
рівність, толерантність, стежить не лише педагог, а й практичний психолог, який 
націлює батьків набиратися терпеливості, більше спілкуватися, бути уважним, бути 
прикладом, то лише тоді, в такому оточенні і піклуванні дитина буде 
саморозвиватись, самовиражатись та самостверджуватись. Практичний психолог 
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завжди надає кваліфікаційну допомогу порадою, консультацією, тестуванням, 
анкетами, відео, бесідою не лише батькам, дітям, а й педагогам. 

Окрім традиційних методів та форм роботи, вихователі вдаються і до 
нетрадиційних. Чому? Та тому, що іноді педагогу стає важко залучити батьків до 
освітнього процесу. Коли в часи епідеміологічної ситуації, що сталася в країні, не 
можна організувати «день відкритих дверей» чи зустріч за круглим столом з того чи 
іншого питання або просто запросити на свято порадіти за своїх дітей. Але сучасні 
педагоги умудряються подружитися з сучасними технологіями ІКТ. Так вони 
створюють групи у мобільних додатках Viber, Facebook. Викладають туди у доступній 
формі матеріал дітям, дорослим (консультації, поради, дидактичні ігри тощо). 
Проводять відео заняття, онлайн зустрічі, де є можливість поспілкуватись наживо. До 
прикладу: у одному з інфекційних відділень працює матуся нашого вихованця. У неї 
була можливість зняти на відео важко хворих і звернутись до дітей з проханням, щоб 
завжди ретельно мили руки з милом, нічого на вулиці , в громадських місцях не 
брали до рота, більше прогулювались з батьками на свіжому повітрі. Діти бачили 
наслідки порушень правил карантину. Після того у малят став ще більший стимул 
дотримуватись культурно-гігієнічних навичок. 

Також, налагоджена робота в навчальному закладі з командою психолого 
педагогічного супроводу дітей з ООП, з батьками, з дітьми з особливими освітніми 
потребами, співпрацюють і з центром реабілітації дітей. І все це для того, щоб батьки 
таких дітей не залишилися наодинці із цією проблемою. 

Висновок. Отже, в котрий раз ми переконуємось що необхідності педагогіки 
партнерства між усіма учасниками освітнього процесу. Це якісно новий рівень 
взаємовідносин між ними, який дає можливість бути добрими, рівноправними 
партнерами у вихованні здорової, соціально адаптованої, всебічно розвиненої 
дитини, де панують довірливі стосунки, доброзичливе спілкування, любов і повага, 
велика відповідальність. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ГРУПІ 
 

Анотація. У статті розкрито організацію методичного супроводу 
освітнього процесу в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти вихователем-
методистом. Надано практичні поради щодо позбавлення ментальних бар’єрів та 
розвитку інклюзивної культури. 

Ключові слова: ментальні бар’єри, «особливі» діти, методичний супровід, 
інклюзивна культура, інклюзивність навчання, діти з ООП, інклюзивне середовище. 

Інклюзивність навчання – це один із критеріїв якості освіти. Запровадження 
інклюзивного навчання є частиною загальної освітньої реформи. І серед головних її 
компонентів – створення інклюзивного середовища. Це вимагає від педагога нових 
професійних компетентностей. Завдяки яким він ефективно навчатиме вихованців 
ЗДО – обдарованих, дітей з особливими освітніми потребами, дітей інших 
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національних меншин тощо. Інклюзивна освіта стосується всіх дітей! Це важливий 
аспект, який слід усвідомити і керівникам закладу освіти, і педагогам. Саме тому 
інклюзивна освіта стосується також і кожного закладу, і кожного педагога. 

Провідна мета закладу дошкільної освіти, в якому впроваджують інклюзивну 
освіту, – надати індивідуально орієнтовану педагогічну, психологічну та соціальну 
допомогу дітям із особливими освітніми потребами 

Методичний супровід освітнього процесу в інклюзивній групі забезпечує 
вихователь-методист. Він має бути ознайомлений із законодавчою й нормативною 
базами, які стосуються організації інклюзивної освіти дітей дошкільного віку. Стежити 
за публікацією нових документів на офіційному сайті МОН. Це дасть змогу 
кваліфіковано допомогти вихователям і батькам дітей з ООП. 

Вихователь-методист є учасником команди супроводу дитини дошкільного віку 
з ООП та організовує освітній процес в інклюзивних групах, налагоджує співпрацю 
педагогів та батьків. Він має знати, зокрема: 

 нормативні документи, які регламентують освітню роботу з такими 
дітьми в закладі дошкільної освіти ; 

 підходи до організації педагогічної допомоги дітям; 
 критерії оцінювання ефективності інклюзивної освіти дітей; 
 форми та зміст методичної роботи з педагогами інклюзивних груп; 
 особливості організації співпраці з батьками дітей з ООП. 
Крім того, вихователь-методист: 
- допомагає формувати склад Команди супроводу; 
- організовує спільно з директором ЗДО роботу Команди супроводу; 
- розробляє спільно з іншими учасниками Команди супроводу 

індивідуальну програму розвитку дитини з ООП; 
- залучає батьків дитини з ООП до розроблення і погодження ІПР; 
- оцінює спільно з директором діяльність педагогічних працівників, 

залучених до реалізації ІПР; 
- проводить моніторинг виконання ІПР. 
Якщо корекційні педагоги, практичні психологи, які спеціалізуються на 

корекційній роботі, є компетентними щодо роботи дітьми з ООП, то вихователі ЗДО 
часто не мають ні психологічної, ні методичної готовності до інклюзії. Тож, співпраця 
вихователя-методиста з іншими учасниками Команди супроводу досить актуальна.  

Організовуючи інклюзивне навчання в нашому ЗДО, колективом було 
докорінно змінено звичну внутрішню діяльність у закладі. Головною особливістю 
інклюзивної освіти є зміна поглядів, переконань, філософії, менталітету усіх 
учасників освітнього процесу: дітей, батьків, педагогів, обслуговуючого персоналу, 
що є важливим для створення у закладі освіти оптимального комфортного 
середовища. Основою нашого початку організації інклюзивної освіти – було поняття 
«розуміння». Адже, якщо ми не розуміємо і не приймаємо таке поняття, що всі ми є 
різні, і кожен з нас є індивідуальністю, в тому числі і діти, то організувати інклюзивне 
навчання досить важко.  

У психології існує таке визначення як «прийняття неминучого». Так, 
американська психологиня Елізабет Кюблер-Росс визначила 5 стадій прийняття 
неминучого. Це стосувалося здебільшого втрат насправді, але цілком можуть 
стосуватися і на прийняття педагогами поняття інклюзії в закладі освіти: 

1. Заперечення – коли вперше педагоги чують, особливо хто перший 
зіштовхнувся з цим поняттям, то перша реакція – це заперечення («Ні, чому саме в 
мою групу?, «Може комусь іншому?» і т. д.). 

2. Гнів – багато хто сердиться («Ну чому саме я маю працювати в цій 
групі?»). 
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3. Торг або угода – далі ми розуміємо, що нічого вже не змінити, і 
починається так званий торг з собою («…ну добре, я спробую попрацювати з такою 
дитиною, я ж маю досвід…»). 

4. Депресія – є багато випадків, що діти з ООП потрапляють до 
досвідчених педагогів, і здавалось би, що людина має великий досвід роботи, але в 
процесі роботи з дитиною з ООП виявляється, що специфіка роботи інакша, 
потрібний інший підхід. Коли ж ми застосовуємо ті самі методи, форми роботи до цієї 
дитини, ми можемо бачити, що це не працює, і відбувається депресія («Можливо я 
щось не та роблю?»). Бувають випадки, що у педагогів на цій стадії навіть 
з’являються суперечки з батьками. Але, в процесі депресії, також, відбувається 
переосмислення цінностей. 

5. Прийняття – коли ми приймаємо, що така дитина є, і вона теж має такі 
самі права, що і решта дітей групи, то тоді у нас з’являється інше ставлення. Саме на 
цій стадії можна говорити про якісну роботу, яка підтверджена законодавчими 
актами. Адже, гарантований державою рівний доступ до якісної освіти передбачає 
включення всіх дітей до процесу навчання. 

Адміністрацією закладу було об’єднано фахівців у команду психолого-
педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Слід зауважити, 
що психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами (ООП) 
організовується тільки у тісній співпраці – педагогів, дітей, батьків. 

Важливо уникати стереотипів і залучати дітей та їхні сім’ї на особистому та 
індивідуальному рівні. Тому педагоги нашого закладу знайшли баланс між 
індивідуальною та груповою ідентичністю. 

Робота з дітьми з особливими освітніми потребами потребує від учасників 
команди психолого-педагогічного супроводу злагодженості та наступності. Вони 
узгоджують свої дії відповідно до індивідуального плану роботи та ведуть щоденники 
спостережень за розвитком дітей. Результати спостережень оформлюють у 
загальний висновок.  

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. 

Об’єднати батьків дітей з нормативним розвитком та тих, які мають порушення 
психофізичного розвитку, в єдину команду – надвідповідальне завдання. Щоб 
успішно його реалізувати, вихователям інклюзивної групи не обійтися без фахової 
допомоги практичного психолога та вихователя-методиста. Загальною стратегією 
роботи з батьками і колективом були фрази:  

- «ми заклад, який приймає різних дітей! Ми раді кожній дитині у нашому 
закладі»;  

- акцент на тому, що усі діти мають свої особливості, у кожного свої труднощі, 
хтось потребує більш інтенсивної підтримки… Тоді інклюзія стане нормою життя. 

Як розповісти батькам групи про особливу дитину? Можна у колі з батьками, 
щоб кожен сказав щось про свою дитину – в сенсі «сильної сторони – труднощі». І 
тоді батьки особливої дитини також скажуть про свою дитину, але не відчуватимуть 
такої стигми «моя дитина не така – відповідно і батьки ми не такі». 

Для успішного інклюзивного навчання дитини з ОПП батьки мають стати 
частиною команди. Ми постійно повідомляємо батькам про настрій та досягнення 
дітей, цікавимося, як вони поводяться вдома. Фахівці команди супроводу проводять 
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індивідуальні консультації з батьками щодо створення сприятливих умов для 
розвитку дитини, аналізують типові труднощі та помилки у спілкуванні, надають 
рекомендації, як організувати спільну діяльність з дітьми. 

З метою відстеження набутих навичок і прогресу дітей вихователі формують 
персональні портфоліо – зберігають усі їхні роботи. Аналіз продуктів дитячої 
діяльності дає змогу об’єктивно оцінити динаміки розвитку кожної дитини і вчасно 
скорегувати індивідуальну програму розвитку дітей з ООП та в освітній процес. 

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. 

Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в закладі дошкільної 
освіти – це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання. Слід наголосити, що 
не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і виховання, а 
саму систему повинно бути спрямовано з урахуванням потреб кожної окремої 
дитини. Саме при такому підході в освітньому процесі переваги отримують всі, а не 
тільки окремі групи. 

Страхи, бар’єри і можливе несприйняття дитини виникає у дорослого тоді, коли 
він не обізнаний з особливостями її розвитку та не вміє правильно реагувати в 
конкретній ситуації. Або ж загалом обізнаний, але в розпалі роботи забуває, що 
деколи «особлива» дитина просто не здатна реагувати на вимоги та прохання так, як 
нормотипові діти. Щоб позбутися ментальних бар’єрів, слід розвивати інклюзивну 
культуру. Насамперед – позбутися усталених стереотипів щодо осіб з ООП.  
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ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА 
ВИМОГАМИ ОНОВЛЕНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Анотація. У статті викладено у світні напрямки державного стандарту 

дошкільної освіти. Надано практичний досвід роботи педагогів з старшими 
дошкільниками. 

Ключові слова: оновлений стандарт дошкільна освіта, освітні напрямки, 
компетентності. 

Дошкільний вік визначається як період формування основ компетентностей і 
навичок дитини.  
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Компетентнісний підхід сприяє розвитку дошкільника за освітніми лініями з 
урахуванням його бажань, інтересів, намірів. Підготовка дітей до школи за 
оновленою програмою базується на гуманістичних засадах.  

Результати дослідження. Працюючи педагогом дошкільного закладу, я 
поставила собі за мету створити сприятливі умови для збереження та зміцнення 
фізичного, психічного і соціального здоров’я вихованців. Важливим аспектом у цьому 
вбачаю таку організацію життя дітей, за якої вони мають змогу і бажання пізнавати 
оточуючий світ без примусу, з інтересом, що дає їм можливість реалізувати свої 
творчі задуми, можливості, проявляти набуті вміння та навички. Безумовно, на 
перший план я висуваю створення психологічно – сприятливої атмосфери в групі, де 
вихователь і дитина рівноправні партнери з довірливими відносинами, з умінням 
співпрацювати, спільно розв’язувати проблеми мирно, сперечатися і доводити свою 
правоту, знаходити компроміси, а головне завжди залишатися рідними, близькими 
людьми.  

Підготовка дітей до навчання у школі проводиться впродовж усього періоду 
перебування дітей у закладі дошкільної освіти. А старша група – це своєрідна 
перехідна сходина у шкільний світ, важлива ланка, яка доповнює те, що пізнали 
майбутні школярики раніше, додає багато нових відчуттів, знань, умінь, навичок, 
допомагає розвиватися, самовиражатися, виховує бажання іти до мети, навчатися. 

На даний час, я вихователь старшої групи. За вимогами основного стандарту 
дошкільної освіти, працюю за такими освітніми напрямами:  

 особистість дитини;  

 дитина в сенсорно – пізнавальному просторі; 

 дитина в природному довкіллі; 

 гра дитини; 

 дитина в соціумі; 

 мовлення дитини; 

 дитина у світі мистецтва; 
У роботі з вихованцями, я перш за все враховую їхній особистий досвід, 

нахили, задатки, здібності, індивідуальні психічні та фізичні можливості кожної 
дитини. 

Освітня лінія «Особистість дитини» формує слідуючі інваріативні 
компетентності – рухову, здоров’язбережувальну та особистісну. Гармонійний 
фізичний розвиток дитини був і залишається одним із найважливіших завдань 
дошкільного закладу, адже він впливає на стан здоров’я малюка, є однією з умов 
його збереження і зміцнення. Для забезпечення рухової активності вихованців в 
груповому приміщенні створено спортивний куточок. У ньому є достатньо 
фізкультурного та спортивного обладнання, причому періодично ми поповнюємо їх 
перелік як стандартними посібниками, так і нетрадиційними, виготовленими 
власноруч, або спільно з дітьми та їх родинами. Різноманітні ігри, ігрові ситуації, 
нетрадиційні заняття розкривають дітям значення здорового способу життя, вчать 
правилам безпечної поведінки. 

Особиста компетентність дитини напряму пов’язана з ставленням дорослих до 
неї як у дитячому садку так і вдома. А однією з основ становлення дружніх стосунків 
між дітьми і дорослими є розвивально – ігрове середовище в групі. Наші ігрові 
кімнати обладнані яскравими ігровими куточками: «Кухня», «Лікарня», «Куточок 
усамітнення», «Салон краси». Діти мають можливість обрати гру до вподоби, 
самостійно чи з допомогою вихователя, організувати рольову гру і т.п. Традиційними 
в групі стали ранкові зустрічі, виготовлення сюрпризів – сувенірів для ровесників, 
«вітальні хвилинки». 

Освітня лінія «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі» включає в себе 
ряд інтегрованої компетентності: сенсорно – пізнавальну, логіко – математичну, 
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дослідницьку. Дидактичні ігри та вправи, заняття – квести, настільно – друковані ігри, 
математичні вікторини, подорожі у світ казок чи мультфільмів, розширюють досвід 
вихованців, спонукають до пошуку нових знань та вмінь.  

Цей освітній напрям включає в себе варіативну компетентність – цифрову. Мої 
вихованці вчаться набирати номери екстрених викликів на телефоні, номери рідних, 
мають поверхневі знання про соціальні мережі з яких можна отримати певну 
інформацію, які дають можливість спілкуватися і т.п. І при цьому діти вчаться 
усвідомлювати як користь, так і небезпеку сучасної техніки для здоров’я. 

Не менш важливим у підготовці дітей до школи є освітній напрям «Дитина у 
природньому довкіллі». Використання наочних, словесних та практичних методів у 
процесі ознайомлення дітей з природою, сприяють формуванню у них природничо – 
екологічної компетентності. Мої вихованці є активними учасниками занять, екскурсій, 
прогулянок, свят та розваг; їх цікавлять вміло організовані дорослими ігри 
екологічного характеру. Нововведенням цього року стала поява в груповому 
приміщенні екологічної стежини, яка за будь – якої погоди є доступною та цікавою 
для дітей. 

У роботі з вихованцями я впроваджую ідеї освіти для сталого розвитку. 
Запам’яталося їм цікаве і повчальне інтегроване заняття « День народження 
Лунтика», під час якого дошкільнята побачили на практиці шкідливість поліетилену, 
пластику для природнього середовища, вчилися користуватися еко сумками, 
розширили уявлення про корисну і шкідливу їжу.  

Домінантною освітнього напрямку «Гра дитини» є ігрова компетентність. Для її 
розвитку ми педагоги спільно з батьками забезпечили достатню наповнюваність 
ігрових осередків. Організовуємо з дітьми різні форми ігрової діяльності, підтримуємо 
і допомагаємо розвиватися спонтанним дитячим іграм. Незвично для наших малюків 
пройшов тематичний день під назвою «Планета зниклих іграшок». Хоч іграшок не 
було, але діти не сумували. День був наповнений ігровими ситуаціями, рольовою 
грою.  

Соціально – громадянську компетентність дошкільнят, що визначена освітнім 
напрямом «Дитина в соціумі» ми формуємо у різних видах діяльності, віддаючи 
перевагу грі. Традиційно, за підтримки родин, ми залучаючи дітей до благодійної 
діяльності, виготовляли сувеніри, листівки для воїнів АТО, для людей похилого віку в 
Будинку милосердя проводили акцію «Подаруй малюнок» і т.п.  

Розвиток мовлення дошкільників – один із важливих освітніх напрямків. Поруч 
із традиційними методами і формами роботи з дітьми, ми використовуємо метод 
розповідання командами. Організовуємо у садку також « Читацькі вечори», творчі 
вечори декламування. У стінах садка наші вихованці опановують і англійську мову. 
Гурткові заняття, які організовує керівник англійського гуртка, насиченні яскравими 
цікавинками.  

Останній освітній напрям «Дитина у світі мистецтва» не менш важливий у 
підготовці дошкільників до навчання в НУШ. Мистецько – творча компетентність дітей 
формується не лише під час музичних занять, занять зображувальної діяльності, але 
й у повсякденному житті. Важливими є чинники, які спонукають дітей до дій, 
викликають бажання творити, проявляти свої здібності. Окрім занять музики, 
театралізованої діяльності, зображувальної діяльності надзвичайно колоритно, 
яскраво і позитивно проходять і заняття гуртка спортивного танцю «Зумба».  

Помічниками, партнерами у справі підготовки дітей до школи для нас, 
безумовно, є батьки. Вони, як і діти, потребують нашої допомоги, заохочення, 
корекції. Так, зокрема у нашій групі було проведено засідання круглого столу на тему 
« Здоров’я дитини – то справа єдина», брейн – ринг « Ми – батьки майбутніх 
першачків», майстер – клас « Іграшка своїми руками».  

Висновки. Підготовка дітей дошкільного віку до навчання у школі – спільна 
робота дошкільного закладу і сім’ї. Грамотно і цікаво організована педагогами 
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діяльність дітей в стінах садка, естетично привабливе розвивально – ігрове 
середовище збагачують досвід дошкільнят і сприяють формуванню 
компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. 
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Освіта для сталого розвитку набирає обертів і вже стала інваріантним 
компонентом освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Автори оновленого 
Державного стандарту вперше наголосили на необхідності впроваджувати в дитячих 
закладах ідеї освіти для сталого розвитку. Тож і реалізовувати його тепер потрібно 
по-новому [1]. 

Освіта для сталого розвитку окрім домінантного екологічного складника, 
містить ще і економічний та соціальний. А результатом такої освіти мають стати 
набуті дошкільниками навички, орієнтовані на сталий розвиток, що виявляються у 
сформованості початкових уявлень про сталі дії та поведінку, усвідомленні 
дошкільниками необхідності збереження ресурсів планети й соціальної поведінки, 
доцільного поводження з природними ресурсами та збереження природи [3]. 

Головне в освіті для сталого розвитку – сформувати в дітей навички діяти в 
інтересах сталого розвитку себе, країни та світу. Формування таких навичок потребує 
не прямого навчання у звичній, традиційній освітній моделі, а стимулювання дітей до 
виконання дій, надихання їх на систематичне виконання і повторення обраних дій, а 
також пошук нових продуктивних моделей поведінки [2]. 

Спираючись на власний досвід освіту для сталого розвитку ми розпочинаємо з 
дошкільнятами, враховуючи всі складові – трьома підтемами в межах проекту й 
реалізовуємо кожну з них протягом двох тижнів. У кожній темі виокремлюємо ідеї, які 
хочеться донести до дітей, мовні формули, що відбивають їхні смисли, та дії, які діти 
мають опанувати.  

Реалізація концепції сталого розвитку в умовах ЗДО передбачає різні форми 
організації взаємодії дітей.  

Ми практикуємо розпочинати роботу над підтемою проєкту з тематичного дня. 
Це забезпечує впровадження інтегративного підходу в освітній процес, адже 



153 

 

протягом дня відбувається інтегрування освітніх напрямків, поєднання різних видів 
дитячої діяльності для найбільш повного і глибокого розкриття теми. Мета цього дня 
– зосередити увагу дітей на діях, які вони мають засвоїти. Віддаємо перевагу малим 
формам, завдяки яким кожний малюк має змогу включитися в тему. Діти мають змогу 
виявити ініціативу, висловити свою думку, активно діяти. Організовуємо, спільні та 
індивідуальні ігри, читання літературного твору та аудит, самодослідження, досліди, 
колективні справи. 

Тема дня задає смисли всім видам творчої взаємодії дорослих і дітей, що 
завершується досягненням певного результату. Бажано кожен крок цієї взаємодії 
зробити максимально унаочненим, що важливо для мотивації, надихання, створення 
сприятливої атмосфери, особливого емоційного клімату в групі дітей.  

Хочу навести приклад проживання тематичного дня «ВОДА – джерело життя» 
з теми «Ресурси» [4]. 

Ідея дня: 
Вода – найцінніше багатство, без якого життя на Землі неможливе. Запаси 

чистої води на Землі катастрофічно виснажені. Кожна людина на планеті повинна 
навчитися берегти воду, економно її витрачати.  

Ранкова зустріч: У процесі ранкових розмов з дітьми (бесіда, полілог) 
пропонуємо їм пригадати, хто з членів родини зранку користувався водою і скільки 
разів (туалет, умивання, прання, сніданок тощо), уявити, наскільки ускладнилося б 
життя, якби води не було вдосталь, як багато її необхідно для наших повсякденних 
потреб.  

Під час ранкових гігієнічних процедур проводимо дослід, щоб визначити 
скільки води ми використовуємо, коли миємо руки (хтось із дітей миє руки, щоб вода 
збігала в ємкість). Акцентую увагу на кількості води, пропоную порахувати, скільки 
разів на день кожен миє руки?  

Можна запропонувати обрати символом дня Капітошку, героя дитячого 
мультфільму, або інший образ. Його зображення закріплюємо на робочій стіні разом 
з картками з надписом «Вода – наше багатство», а також словами вода, ріка, океан, 
море, крапля. Доречним буде обговорити з дітьми смисл твердження: «Вода дорожче 
за золото».  

Для створення відповідної атмосфери у групі можна запропонувати дітям 
розташувати в групі знак «крапелька» там, де без води не обійтись: біля рослин у 
живому куточку, у туалетній кімнаті, місці, де миють посуд тощо. Це допоможе дітям 
прийти до висновку про значення води для нормального існування людини. 

У ці ранкові часи важливо зосередити увагу дітей на тих моментах, які стануть 
предметом обговорення та опрацювання протягом дня. Доцільними є:  

1) започатковані вихователем або дітьми ритуали, які на наступних етапах 
регулярно будуть повторюватися і допоможуть їм опанувати певні дії;  

2) постановка перед дітьми у різний спосіб проблемних питань (колективне 
обговорення для виокремлення проблеми, створення проблемної ситуації, 
наприклад, через обговорення наочних матеріалів, рольову гру чи читання 
спеціального стартового тексту, загадку, завдання для самостійної пізнавальної 
діяльності як ось малювання, ліплення, складання розповідей, діалогів тощо, 
обговорення апробування вдома запропонованих дій тощо); 

3) звернення до досвіду дітей у межах теми дня. Важливим моментом ранку є 
ознайомлення дітей із символами, знаками, написаними словами, іншими способами 
унаочнення тематики дня.  

Іще один ефективний засіб першої половини дня є спеціально організоване 
заняття, інтегроване за змістом, що поєднує декілька освітніх ліній з пріоритетом 
однієї з них. Мета заняття полягає в допомозі дітям усвідомити певну інформацію і 
зразки поведінки, їх цінність та викликати бажання вчиняти саме так у повсякденному 
житті. Заняття передбачає наявність певної структури, що обов’язково починається з 
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мотиваційної частини. Її метою є пробудження допитливості, інтересу дітей до теми 
розмови, створення ситуації занепокоєння, мотивування на пізнання нової 
інформації, прагнення поширити свої знання в активній індивідуальній чи груповій 
діяльності, донести його до інших і, нарешті, щось зробити для розв’язання 
усвідомленої проблеми.  

На початку кожного заняття варто використовувати стартовий текст (шляхом 
читання чи розповіді вихователя), героями якого є хлопчик і дівчинка – Максимко і 
Оксанка. Добре, якщо образи цих героїв будуть унаочнені (наприклад, це можуть 
бути дві ляльки, малюнки, аплікації тощо). У тексті через конкретну ситуацію 
подається проблема, яку діти потім обговорюють разом із вихователем.  

Обов’язковою частиною заняття є проведення короткого самодослідження 
дітьми власних звичок і досвіду за допомогою спеціальних карток, у яких вони 
значками позначають свій рівень володіння навичками.  

Основну частину заняття складає опанування дій – обговорення моделей 
поведінки, проголошення намірів і відповідна практична діяльність дітей у взаємодії 
між собою. Результатами мають стати власний досвід дитини у правильному 
виконанні рекомендованих дій, її особисте переконання у важливості діяти певним 
чином, засвоєння алгоритму дій, позитивне налаштування на такі дії в майбутньому. 

Так, до прикладу, інтегроване заняття «Бережімо воду» передбачає такі 
очікувані результати : 

• називати різні форми існування води на Землі;  
• пояснювати, чому треба бережливо ставитися до води, особливо прісної, та 

які дії цьому сприяють; 
• виконувати дії для економного споживання води. 
Особливе значення має емоційний клімат заняття. Головне не застосовувати 

примус, тиск, моралізацію, нудні вказівки. Атмосфера заняття має надихати дітей на 
активність, бажання діяти, підігрівати пізнавальну активність. 

Під час прогулянки доречне обговорення у форматі індивідуальних розмов 
досвіду дітей, пов’язаного з наслідками розумного та нерозумного поводження з 
водою. Залежно від пори року проводимо бесіду про природні явища, пов’язані із 
водою, даємо дітям доручення полити квіти, помити іграшки. Обов’язкове попереднє 
обговорення економного використання води. 

У другій половині дня об’єднуємо дітей у малі групи і пропонуємо 
поміркувати, що ж можна зробити, щоб зберегти запаси води? Кожна з груп може 
обрати одну з форм водойм (річка, озеро, море, океан) і зобразити її, а також 
природні явища, пов’язані з кругообігом води у природі (дощ, град, сніг, хмари, лід, 
бурулька, роса, туман). 

Можна прочитати дітям та обговорити екологічну казку «Жила-була ріка» 
(дивись інформаційну скриньку) з наступною образотворчою діяльністю за змістом 
казки: «Як річка допомагала людям».  

Разом з дітьми складаємо схему в картинках «Як людина використовує воду» 
(приготування їжі, напоїв, гігієна, прання, прибирання, полив рослин, басейн тощо). У 
процесі складання схеми можна повідомити цікаві факти у цифрах про використання 
води (варто показати наочно, що таке 1 літр).  

У куточку самостійної художньої діяльності пропонуємо привернути увагу дітей 
до матеріалів для образотворчої діяльності, для яких необхідна вода: малювання 
акварельними фарбами або гуашшю, аплікації. Звертаємо увагу на економне 
використання води.  

Під час миття рук чи в інших випадках користування водою постійно звертаємо 
увагу дітей на вмикання економного струменя води.  

У межах дня можна запропонувати дітям розглянути картинки з теми «Вода в 
небезпеці» і запросити їх до розмови про те, від кого і чого треба захищати воду, про 
можливі наслідки неощадливого ставлення до водних запасів Землі.  
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Практикуємо проведення різноманітних дослідів з водою з метою визначення 
її властивостей з дотриманням правил економного використання води. 

Тобто закріплюємо в різних формах їхньої творчої взаємодії та видах 
активності протягом двох тижнів роботи над темою, створюючи ігрові ситуації, під час 
яких діти застосовують набутий досвід. Цьому сприяє: 

1. Щоденне обговорення з дітьми виконаних дій. 
2. Стимулювання всіх до розповідей та до виконання дій.  
3. У випадках користування водою постійне звертання уваги дітей на економне 

використання струменя води. 
4. Спостереження за економією води членами родини 
Повторне самодослідження проводиться наприкінці другого тижня у формі 

індивідуальної бесіди за запитаннями з опорою на наочність. 
Одним із ефективних засобів фіксації педагогом досягнень дітей групи у 

вивченні теми виступає портфоліо – колекція творчих робіт, яка демонструє прогрес і 
досягнення в освоєнні дій, докладені зусилля всіх і кожного учасника. 

Портфоліо укладається вихователем разом з дітьми та батьками в довільній 
формі. Наприклад, це може бути звичайна папка, у яку складаються матеріали, 
одержані у процесі опрацювання теми (інформаційні тексти, результати аудитів, 
матеріали екскурсій і навчальних проектів, малюнки, фотографії). Важливо, щоб 
зміст папки відобразив успіхи у діяльності дітей.  

Структуру портфоліо, зокрема, можуть складати такі розділи: «Портретна 
галерея (самопрезентація)«; «Скарбничка (інформація)»; «Творчий доробок (робочі 
матеріали)«; «Досягнення (матеріали, які підтверджують успіхи дітей).  

Особливого значення набуває встановлення зворотного зв’язку з дітьми та 
їхніми батьками стосовно досвіду виконання засвоєних дій в реальному житті. Саме 
щоденне обговорення цих питань зробить їх предметом стійкого інтересу дітей. Та й 
педагог буде мати достовірну картину стосовно того, на якому етапі формування 
поведінки й свідомості знаходиться кожна дитина, щоб вчасно скоригувати свою 
роботу. Очевидно, що без допомоги родин вихованців, зацікавленого й зваженого 
ставлення батьків не обійтись. Тому зосереджуємось на залученні батьків до спільної 
роботи. Допомогти тут може правильно подана інформація, здатна викликати 
занепокоєння, примусити замислитися – інформаційні листівки в батьківському 
куточку, запропоновані диски з документальними фільмами, мультфільмами, 
презентаціями. Залучаємо батьків до створення колажу на теми «Як зберегти воду», 
«Вода в моєму житті» .  

Досягнути бажаного результату в формуванні навичок сталого розвитку 
неможливе без прикладу дорослих. Тож потрібно зробити цінності сталого розвитку 
стилем свого життя. Демонструвати модель поведінки, орієнтовану на сталий 
розвиток та запрошувати дітей приміряти її до себе, тобто змінити свою позицію, 
зробити її не наглядовою, а партнерською. 

Щоб сформувати навички, орієнтовані на сталий розвиток ми практикуємо 
відмінний від традиційного підхід – принцип емпауерменту. Тобто надихаємо дітей на 
дії та спонукаємо їх до самостійної та свідомої поведінки, а не виконуємо дії за них. 
Стимулюємо дітей систематично виконувати й повторювати дії, характерні для 
економічно й соціально доцільної поведінки. Педагог же виконує функції 
пропагандиста й агітатор, носія інформації, керівника, координатора, експерта. Він 
має донести до свідомості дошкільнят важливість розв‘язання завдань освіти для 
сталого розвитку в конкретній ситуації, допомогти усвідомити власну зацікавленість 
та виявити готовність брати участь у спільній роботі та створити позитивну, емоційно 
забарвлену атмосферу, що стимулює дітей до активної взаємодії. Вихователь не 
оцінює дітей, а дякує їм за участь, безоцінно приймає будь-яку позицію та будь-яке 
рішення дітей. І як результат – дошкільники усвідомлюють необхідність зберігати 
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природу та ресурси планети й набувають ефективних звичок соціальної поведінки. А 
головне – самі охоче так діятимуть.  

Отже, впровадження моделі сталого розвитку націлено і на сьогодення, і на 
майбутнє. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ПРОГРАМ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ» ТА НОВОЇ 

УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ НАСТУПНОСТІ 
 

Анотація. Низка змін, які відбулися впродовж останніх років не може не 
впливати на якість освіти сучасних дітей. Ще нещодавно уряд ініціював 
створення Нової української школи. А цьогоріч було оновлено та затверджено 
Державний стандарт дошкільної освіти. Спільною метою дошкільної та 
початкової ланок освіти стають принципи наступності та інтеграції, які 
детально описано у статті. 

Ключові слова: наступність, інтеграція, інтегрований підхід, нова 
українська школа, Базовий компонент дошкільної освіти, компетентність. 

Сучасний стан розвитку Української держави вимагає докорінної перебудови 
процесу виховання підростаючого покоління. Зважаючи на реформи в галузі освіти 
та в умовах реалізації Концепції Нової української школи питання наступності між 
дошкільною та початковою ланками освіти є надзвичайно актуальним. Адже 
майбутній учень НУШ − це теперішній вихованець закладу дошкільної освіти. 

Вагомим кроком у вивченні та впровадженні питання щодо наступності між 
дошкільною та початковою освітою став оновлений Базовий компонент дошкільної 
освіти [1; с. 34], де окреслено безперервний та послідовний перехід від ЗДО до 
НУШу; переваги ігрової діяльності у дитячому садку та одним із основних елементів 
навчання у перших класах; становлення особистості дитини через розвиток 
компетентностей (інтелектуальної, комунікативної, фізичної) з урахуванням її бажань 
та інтересів; застосування діяльнісного підходу до навчання – набуття дитиною 
власного досвіду та умінь у руховій, ігровій, мистецькій, господарчо-побутовій, 
пізнавально-дослідницькій діяльностях; посиленої уваги до індивідуальних потреб 
дитини, її здібностей та уподобань, креативності; формуванню цілісної картини 
навколишнього світу через інтегрований підхід у навчанні. 

Що ж таке «інтеграція», «інтегрований підхід» – і як ці терміни повязані з 
освітою, розглянемо детальніше. Інтеграція – це обєднання будь-яких елементів чи 
частин у ціле і процес взаємного зближення; обєднання і структурування 
невпорядкованих явищ, підвищення інтенсивності взаємодії між елементами 
системи, впорядковане функціонування частин цілого. Так, опираючись на 
дослідження Крутій К. термін «інтеграція в дошкільній освіті» трактуємо так: 
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«інтеграція – природний динамічний процес, що передбачає взаємопроникнення і 
взаємозвязок елементів, розділів та освітніх напрямів на основі системного та 
усебічного розкриття процесів і явищ, спрямований на забезпечення цілісності знань 
та вмінь дітей дошкільного віку» [2; с. 3]. Інтеграція в освіті – це, поєднання пазлів 
дошкільного навчання із пазлами початкової школи, в результаті чого складається 
повна картинка – цілісна особистість дитини. 

Ось чому важливо, щоб педагоги-дошкільники та вчителі початкових класів 
були ознайомленні із освітніми програмами один одного та на практиці 
реалізовували принципи наступності задля розвитку дитини. 

Більшість сучасних науковців термін «наступність» трактують як «дидактичний 
принцип забезпечення передумов дошкільного навчання. Інакше кажучи, наступність 
виступає загальнопедагогічним методом забезпечення готовності дитини до 
навчання в школі без будь-яких негативних наслідків для її психіки» [4]. 

Вагомий внесок у здійснення принципу наступності між закладом дошкільної 
освіти та Новою українською школою належить освітній програмі для старших 
дошкільників «Впевнений старт», яка втілює у практику концепцію особистісного 
розвитку дитини, сприяє підвищенню її психологічної зрілості та покращенню якості 
дошкільної освіти в Україні. Авторський колектив орієнтує сучасного вихователя на 
прогресивні підходи та нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі, 
роль гармонійних відносин вихователів, дітей та батьків. 

Освітні завдання кожного розділу програми зорієнтовані на формування 
особистісних досягнень дошкільника (емоційно-ціннісне ставлення, знання, вміння, 
життєві навички), що трактується як життєва компетентність. Комплексна реалізація 
цих завдань становить єдність емоційного, інтелектуального та вольового розвитку 
дитини. Провідними для дітей старшого дошкільного віку є комунікативна 
(спілкування з однолітками та дорослими), здоров’язберігальна, пізнавально-
дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньо-естетична, господарсько-побутова 
діяльність. А запропоновані форми та засоби особистісного розвитку дітей – заняття 
(інтегроване, комплексне, предметне), карта активностей, підгрупова робота («4х4»), 
ситуація вибору («Один/два/три +»), різного типу проблемні ситуації, активне 
слухання та активне спілкування (діалог, полілог), самопрезентація забезпечать 
майбутніх школярів практичними навичками під час навчання в умовах Нової 
української школи. 

Завдяки методичним матеріалам, якими насичена програма, старшим 
дошкільникам вдалося комплексно покращити освітні, виховні та розвивальні 
потреби в межах вікових компетентностей. Як наслідок, у випускників закладу 
дошкільної освіти вчасно сформувалися правильні уявлення про школу, розуміння 
вимог до нової соціальної ролі школяра, що сприяє подоланню труднощів у прийнятті 
нової позиції, легкому засвоєнню норм і правил навчальної діяльності та поведінки у 
школі, дружнім взаєминам з учителем та однокласниками тощо. 

Особливої уваги заслуговують рекомендації Програми (а, відтак, і БКДО) щодо 
партнерської взаємодії педагогічного колективу з батьківською громадою, в 
результаті якої останні отримують можливість стати активними учасниками 
освітнього процесу у закладі дошкільної освіти, а згодом і в НУШ. Батьки старшої 
групи беруть участь у різноманітних формах роботи (майстер-класи, екскурсії, 
проекти тощо), що сприяє підвищенню їх обізнанності у змісті дошкільної освіти, 
динаміці успіхів дитини, а тісна співпраця із дошкільним закладом та вихователями, 
початковою школою та вчителями забезпечить впевнений вступ дитини у Нову 
українську школу. 

Втілюючи принципи наступності між дошкільною та початковою ланками освіти 
педагогам вдається сприяти всебічному розвитку дитини з урахуванням її 
індивідуальних особливостей, незалежно від віку. Систематичність у формах роботи 
створюють сприятливий фон для розвитку дітей як у закладі дошкільної освіти, так і в 
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початковій школі. Наступність забезпечує природнє продовження розвитку, навчання 
та виховання дитини, а пошук нових підходів сприяє успішному розв’язанню завдань 
безперервної освіти. Водночас, орієнтування на особистість дитини позитивно 
впливає на її фізичне і психічне здоров'я, що є найважливішим завданням освіти. 
Проте, для цього слід розробити комплекс організаційних заходів, нормативно-
правових актів та приведення у відповідність низки навчально-методичних 
посібників. 
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КОРЕКТУРНІ ТАБЛИЦІ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 
ДОШКІЛЬНИКІВ 

 
Анотація. Коректурні таблиці є дієвими інструментами розвитку 

творчості у дітей дошкільного віку, вони щоразу можуть знаходити нові 
педагогічні смисли у її використанні, вигадувати нові завдання, встановлювати 
нові закономірності та зв’язки між елементами таблиці. Тож виникає та 
будується я своєрідна інформаційно-інтелектуальна гра – розгорнута в часі і не 
обмежена в плані її просторового використання. Коректурні таблиці, як і будь які 
творчі ігри, можна використовувати в різних форматах життєдіяльності дітей – 
не лише у спільній партнерській діяльності з дорослими, а й під час спеціально 
організованої освітньої діяльності. 
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Ключові слова: коректурні таблиці, розв’язання завдання, шаблони, 
відповіді, світосприйняття, креативність. 

Вважають, що розвиток креативності саме, як базової якості, інтелектуальної і 
мовленнєвої активності індивідуальної особистості дошкільника вимагає включення 
дитини в різні види діяльності, достатньої свободи її дій та вчинків. Під час етапу 
дошкільного дитинства про креативність чи творчість дитини ми можемо аналізувати 
, передусім через її вміння ставити нестандартні запитання і готовність давати 
самостійні незвичні відповіді; намагання й уміння відійти від звичного шаблона, 
зробити по іншому, покладаючись на власне розуміння та світосприйняття. 

В основі креативності лежить вміння широко мислити, без стереотипів та 
певних обмежень. Звісно, якщо людина мислить стандартно,то принципово нового і 
цікавого вона не може створити. Кожен раз, коли ми приймаємо якесь рішення в 
житті, спираємося на наше мислення, життєвий досвід та розуміння тих чи інших 
речей у суспільстві. 

Одним з засобів розвитку творчості та креативності дітей дошкільного віку є 
робота по застосуванню коректурних таблиць. Робота з коректурними таблицями 
активізує пізнавальні та психічні процеси дітей дошкільного віку, сприяє розвитку 
уваги, пам’яті, інтегрує інтерес до інтелектуальної діяльності та формує здатність 
творчо, мислити, самостійно поповнювати свої знання без шаблонності. 

Працюючи над створенням коректурних таблиць потрібно дотримуватися 
рекомендацій щодо їх виготовлення, розроблених Наталею Гавриш [1]. Тому, 
незалежно від формату таблиць картинки обов’язково повинні бути предметними, 
щоб забезпечити якість і чіткість сприйняття: слухового (завдання чи запитання 
дорослого) і зорового (пошуку й знаходження відповіді на запитання чи розв’язання 
завдання в таблиці). Картинки повинні бути достатньо великими, реальними, щоб 
дитина могла їх легко впізнати, бажано однотипними (малюнки, фотографії, 
схематичні зображення тощо) для полегшення їх сприйняття дітьми і дотримання 
естетичних вимог. Кількість картинок у коректурній таблиці для використання в 
молодшій групі становить від 9 до 12, максимально – 16 картинок, у старшій – 20-25 
картинок. 

Під час роботи з коректурними таблицями перед дітьми дошкільного віку 
постають такі завдання:  

– знайти правильну відповідь; 
– назвати потрібне слово/слова; 
– пояснити власні дії; 
– висловити свою думку. 
Виконуючи запропоновані завдання у дітей формується така важлива навичка, 

як концентрація уваги, а ще – здатність зосереджуватися на слуховому сприйнятті та 
розгляданні таблиці. Запитання і завдання, які розроблені для коректурних таблиць, 
передбачають не одиничну а множинну, багатоваріантну відповідь, що спонукає 
дітей до активного сприйняття зображень, неординарного розв’язання завдання, 
заохочує дітей до участі в інформаційній грі за змістом таблиці. 

Коректурні таблиці, як і будь-які інші творчі ігри, використовуються в різних 
формах організації роботи з дітьми [2]. 

Також коректурні таблиці застосовують як своєрідну інтелектуальну гру, в якій 
діти змагаються поодинці або командами на швидкість реакції, точність і широту 
сприйняття, багатший словниковий запас тощо. Кількість учасників такої гри не 
обмежується. Рекомендовано кожну клітинку коректурної таблиці пронумерувати і 
підписати друкованим шрифтом – це значно розширить розвивальні можливості 
використання таких таблиць: образно та асоціативно дошкільнята 
запам’ятовуватимуть цифри і образ друкованого слова. Без особливих навантажень, 
завдяки постійному використанню коректурних таблиць, діти призвичаюються 
запам’ятовувати, так би мовити, «зчитувати» зоровий образ надрукованого слова, 
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зіставляти його з буквеним виразом, що у майбутньому може забезпечити 
оптимальну техніку читання. Саме така техніка базується на впізнаванні засвоєних 
раніше друкованих слів. Окрім того, це дає змогу використовувати коректурні таблиці 
не лише для реалізації пізнавальних, інтелектуальних, мовно-мовленнєвих 
(фонетичних, лексичних, граматичних, мовленнєво творчих) завдань, а й для 
тренування дітей у математичних уміннях (порахувати, встановити послідовність, 
порівняти, визначити форму, дібрати предмет-замісник тощо), закріплення 
орієнтування в просторі («перед», «між», «вище», «нижче», «за» тощо), розвитку 
уваги та спостережливості дошкільників. Звісно 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 [3]. 

Рекомендовано застосовувати такі таблиці [4]: 
– на початку заняття – як засіб активізації психічних процесів і включення дітей 

у навчально-пізнавальну діяльність;  
– в основній частині заняття – для уточнення знань і розширення 

інформаційно-пізнавального кола уявлень дошкільників, унаочнення процесу 
встановлення причинно-наслідкових зв’язків між об’єктами та явищами дійсності 
тощо; 

– коректурні таблиці можуть бути ефективним засобом «включення» дітей у 
заняття, тобто педагоги можуть використовувати їх на початку заняття як 
демонстраційний засіб. 

Це дає змогу не лише активізувати пізнавальні процеси, а й наблизити дітей до 
тематичного кола питань, над яким працює група. Так, у процесі проживання теми 
«Мандрівники» доречно використати коректурну таблицю «Транспорт», яка може 
стати опорою при закріпленні й уточненні знань дітей, при моделюванні проблемної 
ситуації або виконанні мовленнєво творчого завдання.  

 
Рис. 1 

 
Під час проведення основної частини заняття, об’єднавши дітей у невеличкі 

підгрупи, можна запропонувати їм менші за розміром таблиці. До того ж завдання, 
якщо воно єдине для всіх, діти можуть розв’язувати командно. У цьому випадку 
команди змагатимуться, хто краще виконає завдання. Можна також, щоб кожна 
команда одержала різні за змістом завдання. При цьому пояснення представників 
кожної команди щодо одержаного завдання та його виконання є саме по собі цінним 
способом удосконалення зв’язного мовлення дошкільників. 

Практика свідчить, що в дидактичні ігри за коректурною таблицею, які 
проводять у формі змагання, діти грають охоче, з винятковою віддачею, вболіваючи 
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за командні результати гри. Систематичне використання коректурних таблиць на 
заняттях забезпечує ефективний розвиток пізнавальних здібностей дошкільників. На 
заняттях, де ми лише починаємо ознайомлювати дітей з певною темою, доцільно 
використовувати дидактичні ігри на встановлення зв’язків між поняттями у межах цієї 
теми. Спочатку дошкільників ознайомлюють з основними поняттями, а потім 
деталізують отримані знання, звертаючи увагу на деякі особливості та нюанси. 

 
Рис. 2 

 
Тематична палітра коректурних таблиць може бути досить широкою. Вона 

майже не змінюється в різних вікових групах, розширюється лише змістове 
наповнення та урізноманітнюються зв’язки між елементами теми. 

Такі вправи як «Купка слів», «Додай слово», «Знайди картинку і назви її» 
сприяють збагаченню лексичного запасу та фонематичного слуху, дозволяють 
оволодіти граматичною будовою мови. Мовленнєві завдання «Склади речення», 
«Поясни слово», «Придумай історію за картинками» забезпечують розвиток зв’язного 
мовлення та формування комунікативних здібностей, до того ж дошкільнята вчаться 
виражати свої думки, бажання, переживання. З метою активного засвоєння та 
закріплення знань дітей про природу доцільними будуть такі вправи «Збери осінній 
букет», «Одягнись на прогулянку», «Хто де живе, чим харчується» тощо.  

Можна запропонувати такі ігри з використанням з використанням коректурних 
таблиць для розвитку пізнавальної діяльності дітей.  

 
Гра «Що до чого підходить?» 

Можуть грати четверо – шестеро дітей. Із набору карток на столі дитина 
обирає будь-яку і накриває ту картинку на таблиці, яка пов’язана з нею логічним 
зв’язком: пір’ячко – лебідь, бо в лебедя є пір’я; банани – слон, бо вони також з 
Африки; сир – миша, бо вона їсть сир, голка – нитка, бо можна шити тощо. 

Гра «Загадкові знаки» 
Попередньо вихователь обговорює з дітьми картки з символічними 

позначками, домовляючись між собою, які з ознак ці картки позначатимуть. Скажімо: 
– прямокутну – зошит, круглу форму позначатиме м’яч, трикутну – прапорець; 
– жовтий колір – сонечко, зелений – листок, червоний – суниця; 
– маленький – одноповерховий будиночок, великий розмір – хмарочос. 
Потім вихователь пропонує дітям знайти на таблиці картинку за сукупністю 

ознак. Наприклад, діти одержують картки із зображеннями м’яча, сонечка і 
хмарочоса. Тож мають знайти на коректурній таблиці відповідний об’єкт – круглий, 
жовтий, великого розміру (гарбуз). Як ускладнення можна запропонувати аналогічне 
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завдання на основі протиставлення: «Круглий, але не сонце, барвистий, але не 
веселка». 

 

 
Рис. 3 

Отже, переглянувши вищезазначені рекомендації ми переконані, що 
використання в освітньому процесі коректурних таблиць є надзвичайно ефективним 
засобом розвитку комунікативної діяльності, креативності, пізнавальної активності та 
самостійності дошкільників. 
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ 

 
Анотація. Особистісне становлення дитини починається дуже рано. У 

цілісному процесі її розвитку мораль посідає дуже важливе місце. У дошкільному віці 
найбільший вплив на моральний розвиток дитини здійснює дорослий. Маля робить 
перші кроки в освоєнні норм життя, спілкуючись із дорослими, переймаючи в них 
досвід поводження, орієнтуючись на слова «так потрібно», «так не можна». Перці 
уроки моральності дитини одержує в родині. У дошкільних установах провідно роль 
у цьому процесі належить вихователеві. Його педагогічна діяльність стає ще 
ефективнішою за умови активної взаємодії з батьками.  
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«Доброта та ще раз доброта – це найтонші й наймогутніші корінці, що живлять 
дерево дитячої радості – радості ніжного доторкання до живого й гарного» 

В. А. Сухомлинський 
Кожен віковий період розвитку дошкільника має свої особливості. Моральний 

розвиток тісно пов’язаний з різними психічними процесами. Так, у ранньому віці 
(другий рік життя) домінує сприйняття, з чим пов’язана безпосередність у поведінці 
дитини. Пізніше (до трьох років) домінуючого значення набуває пам’ять як основа 
накопичення й збереження особистого досвіду. Потім на перший план поступово 
виступає мислення, що спричиняє узагальнення факторів морального змісту. 

 Моральне формування особистості дошкільника вимагає дотримання певних 
педагогічних умов : 

- чіткої постановки виховних завдань, спрямованих на створення гуманних 
взаємин у дитячому колективі; 

- гуманного ставлення вихователя до дітей, прагнення зрозуміти дитину, її 
стан, мотиви вчинків; 

- створення умов для активної діяльності дітей, що формує доброзичливі 
взаємини, принципи колективізму. 

Роль дорослого в моральному розвитку дошкільника дуже велика. Стосунки 
«вихователь – дитина» сприймаються й переживаються дітьми зі знаком «плюс» або 
«мінус». Від цього залежить комфорт дитини, його настрій, сприйняття оточуючого 
(радісне, світле, байдуже, агресивне, відсторонене). За допомогою дорослого малята 
починають диференціювати свої дії, опираючись на поняття «можна», «потрібно», 
«не можна», «добре – погано», «добро – зло». З оціночних позицій дорослого дитина 
дивиться на себе й інших,поступово доходячи до свого ставлення стосовно 
оточуючих і самої себе. Спочатку переважають емоції, що визначають дії 
дошкільника. Пізніше з розвитком довільного походження й засвоєння норм 
соціального поводження дитина досягає певного рівня самостійності у виборі тих чи 
інших дій. А втім, упродовж усього дошкільного дитинства дорослий є керівником 
процесу формування особливості дитини. 

Вихователь у своїй роботі з морального виховання опирається на дієвий 
підхід. Це означає, що педагогічним інструментом виховання служать різні види 
діяльності дітей. Молодші дошкільники, опираючись на приклад вихователя, показ, 
слово, опановують певні дії, норми поведінки. Набутий досвід є основою для 
здійснення цілісної діяльності, насамперед гри. 

Відповідно до зовнішньої діяльності формується внутрішній план дій. У 
старшого дошкільника виникає уявлення про ті дії, норми поводження, які він уже 
опанував. Маючи таке уявлення, він може заздалегіть «внутрішнім поглядом» 
простежити хід і результат діяльності, наслідки своїх вчинків. Але поки дитина робить 
лише перші кроки в цьому напрямку відповідно до своїх вікових можливостей. Її 
діяльність педагог спрямовує словом, оціночними судженнями про те, що добре, а 
що погано. Організовуючи діяльність дітей, вихователь створює умови для 
формування їхніх взаємин на основі правил поваги, ввічливості, терпимості, 
взаємодопомоги і т.ін. 

Важливе місце в роботі з дітьми займає підготовка до навчання в школі. 
Навчальні мотиви дошкільника виникають у ситуаціях, пов’язаних із грою, 
малюванням, конструюванням, практичними завданнями. 

Соціальні мотиви як внутрішні побудинки моральних вчинків формуються під 
впливом систематичної роботи з розвитку моральної свідомості дитини. 

Вікові особливості 
Перша молодша група (від двох до трьох років) 
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У багатьох дітей третього року життя ще важко виявити потребу в спілкування 
з однолітками. Хоча в них з’являються ініціативні дії, спрямовані на привернення до 
себе уваги однолітків, наприклад, щоб продемонструвати свої успіхи. 

До трьох років пробуджується увага до товариша, розвивається потреба в 
спілкуванні, з’являється відповідь на ініціативу ровесника, виникають загальні ігри. 

Спеціальна робота з ознайомлення дітей із правилами поведінки може 
проводитись у формі міні-бесід, зміст яких опирається на літературні твори. 
Наведемо приклад. 

Після читання казки «Ріпка» можна спеціально зупинитися на дружній праці 
героїв (розглядання ілюстрацій дозволяє дітям уявити персонажів): 

«Хто найдужчий ?(Дід) А хто найменший? (Мишка) Чому вдалось витягти 
ріпку?» (Усі дружно тягли ріпку, не сварились) А за допомогою запитання: «Що було 
потім, про що в казці не говориться?» - діти уявляють, як герої варили смачну кашу з 
ріпки, як дружно її хвалили.  

На закінчення вихователь робить висновок : «Добре, коли всі живуть дружно. 
Будемо й ми жити дружно!». 

Важливо пояснити дітям, що в іграх, як і в повсякденному житті, теж існують 
правила: «Не можна вихоплювати іграшку. Треба просити: «Будь-ласка, дай 
машинку». Не можна битися. Той, хто б’ється, чинить погано. Якщо тобі дали 
погратись іграшкою, потрібно казати «дякую». 

Аналогія з уже засвоєними й зрозумілими правилами допоможе малятам 
засвоїти нові, пов’язані ставленням дітей одне до одного: слід жити дружно, не 
можна сваритись. 

Формування в дітей інтересу одне до одного, потреби в спілкуванні не може не 
супроводжуватись вихованням доброзичливості. Її основи закладаються в родині - 
там, де дитину люблять, піклуються про неї. Доброзичливі стосунки в групі, які 
підтримуються вихователем, сприяють емоційно-позитивним переживанням, 
закріпленню почуття симпатії до оточуючих. Схвалення дорослим позитивних вчинків 
дітей і несхвалення негативних дозволяють малятам зрозуміти, як можна чинити, а 
як – ні. 

У процесі повсякденного спілкування діти проявляють одне щодо одного не 
тільки увагу й доброзичливість, але й брутальність, злість, що призводить до сварок, 
іноді бійки. Пояснити дітям наслідки їхніх вчинків допоможуть казки. 

Після читання казки вихователь пропонує дітям висловити своє ставлення до 
персонажів казки. Проводить аналогію з поведінкою дітей, не називаючи конкретних 
імен. Потім педагог робить висновок: «Дражнитися не можна, це дуже образливо. 
Дражнитись погано». 

Добре ставлення до людей допомагає виховувати гра. Особливе місце серед 
іграшок займає лялька як носій людських якостей. Наслідуючи дорослих, дитина 
може гойдати ляльку, обіймати, годувати, супроводжувати свої дії ласкавими 
словами. Через гру, спілкування з лялькою, заохочення доброго й ласкавого з нею 
поводження дитина здобуває позитивний досвід. Важливо підсумувати гру, 
схваливши лагідне ставлення до ляльки й звернувши увагу на недбале або грубе 
поводження з нею. 

У цьому віці діти вже знають деякі «ввічливі» слова. Поглибити уявлення про 
них допоможуть невеликі інсценівки,в яких обігруються ситуації з повсякденного 
життя. Добре взяти за основу ситуацію, коли без ввічливого слова прохання не 
виконується, а х ним – здійснюється як за чарами. 

Працюючи з дітками дошкільного віку, я хотіла б, наскільки це можливо, 
допомагати їм пізнавати навколишній світ, розвивати в душі такі чудові почуття, як 
доброта, любов, дружба, чесність, повага, співчуття, розуміння як себе, так і інших. 

Дітям близькі всі ці почуття і поняття. Потрібно тільки створити умови, певні 
ситуації – і душі дітей відгукнуться і «розкриються»! 
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Кажуть, цей світ збереже краса. Але справжня краса людини – у сердечному 
ставленні до тих, хто поруч. У любові до батьківської хати, до вишень у садочку, до 
лісової криниці. У шані до людської праці, до батька з матір’ю, до літньої людини, до 
дітей, до всіх людей довкола і, врешті – решт, до самого себе. Саме до виховання в 
дітей такої людської краси, повинні звертати увагу вихователі і батьки. 

Отже, завдання вихователя полягає в тому, щоб діти зростали здоровими, 
розумними й людяними серед люблячих і добрих людей, бо « всі добрі люди – одна 
сім’я »! 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ 

ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ДО УМОВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

Будинок, в якому всі вікна розкриті в дитинство, 
Я милуюся тобою, не можу надивитися. 

Мені миліше і красивіше всіх будівель на світі 
Будинок, у якому зранку збираються діти… 

Н. Агошкова 
Анотація. У статті представлено науково-теоретичний аналіз проблеми 

адаптації дітей раннього віку до умов закладу дошкільної освіти; розкрито 
психологічні особливості розвитку дітей раннього віку; визначено основні 
показники, рівні, фактори, що впливають на адаптацію дітей до дошкільного 
закладу; окреслено завдання та напрями роботи практичного психолога з дітьми 
раннього віку в адаптаційний період. 

Ключові слова: дошкільна освіта, адаптація, дезадаптація, ранній вік, 
психологічний стан дитини, розвиток, періоди адаптації, сім’я. 

Дошкільна освіта є самоцінною, первинною ланкою системи безперервної 
освіти, що закладає підґрунтя розвитку особистості дитини для її навчання впродовж 
життя. Метою якісної освіти дітей раннього та дошкільного віку є забезпечення 
гармонійного 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 [5]. 

Тому, саме заклади дошкільної освіти є тими важливими, першими інститутами 
соціалізації, потрапляючи до яких, відбувається щасливе проживання дитиною 
дошкільного дитинства як передумови її повноцінного розвитку та подальшої 
самореалізації в житті; де дитина, вперше, знайомиться з суспільними нормами, 
навичками соціальної взаємодії, саме тут закладаються основи комунікативного 
стилю. Фактично група однолітків, членом якої стає дитина, є макромоделлю 
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«дорослого» суспільства. Адаптаційний процес в цьому разі передбачає 
«становлення певної динамічної рівноваги між потребами дитини та вимогами 
соціального середовища», до якого вона потрапила [4]. 

Відомо, що процес адаптації – це постійний процес, який супроводжує людину 
впродовж усього життя. Науковці визначають адаптацію як пристосування будови й 
функцій організму, його органів до умов середовища, спрямоване на збереження 
рівноваги. Адаптація – пристосування організму, що відбувається на різних рівнях: 
фізіологічному, соціальному, психологічному. У дошкільній педагогіці цей термін 
тлумачиться як активне засвоєння прийнятих у суспільстві норм й оволодіння 
відповідними формами спілкування та діяльності.  

Проблема адаптації людини завжди цікавила наукову громадськість і 
відноситься до числа фундаментальних як в психології, так і в багатьох інших 
областях наукового знання: філософії, соціології, загальної і медичної психології, 
психології особистості, дитячої психології, психології розвитку. Концептуальні засади 
проблеми адаптації розроблені в працях вчених О. Леонтьєва, Л. Виготського, 
А. Петровського, С. Рубінштейна, К. Абульханової-Славської, А. Налчаджян, 
А. Реана; проблема адаптації дитини дошкільного віку розкрита в дослідженнях 
Л. Павлової, В. Алямовської, К. Печори, Л. Бєлкіна та ін. 

З поняттям «адаптація» також тісно пов'язані такі поняття, як «адаптованість», 
що розглядається вченими як позитивний результат процесу адаптації, і 
«дезадаптація», яка, на думку Р.В. Овчарової, являє собою утворення неадекватних 
механізмів пристосування дитини до закладу дошкільної освіти в формі порушень 
поведінки, конфліктних відносин, психогенних захворювань і реакцій, підвищеного 
рівня тривожності, викривлень в особистісному розвитку тощо [8]. 

Проблеми соціально-психологічної адаптації до ЗДО представлені на всіх 
вікових етапах, але особливо яскраво – в ранньому дитинстві. Від того, яким чином 
буде проходити процес адаптації дитини на першому етапі його входження в новий 
простір (дитячий садок) багато в чому залежить успіх її подальшої життєдіяльності, 
психологічний стан і здоров'я. Раннє дитинство – особливий період у житті людини, 
основне призначення якого – пристосування до нових умов життя, орієнтація в них; 
оволодіння елементарними практичними вміннями та навичками; відчуттям своєї 
причетності до навколишньої дійсності, залежності від неї та можливості певним 
чином впливати на неї [5]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що ранній дитячий вік 
потребує найбільшої уваги до себе, адже є стартовим періодом у становленні 
особистості дитини. Ранній вік (1-3 роки життя), за визнанням фахівців – унікальний 
період в житті людини. Дитина інтенсивно опановує мову, культуру людського 
спілкування при цьому важливо відзначити, що розумовий розвиток дитини 
безпосередньо пов'язаний з вихованням і виникає винятково завдяки ранній 
соціалізації малюка, тобто завдяки взаємодії з соціальним оточенням. Малюк копіює, 
відображає словесно і в діях, через емоційні прояви і на рівні вчинків світ, в якому 
живе. Можна сказати, що ми «ліпимо» маля за своїм зразком. Воно буде таким, яким 
зробить його соціальне оточення. 

На думку О. Смирнової «Цей вік є одним з ключових у житті дитини і багато в 
чому визначає її майбутній психічний розвиток. Особливе значення цього віку 
пояснюється тим, що він безпосередньо пов'язаний з трьома фундаментальними 
життєвими надбаннями дитини: прямоходінням, опануванням мови, засвоєнням норм 
і форм людської поведінки» [10]. 

Ранній вік – найбільш складний, інтенсивно та стадіально насичений період 
життя: не лише рік, а місяць і навіть тиждень визначають певні зрушення у змісті й 
характері розвитку. Інтенсивність цього періоду є надзвичайно високою, а здобутки – 
винятковими.  

http://detkam.in.ua/integraciya-osvitneogo-procesu-na-osnovi-hudojneo-estetichnogo.html
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В житті кожної дитини, в кого раніше, в кого пізніше, настає той час, коли вона 
вперше переступає поріг дитячого садка. Ця подія потребує особливої уваги з боку 
педагогів дошкільного закладу та батьків. Дитячий організм не одразу звикає до 
нових соціальних умов. Досить часто цей процес супроводжується зміною 
поведінкових реакцій, розладами сну, апетиту тощо. Різкий перехід дитини в нову 
соціальну ситуацію і тривале перебування в стресовому стані можуть призвести до 
емоційних порушень та сповільнення темпу психофізичного розвитку. 

Тому, основним завданням всього педагогічного колективу закладу – 
конкретно та всебічно розглянути ситуацію приходу малюка до дитячого садочка, 
підтримати батьків, зрозуміти їх переживання й ефективно використати весь 
педагогічний інструментарій задля полегшення так званого «адаптаційного 
синдрому» у дітей. 

Тривалість періоду адаптації залежить від наступних причин: від особливостей 
вищої нервової діяльності та віку дитини; від рівня психічного розвитку; від стану 
здоров’я; від різкого контрасту між умовами у дитячому садку й сім’ї; від різниці в 
методах виховання у сім’ї тощо [3]. У зв’язку з цим, грамотний психолого-
педагогічний супровід дітей в період адаптації є просто необхідним. 

Отож, спираючись на дослідження Н. Аксаріна, К. Печори, Р. Тонкова-
Ямпільської, можна зробити висновок, що адаптація дітей до закладу дошкільної 
освіти визначається декількома параметрами: показниками адаптації; рівнями 
адаптації; етапами, тривалістю проходження процесу адаптації; факторами, що 
визначають процес адаптації. 

Перший параметр, що визначає процес адаптації – це показники адаптації: 
- стан здоров'я дитини (задовільний або незадовільний); 
- сон. У період адаптації у дітей порушується сон (це стосується і процесу 

засинання, і прокидання). Недолік сну позначається на самопочутті, негативно 
впливає на нервову систему тому, що не відбувається повного відновлення психічних 
і фізичних резервів організму; 

- апетит (хороший чи поганий). Процес адаптації дитини супроводжується 
зниженням апетиту або його порушенням. Це пов'язано в першу чергу з незвичною 
їжею, а також з підвищеною нервовою збудливістю. У деяких дітей можуть 
спостерігатися короткочасні шлунково-кишкові розлади, що може стати причиною 
зниження ваги; 

- настрій. Порушення настрою виражається насамперед у прояві негативних 
емоцій в спілкуванні і негативних поведінкових реакцій, таких як примхливість, 
пригнічений стан або, навпаки, підвищена збудливість, гнівливість, агресивні прояви, 
плаксивість;  

- рухова активність (малюк рухливий, активний або пасивний); 
- імунітет дитини. Внаслідок адаптаційного стресу у дітей раннього віку 

відбувається зниження імунітету (часті захворювання). Страждає імунна система, 
вони починають більше хворіти (зазвичай ГРВІ), реагують на переохолодження, 
перегрів, протяги набагато частіше, ніж в звичайному стані; 

- взаємини з дорослими і однолітками (легко йде на контакт, є інтерес до 
спілкування, відсутня агресія до інших тощо); 

- діяльність (часто зайнятий, навіть захоплений, діяльність змістовна, активний 
в режимних моментах або пасивний чи байдужий); 

- мова (ініціативна, відповідна або відсутня); 
- емоційний тонус (позитивний або негативний); 
- бажання/небажання йти в дитячий садок; 
- розповіді батьків про стан і поведінку дитини в сім'ї (оптимістичні, зацікавлені 

або тривожні, негативні). 



168 

 

Другим параметром адаптаційного процесу є рівні адаптації: психологічний – 
готовність дитини до розлуки з матір'ю та готовність дитини прийняти нове оточення; 
фізіологічний – оптимальний вік для перебування дитини в дитячому садку. 

Третій параметр адаптаційного процесу – етапи і тривалість проходження 
процесу адаптації. Виділяються групи дітей з «легкою адаптацією», «адаптацією 
середньої важкості» та з «важкою адаптацією». За «легкої адаптації» негативний 
емоційний стан дитини триває недовго. У перші дні в неї погіршується апетит та сон, 
вона мляво грається з іншими дітьми. Але під час подальшого звикання до нових 
умов усе це проходить протягом першого місяця перебування дитини в дитячому 
закладі. За «адаптації середньої важкості» емоційний стан дитини нормалізується 
повільніше. Протягом першого місяця вона хворіє, зазвичай на гострі респіраторні 
інфекції. Хвороба триває 7–10 днів і завершується без будь-яких ускладнень. За 
«важкої адаптації» емоційний стан дитини нормалізується досить повільно. Інколи 
цей процес триває кілька місяців. За цей період дитина або хворіє ще раз, часто зі 
значними ускладненнями, або виявляє стійкі порушення поведінки (намагається 
сховатися, кудись вийти, сидить та кличе маму). У таких дітей простежується 
бурхлива негативна емоційна реакція і негативне ставлення до оточення в дитячому 
закладі. В результаті «важкої адаптації» може наступити як фізичне, так і психічне 
виснаження організму дитини, що вказує на його дезадаптацію і виключає 
можливість відвідування закладу дошкільної освіти [9]. 

Наступний параметр процесу адаптації – фактори, що визначають успішність 
проходження дитиною адаптаційного періоду: 

- Вік дитини. Г. Григор'єва, вивчаючи відмінності в адаптації дитини півтора і 
трьох років, зазначає, що трирічна дитина, вступаючи в дитячий садок, вже володіє 
мовою, деякими навичками самообслуговування, має досвід спілкування з 
дорослими і відчуває потребу в дитячому суспільстві, а дитина півтора – двох років 
менш пристосована до відриву від батьків, слабша і ранима, тому, саме в цьому віці 
адаптація до дитячого садка проходить довше і важче, частіше супроводжується 
хворобами. Легше пристосовуються до нових умов діти п'яти/шести місяців, а також 
старші дошкільники [2].  

- Стан здоров'я і рівень розвитку дитини. Здорова, добре розвинута дитина 
має більшу функціональну активність всіх систем організму, в тому числі і системи 
адаптаційних механізмів. Вона легше справляється з будь-якими труднощами і 
змінами звичного режиму життя. 

- Уміння спілкуватися з дорослими і однолітками. «Домашні» діти відчувають 
труднощі з першого дня перебування у дошкільному закладі: їм важко познайомитись 
з дітьми, звернутися до незнайомих дорослих, розв’язувати конфлікти тощо. 

- Сформованість предметної та ігрової діяльності. Значний вплив на процес 
адаптації має несформованість предметно-практичної діяльності в дитини, що 
виявляється у небажанні малюка гратися певними іграшками, не долучатися до 
колективних ігор через невміння взаємодіяти. Причиною цього може бути обмеження 
батьками спілкування з ровесниками, а з іншого боку, батьки самі можуть не 
приділяти уваги дитини в тій мірі, в якій вона її потребує для оволодіння 
елементарними життєвими навичками. 

- Наближеність домашнього режиму до режиму дитячого садка. 
Невідповідність режимів дитячого садка та домівки виявляється в тому, що у дитини 
у дошкільному закладі відсутній апетит, вона не хоче спати під час денного сну. 
Тобто дитина буде відчувати психофізіологічний дискомфорт у ситуації дотримання 
режиму дня. Щоб уникнути таких проблем, слід заздалегідь підлаштовувати 
домашній режим під режим дитячого закладу, куди має йти малюк. 

- Сформованість елементарних культурно-гігієнічних навичок. В ситуації, яка 
вимагатиме володіння цими навичками, дитина почуватиметься безпорадною, у неї 
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підвищуватиметься тривожність і, як результат, вона гірше адаптуватиметься до 
садочка. 

- Готовність самих батьків до перебування дитини в дошкільному закладі. 
- Компетентність педагога в питаннях, пов'язаних з індивідуальним підходом в 

процесі виховання і розвитку дошкільнят. Саме в перші дні перебування дитини у 
садочку, вихователь має завоювати її довіру, не соромити та не скаржитись батькам 
на її поведінку (особливо в присутності малюка). Дітей необхідно називати по імені й 
звертатися особисто. 

- Фактори ризику біологічного і соціального анамнезу. До біологічних факторів 
відносять токсикози і захворювання матері під час вагітності, ускладнені пологи, що є 
причиною внутрішньоутробної гіпоксії і, як наслідок, недорозвинення окремих 
мозкових структур. З віком, наслідки таких порушень можуть проявлятися у вигляді 
психомоторних і поведінкових розладів, порушення пам'яті, мови, емоційної 
неврівноваженості тощо.  

До соціальних факторів належать умови життя в родині, склад сім'ї, 
особливості виховних впливів, досвід спілкування дитини з однолітками і дорослими 
тощо. Важливо, щоб в сім'ї у дитини склалися довірчі відносини з дорослими, уміння 
позитивно ставитися до вимог дорослого, а також був початковий досвід спілкування 
з однолітками. Чим менше досвід спілкування у дитини з дорослими і дітьми, тим 
важче йому встановити контакт з незнайомими дорослими. На основі досвіду 
спілкування з дорослими розширюється і коло спілкування з однолітками [1].  

Потрібно пам’ятати, що до 2-3 років у дитини немає ще активного досвіду 
спілкування з однолітками. У цьому віці дорослий виступає для дитини як партнер по 
грі, взірець для наслідування і задовольняє потребу дитини в доброзичливій увазі та 
співпраці. Однолітки цього дати ще не можуть, оскільки самі потребують того самого. 
Тому дитина не може швидко адаптуватися до дитячого садочка, оскільки сильно 
прив’язана до матері і її зникнення викликає бурхливий протест малюка, особливо, 
якщо він вразливий і емоційно чутливий. 

Психологи вказують на такий парадокс: чим раніше дитина буде віддана до 
дошкільної установи (наприклад, до одного року), тим більш товариськи вона буде 
настроєною далі. 

Але слід врахувати можливість, що первинний емоційний контакт дитина 
встановить не з матір’ю, а з однолітками, і це може не кращим чином позначитися на 
розвитку її емоційної сфери – надалі у такої дитини можуть виникати складності з 
відчуттям глибокої любові, прихильності, співчуття [7]. 

Таким чином, чим розвиненіший емоційний зв'язок з матір’ю, тим важче 
проходитиме адаптація. Тому на час адаптації важливо організувати співпрацю мами 
з вихователями. 

Мета і головна функція педагогічного колективу під час адаптаційного періоду 
– допомогти дитині швидше і легше пристосуватися до нових умов, досягнення 
стабільності її емоційно-психологічного стану й почуття безпеки та комфорту. 

Враховуючи особливості звикання дітей до умов дошкільного закладу та 
причини «важкої адаптації», можна визначити основні завдання та напрями роботи 
практичного психолога в адаптаційний період.  

Основні завдання роботи практичного психолога в адаптаційний період:  
- зняття психоемоційного напруження дитини; 
- встановлення емоційного контакту з дитиною; 
- ознайомлення дитини з умовами дитячого закладу; 
- зближення виховних заходів у сім’ї та дошкільному закладі; 
- допомога дитині у встановленні адекватних взаємин з однолітками тощо. 
З огляду на основні завдання адаптаційного періоду робота практичного 

психолога може проводитися за такими напрямами:  
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1. Участь в організації підготовки до прийому дітей у заклад дошкільної освіти. 
Основні елементи підготовки: а) ще до вступу познайомитися з батьками та дитиною, 
встановити емоційний контакт, дізнатися про умови розвитку дитини в сім’ї; під час 
бесіди виявити характерні риси поведінки дитини, її схильності та інтереси; 
б) надавати конкретні рекомендації батькам з питань адаптації дитини до умов 
дитячого закладу.  

2. Допомога вихователям із виявлення індивідуальних особливостей дітей. За 
допомогою діагностичних методик виявити та звернути увагу вихователя на дітей 
імпульсивних, демонстративних, сором’язливих, тривожних, збудливих, 
гіперактивних та з іншими особливостями в поведінці.  

3. Консультування вихователів щодо організації психологічного комфорту для 
новоприбулих дітей. Проводити відповідні психолого-педагогічні семінари з даної 
проблематики. Також необхідно забезпечити організацію психологічного комфорту 
через максимальне наближення атмосфери дитячого закладу до домашніх умов – 
метод «інтимізації атмосфери». З цією метою необхідно простежити, щоб у дитини 
були улюблені іграшки, знайомі речі; вихователю варто порекомендувати 
психологічні ігри та вправи, які знімають напругу викликають радість, стимулюють 
бажання ввійти в дитяче товариство.  

4. Створення умов для виникнення в дітей потреби в змістовній діяльності. 
Практичному психологу разом з вихователем необхідно спеціально організувати 
середовище в ігровій кімнаті таким чином, щоб діти не нудьгували, щоб у них був 
вибір дій, щоб вони гралися, малювали, ліпили, дивилися малюнки, доглядали за 
рослинами.  

5. Визначення змісту подальшої корекційної, розвивальної роботи з 
новоприбулими дітьми [9]. 

У своїй роботі практичному психологу варто використосовувати прийоми арт-
терапії: пісочну терапію, казкотерапію, сміхотерапію, ігротерапію, використання 
релаксаційних вправ тощо. Знімати психічне напруження допомагають ігри з водою, 
мильними бульбашками, а маніпулювання камінчиками, каштанами, квасолею, 
горохом, під пильним наглядом фахівця, розвиває дрібну моторику рук дитини та 
сприяє розвитку мовлення й мислення.  

За даними наукових джерел, показниками повної психологічної адаптації 
дитини, тобто критеріями її успішної адаптованості до дошкільного закладу є стан 
психологічного комфорту (добробуту), прояв ініціативи й незалежної поведінки, 
соціальна інтеграція та адекватна поведінка в групі, позитивний емоційний настрій, 
дотримання правил, відсутність напруги в спілкуванні, прийняття однолітками, 
сприятлива взаємодія з вихователем, адекватна реакція на розлуку з батьками 
тощо [6, 11].  

Постійна, кропітка, систематична робота, узгоджена спільна діяльність 
адміністрації, педагогів, вихователів, практичного психолога та батьків і є 
результатом легкої адаптації й комфортного перебування дитини раннього віку в 
закладі дошкільної освіти. 
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Анотація. У статті представлено доцільність та необхідність 

використання наступності у роботі команд психолого-педагогічного супроводу 
дитини з особливими освітніми потребами закладу дошкільної освіти та 
загальноосвітнього закладу. Окреслено напрямки співпраці спеціальних закладів 
дошкільної освіти та інклюзивних шкіл. 

Ключові слова: освітньо-корекційний процес, інклюзивна освіта, діти з 
особливими освітніми потребами, взаємоузгодженність, наступність. 

В Україні протягом останніх років здійснюється активна модернізація освітніх 
закладів та збільшення закладів освіти з інклюзивним навчанням. Відповідно діти з 
особливими освітніми потребами (далі – діти з ООП), які перебували в спеціальних 
закладах і групах компенсуючого типу, будуть навчатись в умовах інклюзії. 

Дошкільна освіта набуває все більшої соціальної значимості. Одним із 
стратегічних напрямів гуманізації освітнього середовища є інклюзивні процеси, які 
стрімко розвиваються. Запровадження сучасних моделей організації навчання, 
виховання і реабілітації дітей з особливими освітніми потребами потребує 
спеціальної організації як матеріального середовища так і підготовки психолого-
педагогічного персоналу загальноосвітніх закладів. Ефективність інтегрованого та 
інклюзивного навчання залежить від практичної взаємодії освітніх закладів з 
інклюзивно-ресурсними центрами, узгодженості дій команд психолого-педагогічного 
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супроводу в закладі дошкільної освіти та у загальноосвітньому закладі. Тому 
проблема наступності між такими установами є доволі актуальною [2, с. 167]. 

Поступовий перехід до інклюзивного навчання має бути спрямований на 
готовність суб’єктів усіх освітніх ланок до індивідуальної корекційної роботи та 
продуктивної взаємодії. 

Для того щоб педагог неупереджено, вмотивовано працював із дітьми з ООП, 
він має бути психологічно готовим до цього. Провідну роль відіграє позитивна 
мотивація професійно й особистісно вдосконалюватися, гуманістичний світогляд, 
любов до дитини, толерантність.  

Вихователі, які працюють з дітьми з особливими потребами щоденно 
стикаються з різними складнощами. Часто такі складнощі виникають через нестачу 
спеціальних знань і відсутність методичної підтримки. У групах спеціального 
призначення навантаження на вихователя збільшується в кілька разів. Знизити його 
допоможе методична підтримка з боку спеціалістів та вихователя-методиста. Щоб 
надавати якісну адресну допомогу вихователям, потрібно проаналізувати чи готові 
вони до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Серед завдань 
вихователя групи спеціального призначення зупинимося на основних специфічних 
аспектах освітньої та корекційної роботи. З-поміж них – це створення рівних 
можливостей для повноцінного розвитку вихованців з ООП з урахуванням їхніх 
вікових, індивідуальних особливостей та освітніх потреб, забезпечення умов для їх 
успішної соціальної адаптації. Саме тому педагог, який працює з дітьми з ООП має 
орієнтуватися в основних закономірностях психічного розвитку дітей, спеціальних 
(корекційних) методах та прийомах навчання та виховання, методах індивідуальної 
діагностики [1, с. 55]. 

Освітню діяльність з дітьми з ООП вихователь організовує відповідно до 
адаптованої освітньої програми. Під час щоденного планування роботи враховує 
особливості кожного вихованця з ООП й корегує освітні завдання з огляду на 
педагогічну ситуацію. Одна з обов’язкових умов успішної педагогічної роботи з дітьми 
з ООП – створення адекватного їхнім можливостям розвивального предметно-
просторового середовища, яке сприяє повноцінному розвитку всіх видів дитячої 
діяльності.  

Невід`ємною складовою повноцінного розвитку дітей з ООП є активна, 
толерантна, ефективна взаємодія з батьками, яку продуктивно налагоджує 
вихователь. Необхідною умовою результативної корекційної роботи вихователя, який 
працює у групі спеціального призначення є співпраця з спеціалістами, робота у 
команді психолого-педагогічого супроводу дитини з ООП [3, с. 34].  

Спеціально організована інклюзивна освіта передбачає наявність системно 
організованої роботи команди спеціалістів, яка забезпечує соціальну адаптацію і 
оптимальний розвиток дітей з ООП на основі врахування особливостей взаємодії усіх 
учасників цього процесу – дітей, батьків, педагогів. 

Динаміка розвитку дітей з ООП потребує постійного вивчення та 
удосконалення, саме тому, щоб продуктивно рухатися вперед у розвитку дитини, 
необхідно професійно співпрацювати командам супроводу закладу дошкільної освіти 
та загальноосвітнього закладу в який перейшла дитина з ОПП. 

Налагодження взаємодії між спеціальними закладами дошкільної освіти та 
інклюзивними школами може здійснюватись двома шляхами: безпосередньо через 
укладання угод про співпрацю та через інклюзивні ресурсні центри. Особливо 
вагомою така взаємодія буде для дошкільників старшого дошкільного віку та їхніх 
батьків, оскільки саме родина має визначитись із типом навчального закладу та 
формою організації навчання [4, с. 126]. 

Доцільно, щоб співпрацювали саме команди психолого-педагогічного 
супроводу, адже корекційно-розвиткова робота, що розпочалась з дошкільником, має 
продовжуватись в школі за принципом послідовності й систематичності. 
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Головним завданням реалізації принципу наступності є забезпечення 
безболісного переходу дитини з ООП із групи спеціального призначення ЗДО в 
школу із загальним розвитком або інклюзивним навчанням. На разі інклюзивна освіта 
є новою для багатьох шкіл; вчителі початкових класів лише оволодівають методикою 
роботи з колективом, в якому навчається дитина з ООП; вчаться працювати разом з 
асистентом. Тому досвід спеціальних закладів дошкільної освіти буде фундаментом 
для ефективної інклюзії. Окреслимо напрямки співпраці спеціальних закладів 
дошкільної освіти та інклюзивних шкіл: 

 Психолого-педагогічна оцінка розвитку дітей з ООП; 

 Допомога батькам у виборі освітнього маршруту для дитини з ООП; 

 Психологічна підготовка дитини з ООП до навчання в інклюзивному 
закладі; 

 Обговорення психофізичних особливостей тих дітей з ООП, які будуть 
навчатись в інклюзивному закладі; 

 Висвітлення досвіду реалізації індивідуального підходу до дитини з ООП 
в закладі дошкільної освіти; 

 Консультування батьків; 

 Формування позитивного соціального середовища закладу; 

 Участь корекційних педагогів дошкільного закладу в першому засіданні 
команди психолого-педагогічного супроводу дитини в школі; 

 Проведення корекційно-розвиткової роботи з дітьми (за наявності угоди); 

 Спільні методичні семінари, тренінги тощо [5, с. 134]. 
Взаємодія за цими напрямками охоплює як роботу з дітьми, так і з родиною в 

цілому; зміцнить співпрацю корекційних педагогів дошкільних закладів з колегами зі 
школи. А головне – сприятиме адекватному психологопедагогічному супроводу 
дитини з ООП та її соціалізації.  

Переконані в тому, що при організованій та спланованій системі наступності та 
взаємоузгодженності суміжних ланок освіти у напрямі інклюзивного навчання та 
завдяки активно працюючим інклюзивним програмам діти з ООП стануть активними 
членами суспільства. Найважливішим принципом майстерності інклюзії вбачаємо 
диференційований та індивідуальний підхід до забезпечення якості життя кожній 
особистості. 
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Анотація: У статті розкрито питання реалізації засад педагогіки 
партнерства у закладі дошкільної освіти в умовах НУШ та впровадження нового 
державного стандарту дошкільної освіти 

Ключові слова: педагогіка партнерства, взаємодія з родинами вихованців, 
форми роботи з сім’єю, модернізація змісту освіти 

Місія Нової школи – допомогти розкрити  
та розвинути здібності, таланти і можливості 

 кожної дитини на основі партнерства між учителем, 
учнем і батьками. 

 Однією із ключових позицій Концепції «Нова українська школа» [1] є 
реалізація засад педагогіки партнерства. В її основі – спілкування, взаємодія та 
співпраця між усіма учасниками освітнього процесу: 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. Основні принципи педагогіки партнерства: 
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 Законі України «Про освіту» [2] зазначено, що батьки є першими педагогами 
для дитини. Вони зобов'язані закласти основи фізичного, морального й 
інтелектуального розвитку дитини ще в ранньому віці. Відповідно до цього 
змінюється і позиція дошкільного закладу у роботі з сім’єю, родиною. Кожен заклад 
дошкільної освіти зобов’язаний не тільки виховувати дитину, а й консультувати 
батьків з питань навчання, виховання і розвитку їх 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.  

Участь батьків у дошкільній освіті дитини визначає новий державний стандарт 
дошкільної освіти [3]. На відміну від попередніх стандартів дошкільної освіти, 
нинішній містить не лише перелік обов’язків батьків щодо виховного та навчання 
дітей, але й має поради, як це можна зробити в домашніх умовах. Усі рекомендації 
подано за лініями освіти та відповідно до завдань формування окремих 
компетентностей. Це означає, що батькам варто ознайомитися з текстом стандарту, 
адже це може полегшити для них розуміння виховного процесу. Основні настанови 
для батьків: 

- кожен із батьків дитини відповідальний за її виховання, розвиток і 
навчання, за збереження її життя, зміцнення здоров’я, формування почуття людської 
гідності та усвідомленого ставлення до здорового способу життя; 

- здобуття дитиною дошкільної освіти не звільняє батьків від обов’язку 
доглядати, піклуватися, виховувати, розвивати й навчати її; 

- у сім’ї мають забезпечити створення середовища для додаткового 
виховання, відповідно до компетентностей освітніх ліній; 
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- батьки мають право на партнерську взаємодію психолого-педагогічних 
працівників закладів освіти з членами родини вихованців (іншими словами – на 
поради й консультації). 

В Голозубинецькому ЗДО «Сонечко» створюються належні умови для 
організації роботи із батьками: обладнано інформаційні стенди, в яких підібрано 
різноманітні консультативно-інформаційні матеріали для батьків, систематизовані за 
розділами: педагогічні, психологічні, медичні консультації. Слід відмітити, що 
педагоги ретельно продумують використання різноманітних форм, методів і прийомів 
роботи з батьками, що відповідають сучасним запитам: дискусії; ділові ігри; виставки-
презентації педагогічної літератури; психологічні ігри та вправи, націлені на зняття 
емоційної напруги, на об’єднання колективу батьків та вихователів; поради і 
рекомендації вихователів, спеціалістів; обговорення проблемних питань за «круглим 
столом». Результативною формою роботи є використання листів подяки батькам, які 
беруть активну участь у житті ЗДО. Це допомагає налагодити контакт та сприяє 
покращенню спільної роботи педагогічного та батьківського колективів. Ми розробили 
портфоліо кожної дитини, в яких знаходяться і зберігаються матеріали, що 
ілюструють перебіг подій у житті дитини і її гороскоп, досягнення, фотографії дитини 
у різноманітних режимних моментах, результати формування освітніх компетенцій. 
Ця робота допомагає вихователям створити позитивний імідж групи, донести до 
батьків особливості життя малят в групі, урізноманітнити форми спілкування. 
Вихователем використовується така форма роботи, як висвітлення кращого досвіду 
родинного виховання. Для цього використовуються тематичні колажі: за допомогою 
фотографій ілюструють життя малят в умовах закладу дошкільної освіти. Це 
допомагає створити позитивний імідж групи та сприяє підвищенню авторитету 
вихователів. Форми спілкування можуть бути різні:  

- Тижневі або місячні інформаційні бюлетені, які містять інформа¬цію про всі 
заходи, в яких беруть участь діти.  

- Зустрічі групи батьків, які можуть зустрічатися для планування 
во¬лонтерських заходів для ЗДО. 

- Святкові заходи, до яких залучаються діти, педагоги , і батьки, можна 
організовувати з різних приводів – історичні події, події, важливі для громади, сезонні 
святкування, події у житті ЗДО та ін. 

 Значного поширення набувають творчі форми роботи з батьками, в яких 
беруть участь діти, інші педагоги і співробітники дошкільного закладу. Часто батькам 
цікаво не тільки спостерігати за дитиною під час її взаємодії з дорослими не в 
домашніх умовах, а й самим виступити в новій ролі. Заслуговує на увагу «День 
батьківської турботи». Цей незвичайний день батьки проживають разом з донечками 
й синочками у стінах дитячого садка. Досвід показує, що завдяки такій тісній співпраці 
та співтворчості на спільних заходах встановлюється як психологічний, так і духовне 
єднання. Важливе завдання для педагогічного колективу кожного закладу – 
використовуючи старі, традиційні методи роботи з родинами, наповнити їх сучасним 
змістом, новими пріоритетами, зміщеними акцентами на індивідуальну роботу із 
сім’ями, вивчення стилів сімейного виховання, проблем окремо взятої родини. Це 
тиждень відкритих дверей, спільні свята та розваги, на яких батьки виконують головні 
ролі і пробують свої можливості у ролі акторів і організаторів дитячого дозвілля, 
родинне свято із батьками вихованців , на якому кожна родина розкриває свої сімейні 
традиції, конкурс для батьків, майстер – класи із батьками.  

Ми відходимо від застарілих рамок та надаємо кожному учаснику освітнього 
процесу більше свободи дій та самостійно визначати хід освітнього процесу. 
Попереду ще дуже багато роботи, спрямованої на нові освітні стандарти, цифрові 
підходи надання освітніх послуг, формування нового освітнього простору, де у центрі 
уваги – дитина та її безумовна індивідуальна траєкторія розвитку.  
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Найголовнішим для нас є створення рівноправного партнерства, де діти + 
батьки + педагоги є щаслива велика сім’я. 
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Анотація. У статті йдеться про соціально-громадянську компетентність 
дошкільника, спрямовану на виконання завдань програми Українське дошкілля та 
Базового компонента дошкільної освіти у сфері формування основ соціально-
громадянської компетентності дитини-дошкільника та є узагальненим досвідом 
роботи з дітьми дошкільного віку 

Ключові слова: національне виховання, патріотизм, діти дошкільного віку, 
громадянське виховання, компетентність. 

Патріотизм починається з любові до людини. 
Патріотизм починається з колиски. 

Василь Сухомлинський 
Однією з ключових компетентностей дитини згідно Базового компоненту 

дошкільної освіти є вільне володіння державною мовою та громадянсько-соціальною 
компетентністю [1, с. 5]. 

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному 
середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни. 

Зараз третє тисячоліття, складний суперечливий час, коли у багатьох людей 
зростає національна самосвідомість, інтерес та повага до національної культури, 
історії свого народу, мови. 

Тому, однією з важливих педагогічних задач, визначених Законом України «Про 
дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 
національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, 
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. 

Концепція дошкільного виховання в Україні сповідуючи історичний підхід до 
патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, 
українознавчі напрями. На це орієнтують і сучасні програми дошкільного виховання.  

Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий компонент дошкільної 
освіти. Його мета – забезпечення життєвої компетентності дитини, до змісту якої 
входить і поняття «бути громадянином своєї країни, патріотом свого народу». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
http://www.nus.inf.ua/
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Особливості національно-патріотичного виховання дітей дошкільного 
віку. 

Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку – це комплексна 
системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 
організацій, сім’ї, дошкільних навчальних закладів, інших соціальних інститутів щодо 
формування в дошкільників високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові 
до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 
цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 
демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-
патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості дитини-
дошкільника до українського народу, Батьківщини, держави, нації [3, с. 11]. 

Однією з важливих педагогічних задач, визначених Законом України «Про 
дошкільну освіту», є виховання в дітей любові до України, шанобливого ставлення до 
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 
національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, 
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. 

Великий педагог В. Сухомлинський підкреслював: «У дитинстві починається 
тривалий процес пізнання – пізнання і розумом, і серцем – тих моральних цінностей, 
що лежать в основі моралі: безмежної любові до Батьківщини, бажання стати 
справжнім патріотом, справжнім борцем» [4, с. 24]. 

Дошкільний вік – важливий період формування духовності особистості. 
Саме в цей період закладаються основи формування духовності, почуттів, 
сприймання світу, усвідомлення свого «Я». Яскраві враження від краси рідної 
природи, творчої праці людей, героїчних вчинків українського народу сприяють 
вихованню в дітей любові до сім’ї, українського народу, до рідної Батьківщини. 

Старший дошкільний вік – це вже той період життя дитини, в якому можна 
закласти основи національно свідомого громадянина, патріота, тобто людини, якій 
притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, 
почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток демократичного 
громадянського суспільства в Україні. 

У старшому дошкільному віці виникають реальні можливості для 
опосередкова- ного засвоєння дітьми знань, які виходять за межі їхнього життєвого 
досвіду і безпосереднього сприймання, а також які віддаленні у часі. Це створює 
сприятливі умови для ознайомлення дітей з історією рідного краю, його народом, 
специфікою праці та побуту, особливостями мови і культури [2, с. 206]. 

Я вважаю що мета патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку 
може бути досягнута шляхом реалізації таких виховних завдань: 

• утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 
переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

• виховання поваги до Конституції України, законів України, державної 
символіки; 

• підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 
ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя; 

• усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 
людини та її патріотичною відповідальністю; 

• сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 
готовності до участі в процесах державотворення, вміння визначати форми та 
способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з 
соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та 
захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності 
розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; 
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• формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 
традицій; 

• утвердження гуманістичної моральності як базової основи 
громадянського, чесності, бережного ставлення до природи; 

• формування мовленнєвої культури; 
• спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму,шовінізму, фашизму. 
Основні напрямки освітньої роботи педагога з реалізації національно-

патріотичного виховання. 
Сучасні концепції національного виховання наголошують на важливості 

національної спрямованості освіти, її органічної єдності з національною історією і 
традиціями, на збереженні і збагаченні культури українського народу. 
У Концепції дошкільного виховання в Україні зазначено, що провідними 

засадами діяльності сучасного національного дошкільного закладу мають бути 
національна психологія, культура та історія, а також загальнолюдські духовні 
надбання. 

Важливим завданням педагогічної науки і практики є забезпечення етнізації – 
природного входження дітей у духовний світ свого народу, нації як елементу 
загальнолюдської культури, позбавленого національної обмеженості та егоїзму. 
Моральна спрямованість цієї роботи вимагає єдності національного і 
загальнолюдського у формуванні національної самосвідомості, інтернаціональних 
почуттів дошкільників.  

Національне самовизначення особистості (віднесення себе до певної нації, 
відданість їй, любов та інтерес до всього національного) за такої умови не 
перероджується в національний егоїзм і негативне ставлення до інших націй, адже 
людина, яка має високу національну свідомість, поважатиме й інший народ [5, с. 21]. 

Актуальність питання патріотичного виховання дошкільників обумовлюється 
тим, що формування громадянської позиції свідомого українця має полягати в 
активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної 
землі, товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовного 
повсякденного буття, уважного ставлення до людей. Саме з раннього дитинства, з 
перших років життя дитини починається плекання національної свідомості й 
самосвідомості, при щеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів. 

Основними завданнями педагогів у роботі з патріотичного виховання 
дітей дошкільного віку є: 

• розширювати уявлення про місце кожної людини в соціальному 
середовищі, необхідність дотримання морально-етичних норм суспільства; 

• формувати у дітей позитивний образ Батьківщини та рідної домівки; 
• виховувати любов і повагу до членів своєї родини, бажання піклуватися 

про них; 
• формувати ціннісне ставлення до культури українського народу, його 

історичного минулого, мови, звичаїв, традицій; 
• виховувати почуття власної гідності як представника українського 

народу; 
• навчати дотримуватися культури поведінки у щоденній життєдіяльності; 
• почуття власної гідності як представників свого народу; 
• толерантне ставлення до представників інших національностей, до 

ровесників, батьків, сусідів, інших людей. 
Для цього в ДНЗ повинна бути створена цілісна система всебічного розвитку 

особистості майбутнього громадянина-патріота України шляхом ознайомлення дітей 
з культурою, традиціями та звичаями українського народу; а також формування у них 
почуття причетності до історії та майбутнього свого краю, пробудження і виховання 
патріотичних почуттів. 
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А також створена матеріальна та навчальна бази (добір та розробка ігор, 
конспектів занять, наочності, обладнання тощо), в кожній групі для роботи з дітьми 
доцільно створити відповідне розвивальне середовище: 

• оформити український куточок національної та народної символіки; 
• оформити добірку віршів про Україну, Київ, Дніпродзержинськ, рідну 

природу, Батьківщину; 
• зібрати бібліотечку українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, 

легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри, тощо; 
• підібрати фонотеку українських пісень; 
• підібрати та узагальнити дидактичні ігри на закріплення знань про рідний 

край та його природу; 
• підібрати ілюстрації, плакати, карту України; 
• доповнити папками, ширмами на українську тематику; 
• доповнити українським національним одягом, рушниками, посудом. 
Патріотичне почуття за своєю природою – інтегральне, оскільки об’єднує в 

одне ціле всі сторони розвитку особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, 
фізичну. 

Воно формується поступово під впливом навколишнього середовища та інших 
виховних чинників. Бути патріотом – означає любити материнську мову, свій дім, 
батьків і усіх людей, природу рідного краю, звичаї, шанувати традиції народу, 
людську працю, прагнути не лише зберігати духовні скарби народу, а й примножувати 
їх. Саме ці проблеми і є визначальними у громадянському вихованні дітей 
дошкільного віку. 

Систематична робота з патріотичного виховання дає змогу педагогам 
послідовно й системно формувати у дітей уявлення про такі складні для розуміння 
дитини моральні категорії, як добро, зло, совість, людяність тощо. 

Ключовими фігурами освітнього процесу є діти, батьки й педагоги. Всю роботу 
доцільно спланувати в трьох напрямках: 

• робота вихователя; 
• робота з дітьми; 
• робота з сім’єю. 
Роботу з патріотичного виховання дітей планувати відповідно до їхніх вікових 

особливостей і можливостей. Підвищення фахової компетентності педагогів з питань 
формування громадянської компетентності дошкільників передбачає поглиблення 
теоретичних знань та вдосконалення практичних вмінь і навичок. 

Педагоги мають: 
• досконало володіти знаннями, необхідними для реалізації завдань 

Базового компонента дошкільної освіти; 
• орієнтуватися на вікові та індивідуальні особливості дошкільників; 
• вміло поєднувати репродуктивну й продуктивну діяльність, спонукаючи 

дітей до творчої; 
• використовувати в роботі з дітьми сучасні форми роботи, ІКТ-технології; 
Дитина набирається вражень та знань про навколишнє: про близьких людей, 

про свою милу Батьківщину, які залишають у душі її незабутні спогади на все життя. 
З ранніх років вчать закладати в малюка готовність захищати й примножувати 
здобутки народу, рідного краю. Як відомо, у житті є різні цінності. Але є й такі святині, 
які ні з чим не можна зіставити і порівняти – Вітчизна, відданість рідній землі й 
народові. 

Виховання любові до своєї країни ми поєднуємо з поданням дитині 
елементарних знань про державу і право, про національну символіку – Державний 
герб, Прапор, Гімн, з вихованням поваги до символів української держави. 
Ознайомлення дітей зі звичаями, традиціями, народними обрядами, малими 
жанрами фольклору. 
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Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством 
тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови 
громадянської поведінки. Однак це лише передумови. Любов до Вітчизни 
починається з любові до своєї Малої Батьківщини – місця, де людина народилася. У 
цьому зв’язку, як мені здається, величезного значення набуває визначення мети, 
завдань, прийомів, методів, змісту та засобів патріотичного виховання дітей 
дошкільного віку. 

Сьогодні всім зрозуміло, що саме життя ставить завдання – виховувати у дітей 
любов до Батьківщини, українського народу, національну самосвідомість, 
гуманістичну мораль. 

Методи і форми роботи з патріотичного виховання. 
Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на 

якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. 
Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній 
дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, 
суспільних явищ. 

Цілеспрямоване патріотичне виховання повинно поєднувати любов до 
найближчих людей з формуванням такого ж ставлення і до певних феноменів 
суспільного буття. З цією метою факти життя країни, з якими ознайомлюють 
дошкільнят, ілюструють прикладами з діяльності близьких їм дорослих, батьків 
залучають до оцінки суспільних явищ, спільної участі з дітьми у громадських справах. 

Концепція дошкільного виховання в Україні), сповідуючи історичний підхід до 
патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, 
українознавчі та краєзнавчі напрями. На це орієнтують і різноманітні програми 
дошкільного виховання. 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує на опанування знань 
про нашу державу, виховання поваги до державних символів. Старші дошкільники 
мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших великих міст, значущі 
географічні назви (Крим, Карпатські гори, Дніпро), пам’ятні місця (Тарасова гора у 
Каневі, Хортиця, заповідник Асканія-Нова тощо). Цій меті підпорядковані заняття «Ми 
живемо в Україні, ми дуже любимо її», «Пам’ятні місця України», «Рідне місто 
(село)», «Вулиці нашого міста (села)», «Наш герб» та ін. 

Діти мають поступово усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму 
полягає і в розвитку національної економіки (це нові робочі місця, заробітна плата 
працівникам, доходи бюджету, раціональне використання яких робить життя у рідній 
країні достойним), і в підтримці національного виробника, і в економічній, 
господарській порядності власників підприємств, і в розвитку меценатства тощо. 
Щодо цього педагог може використати приклади з історії і з сучасного життя країни. 
Доцільним у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку є використання творів 
художньої літератури, в яких ідеться про історію і сьогодення України, життя дітей і 
дорослих. 

До ефективних методів і форм організації патріотичного виховання належать: 
екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць; розповіді 
вихователя; бесіди з цікавими людьми; узагальнюючі бесіди; розгляд ілюстративних 
матеріалів; читання та інсценування творів художньої літератури; запрошення членів 
родин у дитячий садок; спільні з родинами виховні заходи (День сім’ї, свято бабусь 
тощо); зустрічі з батьками за межами закладу дошкільної освіти, за місцем роботи та 
ін. 

Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до 
народознавства – вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Дошкільників 
ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, 
пояснюють зв’язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують 
розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій. 
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Значну роль у вихованні дітей відіграють народні традиції – досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в 
покоління (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати пам’ятні дати тощо). 
З традиціями тісно пов’язані народні звичаї – усталені правила поведінки; те, що 
стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як 
вітатися, як ходити в гості та ін).. 

Прилучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у думці, 
що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх 
людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, 
прислів’я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли 
(вишивка, петриківський розпис, яворівська іграшка), вони поступово отримують 
більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості 
своєрідність українського народу. Водночас у дітей розширюються знання про 
характерні для рідного краю професії людей, про конкретних їх представників. При 
цьому вихователь повинен не стільки піклуватися про збагачення знань, скільки про 
їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей. У дошкільному віці вони залюбки беруть 
участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, 
навички колективної взаємодії. Важливим напрямком роботи по вихованню любові до 
Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни. Перш за все 
необхідно згадати тих людей, які прославили нашу країну – художників, композиторів, 
письменників, винахідників, вчених, мандрівників, філософів, лікарів (вибір залежить 
від вихователя). Необхідно на конкретних прикладах, через конкретних людей 
познайомити дітей з «характером» українського народу (творчі здібності, вмілість, 
пісенність, гостинність, доброзичливість, чутливість, вміння захищати свою 
Батьківщину). 

У народі кажуть: добрий приклад – кращий за сто слів. Втілюючи цей мудрий 
педагогічний прийом у життя, педагогам необхідно запрошувати до дитсадка відомих 
людей, фахівців, чиї справи гідні наслідування та популяризації і можуть стати 
прикладом для малят. Діти бачать, що звичайні люди, які їх оточують, пишуть гарні 
вірші, випікають смачні хліби, керують складними машинами та механізмами, 
виборюють нагороди у спортивних змаганнях тощо. Тож і наші малюки, коли 
виростуть, стануть особистостями. Цікавими і повчальними є заняття, спрямовані на 
прищеплення шанобливого ставлення до різних професій та власне праці, зокрема 
екскурсії на сільськогосподарське виробництво. Малюки, 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. Неабияке значення для виховання 
свідомого громадянина є прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, 
ветеранів, до пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну; поваги до воїнів – 
захисників, кордонів Батьківщини. Діти з щирою вдячністю йдуть разом із батьками та 
вихователями до обеліска Слави, покладають квіти. Дуже великий вплив мають 
бесіди, зустрічі з ветеранами, екскурсії, використання пісень, віршів, наочного 
матеріалу. Добре коли після кожного заходу малята беруть у руки олівці та фарби й 
відтворюють свої враження в образотворчій діяльності. При ознайомленні з 
природою рідної країни акцент робиться на її красі, розмаїтті, багатстві, на її 
особливостях. Діти повинні отримати уявлення про те, які тварини живуть в наших 
лісах, які ростуть дерева, за яким деревом можна відразу визначити Україну («Без 
верби і калини нема України»), які квіти цвітуть на українських полях і луках 
(кульбабки, волошки, маки). 

Креативний підхід у роботі сучасного вихователя 
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Базовий компонент дошкільної освіти передбачає перехід дошкільної освіти 
до креативних технологій виховання і навчання, модернізацію змісту дошкільної 
освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно 
до їхніх задатків,нахилів,здібностей,індивідуальних, вікових особливостей, 
культурних потреб. Креативний підхід у роботі сучасного вихователя полягає у вмінні 
в старому знаходити щось нове, щоразу випромінювати невідоме, видозмінювати, 
випереджувати, конструювати, трансформувати інформативний шквал у практичну 
площину, до якої долучена дитяча свідомість, уява, фантазія. Вихователь – 
педагог, ведучий, інформатор, помічник, порадник, наглядач, товариш, фантазер. І 
лише його діяльність має містити експериментаторство щодо організації та 
проведення індивідуального та групового часу дошкільника. 

Пропоную реформування дошкільних закладів за допомогою введення таких 
елементів, як музичний супровід патріотичного змісту, мультимедійні засоби, 
слухання й перегляд яких не лише буде сприяти бадьорому настрою, піднесенню 
патріотичного духу, емоційності та радості, а й пробудженню здібностей і талантів 
дошкільнят. 

Особливо ефективним для розвитку патріотичних здібностей дітей, на мою 
думку, є мультимедійний проектор – засіб, без якого немислиме майбутнє сучасного 
ЗДО, завдяки якому можна пропонувати нові напрями діяльності вихователя. 
Наприклад, вдало дібраний мультиплікаційний перегляд на теми «Я і моя родина», 
«Рідний край», 

«Моя маленька батьківщина», «Традиційний посуд», «Національні іграшки», 
«Рослині символи», «Національний одяг» та ін. стимулює розвиток національно-
патріотичних якостей дитини (любов до рідного краю, любов до культурного спадку 
свого народу, виховання любові, поваги до своїх національних особливостей, почуття 
власної гідності як представників свого народу та ін).. 

Варто також впроваджувати в практику національно-патріотичного виховання 
такі реконструйовані форми роботи, адаптовані до дітей старшого дошкільного віку: 
воркшопи, дитячі дайджести, національно-патріотичні, військово-спортивні керлінги, 
тренінгові заняття з розвитку міжнаціональної толерантності дітей, культурні проекти, 
інтерактивно-мультимедійні студії, етнографічні райтси. 

Таким чином, творчий підхід вихователя до національно-патріотичного 
виховання сприятиме зацікавленості, збагаченню, вдосконаленню знань дітей 
старшого дошкільного віку [6]. 

Саме в дошкільному віці, коли дитина дуже чутлива до емоційних впливів і 
схильна до наслідування, створюються сприятливі умови для того, щоб поступово 
розкрити їй зміст народної і світової спадщини через мистецькі твори, етику людських 
взаємин, сформувати перший практичний досвід прояву душі стосовно рідних та 
близьких людей, рідної домівки, отчого краю з його природою, історією і традиціями, 
рідної мови,– усього, з чого для кожного починається Батьківщина. 

Робота з батьками з питань патріотичного виховання 
Ознайомлення батьків з роботою закладу дошкільної освіти з питань 

патріотичного виховання; залучення батьків до співпраці та стимулювання їхньої 
активної участі в ній; організація різноманітних заходів за участю батьків; 
ознайомлення батьків з результатами навчання і розвитку дітей (відкриті перегляди, 
тематичні тижні, інформація в куточках батьків). 

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати 
честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу і незалежність, людина 
не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-
моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, 
матеріальних і духовних надбань суспільства. 

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до 
найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони 
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бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними. Важливе 
значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, 
оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж 
починають засвоювати знання. 

Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в 
педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, 
народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, 
спостереження, ігри, творча діяльність та ін)., національні, державні свята [5]. 

Сімейне середовище як основа виховання громадянина-патріота 
Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї. Батьки є першими 

вихователями дитини дошкільного віку. Із сім’ї для дитини починається Батьківщина. 
Сім’я в доступних формах дбає про гармонійний розвиток дитини, опікується її 
розумовим, моральним, естетичним і фізичним вихованням. Метою родинного 
виховання загалом є формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості, 
вироблення в неї таких якостей, які допомагатимуть гідно долати життєві труднощі та 
перешкоди. Національно-патріотичне виховання дітей у родині – складний і 
суперечливий процес, на який впливають різні чинники: матеріально-економічна 
забезпеченість, соціальний стан та рівень освіти батьків, місце проживання (місто, 
село), звичаї і традиції в родині, кількість членів родини, ставлення до дітей тощо. 
Метою національно-патріотичного виховання, як складника виховання у родині, є 
виховання любові до землі, де народилась і виросла людина, до рідного краю, 
міста (села), вулиці, тобто до батьківщини; гордості за здобутки свого народу, своєї 
родини, а також гордості за минуле і сьогодення своїх співвітчизників; прагнення 
захищати інтереси родини та Батьківщини. У певному розумінні родина – це і є 
Батьківщина. Тому любов до своєї родини, матері, батька, родичів, дотримання 
духовно-культурних традицій, які вони сформували, – це ніщо інше, як вияв 
патріотизму, саме того його складника, що формується у родинних стосунках. У 
цьому розумінні взаємини у родині є для дитини ідеалом. Тут народжуються 
патріотичні почуття, виховується повага до батьків і свого родоводу, до родинних 
традицій, любов до Батьківщини і до рідної землі. 

Виховувати в родині дітей патріотами означає: підтримувати, розвивати й 
скеровувати їхні прагнення набуття й використання на практиці знань з історії рідного 
краю, історії України і її народу. Джерелом національно-патріотичного виховання є 
культ рідного слова батька й матері, колискова пісня, рідна оселя, садиба, 
Батьківщина, героїчне минуле народу, конкретні вчинки особистості, спрямовані на 
матеріальне й культурне збагачення народу. Досвід переконує: що діти, якщо з ними 
проводять у родині цілеспрямовану: роботу, успадковують славу своїх батьків, дідів, 
прадідів, славу народу. 

«Нащо клад – коли у сім’ї лад», – кажуть у народі. І в цьому вислові закладено 
глибокий педагогічний зміст. Особливу роль у національно-патріотичному вихованні у 
сім’ї відіграє загальний мікроклімат, настрій, уклад, спрямованість тощо. 

Родина є благодатним середовищем для виховання національно-патріотичної 
свідомості, почуттів і переконань у дітей. Це обумовлено, по-перше, тим, що вона є 
своєрідним мікроколективом, що ґрунтується на довірливих взаємин між чоловіком та 
дружиною, батьками й дітьми, на емоційному переживанні різних життєвих подій. 
Починаючи з перших років життя дитини, родина має великі потенційні можливо- 
сті соціального впливу на її свідомість та почуттєву сферу. Можливості ці криються 
у спільності запитів,інтересів членів родини, у їхній взаємозалежності, 
відповідальності, допомозі, в найглибших почуттях подружньої та батьківської 
любові. По-друге, у родинному середовищі втіленням національно-патріотичних 
почуттів для дитини є батьки, бабусі й дідусі. З ними у дітей пов’язуються поняття про 
свій будинок, рідні місця, свій край, свою Батьківщину. По-третє, процес 
внутрішньородинного спілкування між різними поколіннями є неперервним. Це 
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спілкування є не лише звичайним обміном інформацією, а й передачею дітям та 
онукам духовного досвіду й героїки минулого, формуванням патріотичної свідомості, 
почуттів і переконань, поведінки. Завданням закладів дошкільної освіти є залучення 
батьків вихованців до активної участі в освітньому процесі, долучення до організації 
та проведення виховних дитячих соціально значущих заходів. Батьки мають стати 
не тільки гостями на заходах, не лише спостерігачами за успіхами їхніх дітей, вони 
мають безпосередньо впливати на формування дітей власним досвідом та 
прикладом. Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підтримку ініціативи 
батьківської громади, взаємодію у розробленні та виконанні сумісних рішень щодо 
національно-патріотичного виховання дітей [7]. 

Мета дошкільного виховання полягає у тому, щоб сформувати національно 
свідомого громадянина, патріота, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й 
риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, 
спрямовані на саморозвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Бех І. Д. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді. 
Київ, 2014. 

2. Державний стандарт дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти 
в Україні. Київ, 2021. 

3. Ігнатенко П. Р., Поплужний В. Л., Косарєва Н. І., Крицька Л. В. Виховання 
громадянина: психолого-педагогічний і народознавчий аспекти: Навчально-
методичний посібник. Київ : Інститут змісту і методів навчання. 1997. 

4. Крутій К. Стежинки у Всесвіт. Харків: Гімназія, 2011. 
5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». 

Тернопіль: Мандрівець, 2017.  
6. Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку 

«Україна – моя Батьківщина». Тернопіль: Мандрівець, 2016. 
7. Тураніна Н. Формування етнокультурної компетентності дошкільника. 

Дошкільне виховання. 2006. № 8. 
8. Яловська О. О. Народні перлини для маленької дитини. Тернопіль: 

Мандрівець, 2013. 
 
 

Альона Попова, 
вихователь 

ЗДО № 7 «Дюймовочка» 
м. Шепетівка  

 
ЕМПАУЕРМЕНТ ПЕДАГОГІКА – МОТИВАЦІЯ ДО ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ОСВІТУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Анотація: Впровадження в практику роботи ЗДО з екологічної освіти 
дають підстави стверджувати, що досягнення позитивних результатів та 
високих показників сформованості екологічної вихованості старших дошкільників 
досягається методикою, в основі якої – педагогіка empowerment. Довести 
ефективність використання принципів (методів та прийомів) педагогіки 
емпаурменту в ДНЗ та розкрити суть цього напрямку педагогіки на засадах 
сталого розвитку. 

Ключові слова: сталий розвиток, екологічне виховання, емпаурмент 
педагогіка. 
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Ми живемо в час наукового та технологічного прогресу, коли стрімкий розвиток 
всіх галузей людської діяльності, бездумне використання ресурсів планети Земля 
ставить перед освітою нові завдання. 

Одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти є сталий розвиток. Це 
питання активно обговорюється людством впродовж останніх десяти років. 
Обговорюється воно на самітах, всесвітніх конференціях з питань довкілля. У 
декларації всесвітнього саміту 2002 року було зазначено, що освіта є першочерговим 
інструментом забезпечення сталого розвитку в Світі. 

Стійкий розвиток, сталий розвиток (англ. sustainable development) –загальна 
концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних 
потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в 
безпечному і здоровому довкіллі. 

Щоб визначити критерiї сформованостi основ екологiчної культури 
дошкільників, ми провели діагностику. Опираючись на данi проведеного нами 
дослiдження, можемо констатувати, що у обстежених нами дiтей дошкільного вiку 
переважають утилiтарнi мотиви ставлення до природи. Прослiдковується певний 
спад морально-етичних i естетичних орiєнтацiй дошкільників на контакт із довкiллям 
.Дітей все глибше захоплює проблема практичної користi природи для людини. Це 
деформує кут зору, пiд яким діти старшого дошкільного віку вчаться сприймати 
природу i помiчати екологiчно небезпечну ситуацiю. Поступово розвивається позицiя 
людиноцентризму, згiдно з якою дитина все бiльше вiдчуває себе єдиним 
господарем довкiлля. Зростає впевненiсть у тому, що все у природi спецiально 
створено та iснує для задоволення людських потреб, бажань i примх. У відповіді на 
питання: «Чому ти любиш природу?» , дiти вiдтворюють той запас конкретних знань 
про природу, який набули пiд час навчання у садку. Наприклад: «Я люблю природу, 
бо вона дає усе необхiдне для життя»; «Я бережу природу, адже вона годує, одягає, 
лiкує людей»; «Я люблю сонце, бо без нього людина загине вiд холоду» тощо. Серед 
улюблених тварин дiти називають собаку, «бо гарно сторожує дiм», кота, «бо ловить 
мишей», корову, «бо дає нам молоко» тощо. Однак, засмучує доволi раннiй 
прагматизм дошкільників ,який неминуче деформує взаємовiдносини дитини i 
природи. У вiдповiдностi до набутих прагматичних установок, дитина скорiш за все 
вибудовує споживацьки налаштовану програму контакту з довкiллям. 

Досить часто саме естетичнi мотиви керують поведiнкою дитини, вона 
переймається потребою прикрасити, покращити навколишнiй свiт, а тому любить 
природу, береже її «бо вона гарна»; «я люблю тварин за те, що вони милi i красивi»; 
«я дбаю про свою кiшку, бо вона пухнаста, красива. У неї голубi очi...», а якби вона 
не була такою, навряд чи ця дитина доглядала б за нею. 

Отже, результати дослiдної роботи практично вiдображають одну тенденцiю: 
незадовiльний рiвень сформованостi у старших дошкільників екологiчної культури. 
Дослiдження еко-психологiв (Дерябо С., Ясвін В.) підтверджують необхідність 
формування екологічних знань у дітей молодшого шкільного віку. Так, вченими 
доведено сенситивність даного вікового етапу, діти цієї вікової категорії найбiльш 
успiшно засвоюють знання завдяки їхнiй допитливостi i пiдвищеному iнтересу до 
вивчення природи взагалi. Тому дуже важливо почати виховувати екологічну 
свідомість з дошкільного віку. Пріоритетними цілями навчання дітей в інтересах 
стійкого розвитку є такі: вчитися аналізувати та вирішувати проблеми, діяти, вчитися 
жити і співпрацювати у колективі. Розвиток освіти для сталого розвитку потурбує 
нових педагогічно-методологічних підходів до поняття освіти, прийомів, педагогічних 
моделей освіти. На сьогоднішній день такою моделлю освіти є педагогіка 
емпаурменту. 

Що ж таке емпаурмент педагогіка? 
Педагогіка емпаурменту – це один з напрямків гуманістичної педагогіки, це 

педагогічна система, побудована на стимулюванні, а також самостимулюванні 
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суб’єкта навчання до дій в інтересах сталого розвитку. З англійсьої мови 
еmpowerment перекладається як «надання людини мотивації та натхнення до дії». 

Важливими акцентами освіти для сталого розвитку в дошкільному закладі є 
мотивація дітей до самопізнання, самонавчання через практичну діяльність. 
Cтворення умов для прийняття самостійних рішень у повсякденному житті, 
виконання дій у напрямі сталого розвитку, тобто набуття досвіду. 

Всі ці напрямки освітньої роботи включені в принципи роботи педагогіки 
Емпаурменту. 

Педагогіку емпаурменту називають ще «модель Д. Колба», засновника підходу 
«навчання практикою», «активного навчання» у педагогічній літературі ХХ ст. Вчений 
вважав, що навчання дитини починається з отримання практичного досвіду та 
умозаключення, що виникли в результаті практичної діяльності. Такий підхід надає 
дитині можливість створити нову теорію, можливість експериментувати у пошуках 
підтвердження своєї ідеї (відповідей) та подальшого вдосконалення. Концепцію ж 
коефіцієнту розумового розвитку IQ та принцип, за яким дитину (того, кого навчають) 
сприймали як «tabula rasa», або «ємність, що потрібно наповнити» Д. Колб вважав 
хибною. 

Ідею Колба розвиває у своїй практиці шведський спеціаліст Клас Мелландер і 
формує свій цикл навчання. Цей цикл стає одним із напрямків гуманістичної 
педагогіки – педагогіки «емпаурменту». 

Впровадженням цього прогресивного та потрібного руху – руху сталого 
розвитку в Україні займається відносно невелика група людей. Це такі вчені, 
дослідники, педагоги як Н. Гавриш, О. Пометун, О. Висоцька. В дошкільних закладах 
України було поступово апробовано три програмно-методичних комплекси 
«Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку» цих авторів. Основними напрямками 
роботи є формування моделей поведінки, звичок, які орієнтовані на сталий спосіб 
життя для поступового трансформування у стиль життя. 

«Сталий розвиток» охоплює три сфери життєдіяльності людини: 
 екологічну, 
 економічну, 
 соціальну. 
Ідея «сталого розвитку» – це не лише сьогодення, але й націленість на 

майбутнє, на прийдешні покоління [8]. Важливими акцентами освіти для сталого 
розвитку дошкільному закладі є мотивація дітей до самопізнання, самонавчання 
через практичну діяльність, створення умов для прийняття самостійних рішень у 
повсякденному житті, виконання дій у напрямі сталого розвитку, тобто набуття 
досвіду. Всі ці напрямки освітньої роботи включені в принципи роботи педагогіки 
емпаурменту. 

Чим же підходи педагогічної моделі – емпаурменту відрізняються від 
традиційних підходів педагогіки? Традиційна педагогіка спирається на надання 
суб’єкту нечаянно певного обсягу інформації для зміни його ставлення до того чи 
іншого явища, для зміни цінностей. Таким чином змінюється поведінка та діяльність 
дитини. Але на сьогоднішній день така схема навчання та виховання дошкільника є 
недостатньою. 

Сучасна дитина щодня отримує великий обсяг інформації з різних джерел. І не 
завжди може її всю опрацювати. Таким чином, збільшення інформації щодо 
екологічних проблем в світі не позначається на стані довкілля. 

Педагогіка емпаурменту – це можливість виходу дитини із зони комфорту, 
можливість самостійного пошуку відповідей на поставлені питання. 

Емпаурмент надає дітям можливості такі як: 
- відчуття впевненості у своїх силах і можливостях та відповідальності за 

результати своїх дій; 
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- самостійне прийняття дитиною рішень, які стосуються свого стилю життя та 
виконання цих рішень; 

- психологічний комфорт кожної дитини під час занять за допомогою 
використання спеціальних прийомів та через доступність змісту самих занять (дитина 
має можливість обирати необхідні для неї кроки для досягнення цілі). 

- умови для появи у дітей ентузіазму і почуття задоволення від результатів 
групової й індивідуальної роботи, виконання дій і вироблення навичок поведінки, 
орієнтованих на сталий розвиток, що досягається, насамперед, завдяки постійному 
позитивному (як за формою, так і за змістом) зворотному зв’язку. 

Слід кардинально змінити роль педагога в освітньому процесі. Педагог – це 
партнер, який створює розвивальне, освітнє середовище. Педагог покликаний 
створювати умови для безпечного та ефективного навчання дітей та разом з дітьми 
вести пошуково-дослідницьку діяльність, мотивувати дітей до умозаключень, 
розвивати критичне мислення. Педагогіка емпаурменту має на меті – усвідомлення 
дітьми, що саме вони є відповідальними за сьогодення та майбутнє не лише своє, 
але й всього світу в цілому; від них залежать зміни, які покращать екологічну 
ситуацію їхньої країни та в світі. 

Педагог не оцінює особисті зміни дитини, а прислуховується до неї, м'яко 
направляє. Реалізовуючи завдання педагогіки емпаурменту, педагогам слід 
керуватися принципами: «радісної перспективи», колективного партнерства, 
колективної відповідальності, принципу «тут і зараз», соціального загартування [2]. 

Також важливим аспектом, який визначений в новому Базовому компоненті 
дошкільної освіти та новому Стандарті є – «педагогіка партнерства» – тісна 
співпраця з батьками, зворотній зв`язок, в тому числі і з питань « сталого розвитку». 
Партнерська взаємодія між ЗДО та родинами вихованців може здійснюватися , 
використовуючи такі форми роботи як: 

- індивідуальні та групові бесіди з батьками; 
- анкетування/тестування, 
- консультації, 
- тренінги, 
- «круглі столи», 
- лекції, 
- флешмоби, 
- виставки, 
- тематичні ширми, стенди інформації [5]. 
Змінена концепція навчання вимагає від педагогів зміни методів та прийомів 

навчання, які спонукатимуть дітей до діяльності, до аналізу дій та наслідків, до 
критичного мислення. Це такі як: 

- соціадаптативні ігри; 
- метод « Портфоліо»; 
- методи формування ціннісних орієнтацій (ранжування, складання списків, 

протилежності, незакінчені пропозиції, чотири кути, моральні дилеми, емоційно – 
соціальні ігри) [6]. 

На сьогодні необхідним є розуміння дітьми вже в дошкільному віці того, що 
рішення питань, що повстали перед людством, неможливе без колективної 
відповідальності, тобто колективного партнерства. 

Ефективним прийомом є прийом педагогічної провокації, який 
використовується в межах проектної гри [4]. 

Для проведення провокації необхідно використати такий алгорим дій: 
- уточнення проблеми; 
- визначення суті конфлікту; 
- пошук можливих рішень; 
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- аналіз зробленого вибору спільно з дорослим. Педагогічні провокації 
направлені на формування певної звички в різних умовах. З цією метою педагогам 
необхідно створювати педагогічні провокації в повсякденні та в грі, а також на 
заняттях. 

Для того, щоб навчити дошкільника діяти в педагогіці емпаурменту, 
використовують такі алгоритми дій: запрошення до дії, пробний крок, трикутник 
взаємозв’язків, моделювання взаємодії, перший досвід, рольова гра. 

Цікавою та ефективною формою роботи є проведення соціадаптативних ігор. 
Такого плану ігри сприяють формуванню у дітей вміння домовлятися з однолітками (і 
не тільки), працювати колективно, в команді. 

Існують такі види соціоадаптативних ігор: 
- ігри на виявлення лідера (ігри: «Вірші Барто», «Фотографія для сімейного 

альбому», «Скільки пальців?») 
- ігри для створення команди; 
- ігри, які спрямовані на прояв внутрішньої свободи дітей; 
- ігри-прогнозування. 
Наприклад: дидактична гра «Побудуємо будинок». Педагог пропонує дітям 

побудувати житло для будь-якого персонажу (котик, гномик, їжачок, тощо) з 
покидькового, підручного матеріалу. Спочатку пропонується збудувати будиночок з 
паперу, коробок. Але шляхом аналізу діти приходять до того, що таке житло є 
непрактичним. Адже, якщо піде дощ, воно розмокне. Дорослий пропонує поміркувати 
над тим, зякого матеріалу доречніше будувати міцний будинок та чому. 

Отже, педагогіка «емпаурменту» передбачає, що кожен суб'єкт навчання 
повинен бути соціально активним, відповідати за свої дії та їх наслідки, 
усвідомлюючи їх. Поступовий, планомірний перехід України та всього світу до 
педагогіки «сталого розвитку» повинен відбуватися і відбувається відповідно до 
принципів Конвенції ООН з питань навколишнього середовища. 
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ПІДГОТОВКА ДІТЕЙ ДО ШКОЛИ ЗА ВИМОГАМИ НОВОГО БАЗОВОГО 

КОМПОНЕНТА 
 

Анотація. Про наступність між дошкільною та початковою освітою як 
необхідну умову для реалізації завдань гармонійного всебічного розвитку дитини. 

Ключові слова: Базовий компонент, підготовка, до школи, дошкілля, роль 
педагога.  

Cвіт не стоїть на місці. Суспільство отримує все нові та нові виклики. 
Відбуваються суттєві зміни і в освіті, в тому числі і дошкільній. З являються нові 
напрямки освітньо-виховної роботи, нові прийоми та методи, форми роботи, 
інноваційні підходи. Змінилися державні стандарти та Базовий компонент дошкільної 
освіти. Новий базовий компонент дошкільної освіти затверджено 12 січня 2021 року. 

На сьогоднішній день основним завданням освіти – є послідовний, 
безперервний розвиток особистості від самого народження та впродовж життя. Саме 
в цьому процесі є важливою наступність освіти. Фахівці вважають дошкілля часом 
формування навичок та компетентностей. Принципи, методи, прийоми, які 
використовуються в дитячому садку продовжують використовуватися педагогами в 
початкові школі. В цьому прослідковується взаємозв’язок дитячого садка та школи, а 
також наступність дошкільної та початкової освіти. 

Принципи наступності освіти прослідковуються в наступних пунктах: 
Провідною діяльністю першачків так як і дошкільнят залишається гра. Саме гра 

є основним елементом навчання в перших класах. 
- Інтегрований підхід до навчання, який передбачає поглиблене, цілісне 

бачення дітьми навколишньої дійсності.  
- Індивідуальний підхід до кожної дитини, орієнтація на особистість, на її 

індивідуальні інтереси, потреби, здібності, уміння та навички.  
- Компетентністний підхід: як в дитячому навчальному закладі так і в 

початковій школі формування компетентностей дитини відбувається за освітніми 
лініями, але враховуючи індивідуальні особливості кожного учасника освітнього 
процесу.  

- Діяльнісний підхід до навчання дітей як в ЗДО так в і початкові школі. Діти 
набувають власний досвід, приймаючи безпосередню (практичну) участь в ігровій, 
руховій, пізнавально-дослідницькій, господарчо-побутовій, мистецькій діяльності.  

Новий базовий компонент дошкільної освіти базується на гуманістичних 
засадах. Цей документ побудований на наступних принципах: 

- Право кожної дитини на отримання якісної дошкільної освіти. Діти 
незалежно від фінансового стану їх родини, стану здоров’я, умов проживання мають 
право на повноцінну дошкільну та середню освіту.  

- Демократичність: дитина розглядається як суб’єкт освітньої діяльності, 
яка є активною та самостійною у своїх діях.  

- Принципи сталого розвитку, педагогіки емпаурменту. Ці принципи в 
новому базовому компоненті відображаються у формуванні екологічної, економічної 
та соціальної свідомості, а також відповідальності за свої дії та їх наслідки.  

- Принцип взаємодії всіх пов’язаних з дошкіллям установ. 
Змінилася і роль педагога в освітньому процесі. Вихователі ЗДО та 
педагоги початкової школи виступають фасилітаторами. Тобто вони є 

партнерами, супроводжують та мотивують діяльність дітей. Головним завданням 
дорослого в ЗДО та початковій школі є організація навчально-розвивального 
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середовища. Педагог створює психологічно і емоційно позитивну, спокійну 
атмосферу для дітей, будує взаємини з дітьми на засадах партнерства. Освітнє 
середовище, яке організовує дорослий повинно бути безпечним та забезпечувати 
гармонійний всебічний розвиток дитини. Також вихователі та педагоги початкової 
школи повинні звертати особливу вагу роботі з батьками. На сьогоднішній день така 
робота полягає у тісній співпраці з батьками та соціально-психологічному супроводі 
сімей своїх вихованців. Необхідно проводити такі заходи: 

- індивідуальні бесіди з батьками щодо рівню знань дітей та підготовки їх 
до школи,  

- тематичні консультації ( « Психологічна готовність дітей до школи», «Як 
підготувати дитину до школи?»), 

- проведення « круглих стлів», 
- анкетування, 
- консультування в вайбері,  
- створення інтернет форумів для батьків, 
- організація « Днів відкритих верей». 
Мета дослідження: Розглянути необхідність наступності в освіті, яка 

забезпечує цілісний розвиток особистості дитини, а також ефективну підготовку 
дошкільнят до школи. Відповідно до поставленої мети були визначені завдання 
дослідження: здійснити теоретичний аналіз питання наступності дошкільної та 
шкільної освіти відповідно до нового державного Стандарту.  

Методи педагогічного дослідження: методи вивчення педагогічного досвіду, 
методи теоретичного дослідження. 

Виклад основного матеріалу статті: В законі України «Про освіту» 
говориться про те, що останній рік перед школою є обов’язковим для підготовки 
дошкільнят. Готуючи дітей до школи, вихователі ЗДО мають спиратися на принцип 
наступності освіти. Наступність між дошкільною та початковою освітою відображено у 
напрямках роботи з дітьми. Це є формування наступних навичок та умінь: 

- уміння критично мислити( аналізувати, досліджувати, ставити питання, 
шукати відповіді, робити висновки, обгрунтовуючи власну думку, розв’язувати 
проблемні ситуації, не боятися приймати самостійні рішення); 

- уміння креативно мислити, що проявляється у творчості дітей та 
ініціативності; 

- формування та розвиток емоційного інтелекту( розуміння своїх емоцій, 
вміння правильно їх виражати та керувати ними, контролювати); 

формувати лідерські здібності та вміння працювати як самостійно так і в 
колективі, в команді.  

Наступність між дошкільною та початковою освітою необхідна умова для 
реалізації завдань гармонійного всебічного розвитку дитини. 

Наступність освіти в закладах дошкільної та початкової освіти стає можливою , 
коли реалізуються: 

- спільні напрямки роботи (підходи, принципи), які відповідають віковим та 
індивідуальним особливостям дитини; 

- визначено види діяльності дитини, в які відбувається розвиток та 
навчання кожної дитини; 

- використання відповідних форм та методів роботи педагогів, що 
відповідають віковим та психологічним особливостям дітей; 

- узгодженості та цільовій єдності в розвитку дитини на етапі дошкільної 
та початкової освіти; 

- послідовне, планомірне формування компетентностей дошкільників та 
дітей початкової школи.  

Дошкільний вік – це перша драбинка формування та розвитку базових 
компетентностей , а також навичок. Період « дошкілля» гармонійний розвиток усіх 
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якостей та процесів (інтелектуальних, вольових, емоційних), а також досягнення 
відповідної до цього віку психологічної, фізіологічної та тілесної зрілості. Саме таким 
чином відбувається планомірний, безболісний, безпечний для психіки дитини перехід 
до систематичного шкільного навчання, опанування нової для дитини соціальної 
ролі, ролі «учня», опанування нових дій, які сприяють навчальній діяльності. Саме 
«психологічна зрілість» дітей дошкільного віку надає можливість відбутися успішному 
розвитку навчальних навичок на наступних етапах шкільного життя. В початковій 
школі відбувається навчальна діяльність, яка безпосередньо спирається ті надбання 
дитини, що вона отримала в період дошкільного віку. 

Існує таке поняття як «базові якості старших дошкільників». Це поняття вміщує 
в собі сукупність особистісних якостей (активність, самостійність, ініціативність, 
спостережливість, креативність, відповідальність, справедливість, чуйність, 
шанобливе ставлення до людей різного віку) дитини, що закладаються в 
дошкільному дитинстві і забезпечують прояв її активності в природному та 
соціальному оточенні. 

Поряд із базовими якостями дошкільнят новий Базовий компонент розглядає 
поняття «ключові компетенції дошкільнят», такі як: 

- здоров’язбережувальна та рухова компетентність; 
- сенсорно-пізнавальна компетентність; 
- технологічна та предметно- практична компетентність; 
- природничо- екологічна компетентність( реалізація принципів сталого 

розвитку); 
- ігрова компетентність; 
- мовленнєва та художньо-мовленнєва компетентності; 
- дослідницька компетентність; 
- логіко- математична компетентність; 
- особистісна компетентність; 
- мистецько-творча. 
Ключові компетентності дітей мають реалізовуватися в освітньому процесі, 

починаючи з дошкільного дитинства, маючи продовження в початковій школі , а 
також впродовж всього життя.  

Основним завданням початкової школи є розвиток компетентностей дітей , які 
були набуті ними в дошкільному віці. Це розвиток таких компетентностей як: 

- самостійність;  
- спостережливість;  
- допитливість; 
- комунікація з однолітками, тощо. 
Першочерговим завданням для старшого дошкільного віку є розвиток цих 

особистісних якостей дитини. Реалізація цього завдання відбувається за освітніми 
напрямами, які пропонує нам новий Стандарт дошкільної освіти: 

- освітній напрям «Особистість дитини», 
- освітній напрям «Дитина в сенсорно- пізнавальному просторі», 
- освітній напрям «Дитина в соціумі», 
- освітній напрям «Дитина в природньому довкіллі», 
- освітній напрям «Гра дитини», 
- освітній напрям «Мовлення дитини», 
- освітній напрям «Дитина у світі мистецтва». 
Саме за такими напрямками вихователі повинні формувати інваріативні 

(незмінні) та варіативні ( змінні) компетентності майбутніх першачків.  
Вихователі старших груп мають бути ознайомлені з освітніми програмами і 

технологіями навчання початкової школи. 
Завдання навчально-виховної роботи за старшими дошкільнятами 

реалізуєються відповідно до чинних комплексних програм, які рекомендовані МОН 
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України. Ці програми орієнтовані на індивідуальність кожної дитини, розкриття її 
творчого потенціалу та потенційних можливостей. Важливим моментом виконання 
наступності дошкільної та початкової освіти є обмін педагогічним досвідом 
вихователів та вчителів початкової школи. Обмінюватися педагогам необхідно 
формами організації діяльності дітей , методами та прийомами своєї роботи.  

З метою обміну досвідом вихователі та вчителі початкових класів планують 
таку методичну роботу як: 

- проведення спільних семінарів, майстер класів, тренінгів, «круглих 
столів», ділових ігор, педагогічних рад ; 

- проведення спільних педагогічних проектів; 
- розроблення методичних рекомендацій, тощо, 
- перегляд відкритих занять, уроків (перейняття досвіду). 
- організація екскурсій дошкільнят до школи. До першого класу, 

присутність на уроці.  
Висновок: Питання підготовки дітей до школи є важливим. Адже саме від того 

наскільки психологічно та фізично дитина готова до набуття нової ролі «учня» буде 
залежати довжина в часі періоду адаптації до школи та її гармонійне, спокійне 
проходження.  
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ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНИХ ТА ЕСТЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ  

У ДОШКІЛЬНИКІВ  
 
Анотація. Музейна педагогіка – інноваційна технологія у сфері 

особистісного виховання дошкільників. Використання засобів музейної педагогіки 
пробуджує в дітей відчуття приналежності до свого роду, до рідної землі, 
прагнення долучитися до культури українського народу, його традицій. Музей дає 
можливість донести до дітей різноманітність способів, за допомогою яких можна 
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ознайомитися з надбаннями культури, сформувати у них стійку потребу 
отримувати естетичну насолоду від творів мистецтва.  

Ключові слова: музейна педагогіка, музей, завдання музейної педагогіки, 
міні-музей, мета і завдання міні-музеїв, принципи та етапи створення міні-музеїв, 
форми роботи в міні-музеях.  

Музейна педагогіка – порівняно новий, але вже популярний напрям навчально-
виховної діяльності, наукова дисципліна на перетині музеєзнавства, педагогіки й 
психології, яка розглядає музей як освітню систему. Музейна педагогіка є 
інноваційною технологією у сфері особистісного виховання дошкільників, створює 
умови для розвитку людини у спеціально організованому розвивальному предметно-
просторовому середовищі. Музейна педагогіка – галузь діяльності, що здійснює 
передачу культурного досвіду на основі міждисциплінарного та полі художнього 
підходу через педагогічний процес в умовах музейного середовища. Даний термін 
вперше ввів у 1934 році у науковий обіг німецький дослідник К. Фрізен. 
Обґрунтування процесу входження музейної педагогіки в освітній простір дошкільних 
навчальних закладів знаходимо в роботах О. Классової, М. Коваль, О. Медвєдєва, 
А. Разгона, Б. Столярової, Т. Шевченко, М. Юхневича та інших [1, с. 397].  

Моделюючи освітній простір в дошкільному закладі та розглядаючи його 
елементи як засоби педагогічного впливу на дитину, вихователі дедалі частіше 
створюють куточки українознавства, тематичні експозиції у приміщеннях груп, чи 
окремих приміщеннях, організовують різні просвітницькі програми для дітей і 
дорослих.  

«Дошкільне дитинство – найбільш сензитивний період для першого 
знайомства з предметним світом музею, адже уміння бачити, що включає здатність 
спостерігати, помічати, аналізувати та міркувати, формується з самого раннього 
дитинства» [1, с. 398]. Науковці вважають, що музейно-педагогічні програми повинні 
впроваджуватися в роботу з дітьми старшого дошкільного віку. Це відповідає 
традиціям світової практики й особливостям психології дітей 5-6 років. 

Використання засобів музейної педагогіки дає змогу пробудити в дітях відчуття 
приналежності до свого роду, до рідної землі, прагнення долучитися до культури 
українського народу, його історії, традицій. В широкому сенсі можна виокремити 
наступні завдання музейної педагогіки: виховання любові до рідного краю; 
формування самосвідомості, вміння успішно адаптуватися в навколишній світ; 
можливість реалізуватися у відповідності зі своїми схильностями та інтересами, 
виявити індивідуальність; формування дитячо-дорослої спільної діяльності на 
матеріалі музейної практики; освоєння інноваційних технологій, формування 
професійної компетентності педагогів. 

Музейна педагогіка розглядає музей як місце, де виховуються почуття і 
формується особистісне емоційне ставлення до певних фактів, традицій, історичних 
подій тощо.  

Музей – це культурно-освітній та науково-дослідний заклад, призначений для 
вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і духовної 
культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної 
спадщини. За своїм профілем музеї поділяються на такі види: історичні, археологічні, 
краєзнавчі, природничі, літературні, меморіальні, мистецькі, етнографічні, технічні, 
галузеві тощо [8]. Діяльність дитячих музеїв спрямована не на те, щоб запам’ятати 
сукупність знань, а на розвиток бажання та вміння вчитися.  

Традиція створювати музеї-кімнати та міні-музеї притаманна сьогодні багатьом 
дошкільним навчальним закладам.  

Опрацювавши відповідну літературу з даної проблематики, можна виокремити 
такі принципи у створенні міні-музеїв:  

 принцип інтеграції – міні музей повинен враховувати зміст освітньої 
програми ЗДО та допомагати в реалізації її цілей і завдань окремих освітніх галузей; 
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 інтерактивність – міні-музей повинен надавати вихованцям можливість 
реалізувати себе в різних видах дитячої діяльності (використовувати експонати в 
сюжетно-рольових іграх, створювати вироби і включати їх в загальну експозицію 
тощо); 

 принцип науковості – представлені експонати повинні достовірно 
відображати тематики міні-музею, пояснювати різні процеси і явища в рамках 
обраної теми науковими термінами і в той же час доступною для дитини мовою; 

 принцип культуровідповідності – міні-музей має бути орієнтований на 
залучення дітей до світової культури, загальнолюдських цінностей через засвоєння 
цінностей і норм національної культури в ході безпосередньої освітньої діяльності в 
музейному просторі; 

 принцип різноманітності – наповнення міні-музею експонатами різними 
за формою, змістом, розмірами, що відображають історичну, природну та культурну 
різноманітність навколишнього світу; 

 принцип регіональності – міні-музей повинен передбачати організацію 
роботи з дітьми по ознайомленню їх культурною спадщиною регіону, а також 
культурою інших народів, що сприяє розвитку толерантності та формування почуття 
патріотизму; 

 принцип безпечності – міні-музей має бути безпечним для 
вихованців [3; 8]. 

Справді, у сучасному розумінні міні-музеї – це осередки, які створені 
відповідно до певної теми і можуть містити, крім «музейних експонатів», дитячі 
роботи, фотоматеріали, ілюстрації, короткі описи експонатів, відповідну дитячу 
літературу тощо. Вони є частиною освітнього простору дитячого садка, де 
відбуваються заняття, екскурсії, експериментально-дослідницька та самостійна 
діяльність дітей. Міні-музеї здатні збагатити дошкільника враженнями від нових і 
незнайомих предметів, які він не міг бачити в звичайному середовищі, розвивати 
пізнавальні здібності та уявлення про навколишній світ [4]. 

Створення міні-музеїв в дошкільному закладі є складним та довготривалим 
процесом, основними етапами якого є: постановка цілей і завдань; вибір 
приміщення або місця; збір експонатів для міні-музею та збір інформації, матеріалу; 
оформлення міні-музею; розробка плану використання міні-музею; поповнення міні-
музею експонатами; вибір екскурсовода – ними можуть бути як вихователі, батьки, 
так і старші дошкільники; відкриття міні-музею; проведення екскурсій і занять в міні-
музеї [6].  

Сьогодні чи не найважливішими і найактуальнішими напрямками в музейної 
педагогіки є духовно-моральне та громадсько-патріотичне виховання. Останнє 
впливає на формування характеру та самосвідомості особистості.  

Педагоги нашого дошкільного закладу також розглядають музей не лише як 
науково-просвітницький осередок, але і як центр культури, що розв’язує завдання 
розвитку, навчання та виховання особистості. Музейні експонати мають унікальну 
особливість впливати одночасно на інтелектуальні, вольові та емоційні сторони 
особистості дитини. Музей дає можливість донести до дітей різноманітність способів, 
за допомогою яких можна ознайомитися з надбаннями культури, сформувати у них 
стійку потребу отримувати естетичну насолоду від творів мистецтва. Саме тому ми 
почали активно впроваджувати в практику роботи закладу засоби музейної 
педагогіки. 

Головна мета вихователів нашого дошкільного закладу в межах музейної 
педагогіки – це виховання культурно-творчої особистості, яка сприймає, цінить, 
втілює в життя принципи добра і краси. Задля успішного досягнення мети, ми 
прагнемо максимально розширити естетичне, художнє середовище, в якому 
виховуються діти через створення міні-музеїв у дошкільному закладі.  
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Музейна педагогіка в нашому дошкільному закладі – це енергія творчої 
діяльності педагогічних працівників, завдяки якій цей напрямок успішно розвивається 
в нас протягом кількох років. Така діяльність захоплює педагогів, духовно-збагачує та 
розвиває дітей, подобається батькам. На сьогодні у нас напрацьовано чимало 
практичних матеріалів для роботи з дітьми: конспекти занять, сценарії свят, розваг 
конкурсів, пошуково-дослідницька робота тощо.  

Уже в наймолодшому віці діти починають цікавитися різними предметами, 
адже дитина пізнає навколишній світ, накопичуючи чуттєві враження від предметів, 
що її оточують. Під час зустрічі дитини з предметом, який розповідає про минуле, не 
тільки відбувається насичення естетичними враженнями, а й засвоюються етичні 
правила та норми. Пізнаючи нове, незвичайне, діти, як правило, залучають у сферу 
своїх інтересів і батьків. Створення навіть маленької експозиції залучає різноманітні 
форми роботи не тільки з педагогами і дітьми, а й із сім’ями дітей. Батьки активно 
підтримують усі починання вихователів щодо музейної справи. Саме разом з 
батьками на сьогодні в нашому дошкільному закладі було створено такі міні-музеї як 
«Український віночок» і «Іграшки своїми руками». Зокрема, метою створення першого 
є ознайомлення дітей з різноманітними видами українських віночків як символів та 
оберегів українського народу. Експозиція міні-музею містить багато різноманітних 
українських віночків (обрядових, сезонних), які були створені педагогами, дітьми та 
батьками вихованців закладу. Це і віночки з різноманітних квітів, виготовлених з 
бісеру, паперу, аплікації тощо. Міні-музей має план роботи, складений відповідного 
до вікової групи дітей. Також міні-музей має: розробки занять для кожної вікової групи 
з теми «Український віночок», презентації для дітей та педагогів, підбірку творів 
художньої літератури, пісень, дидактичний матеріал для ігрової діяльності.  

Міні-музей «Іграшки своїми руками» складається з таких розділів: іграшки із 
тканини, іграшки з паперу, іграшки з ниток, ляльки-мотанки, глиняні іграшки, їстівні 
іграшки, іграшки з покидькового матеріалу. До міні-музею також створено план 
роботи по ознайомленню дітей з народними українськими іграшками, інформаційний 
матеріал з ілюстраціями, рецепти їстівних іграшок, розробки по виготовленню 
різноманітних іграшок, конспекти занять. 

При оформленні міні-музею педагоги дотримувались наступних правил: 
оформлення куточка з урахуванням етичних норм; міні-музей повинен враховувати 
зміст освітньої програми дошкільного закладу та допомагати в реалізації цілей і 
завдань окремих освітніх галузей; експозиції міні-музею мають постійно 
доповнюватися і оновлюватися з урахуванням вікових особливостей дітей групи; 
наявність дитячих меблів та обладнання для проведення занять-мандрівок, ігор-
розваг, ігор-подорожей, дидактичних ігор, бесід з дітьми, організації тематичних 
виставок; дотримання правил безпеки, гігієнічних умов.  

Можна виокремити наступні ефективні форми роботи з дітьми в міні-музеях: 
словесні – інтегровані заняття, бесіди, дискусії, читання художніх творів, бесіди з 
використання українського фольклору, вивчення віршів, пісень тощо; наочні – 
демонстрація експонатів, старих фотографій, перегляд відеозаписів, виставки 
сімейних колекцій тощо; практичні – екскурсії, які проводять вихователі, чи самі діти, 
досліди, художньо-продуктивна та ігрова діяльність, зокрема організація сюжетно-
рольових, дидактично-розвивальних ігор, віртуальні екскурсії тощо [6].  

Методи, що використовуються в музейній педагогіці різноманітні і підходять 
для дітей всіх вікових груп: занурення в минуле, маніпулювання з музейними 
предметами, обігрування ситуації, зміна інтер’єрів, екскурсії по виставці, 
демонстрація експонатів тощо [7; 8].  

Також на базі міні-музеїв з дітьми проводяться заняття щодо ознайомлення з 
природою, з розвитку мовлення, образотворчої діяльності, математики. За 
допомогою музейних експонатів вихователі формують у дітей художньо-естетичну, 
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комунікативно-мовленнєву, логіко-математичну, художньо-мовленнєву 
компетентності. 

Таким чином, міні-музеї стали невід’ємною частиною розвиваючого 
предметного середовища нашого дошкільного навчального закладу. Збирання будь-
якої колекції – це чудова нагода для виховання корисних і необхідних для життя 
навичок дошкільників. Спільна робота дитини і дорослого обов’язково дасть чудовий 
результат, що породжує відчуття близькості, взаєморозуміння, бажання й надалі 
діяти разом.  

У дошкільному віці починається фактичне становлення особистості. Тому ми 
прагнемо не лише дати дитині уявлення про навколишній світ, але й виділити при 
цьому змістовні опорні елементи, які слугуватимуть їй у майбутньому ціннісними 
орієнтирами. І саме музей дає змогу збагатити дітей враженнями від предметів, яких 
вони ніколи не бачили й не могли бачити у повсякденному житті, розширити їхній 
кругозір, сформувати системне уявлення про світ. 
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АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ,  

ЯК ОДНА З ПЕРЕДУМОВ ПІДГОТОВКИ ДО ШКОЛИ ЗА ВИМОГАМИ 
ОНОВЛЕНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Анотація. Виховання і навчання дітей у дитячому садочку носить освітній 

характер і враховує два напрями отримання дітьми знань та умінь: широке 
спілкування дитини з однолітками і дорослими, і організований навчальний процес. 
Розкрита роль батьків у формуванні особистості дитини. 
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«Дитина-ніжний паросток, який стане могутнім деревом, дитинство вимагає до 
себе особливої уваги » – В. Сухомлинський. 

Сучасна базова програма розвитку дитини дошкільного віку, як головну мету 
виховання визначає, формування життєздатної, гнучкої, свідомої та творчої людини. 

Саме на це завдання орієнтований, весь процес навчання, та виховання в 
дошкільному навчальному закладі, та знаходить логічне продовження у навчанні у 
школі. Дошкільна освіта є невід’ємним складовим та першим рівнем у системі освіти. 
Стартовою платформою особистісного розвитку дитини. В основу Базового 
компоненту покладено традиційні для шкільної освіти ідеї гуманістичної педагогіки, 
спрямовані на гуманне ставлення до дитини [3]. 

Уже в дошкільному віці формується особистість дитини, цей процес тісно 
пов’язаний з розвитком емоційно-вольової сфери, із формуванням інтересів та 
мотивів поведінки, перед усім типовими для даного етапу розвитку взаємин з 
дорослими. Освоєння в дошкільному дитинстві, нових змістовних видів діяльності, 
сприяє розвитку глибоких та стійких емоцій, пов’язаних не лише з близькими, а й з 
віддаленими цілями , не тільки з тими об’єктами, що дитина сприймає, а й з тими, які 
уявляє. Змінюються її спосіб життя, зміст і форми спілкування з іншими людьми, різко 
зростають можливості фізичного і психологічного розвитку, породжуючи нові 
потреби, інтереси, а отже і нові спонукання до дедалі більш різноманітних видів 
діяльності. Проте, ці зміни ще загострюються на початку шкільного навчання, коли 
дитина переживає значну психологічну кризу. Зменшити інтенсивність протікання 
останньої дає змогу цілеспрямована підготовка дітей до школи [3]. 

Головна потреба дошкільника бути – повноправним членом суспільства жити і 
почувати себе на рівних з дорослими. Однак реально включитися у доросле життя 
він не може, через його складність і свої обмежені можливості. Єдиною діяльністю, 
яка дає змогу подолати цю суперечність є гра, у якій дитина виконує роль дорослого 
як носія певних сукупних функцій. 

Також у процесі ігрової діяльності зароджується і диференціюються нові види 
діяльності, формується зображувальна діяльність, вперше з’являються елементи 
праці і навчання.  

В. Сухомлинський називав гру величезним світовим вікном, крізь яке в 
духовний світ дитини вливається живильний потік слів, уявлень, понять про 
навколишній світ. 

Обов’язковою вимогою до навчання, ігор, вправ, завдань, які 
використовуються в роботі з дошкільниками, має бути їх ігровий, розважальний 
характер. Адже дошкільний вік – це період коли основною діяльністю є сама гра. 
Дитина дошкільного віку навчається граючись. У грі простіше засвоюються знання, 
формуються вміння та навички [5]. 

Дорослим потрібно створювати дитині такі умови діяльності, в яких вона 
обов’язково зустрінеться з успіхом. Але успіх повинен бути реальним, а похвала 
заслуженою. Бажано, щоб вихователь, батьки однаково розуміли межі, які не мають 
бути дуже широкими, або дуже вузькими, а відповідати віку дитини.  

Особливе значення для дитини є засвоєння правил поведінки в товаристві з 
однолітками. Знання цих правил забезпечує гуманістичну спрямованість особистості, 
уміння співвідносити власні інтереси з інтересами оточення, встановлювати з 
однолітками партнерські стосунки. Отже, важливим моментом особистісного 
розвитку дитини є знання норм спілкування та розуміння необхідності їх дотримання. 
Таким чином, цей компонент передбачає розвиток у дітей потреби спілкування з 
іншими, уміння підлаштовуватися під інтереси звичайної групи, розвивати уміння, 
впоратися з роллю учня. 
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Усі батьки мріють щоб їх дитина виросла успішною і щасливою людиною. І ми 
радіємо маленьким досягненням наших дітей. Але щоб виростити справжню 
особистість необхідно докласти чимало зусиль. Підтримка батьками процесу 
формування особистості дитини дуже велика:  

- Дотримання спільних вимог щодо розпорядку дня; 
- Допомога дитині у використанні щоденних гігієнічних процедур; 
- Заохочення дитини до активної рухової діяльності; 
- Забезпечення необхідними матеріалами; 
- обговорення з дитиною призначення предметів; 
- Залучення до виконання доручень; 
- Спільне розв’язування вправ, ігор, завдань; 
- Організація для спільних сімейних вправ; 
- Збагачення емоційної сфери дитини враженнями від театральних, 

літературних творів, з подальшим відображенням їх у грі; 
- Залучення дитини до спостереження; 
- Розмова про права дитини, моделювання відповідної поведінки; 
- Дотримання з дитиною літературної мови, своєчасно виправляти 

мовлення дитини; 
- Надання можливості дитині брати участь у розмові з дорослими, з 

близькими по телефону; 
- Обговорення з дитиною конфліктних ситуацій; 
- Щоденне читання книжок з подальшим обговоренням; 
- Слухання дитячого пісенного репертуару; 
- Відвідування з дитиною кінотеатрів, музеїв, театрів, виставок, галерей, 

концертів; 
- Брати активну участь у проектах, святах, розвагах, конкурсах, майстер-

класах [3]. 
Отже, роль батьків величезна, але не всі батьки в умовах відірваності від 

дошкільної установи, можуть забезпечувати повну всебічну підготовку своєї дитини 
до шкільного навчання, засвоєнню шкільної програми. Тому велику роль 
забезпеченню наступності відграє співпраця батьків і дошкільного навчального 
закладу. 

Отже, розвиток дитини – це цілісне утворення яке включає в себе достатньо 
високий рівень розвитку мотиваційної, інтелектуальної сфер, та сфери довільності. 
Відставання у розвитку однієї з них, призведе до гальмування інших [1]. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ: 

КУТОЧОК ДЛЯ БАТЬКІВ ПО-НОВОМУ 
 
Анотація. У статті обгрунтовано проблему створення нових сучасних 

онлайн-ресурсів для роботи з батьківською громадою. Стаття містить 
рекомендації, переваги та покрокове створення дошки Padlet для батьків. 

Ключові слова. Сервіс Padlet, онлайн-ресурси, онлайн-редактор Canva. 
У зв’язку з адаптивним карантином традиційний куточок для батьків утратив 

свою актуальність, адже батьки батьки не мають змогу ознайомитися з його 
інформацією [2, с. 51]. 

Перед колективом нашого закладу постало питання – знайти новий, дієвий 
спосіб, для того, аби інформувати батьків щодо організації освітнього процесу, новин 
закладу, новин груп, щоб висвітлювати досягнення дітей, знайомити з інформацію від 
вузьких спеціалістів та так щоб дана інформація була розміщена в одному місці та 
була доступною для батьків. 

Тому, щоб реалізувати дану ідею вирішили застосувати сучасні онлайн-
ресурси, а саме віртуальні інтерактивні дошки в сервісі Padlet. 

Що ж таке Padlet сервіс? Як його створити і користуватися ним? 
Padlet – це сервіс, який допомагає створювати онлайн-дошки, на яких можна 

розміщувати окремі плитки-дописи з текстовою інформацією, посиланнями, 
зображеннями, можна прикріплювати файли, аудіо- та відеозаписи. Їх легко 
застосовувати в роботі з батьками вихованців.  

Щоб створити віртуальну дошку, зареєструйтеся на сайті padlet.com. Для 
реєстрації використайте електронну пошту або наявний акаунт Google. Відтак ви 
опинитеся на домашній сторінці.  

Для того щоб створити власну дошку, натисніть на кнопку «Створити Padlet». 
Перегляньте приклади різних типів розміщення матеріалів та оберіть уподобаний 
макет. Відтак справа відредагуйте дошку – введіть назву, оберіть шпалери та шрифт, 
увімкніть коментарі тощо. 

Готову дошку наповніть контентом відповідно до теми. Для цього справа знизу 
натисніть на рожевий плюсик або двічі клацніть лівою кнопкою миші в будь-якому 
місці дошки. Відтак натисніть на область зі значками й у новому вікні оберіть те, що 
хочете додати. Наприклад, натисніть «Надіслати», щоб додати ілюстрацію чи фото.  

Якщо хоч змінити елементи місцями, просто перетягніть їх за допомогою 
курсора. Коли дошка буде готова, натисніть на кнопку «Поділитися» та оберіть, як 
саме надати до неї доступ батькам або колегам. Там само можна запросити їх для 
спільної роботи над дошкою. 

Як застосовуємо в роботі з батьками. 
Сервіс дає змогу ознайомлювати батьків з організацією діяльності дітей у 

закладі дошкільної освіти. Для цього ми створили онлайн – куточок для батьків ЗДО 
№ 9 «Пролісок» Нетішинської міської ради, де розмістили статут закладу, правила 
для батьків, графік роботи закладу, освітню програму, а також матеріали педагогів –
предметників: практичного психолога – пам’ятку «Адаптація дітей дошкільного віку», 
соціального педагога «Булінг в ЗДО», музичного керівника, керівника гуртка з 
англійської мови. Уже другій рік поспіль у закладі діє онлайн логостудія «Фідбек», 
керівник вчитель-логопед, яка теж створила свою віртуальну дошку, де розміщує 
матеріали для батьків. 

https://padlet.com/
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Також педагоги кожної групи створили такі онлайн-куточки для батьків, куди 
розміщують розклад, розпорядок дня, правила для батьків, іменинників, консультації, 
пам’ятки тощо. Тобто, все те, що ми розміщували у куточку для батьків в роздягальні- 
перенесли на віртуальну дошку. 

Так ми ознайомлюємо батьків із різними напрямами роботи. Тематичні дошки 
нам допомогли значно поліпшити просвітництво батьків щодо роботи з дітьми. До 
того ж зросла кількість батьків, які ознайомлюються з інформацією. 

Також за допомогою сервісу Padlet ми організували онлайн-конкурс «Диво 
гарбузове», на якій розмістили фото виробів з гарбуза. На віртуальній дошці можна 
не лише розміщувати найрізноманітніші види контенту, а й взаємодіяти з ним – 
ставити оцінки, вподобайки та залишати коментарі. Так батьки мали змогу 
проголосувати за вподобані роботи та прокоментувати їх. 

Також на віртуальні дошки своїх груп педагоги нашого закладу завантажують 
кольорові плакати, буклети чи флаєри. Для того, щоб створити такий буклет не 
потрібно бути графічним дизайнером, щоб створювати гарні плакати, оголошення, 
запрошення, звіти. Достатньо опанувати безкоштовний онлайн-редактор Canva. 
Дізнайтеся, як зареєструватися та користуватися ним. 

Створювати ілюстровані матеріали в онлайн-сервісі для графічного дизайну 
Сanva в сотні разів простіше, ніж у PowerPoint. Це тому, що Сanva пропонує силу-
силенну шаблонів. Сервіс знадобиться вам, коли потрібно швидко створити листівку, 
оголошення, плакат чи інфографіку з цікавим дизайном, а часу і навичок бракує.  

Редактор Canva використовувати просто. Є безкоштовна версія, функціоналу 
якої вистачить, щоб зробити дизайн для будь-яких цілей. Ви матимете доступ до 
сервісу з будь-якого комп’ютера, планшета чи телефону. Будь-який шаблон можна 
переробити під свою ідею. Змінюйте текст, кольори, фони і зображення так, як вам 
потрібно.  

Розгляньмо, як за допомогою сервісу Canva створювати привабливу 
інфографіку. 

Спочатку потрібно зареєструватися. 
Зайдіть на сайт сanva.com. Зареєструйтеся одним зі способів. 
Перший спосіб: натисніть «Реєстрація через Google» або «Реєстрація через 

Facebook». Ніяких персональних даних не потрібно буде вводити. Вони 
«підтягнуться» автоматично із зазначених сайтів.  

Другий спосіб: натисніть «Зареєструватися». А далі – введіть ім’я, електронну 
адресу та пароль для сайту сanva.com.  

Оберіть шаблон 
Робота в сервісі Canva не займе багато часу, адже ви користуєтеся готовими 

шаблонами. Впишіть свій текст, за потреби підставте інше зображення замість 
пропонованого. Вуаля – дизайн готовий!  

Розпочніть роботу, натиснувши кнопку «Створити дизайн» (у правовому 
верхньому кутку), далі потрібно оборати шаблон, в якому ви будете працювати. 
Відтак натисніть на групу шаблонів, яка вам потрібна. Наприклад, вам необхідно 
створити плакат про подію, яка відбудеться у вашому закладі. Натисніть: 
Маркетинг → Плакат → Дитячий плакат. Серед шаблонів оберіть один, який вам до 
вподоби.  

Використовуйте будь-який із безплатних варіантів готових шаблонів. Щоб знати, 
який безплатний, треба навести на нього курсор – з’явиться напис «БЕЗК».  

Усі текстові поля шаблону заповнені англійською мовою. Натисніть на те поле, 
яке будете заповняти, виділіть наявний текст і видаліть його кнопкою Delete на 
клавіатурі. Далі введіть ваш текст. Зайві текстові поля, графічні елементи можна 
видалити.  

В елементах плаката за потреби змініть:  
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 положення – захопіть елемент курсором, перетягніть у потрібне місце та 
відпустіть; 

 розмір, кут – виділіть елемент, натисніть на один із кружечків, що з’являться в 
кутках елемента, та розтягніть або стягніть; натиснувши на знак «стрілочки», 
покрутіть елемент, відпустіть, коли знайдете потрібне положення;  

 колір – виділіть елемент, на верхній панелі натисніть на квадрат із наявним 
кольором, оберіть інший колір із запропонованих.  

Редагуйте зображення просто в сервісі: обріжте, використайте фільтр, 
відрегулюйте яскравість, контрастність, насиченість і відтінок. Усі інструменти – на 
верхній панелі.  

Додайте нову сторінку до вашого шаблону (кнопка «Додати сторінку») або 
скопіюйте ту, яку вже створили (піктограма «подвійний аркуш»). Усі сторінки 
відображатимуться одна під одною. Щоб видалити сторінку, натисніть на піктограму 
«кошик».  

Організуйте командну роботу. За допомогою вкладки «Створити команду» 
введіть електронні адреси колег і надішліть запрошення. Відтак підключіть колег, 
щоб разом редагувати дизайни.  

Додайте елементи. 
Якщо загалом шаблон вам підходить, але потрібно додати деякі елементи, 

Canva пропонує обрати на панелі ліворуч):  

 фото; 

 елементи: діаграми, рамки, фігури, ілюстрації, піктограми; 

 текст: заголовок, підзаголовок, основний текст, готові макети текстових полів; 

 фон: однотонний або фотографії; 

 додані файли – завантажуйте свої фотографії та створюйте потрібний дизайн. 

 Збережіть готове зображення. 
Коли дизайн готовий, збережіть його на пристрій. Для цього на верхній панелі 

натисніть піктограму «стрілка вниз». Виберіть тип файлу: JPG, PNG, PDF чи PDF для 
друку. Відтак натисніть «Завантажити».  

Використовуйте сервіс та створюйте гарні сучасні зображення й документи для 
роботи чи особистих потреб. Успіху! 

Переваги сервісу Padlet та Canva: 
- прості та доступні у використанні; 
- компактні у висвітленні інформації (тобто не засмічує телефон батьків, коли 

постійно у вайбер скидати консультації, фото і т.д.); 
- цікаві, сучасні та інноваційні для батьків; 
Отож, сучасне життя спонукає нас до урізноманітнення та оновлення форм 

спільної роботи з батьками. А віртуальна дошка Padlet та редактор Сanva – це дієві 
способи взаємодії з батьками вихованців і водночас незамінний ресурс для тих, хто 
по-новому дивиться на звичні речі та намагається вдосконалювати простір співпраці. 
Тож спробуйте такі ресурси і заохочуйте з їхньою допомогою батьків цікавитися 
життям закладу! 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДИТИНИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ 

ІГРОВОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ: ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
 

Анотація. У статті обґрунтовано доцільність використання гри як 
ефективного методу соціалізації дитини з особливими освітніми потребами. 
Наголошено на тому, що гра є активним засобом корекційного та розвивального 
впливу у корекційному процесі закладу дошкільної освіти, визначено завдання 
педагога та вимоги до організації гри. Демонструються думки багатьох відомих 
учених щодо використання гри в процесі морально-етичного виховання дітей.  

Ключові слова: освітньо-корекційний процес, гра, ігрова діяльність, 
соціалізація, дитина з особливими освітніми потребами. 

Сучасні зміни у дошкільній освіті, впровадження інтегрованого та інклюзивного 
навчання дітей з особливими освітніми потребами вимагає переорієнтації на новітні 
напрями освітньої діяльності, чіткої визначеності корекційної спрямованості даної 
роботи з різними групами дітей, індивідуалізації освітнього процесу як у групах 
спеціального призначення так і у інклюзивному просторі. Освітньо-корекційний 
процес має спрямовуватися у першу чергу на соціалізацію дітей з особливими 
освітніми потребами у закладі дошкільної освіти, а також на розвиток у таких дітей 
усіх психічних процесів, на попередження, корекцію та компенсацію їх 
психофізичного розвитку. Дослідження вчених (Т. Власової, М. Гнєзділової, О. Лурія, 
М. Певзнер, О. Стрєбєлєвої, Г. Сухарєвої) довели, що чим краще організовано 
освітньо-корекційну спрямованість навчання та виховання, тим більший вплив іде на 
розвиток збережених функцій у дитини. Таким чином уся освітньо-корекційна робота 
повинна бути неподільно пов`язана з процесом соціалізації, навчання та виховання 
дітей [3, с. 167].  

Беззаперечним є факт успішного корекційного впливу на дитину у тому 
випадку, коли дитина соціалізована в спеціальне освітнє середовище. Досвід роботи 
з дітьми з особливими освітніми потребами дає змогу стверджувати що ігрова 
діяльність з її різноманітними предметними, рольовими та соціальними діями дає 
дитині змогу активізувати емоційні, інтелектуальні та вольові зусилля. Серед усіх 
видів діяльності саме ігрова дає змогу дитині враховувати власні життєві цілі та 
потреби й забезпечує її зв'язок з предметним, соціальним і природним середовищем. 
До того ж гра допомагає розвивати самостійність та формувати соціальну єдність і 
товариськість. Що більше досвіду набуває дитина в організації ігрової діяльності, то 
ліпше в неї розвивається ігрова компетентність. Саме завдяки грі дитина 
розвивається, отримує інформацію про навколишній світ, збагачує досвід комунікації, 
вона є першим кроком з освоєння норм і правил проживання в соціальному 
середовищі.  

Вагомі аргументи на підтвердження значення гри для розвитку дитини 
містяться у працях І. Сєченова, І. Павлова, П. Лесгафта, Т. Осокіної [4].  

Гра є не лише фактором настрою, емоцій дитини, а й важливим чинником 
розвитку функцій мозку, серцево-судинної, нервової систем її організму. Саме тому 
вихователь має створити умови, за яких реалізовуватиме спеціальні освітньо-
корекційні завдання щодо соціалізації, розвитку та навчання дітей з особливими 
освітніми потребами.  

Вплив на різні сторони розвитку дитини з особливими освітніми потребами 
повинен бути комплексним, спрямованим на усунення або полегшення недоліків та 
розвиток пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, фізичних та моторно-
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рухових навичок, досягнення відповідного рівня вихованості [2, с. 16]. У зв`язку із 
вирішенням питання ефективного корекційного впливу та можливої соціалізації 
дитини виникла необхідність покращення практики освітньої роботи, яка спрямувала 
теоретичну думку на проблему взаємозв`язку навчання дітей з їхнім розвитком. З 
цього приводу слід пригадати положення Л. Виготського про те, що навчання 
повинно випереджати розвиток, будуватися на потенційних можливостях дітей, які 
можливо реалізувати лише у процесі навчання за допомогою педагога. Процес 
навчання повинен вести за собою розвиток дитини, навчання виступає позитивним 
тоді, коли воно стимулює розвиток, «веде його за собою», а не слугує просто 
збагаченню дитини новими знаннями, які легко входять в її свідомість.  

У практиці дошкільного виховання дітей з порушеннями розвитку особливої 
актуальності набуває положення про провідну роль навчання в розвитку 
(Л. Виготський, Д. Ельконін, В. Запорожець), особливо в сенситивні періоди, коли 
дитина найбільш чутлива і коли в неї особливо ефективно формуються певні психічні 
процеси (в дошкільному віці – це сприймання, пам’ять, мовлення). На відміну від 
дошкільників з типовим розвитком діти з особливими потребами самостійно не 
оволодівають ні специфічними видами дитячої діяльності ні соціальними формами 
поведінки. Мислення і мовлення дітей з особливими потребами при спонтанному 
розвитку виявляються на дуже низькому рівні. Разом з тим, досвід дошкільного 
виховання дітей з особливими освітніми потребами свідчить про їх значні потенційні 
можливості, які можуть бути реалізовані тільки в умовах, особливим чином, 
організованого навчання.  

З огляду на педагогічну цінність гри, освітня лінія Базового компонента 
дошкільної освіти «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, 
самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування 
стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому [1, с. 12]. 

Важливе завдання вихователя – об’єднувати дітей у гру, під час якої вони 
вправлятимуться в ігровому позитивному спілкуванні, виявлятимуть і 
спостерігатимуть людяність, відповідальність, справедливість, самовладання, 
дружність. Досвід участі дітей в іграх, які ініціює дорослий прокладає місточок до 
співучасті. Діти навчаються спільно діяти, набувають навичок, необхідних для 
взаємодії з природним та соціальним світом. Завдяки грі вдосконалюється 
мотиваційна якість будь якої діяльності дитини, що в подальшому сприяє її 
соціалізації. 

Завдання педагогів в організації ігрової діяльності дітей наступні: створювати 
умови для вільної самостійної ігрової діяльності дітей; використовувати різні види 
ігор, допомагати дітям опановувати способами рольової поведінки; активізувати їх 
уяву і стимулювати творчість; сприяти виникненню в грі дружніх, партнерських 
відносин та об’єднуватися за інтересами [2, 17]. 

Завдання ігрових технологій полягають у формуванні навичок ефективного 
спілкування, розвитку у дітей вміння елементарного самоконтролю, мовного 
висловлювання, саморегуляції своїх дій, взаємин з оточуючими, зняття страху перед 
будь якою діяльністю, сприянні розвитку в дітей активної позиції, самостійності, 
творчості. Завдання, яке необхідно реалізувати педагогам дошкільного закладу, 
полягає в тому, щоб в результаті застосування ігрових технологій підготувати дитину 
до подальшого успішного життя [1]. 

Дорослий має стати партнером у грі, взірцем для наслідування, носієм 
моральності та толерантності. Використовуючи систему розвивальних впливів на 
дитину з особливими освітніми потребами засобами гри потрібно враховувати що 
розвивальне середовище потребує постійного збагачення середовища і якісного 
педагогічного супроводу з боку дорослого. 

Зважаючи на вищеозначене маємо підстави для висновку про те, що метою 
застосування ігрових технологій в розвитку дітей дошкільного віку є організація 
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власної діяльності дітей в атмосфері взаєморозуміння. Ігрова технологія – це 
система педагогічних впливів, яка базується на взаємодії дітей у мікрогрупах та 
мікрогруп між собою за посередництва гри, де педагог виконує роль порадника, 
наставника, а дитина утверджується як затребувана особистість. Для того щоб діти 
відчували себе активними учасниками ігрової діяльності необхідно щоденно 
збагачувати їхній ігровий досвід, зацікавлювати, створювати моменти здивування та 
позитивні враження. Щоб навчити дітей взаємодіяти під час гри пропонуємо дітям 
різні види спільної діяльності, під час яких вони вправляються і ігровому позитивному 
спілкуванні, вчаться спостерігати, домовлятися між собою тощо. В такий спосіб 
опосередковано впливаємо на соціалізацію дітей засобами гри та набутого ігрового 
досвід дітей. 
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КРОКИ ДО ПАРТНЕРСТВА 

ОСНОВНІ ІДЕЇ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА ТА ДІЄВІ СПОСОБИ 
НАЛАГОДЖЕННЯ СПІВПРАЦІ ВИХОВАТЕЛЯ ТА БАТЬКІВ 

 
Анотація. Стаття розкриває суть ідеї педагогіки партнерства, яка 

ґрунтується на взаємодії між дітьми, педагогом і батьками.  
Ключові слова: ключові компоненти, педагогіка партнерства, взаємодія, 

співпраця, канали спілкування. 
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 Робота з 
батьками завжди була традиційною складовою дошкільної освіти, адже заклад 
дошкільної освіти є першим соціальним середовищем, до якого дитина потрапляє із 
сім’ї. Дорослі учасники освітнього процесу мають усвідомити значущість партнерської 
взаємодії між закладом освіти і родиною, оскільки така співпраця покликана створити 
сприятливі умови для виховання здорової, соціально адаптованої, всебічно 
розвиненої дитини.  

Закон «Про освіту» надає батькам вибір впливати на навчання та розвиток 
власної дитини, на визначення траєкторії її навчання, на організацію освітнього 
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процесу у закладі. У батьків з’явилась можливість більш активно брати участь у 
розробці проєктів, стратегії розвитку, вони мають змогу обирати зручну для себе 
форму допомоги педагогу, дитячому колективу, разом з педагогами брати 
відповідальність за реалізацію поставлених завдань, активно долучатися до змін в 
освіті [4]. 

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає собою систему 
методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до 
розвитку особистості. Серед авторів: В. О. Сухомлинський, Ш. А. Амонашвілі, 
І. П. Волков, І. П. Іванов, А. С. Макаренко, В. А. Караковський, С. М. Лисенкова, 
В. Ф. Шаталов та інші. За педагогікою партнерства дитина – добровільний і 
зацікавлений соратник, однодумець, рівноправний учасник освітнього процесу, 
турботливий і відповідальний за його результати. 

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між 
вихователем, дітьми і батьками. Діти, батьки та вихователі, об’єднані спільними 
цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, 
рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. 

Педагог має бути другом, а родина – залучена до побудови освітньої траєкторії 
дитини. Педагогіка партнерства визначає істинно демократичний спосіб співпраці 
педагога і дитини, який не відкидає різниці в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але 
передбачає безумовну рівність у праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і 
взаємну вимогливість [2]. Сутність педагогіки партнерства полягає в демократичному 
та гуманному ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, 
на повагу, права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити педагог. 

Стосунки партнерства складаються там, де діти і дорослі об’єднані спільними 
поглядами і прагненнями. Сучасне навчання і виховання дітей вимагає нової 
педагогічної етики, визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага та 
творче співробітництво вихователя та дитини. Ця етика утверджує не рольове, а 
особистісне спілкування (підтримка, співпереживання, утвердження людської 
гідності, довіра); зумовлює використання особистісного діалогу як домінуючої форми 
навчального спілкування, спонукання до обміну думок, вражень, моделювання 
життєвих ситуацій; включає спеціально сконструйовані ситуації вибору, авансування 
успіху, самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Принципово важливою є орієнтація 
партнерської діяльності вихователя та дітей на розвиток творчості – творчої 
активності, творчого мислення, здібностей до адекватної діяльності в нових умовах. 

Основні принципи: повага до особистості; доброзичливість і позитивне 
ставлення; довіра у відносинах, стосунках; діалог – взаємодія – взаємоповага; 
розподілене лідерство (про активність, право вибору та відповідальність за нього, 
горизонтальність зв’язків); принципи соціального партнерства (рівність сторін, 
добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 

В сучасній теорії набуває поширення концепція соціал – конструктивізму, суть 
якої полягає в тому, що люди конструюють свою (соціальну) реальність в процесі 
взаємодії з іншими, оди з одним. Важливу роль в цьому процесі відіграє саме діалог. 
В актуалізації суб'єкт-суб’єктної взаємодії з батьками, дошкільний педагог виступає як 
фасилітатор (анг. facilitator – допомагати, полегшувати, сприяти). 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, по-перше сприяє зближенню в дитячій свідомості образів 
педагога та членів сім'ї за рахунок набуття цими найближчими людьми спільних рис, 
певного уподібнення. Зокрема, образ педагога де формалізується, пом’якшується, 
споріднюється з образами батьків. Водночас дитина починає сприймати членів 



206 

 

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, як то: батьківські збори, групові та індивідуальні консультації, 
бесіди, оформлення «батьківських куточків». Тут потрібні зовсім інші підходи. 
Насамперед важливо змінити об’єкт-суб'єктивні відносини, тобто усвідомити самим і 
переконати членів родини, що вони є суб’єктами навчально-виховного процесу. 

По-друге, 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 
«батьки-діти-вихователі», сприяє формуванню в дітей базових якостей особистості 
(відповідальності, самостійності, креативності, працелюбності та ін.). 

Сучасний спосіб інтеграції дітей у дорослу спільноту характеризується 
«авторизацією» – переосмислення, проблематизація дітьми образу дорослого в 
якості проекції їх власного психологічного майбутнього (типові приклади: режисерські 
ігри, явища дитячої субкультури, тощо). 

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. 

Зі стилю спілкування, зі стилю стосунків дорослих між собою дорослих і дітей 
виростає вихованість особистості: 

Успішне спілкування ґрунтується на 3-х позиціях: 
- безоцінне поводження з дитиною; 
- визнання того, що дитина відчуває; 
- надання дитині вибору. 
Батькам дуже важливо не оцінювати власних дітей, надзвичайно складно 

визнати, що дитина може довіряти своїм відчуттям, своїм почуттям, своїм думкам. 
Таке розуміння стилю батьківської поведінки конче необхідне дошкільним педагогам 
для організації співробітництва з сім'єю заради розвитку, виховання та навчання 
дитини. Пошук шляхів, спрямованих на формування взаєморозуміння та довіри, 
побудови партнерської взаємодії між закладом і родиною, має ініціювати 
педагогічний колектив.  

Отже, в сучасній дошкільній освіті батьківсько-педагогічна взаємодія 
розглядається в таких аспектах: 

Рекомендації щодо організації педагогічної взаємодії 
1. Дефіцит часу батьків вимагає чіткого розпланування роботи. 
Завчасно попереджати про певні заходи. Запрошення для нових батьків є дуже 

важливими. 
2. Батьки-активісти повинні бути ознайомленими з усіма питаннями і з ними 

треба узгоджувати плани. 



207 

 

Найбільш важливими є узгодження того, як має здійснюватися контроль за 
дітьми та основні моменти регулювання їхньої поведінки. 

3. Хороший метод впливу може полегшити завдання батьків. 
4. Контакт між школою та батьками, як самоціль батьківської кооперації. 
Яка головна мета батьківської співпраці? Залежно від відповіді, можуть 

виникати нові пріоритети та рішення. 
Спілкування з окремими батьками може бути продуктивним у разі дотримання 

таких порад: 
Рекомендації для активного слухання: 

- намагайтеся уважно слухати; 
- давайте короткі, стимулюючі відповіді (кивання, відповіді типу «ммм», «о 

так»), дайте співрозмовнику закінчувати свої речення. Не перебивайте його; 
- не нав’язуйте ідей, думок, відчуттів, критики, вирішення чи порад. Це завжди 

можна зробити пізніше; 
- виявляйте співчуття не в словах, а у поведінці; 
- зверніть увагу на манеру говорити: інтонацію, підвищення голосу; 
- слухайте не тільки слова, а й відчуття, які стоять за ними; 
- активне слухання забирає багато часу, тому запасіться часом для розмови. 

Формальне спілкування з батьками 
Формальна розмова відбувається за попереднім записом. Це дає можливість 

обом сторонам підготуватися до розмови. 
Форми розмови: 
- інформативного характеру; 
- розмова-порада; 
- повідомлення поганих новин; 
- розв’язання проблем. 
Деталі хорошої розмови: 
Умови: 
- підготовка; 
- атмосфера; 
- положення; 
- підсумок. 
Підготовка до розмови: 
- яка ціль розмови? 
- Коли і де буде відбуватися розмова? 
- Як довго вона буде тривати? 
- Хто присутні? 
- Яка моя роль і роль інших у цій розмові? 
- Що буде з'ясовуватися? 
- Що я очікую від розмови? 
- Яку реакцію і аргументи я можу очікувати від інших і що робити з цим? 
- Якої інформації я потребую? 
Положення: як лідер розмови, ви повинні бути спроможним слухати і дивитися 

на батьків, не оцінюючи їх. Будьте чесні і відкриті. 
Атмосфера. Можна запропонувати каву чи чай. Не вживайте складних слів під 

час розмови з батьками, пристосовуйтесь до їхнього рівня розмови. 
Підсумок. Заздалегідь подумати про висновок. 
Інформативна бесіда 
Батьки – це перші, хто відповідає за дитину. В ДНЗ ви берете частину 

відповідальності на себе. Разом ви ведете дитину до самостійності і емоційної 
стабільності. Для вас важливо бути хорошим партнером. 

Важливо звернути увагу 
• Ознайомити з метою цієї бесіди.  
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• Повідомляти інформацію коротко і зрозуміло. 
• Задавати питання, що стосуються різних аспектів. 
• Уникати кліше: «я розумію, що ви маєте на увазі», або «о, це не так погано». 
• Відповідати співрозмовнику коротко та зрозуміло. 
• Задавати відкриті запитання, що співрозмовник відповідав на них так, як йому 

зручно. 
Розмова для отримання порад 

Батьки часто бувають невпевнені у тому, чи вірно вони виховують дитину, 
особливо, якщо перша дитина. Для них фахівець є своєрідним «експертом», який 
знає, що і як робити. Протягом бесіди з надання порад пам’ятайте, що стосунки 
дитини та її батьків відрізняються від ваших з нею стосунків. 

Завжди стежте за тим, чи вірно зрозуміли батьки вашу пораду. 
- Не нав’язуйте батькам свої поради. 
- Не дозволяйте батькам думати, що ви надаєте батькам готову пораду і від 

них вже нічого не вимагається. 
- Знаходьте разом вирішення проблем. 
- В разі необхідності зверніться до батьків. 

Повідомлення поганих новин 
Темами розмови можуть бути: поведінка дитини, проблеми ДНЗ, батьків 

(дитина спізнюється або взагалі залишається вдома). Ця бесіда може викликати різні 
емоції. 

Метою розмови з приводу поганих новин є не лише повідомлення цих поганих 
новин, але й надання підтримки. 

Варто звернути увагу 
• Формулюйте погані новини ясно і конкретно. 
• Не чекайте довго, одразу ж повідомляйте погані новини. 
• Давайте короткі зрозумілі пояснення, будьте чесні та відкриті. 
• Зупиняйтеся більше на незрозумілих пунктах.• Заохочуйте інших до пошуку 

рішення. 
• Надайте можливі пропозиції. 
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. 
Сьогодні у практиці роботи використовуються різні форми співробітництва 

дитячого садка з родинами: індивідуальні, групові, колективні. Найпоширеніша 
форма індивідуальної роботи з родиною – консультації та бесіди. Сьогодні, на жаль, 
педагоги майже не відвідують сім 'ї вдома, що дуже збідню можливості вихователів, 
адже встановлення особистісного контракту дає змогу об’єктивно з’ясувати 
педагогічну позицію сім'ї, ознайомитися з умовами, в яких живе дитина, тактовно 
допомогти родині зрозуміти та виправити якість помилки або вжити рішучих заходів 
щодо оздоровлення виховної ситуації в сім'ї в цілому. 

Для групової роботи варто об’єднувати родини зі схожими проблемами у 
вихованні дитини: ті, наприклад, де занадто вимогливі, суворі, жорсткі батьки, або 
родини, де повсякчас виникають конфлікти між дитиною та батьками тощо. Для таких 
груп родин варто розробити конкретні рекомендації, поради, які б допомогли 
виправити становище (надання відповідної методичної літератури, побудова 
конкретної та посильної моделі дій, проведення тренінгів, консультацій, 
ознайомлення з кращим досвідом тощо). 
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Роз’яснювальна та виховна робота, бесіда, диспути підвищують довіру батьків 
до педагога, його порад, рекомендацій, сприяють налагодженню партнерських 
взаємин між батьками та вихователями. Членів родини залучають до участі в 
підготовці та проведенні ранків, тематичних виставок-консультацій, «днів відкритих 
дверей», відкритих занять, конференцій з обміну досвідом родинного виховання. 
Ведення журналів запитань і відповідей допомагає встановити тісний взаємний 
зв’язок. Усі означені форми роботи з членами родини між членами родини та 
педагогами покликані активізувати педагогічний всеобуч, зальна мета якого – 
підвищити педагогічну та психологічну освіту дорослих, сприяти грамотному 
застосуванню ними знань у царині сімейного виховання. 

Основною формою колективної роботи були і є загальні батьківські збори. 
Оскільки діти сьогодні часто ростуть у неповних сім’ях і в їхньому вихованні подекуди 
участь беруть не тільки батьки, а й інші члени родини, такі збори точніше, на думку, 
було б назвати родинними. Вони сприяють налагодженню конструктивних взаємин із 
сім’ями вихованців. 

Складаючи план загальних зборів, вихователь добирає теми, виходячи із 
запитів батьків та вікових особливостей дітей за основними лініями розвитку 
фізичного, соціально-ціннісного, мовленнєвого, художньо-естетичного, креативного, 
пізнавального. Основними завданнями, що стоять перед дошкільним навчальним 
закладом у роботі з батьками є: 

• вивчення родини дітей; 
• педагогічне просвітництво батьків; 
• залучення батьків до активної участі в освітньому процесі; 
• вивчення та поширення найкращого сімейного досвіду з розвитку 

дошкільників. 
Потрібно використовувати наступні форми роботи з родинами: 
 індивідуальні – вступне анкетування, співбесіди, консультації, 

відвідування вихованців вдома; 
 наочно-письмові – дошки оголошень, інформаційні листи, тематичні 

виставки, стенди, родинні газети тощо; 
 групові – консультації, практикуми, гуртки за інтересами, зустрічі з 

цікавими людьми тощо; 
 колективні – дні відкритих дверей, спільні свята, засідання батьківського 

комітету, батьківські збори. 
Процес залучення батьків до освітнього процесу дошкільного закладу є досить 

складним і містить такі етапи: 
 актуалізація потреб батьків в освіті і розвитку власної дитини; 
 забезпечення психолого-педагогічної просвіти батьків як замовників 

освітніх послуг у дошкільному закладі; 
 партнерська взаємодія педагогів і батьків на основі гуманізації відносин, 

пріоритету загальнолюдських цінностей, особистісно-діяльнісного підходу до 
організації освітнього процесу з дітьми. 

Відтак усі форми роботи з батьками набувають особистісного спрямування і 
наповнюються новим змістом, а саме: 

• особистісна орієнтація на дитину; 
• ділова позиція педагога – поруч із батьками у їхньому ставленні до 

дитини, до її розвитку з усіма радощами і труднощами; 
• конкретний прикладний характер; 
• пріоритет розв’язання проблеми, яка стоїть перед батьками найгостріше; 
• сувора регламентація за часом та спрямуванням на конкретний 

очікуваний результат; 
• психологічний зміст взаємодії. 
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Ефективність співпраці батьків і педагогів залежить насамперед від того, як 
складається взаємодія дорослих у цьому процесі. Результат фізичного розвитку і 
зміцнення здоров’я дітей може бути успішним лише за умови, якщо педагоги і батьки 
стануть рівноправним партнерами, адже вони виховують тих самих дітей. У основі 
цього союзу має бути: 

- єдність прагнень та інтересів, поглядів на освітній процес; 
- вироблення спільних цілей та завдань; 
- спільний пошук шляхів досягнення очікуваних результатів. 
В свій час Василь Сухомлинський наголошував, що час і батькам і педагогам 

глибоко усвідомлювати, що ані заклад без сім’ї, ані сім’я без закладу не можуть 
упоратись з найтоншими, найскладнішими завданнями становлення людини [5]. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

СУЧАСНОГО ДИТЯЧОГО САДКА 
 

Анотація. У статті приділяється увага реалізації інтегративного підходу 
для формування у дошкільнят цілісного системного світобачення. 

Ключові слова: інтеграція, інтегрований підхід, модернізація. 
Інтегрований підхід до освіти – ключовий у Концепції Нової української школи 

та в роботі сучасних дитячих садків. Сьогодні інтеграція – необхідна умова переходу 
закладу дошкільної освіти на новий рівень його розвитку, осучаснення освітнього 
процесу та забезпечення більш якісної дошкільної освіти вихованців. Перехід до 
інтеґрованого освітнього процесу є нагальною потребою сьогодення, що обумовлено 
модернізацією дошкільної освіти та психофізіологічними особливостями сучасних 
дошкільників, їхніми соціокультурними запитами. 

Процес інтеграції у ЗДО – це цілеспрямований і систематичний процес 
об’єднання освітніх напрямів, спрямований вирішувати освітні завдання під час 
взаємодії педагогів і вихованців. Інтеграція – це інновація, яка дає можливість 
розширювати кругозір дітей і розвивати їхню пізнавальну активність навколо однієї 
теми в різних видах діяльності, що сприяє формуванню цілісної картини світу у 
взаємозв’язках. Інтегрований підхід до організації змісту та процесу дошкільної освіти 
забезпечує формування цілісної реалістичної картини світу дитини, основ світогляду. 

Внаслідок інтеграції дитина оволодіває не стільки окремими знаннями з різних 
галузей, сфер життєдіяльності, скільки цілісними знаннями про світ, у якому живе, 
його природу, людей, саму себе, тобто системою поглядів на довкілля в цілому та 
власне «Я». Ідея інтеграції змісту дошкільної освіти у різних сферах життєдіяльності 
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дитини зумовлена концептуальними положеннями оновленого Базового компонента 
дошкільної освіти. Побудова освітнього процесу з дітьми дошкільного віку 
здійснюється на основі формування досвіду дитини у спілкуванні з дорослими та 
однолітками в усіх видах діяльності, які реалізуються в дошкільному віці (предметно-
практичній, ігровій, образотворчій, пізнавальній) в універсальному розвивальному 
середовищі на засадах діяльнісного, компетентісного, особистісно-орієнтованого, 
інтегрованого, соціокультурного принципів організації освітнього процесу [1]. 
Основними характеристиками інтеграційного освітнього процесу виступають: радісне 
проживання подій, смислове наповнення, активне залучення дитини у процес, 
взаємозбагачення соціальних контактів та предметно-змістовних характеристик та 
явищ, які засвоює дитина. 

Інтегрована діяльність у дитячому садку дозволяє досягти різнобічного 
розгляду об’єкта, показати взаємозв’язок явищ, інтенсивно формувати у дитини 
розумові операції аналізу, синтезу та порівняння, узагальнення, тощо. 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 [2]. Інтегроване заняття – це заняття, яке не залишає 
байдужою жодної дитини. 

Виконуючи основне завдання Базового компонента - розвиток цілісної, життєво 
компетентної особистості, – ми активніше використовуємо принцип інтеграції не 
тільки на організованих фронтальних заняттях, а й в усіх видах діяльності дітей 
протягом дня. На заняттях та в повсякденному житті передбачаємо постійну 
зайнятість дітей, надаючи пріоритетів спілкуванню, обговоренню, спостереженню, 
дослідницько-пошуковій, руховій діяльності тощо. Досить важливо, щоб дитина 
отримувала знання, вміння і навички невимушено, а у цікавій і захоплюючій формі 
протягом цілого дня її перебування в ЗДО. 

Формами організації інтеґрованого навчання в сучасному ЗДО є: інтеґровані 
заняття (у тому числі комплексні, тематичні, домінантні тощо), інтеґрований 
(тематичний) день, інтеґрований цикл. 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. 
З метою активного застосування принципу інтеграції розробляємо тематичні 
навчально-виховні блоки, на основі яких працюємо з дошкільниками протягом дня і 
плануємо роботу навколо однієї теми, яка проходить через усі види діяльності дітей.  

Педагогічні умови реалізації принципу інтеграції:  
- урізноманітнення різних форм пізнавальної діяльності дошкільників: 

заняття, дослідницько-пошукова діяльність, спостереження, моделювання, читання 
творів дитячої художньої літератури, розгляд картин тощо. 

- поєднання матеріалу з різних сфер життєдіяльності (освітніх напрямів) та 
використання набутих знань, умінь і навичок дітей у процесі їх життєдіяльності.  

- тісна співпраця дорослих та дітей, надання їм права вибору та можливості 
самостійно знаходити шляхи розв'язання завдань або проблемних ситуацій.  

Аналіз роботи показує, що використання інтегрованого підходу до організації і 
планування освітнього процесу в ЗДО значно підвищує результати нашої роботи з 
дошкільниками. Дає можливість уникнути перевантаження дітей складними для їх 
дошкільного віку частковими і випадковими знаннями і водночас забезпечити кожній 
дитині належний рівень розвитку і соціальної адаптації до нового статусу - школяра. 
Діти навчаються планувати і цікаво організовувати свою самостійну діяльність 
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відповідно до поставленої мети і завдання, вміють слухати і чути дорослого та 
товариша, розуміти інших, домовлятися, доводити розпочату справу до кінця; їм 
цікаво. Використання принципу інтеграції в освітньому процесі забезпечує 
формування основних базових якостей особистості, таких як: самостійність, 
відповідальність, довільність, ініціативність, свобода поведінки і безпечність, 
самосвідомість, самооцінка, креативність. В дітей збільшуються потреби у 
спілкуванні з іншими дітьми, роботі в дитячих групах, мікрогрупах, у них 
розвиваються творчі здібності. Належним чином формуються ключові компетенції 
дошкільників. Організація життєдіяльності дітей в ЗДО з урахуванням інтегрованого 
підходу до освітнього процесу за всіма освітніми напрямами дає змогу забезпечити 
належний рівень соціально-особистісного розвитку вихованців, сформувати у них 
цілісну реалістичну картину світу.  

Різноманітність методів та форм роботи, творчий підхід педагогічних 
працівників закладів дошкільної освіти до організації освітньо-виховного процесу 
сприятимуть більш ефективному формуванню у дітей різноманітних навичок, адже 
саме за допомогою інтеграції освітні заклади підвищують якість дошкільної освіти. 
Тобто, врахування у практиці роботи принципу інтеграції дозволяє здійснювати 
гуманно особистісний підхід до розуміння цілісної природи психіки дитини і те, що 
дитина сприймає світ цілісно, і відповідно до цього повинні будуватися види 
діяльності, щоб життя її наповнювалося змістом.  

Таким чином, інтегрований підхід до освітнього процесу в ЗДО перетворює 
нудні заняття та повсякденне життя малюків на захоплюючу гру, яка ніколи не 
закінчується. 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти, – 
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-
ukrayini 

2. Інтеграція в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати 
про інтеграцію. К. Крутій. Видавництво Проспект, 2016. – 560 с. 
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РОЗВИВАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

«ДОРОГОЮ В КРАЇНУ ДИВОСВІТ» 
 

Анотація. Період раннього дитинства для всього подальшого розвитку 
людини має важливе значення, оскільки в цей час закладаються основи загального 
розвитку кожної людини. Саме тому організація і забезпечення виховної і 
розвивальної роботи з дитиною перших трьох років життя має важливе значення 
для фізичного та психологічного розвитку дитини. 

Ключові слова: збереження та зміцнення психологічного здоров’я, розвиток 
соціально-емоційного благополуччя, успішна соціалізації дитини дошкільного віку, 
корекція емоційних труднощів, адаптація, негативні прояви. 
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Те, чого дитина не може здобути в ранньому дитинстві, надовго 
залишається недоліком у наступних періодах, а інколи і на все життя». 

Микола Щелованов 
Метою створення програми зі збереження та зміцнення психологічного 

здоров’я дітей «Дорогою в країну Дивосвіт». 
1. Збереження та зміцнення психологічного здоров’я дітей як складової 

здоров’я людини в цілому. 
2. Розвиток соціально-емоційного благополуччя вихованців ДНЗ. Сприяння 

гармонійному психічному і особистісному зростанню, успішній соціалізації дитини 
дошкільного віку.  

3.Попередження негативних проявів, корекція емоційних труднощів 
дошкільників (тривожність, агресивність).  

Завдання:  
1.Сприяти успішній адаптації дітей до умов ДНЗ.  
Створити умови для утворення психологічної єдності з іншими.Допомогти 

дитині відчути себе впевненою, захищеною 
2. Розвивати навички соціальної поведінки, уміння щиро виражати свої емоції і 

почуття у різні соціально прийнятні способи, здатність до співпереживання, емпатії, 
чутливість дитини до себе, свого тіла, інших людей. 

3. Розвивати пізнавальні та емоційні психічні процеси, комунікативні вміння, 
навички саморегуляції, дрібну моторику, координацію рухів рук, пальців, очей. 

Тренувати дрібні м’язи пальців обох рук, стимулювати розвиток мовлення і 
слухової уваги дітей, використовуючи пальчикові ігри та вправи. Вчити узгоджувати 
дії зі звуком, словом.  

4.Підтримувати дитячу допитливість, спостережливість, пізнавальну активність 
Організація занять: 
Заняття проводяться з дітьми раннього віку 1 раз на тиждень. З групкою 2-3 

дитини. Тривалість заняття – 15хвилин.  
Програма міс10 занять. 
Враховуючи вік дітей, в програмі побудована сюжетна лінія для кожного 

заняття окремо. 
Заняття не зв’язані між собою змістовно, тому за необхідності можуть 

повторюватись 1-2 рази протягом усього періоду адаптації дітей. 
Форма роботи: групова 
Структура занять: 
Соціальний компонент – комунікативні ігри, організаційний момент, 

привітання, прощання, підсумок заняття.  
Пізнавальний компонент – бесіди, ігри та вправи, спрямовані на розвиток 

довільної уваги, логічного мислення, сприймання, графічних навичок.  
Сенсорно-емоційний компонент – пальчикові ігри та вправи, 

психогімнастичні етюди, релаксаційні прийоми. 
Очікуваний результат:  
-Успішна адаптація до умов дошкільного навчального закладу.  
-Сформовані: інтерес, доброзичливе ставлення до оточуючих, позитивна 

мотивація до спільноїд іяльності.  
-Зростання рівня комунікативних навичок.  
-Оволодіння позитивними моделями поведінки у різнихситуаціях (пожаліти 

ближнього, якщо йому погано або боляче, поділитися іграшкою, цукеркою).  
-Вміння розпізнавати та відтворювати різний емоційний стан людини (інтерес, 

радість, сум, страх, злість, образа, здивування); встановлювати зв’язок між 
емоційним станом та причиною, що його зумовлюють 

Опис посібника (розвивальна книга) 
Книга виготовлена з тканини різної фактури, яскравого кольору. 
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Розмір книги 45 х45 см. Сторінки приємні на дотик, мають пришивні елементи, 
та деталі із зображенням рослин, фруктів, овочів, тварин, меблі , що кріпляться до 
основних елементів за допомогою липкої стрічки, ґудзиків, прищіпок, шнурівки. 

Всі деталі книги яскраві, зрозумілі дітям, деякі мають наповнювачі: вату, цупкий 
поліетилен, горох, пісок.  

Сторінки можна додавати, так яквониз’єднані між собою за допомогою 
шнурівок. 

Заняття 1 
Тема: «Дорогою у країну Дивосвіт» 
Мета: створити у дітей позитивний настрій; спонукати до спільної діяльності; 

закріпити знання дітей про кольори; зняття напруження; роз вививати дрібну 
моторику руки. 

Матеріал: розвиваюча книга,герой книги метелик Флікс, чарівні кишеньки, квіти 
з тканини з різним матеріалом-наповнювачем. 

Гра – забавлянка «Злови метелика» 
Ми плещемо в долоньки - плеск, плеск, плеск. 
Ми тупаємо ніжками – туп, туп, туп. 
А тепер ми полетіли, полетіли,полетіли (діти ховають руки за спину, психолог 

непомітно вкладає дитині метелика). 
Заховався у траві, тепер його не знайти. 
Де наш метелик? Ось наш метелик! 
(Вправу повторюємо 2-3 р. Вправа «Такі різні квіти» (з використанням 

різних наповнювачів) 
Мета: розвиток тактильних відчуттів, дрібної моторики руки. 
Психолог: Діти, подивіться метелик приніс нам квіти,які вони?. (квіти різного 

розміру, кольору та з серединками з різними наповнювачами: манка, горох, вата, 
цупкий поліетилен). 

Діти пробують руками, перебирають пальцями, прикладають до вуха, 
струшують. 

Відповіді дітей:  
Давайте складемо квіточки, які шелепотять в одну кишеньку, а квіти, 

якішумлять в іншу (діти сортують) 
Вправа «Прощання» 
Психолог: Метелику Фліксу сподобалося у вас, але йому потрібно 

повертатися. 
З вами так було чудово,  
Та час мені прощатися у книгу повертатися. 
До побачення! 
Заняття 2 
Тема: «Поїзд мчить» 
Мета: розвиток дрібних м'язів руки, творчої уяви, спонукати дітей правильно 

називати кольори, назви тварин. 
Матеріал: кольорові вагончики (різного матеріалу), фетрові тварини з різними 

ємоціями, відео релаксація. 
Заняття «Привітання» 
Знову разом діти всі, 
Разом скажем: раз, два, три 
Книжку відчиняємо- в казку потрапляємо. 
Заняття «Кольорові вагончики » 
Мета: розвиток дрібної моторики руки, уваги, сприймання. 
Психолог :Діти, перед вами поїзд з різними вагончиками, давайте знайдемо 

пасажирів – тваринок і посадимо їх у потрібні вагончики.( діти знаходять тваринок з 
різними кольорами шапочок та садять у відповідного кольору вагончики). 
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Розкажіть, що у вас вийшло та які кольори використані? Які тваринки у яких 
вагончиках? Вони веселі чи сумні? 

Заняття «Примхливий настрій». 
Мета: створення позитивного настрою; ознайомлення з різновидами емоцій. 
Психолог: Діти зараз ми станемо перед дзеркалом, і покажемо як змінюється 

наш настрій коли: 
нам радісно? (посміхаємося) 
коли боляче? (плачемо) 
коли раптом побачили зайчика…? (здивування) 
Психолог: А ось подивіться, які різні клоуни! Давайте знайдемо сумного 

клоуна, веселого, сердитого.(Діти знаходять) Для ускладнення гри можна 
запропонувати центральному клоуну змінювати настрій за допомогою 
прикладання різних силуетів очей та губ.(Додається в кишеньках). 

Рухлива гра «Загудів паровоз»» 
Мета: розвиток загальної моторики, розвиток уваги, спритності. 
Дитина тягне за мотузок потяг, разом з психологом промовляючи: 
Загудів паровоз, не боюся я гроз 
Чох-чох, чух-чух-у далекий край помчу! 
Інші діти йдуть по колу, імітуючи рух потяга. 
Повторити 2-3 раза 
Вправа – релаксація «Кольорові сни» 
Мета: емоційний розвиток, зняття напруження у групі. 
Психолог: Сідайте зручно ,уявіть, що наш потяг привіз нас у ліс де багато його 

мешканців, та різних звуків. (Використовується відео). 
Вправа «Прощання» 
Діти стають у коло. 
«До побачення тваринки!» – (присідають донизу) 
«До побачення сонечко!» – (тягнуться догори) 
«До побачення друзі!» – (обіймаються). 
Заняття  
Тема: «Казковий ліс» 
Мета: створення позитивного настрою; закріпити знання дітей про кольори; 

розвиватипам'ять, мислення, увагу; дрібні м’язи пальців рук, збагачувати 
словниковий запас та розвивати мовлення. 

Матеріал: З тканини виготовлені ліс,водойма, тварини, риби, дівчинка, вишні, 
всі деталі приєднується за допомогою липучки. 

Вправа «Привітання» 
Моя посмішка весела 
Моя посмішка чарівна 
Ось, тримай і ти її 
Посміхнись, не відпусти. 
(супроводжуємо рухами) 
Вправа «Плутанина» 
Мета: Вчити дітей класифікувати предмети за спільними ознаками, формувати 

узагальнюючі поняття. 
Вчити дітей уважно слухати оповідання та відповідати на поставлені 

запитання; розвивати увагу; дрібну моторику руки; виховувати співчуття; закріпити 
уявлення дітей про ліс, водойму, їх мешканців. 

Психолог: Діти, на цій галявинці, на річці, в садку трапилися плутанина.Хтось 
все тут наплутав. 

Діти розглядають дерево, описують колір листочків, величину. Аналогічно 
розповідають про тваринок, риб, тощо. 



216 

 

Психолог: Ой, подивіться, а хіба риби бувають на деревах? А де вони 
мешкають? 

Вірно, давайте помістимо їх у водойму (діти знімають риб з дерева і 
перемішують до водойми). 

Таким чином, діти разом з психологом наводять лад на всій сторінці (вишні на 
дереві, а не на ялинці, собачку в будку, а не качечку, курчатка не бувають червоного 
кольору, тощо). 

Психолог: Діти, подивіться, як яскраво світить сонечко, а сніговик може тут 
бути? Чому? 

(Вчити дітей встановлювати причинно-наслідкові зв*язки: сонце світить – 
сніг розтане, рибки будуть без води-загинуть, тощо). 

Рухлива гра «Вибери свій листок» 
Мета: розвивати загальну моторику дітей, увагу, вміння слухати та виконувати 

почуте. 
Психолог: (роздає дітям кольорові листки). Діти, у кожного з вас є листочок. 

А на цій галявині вітерець – пустунець розніс багат різних листочків. Зараз ми їх 
відшукаємо і позбираємо. Кожен бере тільки такий листочок, який у нього в руках. 

Ми листочки, ми листочки – 
Ми осіннії листочки. 
Ми на дереві сиділи, 
Вітер дунув – полетіли. 
Політали, покружляли 
І на землю тихо впали. 
Ш-Ш-Ш. 
Полежали, відпочили 
Вітер дунув – полетіли. 
Політали, покружляли 
І на землю тихо впали. 
Ш-Ш-Ш 
(діти виконують рухи відповідно словесній вказівці під спокійну музику) 
Прощання 
Друзям ми допомогли.  
Скрізь порядок навели. 
Час прощатись, обійматись. 
Скоро знову зустрічатись! 
Заняття 4 
Тема: «Працьовиті бджілки» 
Мета: Розвиток дрібної моторики пальців; розвиток пізнавальних процесів; 

продовжувати вчити розрізняти кольори, сортувати предмети за розміром. 
Матеріал: Бджілки з кошиком, квіти різних кольорів та розмірів. 
Вправа «Привітання» 
Добрий день, мої малята! 
Рада я вас тут вітати. 
Посміхніться й ви мені, щоб у подорож іти. 
Гімнастика для пальчиків «Бджолина сімейка» 
Вранці бджілки всі проснулись ( показують всі пальчики) 
І до сонця потягнулись( ніби тягнуться вгору) 
Потім сіли(зажали пальці в кулак) 
Потім встали (розжали кулак) 
Крильцями помахали (схрестили дві руки, затріпотіли пальцями) 
Вправа «Допоможемо бджілкам» 
Мета: Створення у дітей позитивного емоційного стану; розвиток дрібної 

моторики руки; закріплення знань про кольори та розміри. 
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Психолог: Сьогодні наш знайомий метелик Флікс приніс лист від лісових 
бджілок, де вони просять вас їм допомогти, зібрати квіти. 

Діти, допоможемо? 
Подивіться, тут є великий кошик і малий.У малий збираємо малі червоні квіти, 

а у великий – великі жовті. 
Молодці, гарно справились і допомогли бджілкам. 
Рухлива гра «Горобці – стрибунці» 
Мета: Розвиток координації рухів, загальної моторики, орієнтації в просторі. 
«Горобці – стрибунці» – стоять у «гніздечку» (коло). 
Чом сіренькі горобчики 
Зажурились, засмутились? 
Горобчики, диб, диб, диб, (тупотять ніжками) 
Горобчики, стриб, стриб, стриб! (стрибають) 
Вправа «Прощання» 
Прощавайте, друзі милі. 
Посміхніться, обійміться. 
Долоньками доторкніться 
Заняття 5 
Тема: «Хто у хлівці живе» 
Мета: Створення позитивного настрою, формувати уявлення про свійських 

тварин, їх спосіб життя, чим корисні для людей, вміння імітувати голоси тварин. 
Матеріал: Хлівець, що відчиняється, фетрові тварини на прищепках. 
Вправа «Привітання»  
Привітайтесь наші ручки (плеск-плеск-плеск) 
Привітайтесь наші ніжки (туп-туп-туп) 
Голівка хитнулася  
Щічка щічку торкнулася (діти обережно торкаються щічками) 
Вправа «Хто у хлівці живе» 
Мета: закріплення знань про свійських тварин, спосіб життя, вчити впізнавати 

по голосу, розвиток дрібної моторики руки. 
Психолог: Діти, подивіться, який гарний хлівець. Назвіть тваринки, які тут 

живуть. 
А тепер візьміть кожен по тваринці і поставте там, де вона любить бути. 
(Корову, коня, гусей, курей, козу – на лужок, свинку до корита, собачку у будку, 

тощо). 
ГРА «Хто так кричить» 
Молодці, всі справились. А тепер заплющіть очі. Одна дитина вибирає 

тваринку, імітує її голос і ставить у хлівець. Інші діти відгадують. 
Гру повторити 2-3рази 
Гімнастика для пальчиків «Хованки» 
Мета: Розвиток дрібних м’язів руки, створення позитивного настрою в групі. 
Свинки в хованкив сігрались (на повтор: кізки, гусі, тощо) 
Ось так, ось так, 
В кулачки всі заховались, 
Ось так, ось так. 
(ритмічно згинаємо та розгинаємо пальчики, крутимо кулачками) 
Гра «1, 2, 3, тваринко, замри!»  
За командою психолога діти завмирають у позах зайців, півників, кошенят. 

Пози тварин показує дорослий. Можна запитати малят, чи не бояться вони 
перетворитися на вовка, ведмедя, і після цього завмерти в цих позах. 

Гру повторити 2-3рази 
Вправа «Загубились малюки» 
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Мета: закріпити знання дітей про дитинчат, про різні емоції, розвиток дрібної 
моторики руки; розвиток уваги, мислення. 

Психолог: Діти, подивіться, хто це плаче? 
Діти: Маленькі козенятка. 
Психолог: Так правильно. Але чому вони такі сумні і плачуть? 
Діти: Тому щонемає мами, вони загубилися. 
Психолог: Діти, давайте серед всіх тваринок знайдемо їх маму. 
Молодці. Козенятка повеселішали. 
Етюд «Хто як веселиться»  
Психолог питає дітей, як вони поводяться, коли їм весело. Сміються. А ось 

собаки – весело гавкають, котики – радісно нявкають. Діти разом відтворюють, як 
весело гавкають собаки, нявкають котики, цвірінчать горобці. 

Вправа «Прощання» 
Друзям весело завжди  
Друзі, діти, це всі ми. 
Заняття 6 
Тема: «Цікава мандрівка» 
Мета: Вчити дітей слухати оповідання, відповідати на запитання за текстом; 

розвивати пам'ять, увагу, мислення, дрібну моторику руки . 
Матеріал: лабіринт «Прокоти перлину»; лабіринт «Допоможи Бедрику», 
Вправа «Привітання» 
Знову друзі завітали 
За руки візьмемось  
Один одному всміхнемось. 
Нашу книгу розгортаємо 
І у казку потрапляємо 
Вправа «Два равлика» 
Мета: вчити дітей слухати оповідання, відповідати на запитання; закріпити 

знання про емоції; розвивати пам'ять, увагу, мислення; збагачувати словниковий 
запас. 

Психолог: Жили – були в яблуневому садочку два равлика. Один був добрим і 
привітним. Вдень по садочку гуляв, яблучка збирав, всіх пригощав. 

А другий був сердитий і жадібний. Вранці знайде яблучко і сидить весь день 
під листком, щоб ні з ким не ділитися. 

Одного разу до першого равлика прийшло багато друзів, ті з ким він завжди 
ділився смачними яблучками. Вони принесли йому багато подарунків та весело 
гралися. 

Сердитий равлик теж хотів до них. Адже йому було так сумно, самотньо. 
Він зрозумів, щоб мати багато друзів самому потрібно бути привітним, добрим, 

не жадібним. 
І з того часу два равлики потоваришували. Кожного ранку вони гуляли по 

яблуневому садку, збирали соковиті яблучка і пригощали всіх перехожих. Це було 
так весело! 

Психолог: Діти, які були равлики? Чому у одного равлика не було друзів? Як 
йому жилося, весело чи сумно? Який равлик вам більше сподобався? 

Гімнастика для пальчиків «Равлики» 
Два равлика – дружочка у садок ходили, (ребром долоні просування вперед) 
Яблучка шукали (зажати в кулачки) 
Діток пригощали (розжати кулачки) 
Їжте яблучка смачні (енергійне стискання та розтискання кулачків) 
Щоб великими рости (потягнути пальці вгору) 
Лабиринт « Прокоти перлинку» 
Психолог: 
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Діти, равлики запршують нас погратися з ними.  
Ось погляньте, яка гарна перлина. ЇЇ потрібно пальчиками обережно 

прокотити у серединку завитка. (Двоє дітей одночасно пересовують перлинки 
досередини завитка). 

Можна ускладнити завдання і зробити по-типу змагання. А чия перлинка 
швидше опиниться в серединці?» 

Лабіринт «Допоможи Бедрику» 
Психолог: А тепер давайте допоможемо Бедрику знайти доріжку спочатку до 

одного равлика, потім до іншого. 
(Діти пальчиком просовують жучка по лабіринту в одну сторону та в іншу). 
Вправа «Прощання» 
Вже пора прощатись час 
Було весело у нас 
Давайте обіймемося, 
Носиками доторкнемося. 
ЗАНЯТТЯ 7 
Тема: « У Федори сталось горе» 
Мета:створення позитивного емоційного настрою на працю, зняття емоційного 

напруження. Розвиток пізнавальних психічних процесів: пам’яті, уваги, мислення, 
уяви. Створення доброзичливої, комфортної атмосфери. 

Матеріал: бабуся Федора, картинки з половинним зображенням, яблуня з 
яблучками двох кольорів на липучках, кошики. 

Вправа «Привітання» 
Привітайтесь наші ручки ( плеск-плеск-плеск) 
Привітайтесь наші ніжки (туп-туп-туп) 
Голівка хитнулася 
Щічка щічку торкнулася ( діти обережно торкаються щічками) 
Психолог: 
Барвистий метелик до нас залетів 
Ідо книги чарівної запросив 
Крильцями яскравими радісно тріпоче 
І завдання нам розказати хоче 
Вправа «Допоможи Федорі» 
Мета: Розвиток логічного та образного мислення, уваги, уяви, пам’яті, дрібної 

моторики та координації рухів. Формування комунікативних вмінь, навичок співпраці.  
Психолог: 
Діти, подивіться – це бабуся Федора. Ви помітили яка вона стурбована, сумна? 

У неї трапилось горе. Одного ранку вона прокинулась,а всі її речи зникли. Вона 
погано за ними доглядала, не берегла, ось вони і втекли від неї.Федора дуже 
плакала, просила повернутися.  

Речам стало шкода бабусю,вони повернулися, але по дорозі всі 
переплутались, змінилися і Федора не може їх впізнати.  

Давайте допоможемо, впізнаємо і порозкладаємо їх на свої місця. 
(Даються картинки із зображенням наполовину. Діти повинні визначити, що це 

за предмет і розкласти по відповідним кошикам. У червоний-посуд, синій-мебель, 
жовтий -продукти харчування). 

Молодці, бабуся Федора вам дуже вдячна за допомогу. 
Вправа «Закінчи фразу»  
Мета:розвиток понятійногомислення 
Хідвправи: психолог говорить початок фрази, а дитина має закінчити фразу.  
- Трава зелена, а небо…  
- Собака гавкає, а кішка…  
- Взимку холодно, а влітку… 
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- Ти їси ротом, а слухаєш…  
- Човенпливе, а машина… 
- Ти дивишся очима, а дихаєш… 
- У людини ноги, а в собаки… 
- Птахи живуть у гніздах, а люди…  
Психолог: малятка, в садку виросла велика яблунька, поспіли смачні яблучка. 

Федора просить вас зірвати яблучка і розкласти їх у кошики по кольорам. Вона 
наварить з них солодке варення і пригостить всіх друзів. 

(Діти виконують завдання) 
Ой, яблучка гарненькі: 
І духмяні, і солоденькі. 
Різний колір можуть мати 
То вони зеленкуваті, 
То жовтенькі, то червоні, 
Як у мене на долоні. 
Релаксація (5 хв.) Вправа «Я-КВІТКА» 
Мета: зняття емоційного напруження. 
Я – квітка. Я дуже маленька. 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. 

Прощання  
Друзям весело іти  
Ми є друзі назавжди 
Заняття 8  
Тема: «Будиночок» 
Мета: формувати у дитини думку, що в дитячому садку цікаво, весело, 

затишно. Використання нетрадиційних технологій для залучення дитини в режимні 
процеси (денний сон). Сприяти розвитку почуття безпеки у дитини без присутності 
рідних. 

Вправа «Привітання» 
Дуже рада бачить вас 
Щоб було в нас все гаразд  
Один одного вітайте 
Швидше рученьки подайте. 
Етюд«Моя іграшка зі мною» 
Якщо дитина впродовж дня засумувала за батьками необхідно запропонувати 

улюблену іграшку або предмет з дому, який завітав відвідати малюка (проводиться з 
урахуванням стану дитини на даному етапі). 

Психолог: Діти, погляньте, сьогодні Вікуся принесла свою улюблену іграшку 
ляльку Карінку. 

Вона теж хоче побачити, чим же займається Вікуся в дитячому садку. 
Давайте разом покажемо. 
У садочку ми танцюємо, 
Гарно з друзями співаємо  
На занятті відповідаємо  
А на вулиці гуляємо. 
Щоб здоровими рости  
про відпочинок не забуваємо 
(діти супроводжують відповідними рухами) 
Карінка вже і гралася, і обідала, і казочку слухала.  
Малятка, а що ще не робила в садочку лялька? 
Вірно, ще не відпочивала. 
Вікуся, поклади свою донечку у ліжечко. (Дитина вкладає, накриває) 
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Їй буде дуже приємно, адже воно таке гарне, зручне. 
Карінка трішки поспить і коли прокинеться підемо гуляти. 
Вправа на релаксацію «Чарівний сон» 
Повіки спати хочуть, 
Заплющуються очі… 
Ми тихо засинаємо, 
У сон ми поринаємо. 
Гріє сонечко сильніше, 
Відпочинемо у тиші… 
А ось і час вставати. 
Пробуджуйте Карінку. (Діти виконують) 
Варіант ІІ 
Мета: Забезпечення емоційного комфорту дітей через спільну ігрову 

діяльність, соціалізація. 
Психолог: Малята, скоро до нас прийдуть гості. 
Чи готові ми до зустрічі гостей? 
Як потрібно вітатись? 
Чи потрібно посміхатись? 
(Одна дитина господиня, інші-гості). 
Психолог вчить знайомитися. Спонукає дітей до того, що потрібно посміхатися. 

Бути доброзичливими, люб’язними, гостинним ,чемними, ввічливими. Вправляє дітей 
в правильному називанні свого імені.  

Психолог пропонує дітям запросити гостей до столу. Пригостити чаєм та 
печивом. 

Діти садять іграшкових друзів за стіл. 
Психолог: Діти, який гарний автомобіль зупинився біля будинку! 
Він привіз нам цікаві завдання: я кщо ми вірно просунемо стрічечку у кільця, то 

у нас може з явитися то кружечок, то хвиляста доріжка, то парканчик. 
Прощання  
Попрощайтеся з гостями  
Ну а я прощаюсь з вами  
Скоро зустрічатися, в книгу повертатися. 
Заняття 9 
Тема: «Загадкові картинки» 
«Привітання»  
Пальчикова гімнастика 
Добрий день, добрий день, – 
Пальчики сказали, – 
Ми сьогодні всіх дітей 
Зранку привітали 
(Пальці обох рук назустріч «кланяються», потім ритмічно на кожний склад 

з’єднуються з однойменними пальцями рук з допомогою дорослого). 
Психолог: Діти, подивіться, які цікаві картинки на цій сторінці! Тут зображені і 

тваринки, і поїзд, і фрукти, і овочі. (Психолог спонукає дітей на запамятовування 
картинок). Ми пограємо в гру «Якої картинки не стало». 

Діти заплющують очі, психолог забирає на вибір картинку. Діти пригадують, 
якої картинки не стало. 

Можна ускладнити гру «Що змінилося». Дорослий міняє місцями картинки, 
діти визначають. 

Психолог: 
А за допомогою чого можна намалювати такі гарні картинки?  
Вірно, за допомогою олівців. Ось вам по олівчику, будемо малювати. 
Пальчикова вправа-гра «Художники» 
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Наш чарівний олівець (крутять олівець в долоньці між пальчиками)  
Він слухняний молодець (крутять олівець в лівій долоньці між пальчиками) 
Намалює сонечко (коло у повітрі малюємо) 
Світить у віконечко (підняти олівець двома руками над головою)  
Дощик намалюємо (лінії у повітрі) 
Ніхто не сумує (похитати олівцем в руці) 
Парасольку ми візьмемо  
І надвір гулять підемо (крутимо олівець між долоньками)  
Прощання  
Прощавайте, друзі милі. 
Посміхніться, обійміться. 
Долоньками доторкніться. 
Заняття 10 
Тема: « Веселі курчата» 
Мета: Навчати дітей розуміти прості словесні інструкції. 
Вчити розрізняти та називати іграшки, зображення на картинці. Підбирати 

деталі одягу за  
Розвивати дрібну моторику пальців рук. 
Вправляти в звуконаслідування. 
Активізувати увагу дітей. 
Матеріал: кишеньки-курчатка, кишенька-зайчик, шість наборів одягу для 

курчат, дрібні курячі пір’я, чотири м’ячики для вправ Су-Джок. 
Вправа « Привітання» 
Добрий день, малятка!  
Як добре, що ви всі сьогодні прийшли! 
Наші розумні головки 
Будуть думати багато,  
Вушка будуть слухати, 
Ротик розмовляти 
Рученьки плескати 
Ніжки будуть топати. 
Спинки випрямляються, 
Один одному посміхаємося. 
Психолог: Малята, подивіться, на цій чудовій галявинці граються курчатка та 

заєць-вухань. Як же їм весело! А ви хочете погратися з ними?  
Вправа «Одягни курчат» 
Мета: вчити підбирати елементи одягу за формою та кольором, розвивати 

мислення, увагу, спостережливість, дрібну моторику кистів рук. 
Подивіться, ось в кишеньці зайчик приніс різний одяг для курчаток, поки він ніс, 

одяг переплутався. 
Нам потрібно знайти однакові шапочку і жакетик та одягнути курчат. 
(Діти підбирають одяг та накривають ним силуєти курчат). 
Дихальна вправа «Лети, пір’їнка» 
А ось куряче пір’я. Воно легке. Торкніть пір’їнкою щічку, носик, долоньку. А 

тепер покладіть пір’їнку собі на долоню і легенько подуйте. Підніміть пір’їнку і ще раз 
покладіть його на долоньку. А тепер подуйте на пір’їнку сильно 

Звуконаслідування «Хто як кричить? 
Ко-Ко-ко – голос курочки. 
Ку-ка-рі-ку – голос півника. 
Пі-пі-пі – голос курчат. 
Вправа з м’ячиками Су – Джок (5 хв.) 
Мета: розвиток моторики. 
Хід вправи: дітки, зайчик ще приніс своїм друзям м’ячик.  
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Давайте покладем його на долоньки. (Діти виконувати масажні рухи, катаючи 
м'ячик. Все супроводжується віршиком). 

Зайчик м’ячик нам приніс 
Він із лісу його ніс 
Між долоньками кладем,  
Ним долоньки розітрем 
Вгору, вниз його катаєм,  
Свої руки розвиваєм! 
Раз, два, три, чотири, п’ять 
Нам пора й відпочивать 
(Повторити2-3 р.) 
Прощання 
Ось прийшов прощання час  
Було в нас усе гаразд.  
Все зуміли, все змогли 
«До побачення» – скажи. 
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ  
ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

 
Анотація. В статті розглядаються основні сучасні підходи до розвитку 

мовлення дітей раннього віку. Проаналізовано етапи розвитку мовлення та основні 
характеристики розвитку кількісної та якісної сторони мови дітей раннього віку.  

Ключові слова: мова, мовлення, розвиток, ранній вік, сенситивний період, 
домовленнєвий період, мовленнєва компетентність, комунікативна компетентність. 

Розвиток мовлення та виховання мовленнєвої культури є однією з 
найважливіших тем сучасної дошкільної освіти. Це відображено в Законах України 
«Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти (нова 
редакція), програмах розвитку дитини дошкільного віку та інших нормативних 
документах. Розвиток мовлення дітей, особливо на ранніх етапах, є запорукою 
успішного навчання, виховання та розвитку дитини. Мовлення – це є перший вид 
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діяльності, яким опановує дитина в процесі свого розвитку, особливості його 
формування залежать від вроджених та набутих характеристик дитини, від характеру 
спілкування дорослого з дитиною, від розвивального потенціалу мовленнєвого 
середовища тощо. 

Проблемі розвитку мовлення приділяли багато науковців як минулого, так і 
сьогодення. Корифеї вітчизняної педагогіки К. Ушинський, С. Русова, 
В. Сухомлинський та багато інших залишили велику спадщину у якій розкрили 
проблеми розвитку мовлення дітей в тому числі і на ранніх етапах. На сьогоднішній 
день активно ведуться дослідження А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, М. Шеремет та 
іншими, у працях яких розкрито сучасний стан розвитку науки та особливості 
розвитку мовлення дітей на всіх етапах розвитку. Актуальність цих досліджень 
зумовлена тим, що належний розвиток мовлення у дошкільному віці залежить від 
рівня розвитку мовлення на ранніх етапах життя і в подальшому закладає фундамент 
для зростання особистості дитини в цілому.  

Ранній вік – це період інтенсивних змін в організмі дитини, малюк з цікавістю 
реагує на мову дорослих чує, сприймає, відтворює мову, але якщо це не 
відбувається, то подальший загальний рівень розвитку починає гальмуватися. Ранній 
вік умовно можна розділити на два період: перший рік життя (немовлячий період) та 
від року до трьох (раннє дитинство).  

Перший рік життя, ще називають – домовленнєвим періодом, на якому відразу 
після народження дитина починає готувати свій голосовий апарат до мови, за 
допомогою спочатку крику, плачу, а потім відповідних голосових реакцій.  

У перший місяць життя спілкуватися дитини з дорослими, зводиться до того, 
що дитина прислухається, зупиняє свій погляд, перестає плакати і рухатися, коли 
дорослий звертається до неї, зосереджується. На другому місяці маля починає 
промовляти перші звуки, які ми називаємо «гулінням», окрім звуків дитина починає 
проявляє позитивні емоції, посміхається, слідкує за іграшкою, яскравим предметом 
чи звуком. Третій місяць характеризується змінами у ініціативі спілкування, які нале-
жить вже дитині, вона вже сама шукає поглядом дорослого для спілкування, коли 
бачить його, починає промовляти звуки, при чому емоційно рухає руками і ногами 
(«комплекс пожвавлення»). На четвертому місяці дитина вже промовляє більшу 
кількість звуків та об’єднує деякі з них. Прагне спілкування з дорослим, вміє 
визначити де знаходиться дорослий за голосом чи звуками. Удосконалюючи навички 
спілкування, на п’ятому місяці, дитина починає шукає поглядом однолітків для 
спілкування. Дитина висловлює різні емоційні голосові реакції, розуміє та відповідно 
реагує на звернену мову дорослих (годування, купання, сон тощо). 

Ближче до шести місяців дитина починає промовляти слова-склади 
(«белькіт»), які рівномірно повторюються. У процесі белькоту дитина розвиває свій 
голос, дихання, готує артикуляційний апарат до мови. У вісім-десять місяців 
з’являється лепет, який складається з декількох складів, дитина починає 
повторювати за дорослим нові склади та прості слова, наслідує інтонацію, міміку, 
емоції, починає жестикулювати.  

На кінець першого року життя до мовленнєвий період закінчується. Дитина 
звертає увагу на особу, що говорить, відповідає короткими словами, розуміє і 
виконує прості команди, киває головою на знак твердження і заперечення. Мовлення 
дорослого починає виконувати функції регулювання поведінки дитини.  

Другий рік життя відзначається збільшенням словникового запасу слів (на 
кінець 2 року життя словник складає 200-300 слів) дитина вчиться поєднувати різні 
слова, ускладнювати їх, розуміє мовлення дорослих. Починає активно пізнавати світ. 
Як зазначає Алла Богуш, дієві стосунки дитини з довколишнім середовищем можуть 
бути пасивними чи активними. Пасивна діяльність не сприяє успішному розвитку. В 
активній діяльності дитина не тільки маніпулює, перетворює дії інших, а й володіє 
власними діями, самостійно виконує доступні за віком завдання. Кожному вікові, як 
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своєрідному і якісно специфічному періоду життя, відповідає певний тип провідної 
діяльності. Їх зміна характеризує і зміну вікових періодів, а наступність підтверджує 
єдність психічного розвитку людини [1, ст. 9]. З вищесказаного зрозуміло, що від того, 
як дитина пізнає світ, залежить як в подальшому вона буде розвиватися, достатня 
активність у руховій та пізнавальній сфері свідчить про нормальний розвиток всіх 
психічних процесів, а отже і розвитку мови. 

Третій рік життя є переломним періодом у розвитку дитини, зміни 
спостерігаються у психіці, розвивається допитливість та цікавість до усього, а 
особливо до дій дорослого, змінюється поведінка у відносинах з оточуючими. 
Спілкування стає засобом пізнання навколишнього життя. Дитина вільно спілкується 
з дорослими, потребує спілкування з однолітками. Ставить запитання та вміє 
відповідати на запитання дорослих, може розповісти з допомогою дорослого знайому 
казку чи віршик.  

У мовленні дитини відображається накопичений досвід. Третій рік життя є 
найбільш сприятливим для розвитку мови, словник збільшується до 1500 слів, це 
період, коли пасивний словник переходить в активний, тобто дитина ефективно 
засвоює мову, повторює та наслідує її. Малюк сприймає властивості предметів, вміє 
знаходити найпростіші зв’язки та використовує їх. Мовленнєвий розвиток протікає у 
тісному взаємозв’язку з розумовим, дитина оволодіває предметною діяльністю, грою, 
малюванням, конструюванням тощо.  

Основною метою у розвитку мовлення дітей раннього віку є навчити її 
висловлюватися чітко, зрозуміло і влучно в різних життєвих ситуаціях. Оскільки 
спілкування є однією із найважливіших потреб людини, в тому числі і дитини, завдяки 
мові дитина може задовольняти свої бажання, прохання, потреби, обмінюватися 
думками, отримувати досвід тощо.  

Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) освітній напрям 
«Мовлення дитини» визначає мовленнєву, комунікативну та художньо-мовленнєву 
компетентності. Звідси, мовленнєва компетентність – здатність дитини продукувати 
свої звернення, думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого 
висловлювання за допомогою вербальних і невербальних засобів. Мовленнєва 
компетентність об’єднує фонетичний, лексичний, граматичний, діалогічний 
монологічний складники та засвідчує їх взаємозалежність і взаємозумовленість. 
Комунікативна компетентність – здатність дитини до спілкування з однолітками і 
дорослими у різних формах конструктивної взаємодії; здатність підтримати 
партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і бажання, узгоджувати свої інтереси 
з іншими, домовлятися, за потреби аргументовано відстоювати свою позицію. 
Художньо-мовленнєва компетентність – здатність відтворювати художньо-естетичні 
враження від сприйняття літературних і фольклорних творів засобами різних видів 
художньо-мовленнєвої діяльності, що засвідчує ціннісне ставлення дитини до 
художнього слова як культурного явища, друкованої чи електронної книжки,достатній 
для художньої комунікації рівень літературної обізнаності [3, ст. 18-21]. Тобто це є те, 
на що потрібно звертати увагу на початкових етапах розвитку мовлення дітей 
раннього віку, і те, що буде продовжуватися у дошкільні роки.  

Отже, можна зробити висновок, що найважливішим досягненням раннього 
дитинства є оволодіння мовленням, що передбачає опанування рідною мовою, 
вироблення вміння користуватися нею як засобом пізнання навколишнього світу і 
себе, засвоєння набутого людством досвіду, саморегуляції, спілкування і взаємодії 
людей. Ранній вік є сензитивним періодом для засвоєння дитиною мовлення і 
запорукою її подальшого розвитку. Навчаючи дітей, ми звертаємо увагу на кількісні 
та якісні показники мовленнєвого розвитку, але слід дослухатися до слів М.Шеремет, 
яка є автором багатьох праць у галузі колекційної педагогіки та логопедії, яка 
закликає: слід пам’ятати, що у кожної дитини свої темпи розвитку і незначна 
розбіжність з прийнятими віковими нормами не є проблемою. Тим більше, що 
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розвиток відбувається нерівномірно, часто спостерігаються так звані уповільнені 
темпи розвитку. Не порівнюйте конкретну дитину з іншою дитиною того самого віку. 
Спроби обов’язково вписати дитину в стандартні схеми нейропсихологічного 
дозрівання, мовленнєвого та інтелектуального розвитку тощо можуть призвести до 
нервозності і проблем. Важливо лише орієнтуватися на вікові норми, а не суворо 
дотримуватися їх [2, ст. 22]. 
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ВИКОРИСТАННЯ НОМЕНКЛАТУРНИХ КАРТОК В ОСЕРЕДКУ «ПРИРОДА І 
КУЛЬТУРА» ДЛЯ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ЗА ПЕДАГОГІЧНОЮ ИСТЕМОЮ МАРІЇ МОНТЕССОРІ 
 

Анотація. Стаття присвячена номенклатурним карткам Марії Монтессорі, 
як виду освітньої роботи з дошкільниками усіх вікових груп в умовах сучасного 
закладу дошкільної освіти. Описано особливості роботи із картками, їх мету та 
завдання, а також розкрито етапи та правила роботи з ними. 

Ключові слова: методика Марії Монтессорі, номенклатурні (трисекційні) 
картки, презентація, трьохетапний урок. 

Система Монтессорі – одна з перлин світової педагогічної науки і ґрунтується 
на природних законах розвитку дитини. Основні принципи такого виховання є 
створення педагогічно доцільного, виховного і розвивального середовища, міцний 
зв'язок із природою. 

У спеціально створеному середовищі діти вчаться бути спостережливими, 
захоплюватися навіть незначною часточкою світу, розуміти гармонію природи, 
берегти її, працювати з книгами, енциклопедіями, виявляти свої думки і почуття за 
допомогою письма, мови, жестів, живопису, скульптури. 

М. Монтессорі розуміла необхідність зберігати й підтримувати дитяче 
сприймання світу як єдиного цілого, доводячи, що вже в дошкільному віці дитина має 
здобути різноманітні знання про навколишній світ: «У вихованні ми повинні торкатися 
не стільки науки, скільки інтересу до Людства і його культури... Саме культура – 
всезагальний акцент, здатний об´єднати розум усіх людей в одну гармонію, до якої 
ми спрямовуємо космічне виховання» [2, с. 58]. Знаючи про ці особливості, важливо 
дотримуватися принципів подання матеріалу дошкільнятам: в певній послідовності, 
від простого до складного, з урахуванням як взаємозв’язків між предметами і 
явищами, так і інтересів дитини. Весь матеріал має бути яскравий, привабливий, 
різноманітний, завжди в одному екземплярі. 
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Матеріал подається за допомогою презентації, яка має структуру опису: 1) вік 
дитини; 2) матеріали; 3) мета (пряма мета, непряма мета); 4) хід презентації; 5) точки 
інтересу; 6) контроль помилки; 7) словник; 8) варіативність. 

Правила уроку-презентації: емоційність вчителя; контакт очей; мінімум слів; 
кульмінація презентації – вихід на результат; довести презентацію до кінця; 
правильне завершення; готовність до імпровізації. Важливим елементом уроку-
презентації є номенклатурні (трисекційні) картки. 

Серед них виокремлюємо: картки з підписом, картки без підпису, окремі 
білетики з підписом. Такі картки кожен педагог може створити і власноруч. Їх розмір – 
15*10 см. Кількість карток у презентації залежить від віку дитини.  

Номенклатурні картки можна створити на такі освітні лінії Базового компоненту 
дошкільної освіти: «Особистість дитини»; «Дитина в соціумі»; «Дитина в природному 
довкіллі»; «Дитина в світі культури»; «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі». 

Мета номенклатурних карток – розвивати словниковий запас, пам’ять, увагу, 
усне мовлення, інтерес до пізнання навколишнього світу; отримати чи закріпити 
знання, розширити світогляд дошкільника; упорядкувати хаос оточуючого світу у 
свідомості дитини. 

Діти працюють з номенклатурними картками починаючи з двох років, а 
актуальність роботи з ними зберігається до дванадцяти. Вік три-шість років – 
оволодіння алгоритмом як методом роботи, що забезпечує наступність та 
використовується в якості пізнавального ключа. Це сприяє підвищенню рівня 
самостійності дітей під час вільної роботи за вибором, адже діти не потребують 
додаткової презентації педагога. Алгоритм роботи з різними наборами карток не 
залежить від їх змісту. Для кожного віку – свій рівень складності. Дитина у віці трьох 
років працює з 5-6 картками, але можна і використовувати більше, залежно від 
розвитку дитини. У 5-6 років дошкільник може працювати з 10-ма картками і більше.  

Правила користування номенклатурними картками: 
1. Вибір і кількість карток залежить від віку дитини і презентації. 
2. Картки викладаються з лівого верхнього кута килима або стола в нижню 

частику. Так відбувається непряма підготовка до письма. 
3. Картки викладаються у два стовпчики. Перший стовпчик складається з 

карток із підписами, інший – картки без підписів. Цей етап називається паруванням 
картинок. 

4. Білетики з підписами підкладаються до кожної картинки з підписом, до 
того часу поки дитина не знайде правильний підпис. Це етап інтуїтивного читання. 

5. Завершивши презентацію відбувається ситуація успіху, похвали. 
6. За бажанням дитина продовжує працювати або відносить матеріал у 

відповідний осередок.  
Робота з номенклатурними картка має кілька прийомів: 
І. Номенклатура. Вік 3-4 роки. Дитина, яка прийшла в садок має певні знання, а 

за допомогою номенклатурних карток визначаємо рівень компетенції дитини. Дитині 
молодшого дошкільного віку важко вичленувати слово з потоку мови. Тому, 
необхідно застосовувати ізоляцію слова. Цьому допомагає трьохетапний урок: 

1 етап: Назва. Активний вчитель: він називає предмети та їх властивості. 
2 етап: Впізнання. Активна взаємодія дитини з предметом. Педагог пропонує: 

«Дай мені..., поклади..., сховай…, переклади…, віддай…» тощо. 
3 етап: Запам’ятовування. Активна дитина: відповідає на питання педагога – 

«Що це?», «Яке воно?».  
ІІ. Інтуїтивне читання. Вік 4,5-5 років. Підбирає білетики з підписами до карток, 

контрольна картка відкрита. Це створює ситуацію успіху. 
3. Письмо. Вік 4,5-5 років. Перші спроби написати слово рухливим алфавітом 

не читаючи, а викладаючи відповідну звуку літеру.  
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4. Читання. Вік 5-6 років. Алгоритм дій відбувається як і у вище зазначених 
етапах, тільки перевернута контрольна картка. Читання починається зі слова, пізніше 
словосполучення, а згодом – текстів. 

5. Автоматизація письма і читання. Вік 5-6 років. Не підписані картки 
підписують рухливим алфавітом і переписують на карточку.  

Наприклад, перший набір – картки із зображенням і підписом під ним, другий – 
картки лише із зображенням без підпису і третій – картки із підписами без зображень. 
Дитина спочатку розглядає картку з малюнком і підписом, педагог називає предмет, 
зображений на картці. Аналізуючи звуки у слові, дитина починає розрізняти букви, які 
позначають ті звуки, запам’ятовуючи підпис та назву предмета. Одночасно 
вивчається 3-4 нових слова. На наступному занятті знову можна працювати з тими 
самими картками. Щоб переконатися чи запам’яталося слово, треба поєднати картку 
із малюнком та картку із підписом. Продовжувати працювати з номенклатурними 
картками дитина може самостійно, здійснюючи контроль помилки через перевірку 
відповідності малюнка підпису. 

Розкриваючи освітню лінію «Дитина в соціумі», розділ «Народознавство», 
можна використати трисекційні картки на тему: «Моя країна – Україна», «Український 
побут», «Національний двір», «Національна хата», «Національний стіл». 
Ознайомлення дітей з темою проходить за допомогою уроку-бесіди. Матеріал, який 
використовуємо для розкриття теми, пов’язаний з Україною. Викладаємо карту 
України, ведемо бесіду про мову, символи, грошову одиницю, пейзажі країни, 
рослини, козаків, національний одяг, українську хату, національний стіл, 
ознайомлюємо з ремеслами, історичною спадщиною, особливостями кожної області. 
Після бесіди відбувається закріплення матеріалу за допомогою номенклатурних 
карток. Діти проходять всі етапи номенклатурних карток, зазначені вище. 

Результат презентацій помітний в 5-6 років, коли діти класифікують 
номенклатурні картки і білетики з підписати на три категорії: українське національне 
подвір′я, українська національна хата, український національний стіл.  

Отже, використання найрізноманітніших номенклатурних карток у роботі 
вихователя – це потужний стимул, який дозволяє розвивати грамотну правильність 
мовлення, словотворення, монологічне мовлення, мислення дитини, пам'ять, що 
інтенсивно збагачується; виховувати позитивні почуття до однолітків, ініціативність у 
становленні товариських взаємин із ними, вміння проявляти турботу про молодших 
друзів, повагу до старших, скромність, чуйність. 

Такий простий у виготовлені, але важливий у використані матеріал стане 
чудовим доповненням до занять та індивідуальної роботи із дошкільниками будь-
якого віку. 
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РОЗВИТОК ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПІД ЧАС АКТИВНОГО СЛУХАННЯ З 

ВИКОРИСТАННЯМ ДІАТОНІЧНИХ ДЗВІНОЧКІВ НА ДОМІНАНТНИХ МУЗИЧНИХ 
ЗАНЯТТЯХ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ОСВІТНІМ НАПРЯМОМ  

«ДИТИНА У СВІТІ МИСТЕЦТВА» 
 

Анотація. Стаття присвячена викладу сучасного підходу до проблеми 
розвитку емоційного інтелекту під час активного слухання із використанням 
діатонічних дзвіночків на домінантних музичних заняттях у дітей старшого 
дошкільного віку за освітнім напрямом «Дитина у світі мистецтва», в мистецько-
творчій компетентності – «Музика», як впровадження в практику нового 
державного стандарту дошкільної освіти – Базового компонента дошкільної 
освіти. У статті розкрито поняття емоційного інтелекту, значення розвитку 
вмінь застосовувати емоційний інтелект дітьми старшого дошкільного віку як 
важливої складової їх компетентності, згідно оновленого Базового компонента. 
Визначено шляхи розвитку цього вміння та актуалізовано значення розвитку 
даного вміння в рамках впровадження в практику нового державного стандарту 
дошкільної освіти – базового компонента дошкільної освіти. З’ясовано питання 
активного слухання на домінантних музичних заняттях із використанням 
діатонічних дзвіночків, формуючи у дітей старшого дошкільного віку компетенції 
усіх освітніх напрямів за оновленим Базовим компонентом, використовуючи і 
розвиваючи емоційний інтелект у дітей старшого дошкільного віку через активне 
слухання із застосуванням діатонічних дзвіночків.  

Ключові слова: емоційний інтелект, активне слухання, діатонічні дзіночки, 
домінантні заняття. 

Головним документом, на якому базується процес оновлення змісту 
дошкільної освіти є Базовий компонет за оновленою редакцією, пріоритетним 
напрямком якого є розвиток творчої та креативної особистості дитини, формуючи всі 
освітні компетенції через напрями Базового компоненту, який передбачає, як 
результат, отримати високоінтелектуальну розвинену дитину, яка має право на 
власний саморозвиток, розкриття потенційних здібностей у різних видах діяльності.  

Тому впровадження в практику нового державного стандарту дошкільної освіти 
вимогає від нас, педагогів, перегляду та змін у ставлені до своєї професійної 
діяльності під час організації освітньої роботи за освітнім напрямом «Дитина у світі 
мистецтва», в мистецько-творчій компетентності – «Музика». В подальшій своїй 
роботі потрібно надавати перевагу найбільш ефективним, оптимальним, новим 
методам і прийомам у співпраці з дитиною, які б ґрунтувались на врахуванні не лише 
педагогічних знань, а й на психологічних особливостях розвитку дітей старшого 
дошкільного віку.  

Мета статті полягає в аналізі розвитку емоційного інтелекту під час активного 
слухання із використанням діатонічних дзвіночків на домінантних музичних заняттях 
у дітей старшого дошкільного віку за освітнім напрямом «Дитина у світі мистецтва», в 
мистецько-творчій компетентності – «Музика», як впровадження в практику нового 
державного стандарту дошкільної освіти – Базового компонента дошкільної освіти. 

Актуальність обраної теми полягає у вирішені нових питань в дошкільній освіті, 
які постали в результаті глобалізаційних змін не тільки в суспільстві, а й взагалі в 
освіті в цілому: розвиток високоінтелектуальної, особистісно зорієнтованої 
особистості, яка зможе креативно та творчо самореалізуватися у суспільстві в 
модернізованих умовах змісту дошкільної освіти; переорієнтація особистості дитини, 
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як основного ресурса, що визначає рух суспільства; формування життєвої 
компетентності, як інтегральна характеристика особистості. 

Якщо за попередніми вимогами до дошкільної освіти в пріоритеті впродовж 
тривалого часу потрібно було просто, за відповідною шкалою оцінити вміння й 
навички дітей старшого дошкільного віку, то на сьогоднішній день, згідно оновленого 
Базового компоненту постаяють нові вимоги, щодо оцінення рівня сформованих 
компетенцій, творчих компетенцій, які б в майбутньому дозволили б дошкільникам 
розв’язувати складні проблемні завдання і стати найуспішнішими. 

Тобто високий рівень IQ деяких дітей ще не свідчить про їхню обдарованість, а 
надмірна інтелектуалізація освітнього процесу призводить до значних прогалин 
духовного виховання. Тому, з огляду на це багато психологів прийшли до висновку, 
що успішність кожної дитини здебільшого залежить від її емоційного інтелекту (EQ).  

Емоційний інтелект – це здатність людини усвідомлювати власні емоції, 
керувати ними, а також розпізнавати емоційні стани оточуючих. Дошкільники з 
високим рівнем ЕІ добре розуміють свої та почуття інших людей, можуть 
опановувати сильні емоції та керувати своєю емоційною сферою, а також впливати 
на почуття інших, відзначаються емпатією та здатністю до співчуття [2]. 

Також, сучасні психологічні дослідження свідчать, що запорука щасливого 
життя – це вміння налагоджувати та підтримувати близькі стосунки з іншими, 
здатність вибудовувати взаємини на основі розуміння та співпереживання, що 
можливе лише за умови розвитку емоційного інтелекту. Разом з тим, емоційна 
самосвідомість стає необхідною передумовою психологічного та навіть соматичного 
здоров’я дитини: складності в усвідомленні та визначенні власних емоцій 
(алекситимія) підвищують ризик виникнення психосоматичних захворювань у дітей. 
Нездатність керувати емоціями часто свідчить про складнощі у керуванні стресом, 
що може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.  

Розвиток емоційної сфери дитини перш за все починається з розвитку 
емоційного інтелекту, який передбачає наступні критеріє: 

 розуміння власних емоцій (самосвідомість), 

 керування власними емоціями (самоконтроль),  

 емпатія у ставленні до емоцій інших людей (соціальне розуміння),  

 здатність справлятися з емоціями інших людей (управління 
взаємовідносинами). Отже, у сучасному визначенні емоційний інтелект полягає у 
здатності називати, використовувати, розуміти та керувати емоціями у позитивний 
спосіб для зменшення стресу, ефективного спілкування, виявлення емпатії до інших 
людей, можливості відповідати на виклики життя та вирішення конфліктів. Разом зі 
здатністю до активного та усвідомленого співпереживання поточному емоційному 
стані дитини– емпатією, а також умінням виявляти таке ж активне та усвідомлене 
співпереживання до самого себе – самоемпатією, емоційний інтелект становить 
основу для ефективного та щасливого життя та розбудови взаємовідносин з іншими. 
Тому потрібно встигнути закласти в дитині фундаментальний пласт щодо 
формування емоційного інтелекту якомога раніше, саме для цього ідеально 
підходить дошкільна освіта, бо дошкільна освіта є невід’ємним складником та 
першим рівнем у системі освіти дитини, є стартовою платформою особистісного 
розвитку дошкільника.  

Одним із головних завдань дошкільної освіти є виконання завдань Базового 
компонента, який на сьогодення вимогає від закладів дошкільної освіти сформувати 
у дітей старшого дошкільного віку нову модель дошкільника через наступні освітні 
напрямами: особистість дитини, дитина в сенсорно-пізнавальному просторі, дитина в 
природному довкіллі, гра дитини, дитина в соціумі, мовлення дитини, дитина у світі 
мистецтва. Серед зазначених напрямів, для реалізації нової моделі дошкільника 
старшого дошкільного віку, на мій погляд, є напрям «дитина у світі мистецтва» в 
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мистецько-творчій компетентності – «Музика». Музика - унікальний засіб формування 
емоційної та інтелектуальної сфер психіки дитини, оскільки музика несе у собі не 
тільки емоції, а й величезний світ ідей, думок і образів, який допомагає дитині 
створити власну картину світу, відображаючи свої враження від нього в художніх та 
музичних образах [1].  

Дитина дошкільного віку – це маленька людина з «великими» емоціями, з 
почуттям природного відкриття світу, з потребою у новизні та творчості. Вона здатна 
яскраво та талановито творити, якщо для цього будуть створені сприятливі умови. 
Щоб підтримати дітей у природних творчих прагненнях і проявах, потрібно їм 
запропонувати матеріал, за допомогою якого вони зможуть творити, фантазувати. 
Одним із таких матеріалів є музика. «Чим є музика? Можливо попросту небом з 
нотами замість зірок?», – писав польський письменник Людвік Єжи Керн [7]. Рональд 
Рейган вважав: «Життя – це одна довга, солодка пісня, тож почніть його з 
музики» [8].  

Музика завжди претендувала на особливу роль у суспільстві. Так, у стародавні 
часи музично-медичні центри лікували людей від туги, захворювань серцево-
нервової системи, приділяючи особливу увагу використанню оздоровчих та 
лікувальних можливостей музики. «Моє серце, наповнене до країв, завжди тішиться і 
оновлюється музикою, коли воно хворе і втомлене», – писав Мартін Лютер [8].  

Музика впливає на інтелектуальний розвиток, прискорюючи зростання клітин, 
що відповідають за інтелект людини. Музикою безпосередньо можна впливати на 
емоційне самопочуття людини [2]. Вчені стверджують, що музика поліпшує загальне 
самопочуття, підвищує працездатність, знижує втомлюваність, вона здатна лікувати 
серйозні захворювання, за що й отримала назву багатофункціонального засобу [6]. 
«Щоб відчинити перед дітьми двері у світ музики, потрібно сформувати у них музичне 
сприймання – основу всіх видів музичної діяльності. Уміння слухати і чути музику – 
не є вроджене, його потрібно розвивати», – писав доктор педагогічних наук 
Олександр Ростовський [8]. Сила впливу музики залежить від особистого досвіду 
людини, від підготовленості до сприйняття. Американський композитор та джазовий 
саксофоніст Чарлі Паркер вважав: «Музика – це ваш власний досвід, ваші думки, 
ваша мудрість…» [7]. Насамперед, музичні здібності дитини мають вроджену психо-
моторно-емоційну природу. Саме емоційна та рухова сфери дитячої психіки 
дозрівають раніше за інші. Малюки ще з раннього віку не знаючи мови, достатньо 
володіють «мовою емоцій» [6]. Тому музичне виховання й розвиток дитини будую на 
її емоційних та моторних можливостях. «Щасливим виростає той, хто вміє відчувати 
музику у всьому: в рідному слові і звуках природи, у лініях і кольорах, у добрих 
вчинках і спільній творчості», – писав український композитор, педагог Микола 
Леонтович [7]. Тож, у дошкільному віці музичне мистецтво може стати потужним 

засобом розвитку емоційного інтелекту дитини – здатність розуміти і сприймати 
власні емоції, керувати своєю поведінкою під час тих чи інших емоцій, розуміти, які 
емоції відчувають інші люди, використовувати знання про свої та чужі емоції для 
міжособистісного спілкування [2].  

Сучасні психологи вважають, що люди з розвиненим емоційним інтелектом 
стають хорошими командними гравцями, лідерами. Процес навчання емоційного 
інтелекту відбувається з найбільш раннього віку, зазвичай несвідомо [2]. Слід 
зазначити, що формування емоційного інтелекту відбувається в емоційні моменти 
життя, які можливо повноцінно втілити на музичних заняттях із дошкільниками із 
різних видів музичної діяльності: слухання, співи, музично-ритмічні рухи, гра на 
дитячих музичних інструментах. Але найбільш впливовим видом музичної діяльності, 
щодо формування емоційного інтелекту є «слухання», бо цей вид музичної 
діяльності вбирає в себе наступні складові:  

 інтерес, культура сприймання; 

 ставлення до музики (емоційний відгук);  
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 розрізнення музики за характером, темпом, динамікою, за висотою звуку;  

 розрізнення музичних творів за жанрами;  

 поняття про структуру музичного твору. 
Уміння слухати і чути музику не є вродженою рисою, так як пізнавально-творчі 

можливості дітей дошкільного віку розвиваються у спілкуванні з музикою, та в процесі 
цілеспрямованого аналізу музичних творів, і є власною діяльністю, що є запорукою 
глибоких переживань, естетичної насолоди, високих художніх смаків. Навчити дітей 
слухати музику – одне з найскладніших педагогічних завдань, тому що музичний 
керівник повинен не тільки розвивати емоційний відгук на прослуханий музичний твір, 
але непомітно «провести» крізь всі аналітичні вміння дітей старшого дошкільного віку 
з метою формування власної думки про прослухане, відчути власні емоції та 
переживання, які хотів донести композитор тим чи іншим музичним твором. Такий 
новий підхід, від продуктивної діяльності дошкільників до творчої та креативної, 
надасть можливість виростити здорову, цілісну, та впевнену у собі особистість, що є 
практичним впровадженням нового державного стандарту дошкільної освіти – 
Базового компонента дошкільної освіти. 

Тому, з метою посилити емоційне сприймання музичних творів, розвиваючи 
емоційний інтелект старших дошкільників, потрібно розробити таку «палітру» емоцій 
дітей, яка б розлилася різнобарвністю та різноманітністю, навчаючи вихованців 
розуміти власні емоції та керуючи ними під час музичної діяльності, вони надалі 
змогли б збагатити, поглибити слуховий та музично-практичний досвід. Цією 
«палітрою» став метод «активного» слухання музики на домінантних заняттях з 
використанням діатонічних дзвіночків, який дозволив впровадити в практику 
оновлений Базовий компонент дошкільної освіти. 

Використання діатонічних дзвіночків є найбільш доступним інструментом 
підсиленого вираження розуміння, сприйняття та звуковидобування дошкільниками. 
Під час активного слухання, стимулюючи пізнавальну та розумову діяльність дітей 
старшого дошкільного віку більш активно розвивається мовлення, поліпшується 
психо-емоціний стан та активізується творче самовираження дітей як особистості. 
Діатонічні дзвіночки – це особливі двіночки, яким властивий колір райдуги (червоний, 
помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, бузковий) у поєднанні із 
звучанням нот першої октави гами до мажор (до, ре, мі, фа, соль, ля, сі). Діатонічні 
дзвіночки – яскравий емоційний подразник, що виконує сигнальну функцію. Звук 
дзвіночка яскравий і легко запам’ятовується. Для дитячого сприйняття і 
звуковидобування він найдоступніший, ніж традиційні інструменти, порівняно з 
фортепіано чи баяном (акордеоном). 

Дзвіночки дозволяють вирішувати багатопланові завдання: 

 по-перше, вони веселкового забарвлення, чим приваблюють дітей, 
мотивуючи до спільної музичної діяльності; 

 по-друге, здобути звук з дзвіночка легко і доступно кожному вихованцю. 
Одночасно робота з дзвіночком із специфікою його утримання в руці та 
елементарними прийомами звуковидобування тренують не лише дрібну моторику 
руки та всі психічні процеси (пам’ять, увага, сприймання, уявлення, відчуття, 
мовлення, мислення, свідомість), а й розвивають міжпівкульні та нейро зв’язки в 
дитині. Також, за допомогою діатонічних дзвіночків вирішується питання розвитку 
почуття ритму. Під час активного слухання на домінантних заняттях із діатонічними 
дзвіночками треба звертати особливу увагу дітей до наявності у будь якого дзвіночка 
«музичного язичка»: «Дзвіночок співає, язичок дзвіночка дошкільнятам розповідає», 
що в ігровій формі активізується діалог щодо обміну музичними враженнями та 
стимулюється моторна діяльність. Рух нерозривно пов’язаний із самим життям, бо 
рух для дітей – це здорова психіка та спосіб вираження емоцій та почуттів. А ті 
емоції, які дитина не може передати словами, вона з легкістю передає за допомогою 
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рухів, жестів, міміки, пантоміміки під час співу, гри на різноманітних музичних 
інструментах [6].  

Окремої уваги заслуговує технологія активного слухання музики Батії Штраус, 
сутність якої полягає у внесенні ігрових моментів у процес сприйняття музичних 
творів. Активізація слухання музики згідно з методикою ізраїльського педагога 
здійснюється завдяки введенню до нього інших видів музичної діяльності і 
супроводжується рухами, мімікою, пантомімікою, використанням елементів 
самомасажу, масажу, пальчикових ігор, музикограми – графічного зображення 
музики тощо [6]. Можливо, саме тому у роботі з дошкільниками під час домінантних 
занять зі слухання музики діти залюбки грають на традиційних та нетрадиційних 
музичних інструментах, а ігрові моменти сприяють більш стрімкому розвитку 
емоційного інтелекту і формуванню мистецько-творчої компетенції дошкільнят.  

«Веселкова сімейка дзвінограю», – так називаємо з вихованцями діатонічні 
дзвіночки, вони приваблюють дошкільнят, викликають відчуття радості, задоволення 
від спільної музичної діяльності та усвідомлення власних музичних можливостей, 
поліпшуючи психо-емоційний стан дітей. Веселкова палітра діатонічних дзвіночків 
захоплює дошкільників, діти з нетерпінням чекають на музичні зустрічі з «Веселковою 
сімейкою дзвінограю».  

«Дзвіночки веселкові дзвінко лунають, барвисті дзвіночки «язичок музичний» 
мають, цікавинки музичні дзвіночки дошкільнятам залюбки розповідають», – такими 
словами я розпочинаю музичні заняття з використанням діатонічних дзвіночків. 
Кожного домінантного музичного заняття допитливі дошкільнята запитують: «Які ж 
музичні цікавинки буде розповідати сьогодні дзвінкоголосий інструмент?!». Для мене 
– це найкращий показник того, що діатонічні дзвіночки залишили в маленьких душах 
нотку емоційного відгуку та викликали бажання знову використовувати діатонічні 
дзвіночки. Діти прагнуть не просто до поверхневого «слухання» музичних творів, а до 
глибинного «чути» і «відчувати» у взаємовз’язку із вираженням цього відчутого у 
дзвіночках як відображення свого свідомого ставлення до музики, що в свою чергу є 
результатом впровадження в практику нового державного стандарту дошкільної 
освіти. 

Неймовірна зацікавленість дітей до діатонічних дзвіночків надихнула мене до 
розробки системи занять: «Використання діатонічних дзвіночків під час активного 
слухання музики на домінантних музичних заняттях». Заняття відбуваються 
впродовж навчального року, 1-2 рази на місяць, де на дошкільнят чекають музичні 
зустрічі із дзвіночками «Веселкової сімейки дзвінограю». Добираючи орієнтовний 
музичний репертуар для роботи з використанням діатонічних дзвіночків під час 
активного слухання музики на домінантних заняттях, потрібно враховувати високо-
художність класичних музичних творів: їх яскраву, змістовну назву, доступну для 
розуміння дітей старшого дошкільного віку та музичне наповнення твору (засоби 
музичної виразності, зокрема, тембри звучання інструментів, сам процес розвитку 
музичного образу), врахувуючи психологію кольорів та власну асоціацію дітей за 
різними напрямками: з продуктами (шоколадний, молочний, кавовий); плодами 
(персиковий, малиновий, буряковий, лимонний); з рослинами (фіалковий, червоний, 
як мак, болотний); з тваринами і птахами (тигровий, кораловий, строкатий, як папуга); 
з металами (золотистий, сріблястий); з природними явищами (сонячний, колір 
морської хвилі, місячний) тощо. 

Цікавинки, які «розповідає» кожен із діатонічних дзвіночків «Веселкової сімейки 
дзвінограю» під час активного слухання музики, занурюють дошкільнят у 
надзвичайно цікавий світ музики: світ музичних подорожей, пригод, перевтілень, 
музичних експериментів та дослідів. На дітей чекають музичні відкриття, музичні 
дива, маленькі музиканти вчаться відчувати насолоду музики, залюбки співпрацюють 
у музичні діяльності, діляться один з одним враженнями від зустрічей з дзвіночками 
веселкової сімейки, особисто висловлюють свою думку і своє ставлення про 
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прослухану музику, та пропонують власну концепцію щодо розкриття змісту 
прослуханого твору. Так, наприклад, довгоочікувана зустріч дошкільнят із 
«Веселковою семійкою дзвінограю» відбудеться у музичній вітальні. Червоний 
діатонічний дзвіночок розкаже вихованцям про чарівні мелодії «Малинового дзвону». 
«У літачок пригод сідаємо та музику небес ми відшукаємо», – таким запрошенням 
розпочинається музичне заняття та знайомство з блакитним дзвіночком. Серед 
пелюсток дивовижної жовтої квітки діти знаходять жовтий дзвіночок, він розповідає 
моїм вихованцям про «Музику росинок» композитора С. Майкапар. Помаранчевий 
дзвінкоголосий інструмент допоможе відчути насолоду музики композитора Петра 
Чайковського: «Помаранчевий дзвіночок лунає, про «Солодку мрію» розповідає». 
Зелений дзвіночок залюбки розповідає про «музику весни» та «Вальс квітів» Петра 
Чайковського. Разом із синім діатонічним дзвіночком дошкільнята вирушають у 
музичну подорож – пригоду до моря, перевтіляться у морські хвилі під час шторму на 
морі та дізнаються таємницю мушлі під час відео-перегляду музичного мультфільму 
«Акваріум», композитора К. Сен-Санс. Спостереження за доріжкою місячного сяйва 
та цікава розповідь фіолетового діатонічного дзвіночка про музику К. Дебюссі 
«Місячне сяйво» чекає на допитливих дошкільнят. Музичне «заняття – відкриття» 
відбудеться під час зустрічі з білим дзвіночком. Саме він допоможе дошкільнятам 
«оживити» веселку. Під час гри у оркестрі лунають барвисті дзвіночки веселковим 
передзвоном: «Музика веселки у залі лунає, коли дошкільнята на кольорових 
дзвіночках весело грають!». Використання методу активного слухання із залученням 
діатонічних дзвіночків на домінантних музичних заняттях дає змогу дітям старшого 
дошкільного віку «доторкнутися» і «дослідити» музичний твір «власноруч», 
проаналізувавши його не лише «візуально у звуці», а зробити глибинний аналіз. 
Тому, саме на нас, музичних керіників закладів дошкільної освіти, покладена велика 
відповідальність щодо навчання дітей «чути» музику, «відчувати», «розуміти», 
«любити» її, отримувати від неї задоволення, креативно та творчо використовувати 
накопичений музично-практичний досвід у власному житті. Музичний керівник – це 
католізатор між композитором і дитиною, слухачем і виконавцем, який майстерно 
проводить музику через свідомість дитини, збагачуючи її уяву «емоційним киснем та 
переживаннями», залучаючи її власний досвід, до розуміння важливості і значимості 
кожної зустрічі з музикою, як цікавої, яскравої, творчої події, що слугує наставникові, 
музичному керіникові, вагомим внеском не лише у музичному розвитку дітей, а й у 
формуванні нової моделі дошкільника, згідно з вимогами оновленого Базового 
компонента.  

Отже, впровадження в практику нового державного стандарту дошкільної 
освіти, вимогає від нас, музичних керіників закладів дошкільної освіти, під час 
організованої музичної діяльності, дотримуватись принципу партнерства, що 
дозволяє знаходитись на одному рівні з дітьми, адже головною метою на музичних 
домінантних заняттях є не створення музичних шедеврів, а сам творчий, креативний 
процес, який викликає бажання у дітей зробити щось по-своєму, на свій розсуд, не 
соромлячись власних думок, «вийти за межи можливого», що мотивує дітей зробити 
«власний крок в житті». Такий підхід є оптимальним для розвитку емоційного 
інтелекту, формуючи гармонійну, впевнену у собі особистість і результативним, бо 
створення педагогом умов для зміцнення атмосфери довіри, взаємоповаги, ситуації 
успіху є джерелом внутрішніх сил дитини, яке сприяє гармонізації психо - емоційного 
стану та збагачення певного «багажу» знань і музично-практичних навичок дітей 
старшого дошкільного віку. 

Висновок. Таким чином, застосування діатонічних дзвіночків під час активного 
слухання музики, з метою розвитку емоційного інтелекту на домінантних музичних 
заняттях у дітей старшого дошкільного віку за освітнім напрямом «Дитина у світі 
мистецтва», в мистецько-творчій компетентності – «Музика», як впровадження в 
практику нового державного стандарту дошкільної освіти – Базового компонента 
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дошкільної освіти, є ефективним, інноваційним методом під час організованої 
музичної діяльності в закладі дошкільної освіти. Систематичне використання даного 
методу, в постійному моніторингу його ефективності застосування показав, що метод 
активного слухання із використанням діатонічних дзвіночків став своєрідною 
запорукою створення розвиваючого та особистісно-зорієнтованого середовища, 
забезпечуючи комфортні умови для формування нової моделі дошкільника з 
відповідно сформованими компетенціями згідно оновленого Базового компонента на 
найвищому рівні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ BODY PERCUSSION (МУЗИКИ ТІЛА)  
В МУЗИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Анотація. В статті розкрито значущість, теоретичні та практичні 

аспекти Body percussion (музики тіла) та використання її елементів в музичній 
діяльності закладів дошкільної освіти, як технології активного ритмічного 
навчання дошкільників та дітей з ООП. Використовуючи тіло, як власний музичний 
інструмент, дошкільник знаходить для себе безпосередній музичний досвід у 
вивченні таких елементів як темп, ритм і метр. Таким чином, ритм стає 
всеосяжним досвідом для тіла, почуттів, душі та інтелекту.  

Ключові слова: Body Percussion, перкусія, «бітбоксинг», клавеси, «шейкери». 
«Люди – як музичні інструменти:  

їх звучання залежить від того, 
 хто до них торкається»  

Вергілій  
Одне з головних завдань музичного розвитку дітей полягає у здійсненні 

ритмічного виховання. Розвиток музично-ритмічного відчуття дошкільнят включає 
організацію рухової активності дітей, виховання певних ритмічних навичок, 
усвідомлення дітьми естетичної виразності ритму, як елемента музичної мови. Як 
зазначав Б. М. Теплов, «Відчуття музичного метру має не тільки моторну, але й 
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емоційну природу: в основі його лежить сприймання виразності музики. Тому поза 
музикою відчуття музичного ритму не може ні пробудитися, ні розвиватися».  

Музика і рух – такі ж взаємозв’язані поняття, як звук та його ритмічна 
пульсація. І. Сєченов говорив: «Я не в силах подумки проспівати собі лише звуками, 
а співаю завжди м’язами; тоді пригадуються і звуки. Пам’ять зорову і дотикову можна 
назвати просторовою, слухову і м’язову – пам’яттю часу». 

Протягом не одного десятка років педагоги використовують рух, як засіб 
музичного розвитку та виразності. Елементарні звукорухові засоби виразності ми 
зустрічаємо в системі К. Орфа (загальна назва «Жести, що звучать»).  

«Жести, що звучать» – це ритмічна гра звуками власного тіла, гра на його 
поверхнях: плескання, ляскання по стегнах, по грудях, притупування ногами, 
клацання пальцями. Подібні форми ритмічного супроводу, у тому або іншому вигляді, 
є у всіх народів світу. Ритм стає спільним знаменником у музиці всіх культур. Таким 
чином через Body Percussion, у практичний спосіб діти вивчають і засвоюють ритм, і 
це дозволяє їм досліджувати різні ритми без необхідності інструментів або письмової 
музики. Використовуючи тіло, як власний музичний інструмент, дошкільник знаходить 
для себе безпосередній музичний досвід у вивченні таких елементів як темп, ритм і 
метр. Таким чином, ритм стає всеосяжним досвідом для тіла, почуттів, душі та 
інтелекту.  

Сьогодні техніка Body Percussion відома в усьому світі. ЇЇ активно застосовують 
в різних освітніх галузях таких, як фізкультура, хореографія, музика, психотерапія, 
соціальна педагогіка, нейропсихологія тощо: 

 Біомеханіка нам допомагає зрозуміти, як людське тіло рухається в 
просторі згідно його осі та площини;  

 Анатомія фіксує точні рухи, які здійснюються в конкретних кістково-
м’язових структурах;  

 Психологія допомагає з когнітивної точки зору пояснити терапевтичний 
вплив перкусій на психологічні процеси зокрема уваги та пам'яті;  

 Нейрологія скрупульозно вивчає усі процеси, які відбуваються в нашому 
мозку із кожним рухом, і де саме активізується та чи інша ділянка кори мозку;  

 Етномузикологія – допомагає зрозуміти, саму перкусію тіла, вивчаючи 
культуру народів інших континентів та їх етнічних груп.  

На сьогоднішній день «Вody Percussion» – це не тільки технологія активного 
ритмічного навчання, це частина музичної культури багатьох народів світу. Школи із 
Body Percussion популярні у Великобританії, Бразилії, Італії, Німеччині, Австралії, 
Іспанії, Франції, США, Японії, Мексиці, Панамі, Ямайці, Колумбії.  

Body Percussion – це мистецтво перкусії в організмі, що видобуває різні типи 
звуків з дидактичними, терапевтичними, антропологічними та соціальними цілями. 
Оскільки перкусії на тілі відіграють свою роль, то їх можна класифікувати за 
використанням та призначенням. З цієї причини тіло використовується, як ритмічний, 
акустичний і динамічний інструмент, що пов'язаний із руховою та моторною 
діяльністю дитини.  

Ритмічна діяльність збагачує сприйняття дошкільника, сприяє розвитку 
музичності, впливає на формування різноманітних психічних функцій. Музичні 
керівники повинні пам'ятати про те, що перкусійна діяльність не використовуються 
довільним чином. Тут повинно бути конкретне і чітке обґрунтування усіх перкусійних 
дій. Це означає, що кожна із вправ, яка передбачена для різних вікових груп, 
стимулює утворення нових нейронних зв'язків у мозку людини, що в свою чергу веде 
до музично-ритмічного, наочно-просторового, словесно-мовного, логіко-
математичного, розвитку.  

Дошкільнятам подобається займатися елементами «вody рercussion», 
взаємодіяти з різними частинами свого тіла, досліджувати його у музично-ритмічній 
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діяльності. Діти, які вже набули певного досвіду із перкусійної діяльності, опановують 
великою палітрою звуків і вміле їх чергування дає приголомшливий ефект єдиної 
музичної канви. Дидактика передбачає два основних прийоми: використання рухів та 
використання простих ударних інструментів. Ці прийоми сприяють не тільки 
формуванню у дітей відчуття ритму, але й вихованню музичного смаку.  

Згідно концепції К. Орфа, дітям слід пропонувати елементарну імпровізацію 
рухів. К. Орф вважав, що на початку був ритм. Ритму не можна навчити. Його можна 
звільнити, «розв’язати» у людині. Це не розумова абстракція, це жива сила організму 
і всього біологічного життя. «Розв’язання ритму» починалося із «жестів, що звучать», 
усе це прикрашалося брязкальцями і тріскачками, що належать до найдавніших 
інструментів людства. Ритмічні вправи і танці супроводжувалися цими звуками. 
Метою музичного виховання К. Орфа є не стільки пробудження дрімаючого 
музичного таланту, як формування особистості. А особистість не можна будувати на 
випадковому, довільному фундаменті.  

Отже, можна із впевненістю сказати, що використання елементів «вody 
рercussion» на музичних заняттях, дає можливість педагогу ефективно реалізовувати 
вимоги освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва», а саме, «Музична діяльність», 
за БКДО (2021), як здатність дитини практично реалізовувати свій художньо-
естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої діяльності на 
основі розвинених емоцій та почуттів. 

Перкусія тіла – це колективна музика, яку я активно використовую в музичній 
діяльності з дітьми старшого дошкільного віку. З відкриттям у ДНЗ інклюзивних груп, 
ця робота набрала більших обертів та має велику ефективність. Чим більше діти 
озвучують жести, тим цікавіше і вражаюче це виходить. Вони плескають, клацають, 
ляскають і стукають ногами, надувають щоки, голосно дихають, пирскають водою, 
свистять, бриньчать, б'ють себе. Такі заняття розвивають слух, відчуття такту і 
швидкість реакції. 

В перкусійній діяльності використовую, насамперед, вокальну перкусію, 
а саме, «бітбоксинг» – вид голосової перкусії, яка впершу чергу пов'язана з 
мистецтвом імітації барабану, використовуючи рот, губи, мову та голос.  

«Жести, що звучать» – вид перкусійної діяльності, простий та доступний 
у використанні, до вподоби вихованцям! 

Плескання в долоні, навіть такий простий вид рухів, як плескання вимагає 
деякої вправності і для розучування може знадобитися певна кількість вправ. Удар в 
долоні повинен бути пружним, дихання при цьому спокійним і розміреним. Спочатку 
оплески краще проводити стоячи; руки повинні бути вільними, а сам удар легким і 
м'яким. Плескання в долоні може бути різним. Плескання жменею – долоні 
приймають форму чаші, між ними утворюється порожнистий простір і звук виходить 
глухим. Плескання плоскою долонею, в різних місцях долоні, по пальцях або 
зап'ястку – кожен раз звук буде різним. Можливе плескання перед собою, а також за 
спиною, над головою, в різні сторони. Діти повинні експериментувати та дослідити усі 
можливі варіанти. Це загострює увагу дітей до якості звуку і буде згодом гарною 
основою для розвитку музичності.  

Притупування. Можна робити притупування однією ногою або поперемінно 
двома, залишаючись на одному місці або просуваючись уперед.  

«Жести, що звучать» можна виконувати стоячи або сидячи, а щоб внести 
різноманітність – стоячи на колінах або сидячи на підлозі. У положенні «сидячи» 
додаткові звукові барви можна отримувати з табуреток з плоским дерев'яним 
сидінням, або порожнистих дерев’яних кубів. Кожен з «жестів, що звучать», 
розучується спочатку окремо, потім їх об’єднують один з одним, причому починати 
треба з найбільш легкого – з поєднання ляскання та плескання. Поступово можна 
задіювати все більшу кількість різних «інструментів», ставлячи все більш складні як 
ритмічні, так і координаційні завдання. Поряд з класичною «орфовською» 
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технологією, використовую удари долонями по плечах, по грудях, ковзання долонею 
по долоні, або по верхній частині грудей; різні похідні варіанти жестів, що вимагають 
взаємодії дітей у парі. 

Гра на перкусійних музичних інструментах  
Для гри використовую традиційні інструменти: клавеси, барабани, бубонці, 

маракаси, кастаньєти, дзвіночки, свистки, дудочки та ін. Нетрадиційні музичні 
інструменти: папір, стаканчики, саморобні «шейкери», щітки, відра, глечики, 
пластмасові тарілочки, пляшки з водою, співаючі коробочки, м'ячики та інші. 
Перкусійні музичні інструменти видають свій звук, коли гравець ударяє, шкребе, тре 
або трясе їх, щоб створювати вібрації. Зазвичай, на музичних заняттях використовую 
різноманітні музичні інструменти, які допомагають дитині акомпанувати собі під час 
співу, танцю, музичної гри або слухання музики. Дошкільники грають нескладні 
мелодії індивідуально і в ансамблі, імпровізують ритмічні і мелодійні поспівки.  

Граючи на дерев'яних клавесах, діти уявляють цокання копит веселої конячки, 
коли вона біжить, створюють музичні образи зайчика, дощика, дятла, журавля та 
інші. Головне - отримують від гри насолоду та задоволення. А коли беруть тоненьку 
металеву паличку і повільно грають на трикутнику з паузою, то уявляють крапельки 
дощу, який тільки починається, а потім, змінивши ритмічний малюнок на більш 
дрібний та посиливши динаміку, відтворюють сильний дощ.  

Дошкільнята розуміють, що музичні інструменти можуть бути: бубни – 
веселими, дзвіночки – лагідними, дерев'яні ложки – спокійними, металофони – 
казковими. Вони відтворюють музичні образи, співають, і навіть говорять. Після 
цього, діти з зацікавленістю грають у оркестрі, виконуючи різні музичні твори, 
почуваючи себе, як справжні майстри – музиканти.  

Застосування перкусійних музичних інструментів на музичних заняттях, 
дозволило засвоювати не тільки навчальний матеріал, але і надало можливість дітям 
створювати власний ритмічний матеріал на основі засвоєного.  

Заняття з елементами «вody рercussion» – це не тільки різноманітні ритмічні 
вправи, веселі ритмічні пальчикові ігри, поспівки, забавлянки, оркестри, танці. Це 
захоплююча командна робота, нетрадиційна форма навчання, яка розвиває музично 
– інтелектуальні здібності, психомоторні та моторні навички дошкільнят.  

Отже, із усією впевненістю можу сказати, що Body Percussion – це мульти-
функціональна технологія активного навчання, прогресивна педагогічна інновація, 
яка широко користується своєю популярністю у всьому світі.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ЧЕРЕЗ ПОШУКОВО-

ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ НАСТУПНОСТІ МІЖ 
ДОШКІЛЬНОЮ І ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ 

 
Анотація У статті аналізується інтеграційний підхід організації пошуково-

дослідницької діяльності. Зроблено акцентна наступності між дошкільною та 
початковими ланками освіти. 

Ключові слова: інтеграція, наступність, пошуково-дослідницька діяльність, 
досліди, експеримент, пізнавальна діяльність. 

У світовому досвіді під сформованими компетентностями розуміють 
інтегрований результат освіти, який є присвоєним особистістю. Саме для реалізації 
формування ключових компетентностей важливим стає впровадження інтеграційних 
підходів в освітній процес. Перехід від традиційного навчання до навчання на 
засадах інтеграції – це шлях до реалізації багатьох принципів освіти: від формування 
цілісної картини світу, планетарного мислення, уміння об’єднати в єдину цілісну 
систему. Щоб максимально розширити уявлення дошкільника про навколишній світ, 
потрібно орієнтуватись на індивідуальні особливості кожної дитини, розвивати її 
здібності. 

На сучасному етапі окремі елементи інтеграційного підходу до організації 
освітньо-виховного процесу у дошкільному закладі втілені в практичну діяльність. 
Доведено, що інтеграційний підхід сприяє розширенню пізнавального досвіду 
дошкільників, їхньому інтенсивному розвитку , формує в малюків інтерес до подій і 
явищ дійсності, виховує особистість, розвиває навички, отже слід побудувати свою 
роботу так щоб утримувати у дитини позитивне ставлення і інтерес до пізнання 
нового. Об’єм інформації і практичних навичок якими дошкільник оволодіває 
протягом перебування в дошкільному закладі допомагає адаптуватися йому до 
навчання у НУШ. 

У сучасних умовах бурхливого розвитку дошкільної освіти кожен педагог 
дошкільного закладу повинен працювати творчо. Це означає, проводити освітньо – 
виховний процес, різноманітно і захоплююче. А для цього, на мою думку, треба 
частіше використовувати нестандартні форми роботи з дітьми, які підвищують 
ефективність і сприяють підтримці інтересу до освітньо – виховної роботи і кращому 
засвоєнню програмного матеріалу. Ігрові моменти, оригінальна подача матеріалу, 
різні форми колективної і індивідуальної роботи, найрізноманітніші завдання, які 
отримують діти на нетрадиційних заняттях, допомагають їм жити в атмосфері 
творчого пошуку. 

Я, як вихователь, постійно намагаюсь урізноманітнити методи, форми роботи 
так, як дошкільники мають специфічні вікові особливості: нестійка увага, наочно-
образного мислення, підвищену рухову активність, прагнення до ігрової діяльності, 
різноманітність пізнавальних інтересів. Для того щоб підтримувати на заняттях увагу 
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дітей, необхідно організовувати активні та цікаві види діяльності. І головну роль в 
цьому відіграє інтегроване навчання. 

Ідея педагогічної інтеграції не є новим явищем у вітчизняній педагогіці. Вперше 
поняття «інтеграція» було використано в ХVII столітті Я. А. Коменським у праці 
«Велика дидактика»: «Все, що знаходиться у взаємозв'язку, повинно викладатися у 
такому ж взаємозв'язку». Таким чином, все, чого навчають дитину, має бути не 
розрізненим і частковим, а єдиним і цілісним. 

Пошуково-дослідницька діяльність – це один з факторів пізнавального 
розвитку дітей дошкільного віку. Діти дослідники від народження. Саме дослідження 
допомагає їм пізнавати навколишній світ. Підготовка дитини до дослідницької 
діяльності неабияк впливає на навчання її в НУШ, адже вміння та навички 
дослідницького пошуку стають найважливішим завданням сучасної освіти. 
Спираючись на базові знання дітей з різних освітніх напрямів розвитку, пошуково-
дослідницька діяльність поглиблює весь процес розвитку дитини, формує системні та 
глибокі знання про навколишній світ і взаємозв’язках і залежностях. Пошуково-
дослідницька діяльність найближче підводить дитину до проблеми, а винагородою за 
активність та допитливість малюків є їх самостійні відкриття у навколишньому 
середовищі. Дитяча зацікавленість, бажання до пізнання дає змогу формувати 
особистісні якості, зокрема сприяє формуванню здатності прогнозувати результати 
власної діяльності та поведінки. У процесі усвідомленого, дійового ставлення дітей 
до навколишнього світу, керівна і спрямовуюча роль належить звичайно вихователю, 
який виступає для дітей не тільки як носій знань, а й як зразок для наслідування 
способів, дій прийомів, функцій. До завдань вихователя входить так організувати 
діяльність дітей, щоб шляхом самостійних відкриттів, розв’язання проблемних 
завдань, наочно перетворюючих дій вони одночасно оволодівали як новими 
знаннями, так і вміннями та навичками їх самостійного набуття. Останнє тісно 
пов’язано з практичним перетворенням об’єктів природи, які набувають характеру 
експериментування, нескладної пошуково-дослідної діяльності. Шляхом такого 
пізнання природи під керівництвом педагога здійснюється досить глибока самостійна 
діяльність дітей з об’єктами та явищами, відбувається їх різноманітний аналіз, 
порівняння, зіставлення тощо. 

Така організація інтегрованої пізнавальної діяльності має вирішальне 
значення. В експериментуванні для дошкільнят слід брати до уваги одну з 
найважливіших умов його ефективності: нові знання як результат «відкриттів» кожної 
дитини, мають формуватися на основі знань, раніше нею засвоєних. Лише за цієї 
умови задовольняється природна допитливість дитини, її інтерес до навколишнього, 
а розвиваюча функція навчання і виховання вимальовуються через сутність 
принципу наступності. Це сприяє у дітей уміння застосовувати раніше набуті знання 
про явища та об’єкти природи в іншій конкретно значущій діяльності. 

Ці вміння синтезують у собі знання не тільки як доступну для засвоєння 
інформацію, а й як оцінку оточуючого. Таким чином, активне засвоєння дітьми 
дошкільного віку знань, певних результатів суспільно значущої та доступної дитині 
діяльності виступає як основа у її підготовці до наукового пізнання світу природи в 
молодшому шкільному віці. Вихователю слід пам’ятати, що в його діяльності 
необхідно постійно посилатися на моральну та інтелектуальну сприйнятливість 
дошкільника, яка характеризується в цьому віці активністю таких розумових операцій, 
як аналіз, порівняння, зіставлення, а також високим емоційним ставленням до 
пізнавального об’єкта. Ці риси домінують у дошкільному віці і виступають у роботі 
педагога як необхідна передумова у формуванні основ, елементів понять, а в 
майбутньому – і поглядів дітей. 

Дошкільник не може споглядати, він прагне активної взаємодії з навколишнім 
середовищем. Безпосередній контакт дитини з предметами дає змогу пізнати ті 
властивості, якими вони різняться. Отже, світ, який ледь відкрив свої таємниці, 
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пробуджує у маленької людини допитливість, бажання пізнати більше. Отже, 
організовуючи та плануючи свою роботу по пошуково-дослідницькій діяльності з 
малюками, можу зазначити, що:  

 у дітей поступово виявляється пізнавальний інтерес до 
експериментування; 

 розвиваються всі аналізатори, чуттєвий досвід, нетрадиційне, 
нестандартне мислення; 

 з'являється вміння самостійно знаходити альтернативні шляхи пошуку 
інформації та визначення властивостей матеріалів; поширюються знання про 
взаємозалежність явищ живої та неживої природи. 

Однією з важливих умов ефективного впровадження особистісно-
орієнтованого навчання і виховання сучасному дошкільному навчальному закладі є 
створення розвивального простору. 

Зв’язок пошуково – дослідницької діяльності дошкільника з іншими 
видами діяльності: 

 Розвиток мовлення – уміння чітко висловити власну думку, наповнює 
дослід конктерним змістом, полегшує проведення досліду. 

 Логіко – математичні уявлення – у рамках досліду діти рахують, 
порівнюють, визначають форму і розміри. 

 Зображувальна діяльність – сприяє чіткому відображенню результатів 
досліду. 

 Спостереження – необхідна складова будь якого досліду. 

 Трудові дії – без їх виконання експерименту не буває. 
Етапи пошуково-дослідницької діяльності: 

 Вибір об’єкта дослідження (попередня робота; вивчення теми досвіду); 

 ігрові вправи на розвиток пам’яті, уваги та мислення (вибір та підготовка 
обладнання, посібників; фіксування результатів); 

 прогнозування результатів (закріплення послідовності дій та правил 
безпеки). 

Як я організовую пошуково-дослідницьку діяльність з дітьми своєї групи? 
Перш за все, я створила у групі оптимальні умови для розвитку дослідницьких 

умінь дітей, практичного пізнання ними навколишнього світу і впорядкування їхніх 
уявлень про явища, об’єкти довкілля та їх взаємозалежність. Першим кроком у цьому 
напрямку є створена картотека дослідів і створила умови для пошуково-
дослідницької діяльності. В групі створено куточок живої природи, куточок 
експериментування, в якому розміщені різноманітні матеріали та обладнання для 
дослідів. Є все необхідне для пізнавально-практичного досвіду. 

У своїй роботі я використовую 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).  

Підтримую кожну висловлену дитиною думку чи припущення, не критикую і не 
підганяю юного дослідника з висновками. Ставлю навідні запитання, щоб зосередити 
увагу дитини на дослідженні. 

Результативність пошуково-дослідницької діяльності полягає в 
тому, що діти: 

• мають упевненість у своїх силах і здібностях; 
• самостійно знаходять альтернативні шляхи пошуку; 
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• розвивається в дітей чуттєвий досвід, нетрадиційне мислення; 
• діти навчаються висловлювати оригінальні ідеї; 
• намагаються самостійно розв’язати проблеми; 
• у дітей формується сталий інтерес до експериментування. 

Я бажаю всім педагогам плідної, успішної праці в організації пошуково-
дослідницької діяльності у поєднані з різними видами діяльності дошкільників, а 
позитивні результати не забаряться. 

Таке виважене, обґрунтоване поєднання інтегрованих підходів до пошуково-
дослідницької діяльності спроможне забезпечити втілення компетентнісного підходу 
в дошкільній освіті й формування того соціального портрета дошкільника, який 
очікується, як результат системи освітніх впливів на межі старшого дошкільного і 
молодшого шкільного віку. 

Проблема наступності між дошкільною і початковою ланками - одна зі складних 
проблем загальної освіти. Отже перед вихователем дитячого садка, а далі і вчителем 
початкової школи стоїть завдання раннього розкриття і формування інтересів і 
здібностей учнів до науково-пошукової, діяльності. Вкрай важливо зробити 
безболісним перехід від однієї вікової сходинки до наступної, максимально зблизити 
умови розвитку, виховання і навчання старших дошкільників і молодших школярів. 
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МУЗИКА І МАТЕМАТИКА. 
СУЧАСНЕ МУЗИЧНО-ОЗДОРОВЧЕ ЗАНЯТТЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ 

ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИКИ (ПРОДОВЖЕННЯ ЦИКЛУ ЗАНЯТЬ) 
 

Заняття – розвага № 4 
Тема: «Ласунець у музичному парку атракціонів» 
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Мета: розвивати емоційну, пізнавальну сфери у дітей; 
інтегрувати музичне навчання у процес збереження, зміцнення психічного, 

духовного, фізичного здоров’я дітей. 
Завдання: 
- Стимулювати логіко-математичний розвиток дітей шляхом 

інтеграції математики та музики, вчити використовувати математичні знання 
на музичних заняттях;  

- Заохочувати до експериментальної та відтворювальної діяльності; 
розкрити здатність відчувати колір, гармонію його в навколишньому світі, 
встановити зв'язок між звуком та кольором; 

- Формувати вміння дітей порівнювати предмети за спільною ознакою; 
Поглиблювати слуховий досвід дітей новими враженнями; Розвивати музично-
творчі здібності (чуття ритму, координацію рухів тіла, вокальні навички, творчу 
уяву); 

- Виховувати любов та повагу до класичної музики, закладаючи основи 
музичного смаку; 

- Вправлятися у вмінні відтворювати відповідний емоційно-
психологічний стан (мімікою, жестами, рухами); 

- Здійснювати нормалізацію емоційно-психологічного стану дітей, 
викликати позитивні емоції впродовж усього заняття  

Обладнання: іграшка Ласунець, дзвіночок, «квитки» із зображенням 
атракціонів; м’які модулі; бутафорська машина, конструктори Lego, мочалки, 
хустинки, кубики, папір, іграшковий фотоапарат, ватман, фарби, вологі серветки. 

Примітка: все обладнання (по-можливості) використовуємо квадратної 
форми та червоного забарвлення. 

Муз. матеріал:  
Аудіо: 
П. І. Чайковський «Танець пастушків» з балету «Лускунчик»; 
К. Дебюссі «Ляльковий кейк – уок» з сюїти «Дитячий куточок»; 
А. Хачатурян «Танець з саблями» з балету «Гаяне»;  
С. Рахманінов «Італійська полька»;  
Є. Вольнов «Цирковий марш»;  
І. Дунаєвський «Марш» з к/ф «Цирк»;  
С. Чернецький «Військовий зустрічний марш»;  
М. Блантер « Футбольний марш» (в обробці);  
Є. Адамцевич «Запорізький марш»;  
Український військовий марш (попурі з козацьких та стрілецьких пісень);  
Ю. Чічков «Танець»;  
К. Дебюссі «Арабеска» № 2;  
В. Селіванов «Жарт»;  
R. Lovland «Secret Garden»; 
Відео: 
https://www.youtube.com/watch?v=nh8LYzpEV8M «Я їду на машині» музичний 

фільм для дітей про машину; 
https://www.youtube.com/watch?v=FJh83P-zFLo «Автомийка. Гра про машинки». 
https://www.youtube.com/watch?v=BxYMMpgivjU «Кольоротерапія. Червоний 

колір» музика «Nostalgia» Francis Goya. 
https://www.youtube.com/watch?v=k1Uv9dNiFT4 «Американські гірки в Раю». 
Хід заняття 
І. Вступна частина 
Діти заходять до залу, який оформлений зонами – «атракціонами». Їх зустрічає 

педагог, тримаючи у руках уже знайому дітям іграшку Ласунця. 
Сигнал початку заняття  

https://www.google.com.ua/search?bih=627&biw=1326&source=univ&tbm=isch&q=Rolf-Lovland-Song-From-A-Secret-Garden-Kiss-The-Rain+%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi5zZKP9sLrAhVykIsKHYViBoMQsAR6BAgJEAE
https://www.youtube.com/watch?v=nh8LYzpEV8M
https://www.youtube.com/watch?v=FJh83P-zFLo
https://www.youtube.com/watch?v=BxYMMpgivjU
https://www.youtube.com/watch?v=OOFPhrQOY_8
https://www.youtube.com/channel/UC1NC4lWIMFkJm4zd3B6XNXg
https://www.youtube.com/watch?v=k1Uv9dNiFT4
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Педагог червоним музичним дзвіночком сповіщає про початок заняття. 
Музичне привітання 
Педагог від імені Ласунчика пропонує привітатися пісенькою привітанням 

спочатку з усією групою, а потім індивідуально з кожною дитиною. 
Пісенька – привітання : 
Нотний додаток. Розмір 4/4, на ч.4 
ІІ. Основна частина 
Ласунчик запрошує дітей відвідати парк розваг та атракціонів. Запитує, чи вони 

бували у таких парках раніше та який атракціон їм подобається найбільше. Для того, 
щоб туди потрапити педагог пропонує промовити чарівні слова: «1, 2, 3, 4 – парк 
атракціонів ми відкрили!» (Діти разом з педагогом повторюють слова). 

Педагог: Ось ми і у парку атракціонів! Як тут цікаво! Таке різноманіття розваг 
та каруселей, що я аж розгубилась… Куди ж ми підемо? 

Ласунчик: Я вам в цьому допоможу. У мене є квитки на атракціони. (Показує 
«квитки» квадратної форми червоного забарвлення із зображенням певного 
атракціону). 

Педагог: Це чудова новина! Пропоную бажаючим вибрати перший атракціон! 
(Дитина вибирає квиток до першого атракціону). 

ПОЯСНЕННЯ: послідовність відвідування атракціонів може 
варіюватися, відповідно до того, який квиток обирає дитина. 

Ласунчик: А першою нас зустрічає смуга перешкод!  
Атракціон «Смуга перешкод». Педагог підводить дітей до частини залу, на 

якій із м’яких модульних кубів червоного кольору викладений лабіринт. Учаснику 
пропонується пройти цей лабіринт за словесною вказівкою педагога, яка побудована 
на підрахунку 4 кроків у різному напрямку.  

Вправа на орієнтування в просторі. Під музичний супровід П. І. Чайковського 
«Танець пастушків» з балету «Лускунчик» діти по черзі проходять лабіринт, 
виконуючи вказівки педагога. Наприклад: 4 кроки вперед, 4 кроки ліворуч, 4 кроки 
назад і т. п. Ласунчик пропонує виконати цю вправу ще раз з ускладненням 
(бажаючим учасникам зав’язують очі хустинками). 

Ласунчик: Ура! Перше випробування виконано! Ходімо далі! 
Педагог: Так, так. Поспішаймо, адже час перебування у нашому парку 

атракціонів обмежений. Куди відправляємось далі? 
Дитина (за бажанням) вибирає квиток на наступний атракціон (разом 

розглядають зображення на квитку). 
Педагог: Наступна розвага «Автодром».  
Ласунчик: Це ж моя улюблена! Поспішаймо! (Підходять до міні-зони з 

великою бутафорською машиною) 
Педагог: Але сталася прикра ситуація… Всі машини на атракціоні зайняті. Нам 

запропонували альтернативу. Якщо ми дуже хочемо покататися на машинках ми 
зможемо їх сконструювати самостійно.  

Ласунець: Ми погоджуємось! Вірно, діти? 
Конструювання. Під музичний супровід К. Дебюссі «Ляльковий кейк – уок» 

педагог пропонує дітям з великих червоних деталей конструктора Lego побудувати 
модель машини.  

Ласунець: Які чудові різноманітні машинки у нас вийшли. А тепер поїхали! 
Рухова вправа «Машини». Під музичний супровід пісні «Я їду на машині» А. 

Комлікової діти довільно «їздять» по килимку. Педагог наголошує на правилах 
безпеки руху, щоб машинки не зіштовхнулись.  

Ласунчик: А тепер потрібно привести наш транспорт до ладу. Пропоную їх 
помити! 

Перегляд відео «Автомийка». Педагог пропонує дітям заїхати своїм 
автомобілем на авто мийку та пояснює правила гри. 
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Тілесно-орієнтована вправа – гра «Помиємо автомобіль» (музичний 
супровід А. Хачатурян «Танець з саблями» з балету «Гаяне»). 

Діти стають у дві шеренги (коридором з двох сторін) на відстані і повертаються 
обличчям один до одного. Вони будуть виконувати роль «щіток». За бажанням, по 
черзі, обираються діти, які хочуть «помити свій транспорт». Дитина рухається по 
«живому» коридору (мийці) у довільному темпі, а діти – «щітки» масажними рухами 
ручок (можна використати ще й мочалки, хустинки) «миють» її. Також можна 
створити ситуацію, за якої дитина не хоче «мити» свій «автомобіль», тоді вона їде по 
коридору, а «щіточки» не виконують жодних дій.  

Ласунчик: Поспішаємо до наступного атракціону!  
Дитина (за бажанням) вибирає квиток із зображенням квартету музикантів. 

Педагог разом з дітьми розглядують зображення, пригадують, як називається група 
музикантів, де беруть участь чотири учасники.  

Педагог: Атракціон наш так і називається «Квартет». 
Музикування. Ласунчик запрошує розглянути предмети, що пропонуються до 

даного атракціону (квадратні кубики та папір червоного кольору) та обрати будь–
який. За бажанням вибирається четвірка дітей для квартету і пропонується під 
музичний твір Ю. Чічкова «Танець» «пограти» на 1 ч. музичного твору на червоному 
папері квадратної форми, на 2 ч. – на червоних кубиках. Згодом пропонується всім 
діткам стати у «квартети» та музикувати на предметах, одночасно промовляючи 
вголос рахунок – пульсацію 4/4.  

Педагог: Пам’ятаємо про час, побігли до наступного атракціону! Швиденько 
вибираємо квиток! 

Дитина (яка бажає) вибирає квиток на наступний атракціон. 
Педагог: Атракціон «Музичні гірки». Ох і полюбляла я в дитинстві кататися 

на гірках!  
Ласунець: А я пропоную покататися на гірках нашим голосочкам.  
Вокалотерапія «Музичні гірки». Діти разом з педагогом, під час перегляду 

відеозапису «Американські гірки» (із вимкненим звуком), голосом показують куди 
«їдуть» наші голосочки (на одному звуці, вверх, вниз, glissando) в межах інтервалу 
чистої кварти, а потім з розширенням діапазону. 

Педагог розповідає про те, що зараз дуже популярно утворювати різноманітні 
фотозони, де фотографуються на згадку з різними героями мультфільмів та казок. І 
наш парк не виключення. Але перед нами знову не просте завдання. Потрібно 
уважно послухати фрагменти музичних творів, які будуть своєрідною підказкою, 
відгадати героя, з яким ми будемо фотографуватись, передати його поставу, 
характер відповідним позуванням, мімікою та жестами.  

Активне слухання + пантомімічний етюд. Діти по-черзі слухають фрагменти 
музичних маршів (військовий, козацький, цирковий, спортивний тощо), разом 
відгадують героя, що відповідає даній музиці та за допомогою рухів, жестів, міміки 
показують відповідний образ військового, козака, спортсмена, клоуна тощо) Педагог 
«фотографує» дітей. По закінченнію Ласунчик пропонує сфотографуватися всім 
разом у образі, який найбільше сподобався.  

Педагог: швиденько поспішаємо до наступного атракціону, де нас чекає цікаве 
завдання. 

Музична гра «Утвори квадрат». Діти під музичний супровід К. Дебюссі 
«Арабеска» № 2 довільно рухаються по залу, за сигналом стають у «квадрати» 
(четвірками). Педагог хвалить дітей за побудову саме квадратів, звертає увагу інших 
дітей на утворення за допомогою рук кутів квадрату, що підкреслює відмінність від 
побудови кола.  

Ласунчик: У нас залишається останній квиток! Глянемо, що цікавого 
залишилось? 

Діти розглядають зображення на квитку.  
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Педагог: Ну звичайно, нас чекає «Кімната сміху»!  
Комунікативний психогімнастичний етюд. Педагог пояснює, що в кімнаті є 

живих чотири дзеркала (діти), прихованих за квадратною, червоною, напівпрозорою 
тканиною (вуаллю), яка спаде за умови, що відвідувачі зможуть розгледіти емоцію 
дзеркала та повторити її. Під музичний супровід В. Селіванова «Жарт» діти 
виконують вправу, за бажанням можуть мінятися ролями.  

ІІІ. Заключна частина 
Ласунчик: Чотири, три, два раз – повертатися нам час! Ох і насичений і 

цікавий день у нас сьогодні! Вам сподобалось? 
Кольоротерапія + малювання червоними деталями від конструктора 

Lego. Педагог пропонує переглянути відеопрезентацію «Червоний колір», 
супроводжуючи свою розповідь запитаннями: А ви звернули ви увагу, який колір у 
нас сьогодні домінував? Про яку цифру часто згадували? А геометричну форму яку 
використовували? Педагог звертає увагу на контури великого червоного квадрату, 
зображеного на білому ватмані, та під музичний супровід Р. Ловланда «Secret 
Garden» заохочує «замалювати» його за допомогою кубиків конструктора Lego, 
занурюючи їх у червону фарбу.  

Педагог дзвонить у червоний дзвіночок, сповіщаючи про закінчення заняття. 
Діти прощаються з Ласунчиком та педагогом, із гарним настроєм повертаються у 
групову кімнату. 

 

 
Музика і математика. 

Сучасне музично-оздоровче заняття в закладі дошкільної освіти з 
використанням математики. (Продовження циклу занять). 
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Заняття – розвага № 5 
На гостини до Ласунчика. 
Мета: розвиток емоційного інтелекту засобами музично-оздоровчої діяльності 

шляхом інтеграції математики та музики. 
Завдання:  
- вчити дітей використовувати математичні знання на музично-оздоровчих 

заняттях; 
- вправляти дітей у лічбі в межах п’яти; 
- удосконалювати вміння орієнтуватися в просторі (попереду – позаду, 

ліворуч – праворуч, вгорі – внизу тощо); 
- закріпити знання геометричних фігур (коло, прямокутник, трикутник, 

квадрат) використовуючи дотиково-рухове обстеження (наосліп); детальніше 
ознайомити з п’ятикутником, 

- формувати вміння знаходити відмінності і спільні ознаки геометричних 
фігур, вибирати та розташовувати їх; 

- розвивати музичні здібності дітей: чуття ритму, рухову координацію, 
відчуття пауз, навички музикування та вільної імпровізації, музично-сенсорні 
здібності;  

- вчити працювати з графічними картами – схемами; 
- за допомогою тілесно-орієнтованої вправи запобігати проблемі дотику 

до самого себе та до інших; 
- зміцнювати дихальну систему, використовуючи дихальну вправу; 
- сприяти розвитку мовленнєвої моторики за допомогою пальчикової гри; 
- спонукати до музично-танцювальної діяльності; 
- розвивати абстрактне мислення, уяву, зосередженість, пам'ять, 

мовлення, креативність, комунікативні вміння; 
- збагатити словниковий запас дітей дошкільного віку; 
- закріпити у дітей вміння розрізняти кольори; викликати бажання 

досліджувати колір, експериментувати з ним; 
- виховувати здатність зосереджуватися на внутрішніх відчуттях , 

викликати задоволення і радість від спільної діяльності з однолітками та дорослим; 
- здійснювати нормалізацію психоемоційного стану дітей. 
Обладнання: іграшка Ласунчик, оранжевий діатонічний дзвіночок, будинок 

Ласунця*, музичний інструмент пентатоніка, жовті нитяні помпони, парні без язичкові 
дзвіночки по кількості дітей, посібник до дидактичної вправи-гри «Ритмічна піца», 
іграшка Зірка, тканина синього кольору, по всій площині якої звисають на ниточках 
паперові зірки, елементи костюмів зірочок, картки із зображенням цифр від 1 до 4; 
скринька з фарбованою манною крупою, навчальний посібник-гра «Танграм». 

*Примітка. Опис будинку Ласунця: будинок п’ятикутної форми оранжевого 
кольору. В ньому п’ять кімнат, вікна яких різної геометричної форми та 
кольорового забарвлення, що відповідають попереднім заняттям: коло – жовтий 
колір, прямокутник – зелений, трикутник – синій, квадрат – червоний, 
п’ятикутник – оранжевий кольори. При відкриванні вікон у цьому будинку діти 
побачать облаштування кімнат меблями відповідної форми. Перед будинком 
зображення п’яти оранжевих квітів: чорнобривці, айстри, хризантеми, настурція, 
жоржини. Позаду будинку - імітація городу, на якому дозріли овочі оранжевого 
забарвлення: гарбуз, диня, морква, перець, патисон). Їх також п’ять. 

Музичний репертуар: 
Аудіо 
В.А. Моцарт «Маленька нічна серенада» (частина 4); 
Paul Desmond «Take Five» (розмір 5/4); 
П.І. Чайковського «Симфонія №6, ч.2 (розмір 5/4); 
В.А. Моцарт «Дзвоники дзвенять»; 
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Spiritual Seasons – Ryan's Polka 
«Весела полька» автор невідомий 
«Колискова» (автор Гончарук А. Д.) 
Відео 
https://www.youtube.com/watch?v=ItBL7pG1Qg0 Українські дитячі пісні. Зірка, 

зіронько мала. 
Хід заняття 
І. Вступна частина 
Сигнал початку заняття. Педагог оранжевим музичним дзвіночком сповіщає 

про початок заняття. 
Музичне привітання. Використовуючи музичний інструмент – пентатоніку, 

педагог від імені іграшки Ласунця вітається з дітьми піснею – привітанням, 
використовуючи діапазон в межах інтервалу ч.5 (див додаток).  

ІІ. Основна частина 
Педагог звертає увагу дітей на плоску фігуру п’ятикутної форми, оранжевого 

кольору. Запитує про асоціації: що це на вашу думку? На що схоже? Педагог 
спонукає до декількох варіантів відповідей (наприклад: конверт, криниця, торт, 
корона, шпаківня, будинок, тощо). Разом з дітьми рахуємо кількість кутів, визначаємо, 
що їх п’ять. Цікаво, що ж це за фігура? 

Ласунчик: Відкрию вам секрет. Це мій будинок, який має п’ятикутну форму. І я 
з радістю запрошую вас до себе на гостину.  

Тим часом педагог розвертає фігуру і діти переконуються, що там дійсно 
зображений незвичний будинок. (див додаток) 

Педагог: Який він гарний, цікавий та незвичний! А що ми бачимо попереду 
будинку? Діти відзначають, що попереду квітнуть оранжеві квіти. А хто знає, як 
вони називаються? Діти, з допомогою дорослого, називають квіти (чорнобривці, 
айстри, хризантеми, настурція, жоржини), рахують та визначають їх кількість 
(п’ять). 

Педагог: Пропоную поглянути, що ж знаходиться позаду будиночку?  
Діти визначають, що це город, на якому дозріли овочі, називають їх (гарбуз, 

диня, морква, перець, патисон) та визначають кількість. Під час перерахування 
педагог спонукає до лічби вголос до п’яти, при цьому одночасно загинаючи пальці. 

Ласунець: Запрошую вас усередину мого будинку. 
Педагог: Дякуємо, із задоволенням поглянемо що ж там цікавого всередині? 
Ласунець: Першою нас зустрічає кімната – вітальня. 
Педагог відкриває кругле «вікно» жовтого кольору, запитує, що ми бачимо? 

Спільно з дорослим діти перераховують інтер’єр кімнати (стіл, стільці, килим, 
дзеркало, люстра тощо), визначають, яка ознака їх об’єднує і роблять висновок, 
що всі предмети у кімнаті круглі. 

Ласунець: У дні, коли яскраве сонечко заглядає через віконце у дзеркало, 
радісно вистрибують у кімнату сонячні «зайчата», які граються і лоскочуть своїми 
м’якими, теплими лапками.  

Педагог роздає дітям жовті, круглі помпони – «зайчата». 
Тілесно – орієнтована вправа (масаж) «Сонячні зайчата». 
Під музичний супровід В. А. Моцарта «Маленька нічна серенада» (4 частина) 

та використовуючи словесні вказівки, педагог заохочує до масажу помпонами. 
Педагог: Спочатку наші «зайчата» пострибали на долоньці (виконують), по 

пальчиках..., по руці…, по іншій…, перестрибнули на шийку.., приємно і лоскітно 
гладять наші щічки…, носик…, лобик…, аж тут стрибнули на колінка…, і навіть на 
животик... Сонячні зайчата обігріли нас усіх у цій кімнаті і подарували тепло і жовтий 
колір!  

Ласунець: На хвилинку пропоную заглянути до кімнати моїх батьків, що 
знаходиться праворуч. Там також цікаво і незвично! 

https://www.youtube.com/watch?v=ItBL7pG1Qg0
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Педагог відкриває «вікно» будинку прямокутної форми, зеленого кольору. 
Педагог: Давайте розглянемо що тут є? 
Діти перераховують меблі (стільці, ліжка, тумбочки, шафи тощо) 
Педагог: А чи звернули ви увагу, що тут усіх меблів парна кількість, по два? 
Ласунець: Ну звичайно, адже у мене двоє батьків: мама і татко. А ще на 

тумбочці стоять парні дзвіночки, їх також два. Пропоную з ними потанцювати і 
пограти. 

Комунікативний танець + музикування. Під музичний супровід «Весела 
полька» автор невідомий на 1 ч. діти довільно танцюють з дзвіночками. За 
сигналом педагога знаходять собі пару. На другу частину музичного супроводу, 
музикують у парах на дзвіночках, намагаючись відтворити метричну долю у 
розмірі 2/4. 

Педагог: Відчуваються аромати кухні (принюхується). 
Ласунчик: Звичайно я вас не можу не запросити до кухні. 
Педагог відкриває синє «вікно», трикутної форми, розглядають інтер’єр 

кухні, звертають увагу, що тут майже все трикутної форми (стіл, посуд, 
годинник тощо). 

Ласунець: Пропоную тут по-експериментувати і приготувати незвичну піцу за 
моїм рецептом. Спробуємо? 

Метроритмічна вправа-гра «Піца».  
Діти, використовуючи схематичне зображення продуктів, визначають, які 

інгредієнти потрібні для приготування піци. Разом з педагогом відтворюють 
ритмічну пульсацію слів-інгредієнтів. Педагог задає темп та метр у розмірі ¾, в 
якому згодом діти відображають ритмічний малюнок зображених продуктів, 
промовляючи їх назву вголос та використовуючи при цьому звуки власного тіла. 
Інгредієнти для піци можуть варіюватися. Звертаємо увагу, що кусочки ритмічної 
піци також трикутної форми. Наприклад: 

│ │  │  │  ·│ 
Ков-ба-са│ ков-ба-са│ пе-рець│ пе-рець│сир │ 
Ласунчик: Запрошую вас до ігрової кімнати! 
Педагог відкриває червоне «вікно» у будиночку, разом з дітьми розглядають 

облаштування кімнати (фотографії, килим, манеж, іграшки: кубики, машинки, 
конструктор), визначають, що всі вони квадратної форми та червоного 
забарвлення. Ласунчик запрошує до гри та пояснює правила.  

Музична гра «Спритна цифра». Під музичний супровід «Spiritual Seasons – 
Ryan's Polka» діти довільно танцюють по залу. Коли музика зупиняється, педагог 
показує певну цифру від 1 до 4, а діти об’єднуються в групи по кількості відповідно 
до цифри на картці: четвірками, трійками, парами, поодинці).  

Ласунець: Ну і звичайно, я не можу вас не запросити до моєї власної кімнати, 
що знаходиться угорі.  

Педагог: Із задоволенням відвідаємо кімнату Ласунця! (відкриває оранжеве 
віконце на верху будинку). Погляньте, яка цікава кімната, уся всипана зірками. Діти 
милуються кімнатою. Ой, а одна зірочка ніби намагається привітатися зі мною 
промінчиком. 

Ласунець: Це моя улюблена подружка Зіронька, вона цілими днями мандрує, 
а ввечері повертається і розповідає мені цікаві історії та казки про свої мандри. 
Давайте покличемо її пісенькою.  

Підспівування пісні «Зірко, зіронько мала» (автор невідомий) – відеозапис. 
З’являється іграшка – зірочка оранжевого кольору. 
Ласунець: Вітаю тебе, подружко. Подивися, які в мене з’явилися друзі. Ти їм 

дуже сподобалася і вони теж хочуть мати таких подружок як ти.  
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Зіронька: Чудово! Нас, зірочок, багато. Обирайте кожен собі до вподоби. 
Педагог розтягує над дітьми синю тканину, по всій площині якої звисають 

на ниточках паперові зірки оранжевого кольору, пропонує їх розглянути, визначити 
кількість (багато), порахувати кількість промінчиків (п’ять), звертає увагу на 
колір.  

Педагог: Погляньте, як вам посміхаються зірки! Підійдіть до зірочки, яка вам 
сподобалась найбільше. Не забуваємо, що вони дуже гарячі, пекучі, як вогонь, їх 
треба остудити – подути на них. 

Під музичний супровід В. А. Моцарта «Дзвоники дзвенять» виконуємо 
дихальну вправу.  

Ласунчик пропонує уявити себе зірками та запрошує до імпровізаційного 
танцю. 

Музично–танцювальна творчість. Діти під музичний супровід 
П. І. Чайковського «Симфонія № 6» ч. 2 (розмір 5/4) виконують довільний танок. 

Зіронька: У кожного з вас на небі є своя Зірочка, і щоб її віднайти, потрібно 
промовити такі чарівні слова: 

Пальчикова вправа «Зірки» (авторська) 
1, 2, 3, 4, 5 – діти рахують пальчики, торкаючись до кожного пальчика; 
В небі зірки мерехтять. покрутити розкритими долоньками над головою; 
1 – засяяли яскраво, витягнути руки перед собою, пальці розкриті;  
2 – сховалися за хмару, стиснути кулачки; 
3 – промінчиками грались, пальчики швидко рухаються; 
На 4 – обійнялись, з’єднати дві ручки, сплівши пальці; 
5 – розбіглися врозтіч, розвести руки в різні сторони, виконуючи рух 

«ліхтарики»; 
Наступила темна ніч. Закрити руками очі і спробувати побачити зірочку із 

закритими очима. 
Ласунчик: Погляньте, зірочки зникли, а нам залишили щось цікаве. Діти 

розглядають скриньку, у якій «вмістився шматочок зоряного неба» (фарбована в 
синій манна крупа, в якій сховані геометричні елементи гри «Танграм»).  

Гра «Впізнай на дотик геометричну фігуру». Педагог пропонує занурити 
пальці у «небо», віднайти сюрприз, визначити на дотик та впізнати геометричну 
фігуру. 

Інтелектуальна гра «Танграм» 
Під музику Paul Desmond «Take Five» (розмір 5/4) педагог пропонує дітям 

створити з геометричних елементів гри різні фігури за бажанням. 
ІІІ. Заключна частина 
Педагог: Погляньте, малята, мені здається, що наш Ласунець втомився, очі 

його закриваються, а голівка схиляється начебто хоче спати. Давайте заспіваємо 
йому колискову, нехай маленький Ласунець відпочине. 

Релаксаційна вправа. Педагог співає «Колискову» (автор Гончарук А. Д., 
розмір 5/4) (див. додаток). 

Педагог: Мені здається Ласунець заснув, давайте залишимо його у будиночку, 
а нам час повертатися. 

Педагог дзвонить у дзвіночок, прощається. Діти тихо повертаються у 
групу. 
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МАЛЕНЬКИМИ КРОКАМИ ДО САМОСТІЙНОСТІ 

 
Анотація. В статті охарактеризовано базовий практичний курс 

педагогічної системи Марії Монтессорі «Життєва практика», що виступає 
фундаментом у саморозвитку дитини. Представлено та обґрунтовано систему 
впливу вправ з зазначеного осередку на виховання активності та самостійності 
дошкільників.  

Ключові слова: життєва практика, сензитивні періоди, дидактичний 
матеріал, підготовлене середовище, розвивальне середовище, самостійність, 
саморозвиток. 

Реформування освіти в Україні, зокрема дошкільної, актуалізує проблему 
вивчення досвіду педагогів минулих періодів. У цьому руслі педагогічні ідеї Марії 
Монтессорі суголосні до сучасності, бо сама авторка трактувала освіту «як допомогу 
життю». Педагогічна система М. Монтессорі містить потенціал для оновлення 
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. Провідна ідея її вчення полягає в 
необхідності створення педагогом предметно-просторового середовища, в якому 
дитина могла б найповніше розкрити свій внутрішній потенціал у процесі вільної 
самостійної діяльності. «Предметно-просторове розвивальне освітнє середовище – 
детально продумане просторове оточення дитини, в якому протікає її життя в 
дошкільній організації» [4, С. 29]. Це середовище має забезпечити розвиток кожної 
дитини за її індивідуальним темпом. Завдання педагога полягає насамперед у 
наданні дитині засобів для саморозвитку і розкритті правил їх використання. Такими 
засобами є автодидактичні (самонавчаючі) Монтессорі-матеріали, з якими дитина 
працює, спочатку наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім – самостійно 
виконуючи різноманітні вправи. 

Зміст освітнього процесу за ідеями М. Монтессорі – це система наукових, 
духовних знань, навичок та умінь, оволодіння якими забезпечує формування 
гармонійно розвинутої, суспільно активної особистості. Допомога саморозвитку 
дитини дошкільного віку здійснюється через диференційовану систему матеріалів, 
що належать до таких навчальних розділів: матеріали для вправ у повсякденному 
житті та вироблення навичок соціальної поведінки; матеріали для вправ на розвиток 
сенсорики; математичних уявлень; матеріали для вправ на розвиток мовлення, 
навичок письма, читання; матеріали для вправ із розділу «Природа і культура».  

Погодьтесь, що нашим дітям часто доводиться чути від нас фрази, як-от «Ти 
ще маленький», або «Підростеш, ось тоді й будеш робити все сам». На жаль, потім 
буде пізно: до шкільного віку паростки самостійності уже будуть пригнічені, не 
встигнувши отримати повного розквіту. А в групах Монтессорі діти живуть і граються 
по-справжньому, що дуже важливо у формуванні їхньої самостійності. Якщо у 
малюка падає на підлогу кухлик, розбивається на друзки, вода розливається по 
підлозі, ним очевидно допущена помилка. Дитина сама щиро переживає і педагогу 
немає необхідності сварити чи карати її – і в цьому працює ще один чудовий принцип 
педагогіки, який можна назвати автоматичним контролем помилок. « Якщо дитина 
незграбним рухом перекине стілець, який з шумом впаде на підлогу, вона отримає 
наочний доказ своєї незграбності» [5, С. 76]. 

«…Дитина, яка завдяки тривалим вправам вчилася досконало володіти своїми 
рухами і діями, задоволена тим, що може ефективно і цікаво задовольняти свою 
спрагу діяльності, радісна, здорова, і відрізняється своїм спокоєм і дисципліною» 
М.Монтессорі [5, С. 74]. 



252 

 

Базовим практичним курсом педагогічної системи є «Життєва практика», що 
виступає фундаментом у саморозвитку дитини. «Людина не може бути вільною, якщо 
вона несамостійна», – говорила М. Монтессорі [6, с. 51]. Без навичок практичного 
життя дитина не зможе повноцінно розвиватися, тому саме цей осередок класу 
Монтессорі є ключем до пізнання світу дитиною.  

Вправи з розділу «Життєва практика» звичайно першими пропонуються дитині, 
яка розпочинає навчання. Особлива чутливість допомагає дитині увійти в контакт з 
навколишнім світом. Завдяки вправам життєвої практики можемо простежити 
розкриття таких сенситивних періодів у розвитку дитини: 

1. Період порядку (від 0-4 р). Дитина не здатна жити в безладі. Порядок для неї 
життєво необхідний і якщо він порушений – це виводить її з рівноваги, навіть може 
призвести до хвороби.  

2. Сенсорний досвід, або період сенсорного сприйняття (від 0-3 р.) Період коли 
дитина чуттєва до розвитку своїх відчуттів також пов'язаний із життєвою практикою. 
Марія Монтессорі надавала важливого значення саме сенсорному розвитку дитини, 
що допомагає розвивати творчі здібності (зокрема, через зону «Мистецтво») та 
абстрактне мислення.  

3. М’язовий розвиток, координація рухів, інтерес до маленьких предметів (1,5-
4 р). Через матеріал осередку дитина проявляє та розвиває любов до малих 
предметів. Їй для цього ми надаємо усе необхідне: робота з квасолею, рисом, 
горохом, сушеними шкірками мандарина та інші фракції, які ми змінюємо постійно, 
аби зберегти інтерес дитини. Безпосередньо осередок «Життєва практика» 
допомагає розвивати у дітей координацію рухів, м’язи через щоденні вправи на лінії, 
ходінні по класі, носінні предметів, безперервною роботою з матеріалом.  

4. Орієнтування в просторі і часі, порівняння правди і реальності (від 2-4 р.). В 
середовищі наших груп всі предмети справжні, з дерева, скла, металу. Матеріали 
розташовані відповідно кожного осередку. Діти, які хочуть попрацювати з тим чи 
іншим матеріалом, знають, де він знаходить, і після роботи відносять на місце. 

5. Сприйнятливість до впливу дорослих, інтерес до соціальних аспектів в житті 
(від 3-6 р.) [7]. «Уроки ввічливості» мають неаби який вплив на дітей. В цьому віці 
дітям дуже важливо показати «як правильно» чинити в будь-якій ситуації. 

Мета вихователя відслідкувати, коли з’являється той чи інший сензитивний 
період та допомогти, створивши підготовлене оточуюче середовище, давши в 
потрібний момент потрібну презентацію.  

Осередок «Життєва практика» складається з таких розділів:  
 Вправи, що готують дитину до роботи в групі. 
 Аналіз і контроль руху. 
 Самообслуговуюча праця. 
 Турбота про навколишнє середовище. 
 Приготування їжі. 
 Мистецтво. 
Наскільки сучасні діти пристосовані до життя в суспільстві? На жаль, більшість 

із них якщо й знають основні морально-етичні норми і правила поведінки, то в 
реальних ситуаціях не завжди їх дотримуються. Вихованці ж Монтессорі-закладів, 
зокрема і нашої Монтессорі-групи легко знаходять спільну мову з дітьми та 
дорослими, розв’язують конфлікти, завжди проявляють повагу до думок і почуттів 
інших, при цьому відстоюючи свою незалежність. У чому ж секрет?  

Перше, що засвоює малюк, який починає відвідувати нашу групу, – правила 
життя групи. Хоча це не лише правила групи, а й правила життя в суспільстві 
загалом. Правила вводимо поступово. Обговорюємо їх у колі разом з дітьми. 

Діти вчаться вітатися, пригощати іншого, переносити предмети по кімнаті, 
звертатися до дорослого, коли той розмовляє, як розминутись двом людям у 
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вузькому проході, сідати й вставати з-за столу, переставляти стілець. На конкретних 
ситуаціях, що виникають повсякчас, пояснюємо й інші правила співжиття в колективі. 

Як зазначає М. Монтессорі, роботу із засвоєння дітьми навичок практичної 
повсякденної діяльності потрібно починати з 2-3-х років. Різноманітні вправи 
повсякденного життя: пересипання рукою квасолю з тарілки у тарілку, або 
перекладання м’яких кульок за допомогою пінцета, переливання води з кухля в інший 
посуд, робота з прищіпками, нанизування, згортання серветок та вправляння у 
відкручуванні корків – сприяють розвитку координації рухів, мускулатури та окоміру.  

На думку італійського педагога, вправи в практичному житті – це гімнастика, 
під час якої удосконалюються всі рухи, їх координація та контроль. «В три роки 
дитина вже людина» [4, с. 19]. 

Під час роботи з матеріалами третього розділу діти набувають навички 
самообслуговування. Така праця формує у малюка почуття власної гідності й 
незалежність. «Неможливо бути повністю вільним, не досягнувши спочатку 
незалежності, яка лежить в основі свободи» [7, с. 349]. У розвивальному середовищі 
Монтессорі-групи є все для того, аби діти навчилися застібати одяг та чистити взуття, 
прати, прасувати й накривати на стіл, користуватися туалетом і дотримуватися 
правил особистої гігієни. « Важлива ціль підготовленого оточуючого середовища – 
зробити дитину максимально незалежною від дорослого» [7, с. 331]. 

Турбота про навколишнє середовище – четвертий розділ курсу життєвої 
практики. Діти здатні підтримувати чистоту та порядок, якщо дорослі нададуть їм таку 
можливість: забезпечать потрібним інвентарем, покажуть послідовність виконання 
дій та дозволять самостійно сервірувати стіл, прибирати після прийому їжі, витирати 
пил, підмітати, мити підлогу, доглядати кімнатні рослини, мити посуд, аранжувати 
квіти. В Монтессорі-групах створені всі умови, аби активувати самостійність дітей. 

У п’ятому розділі курсу Марія Монтессорі пропонувала своїм вихованцям 
вправи з приготування їжі. Такі вправи під силу дітям, які вже набули навички 
прибирання, миття посуду тощо, навчилися координувати свої рухи та концентрувати 
увагу.  

Дошкільнята залюбки заварять чай, намастять печиво джемом, наріжуть банан 
або яблуко, приготують апельсиновий сік, легко навчаться користуватися яйцерізкою 
та ручним міксером. 

Шостий розділ курсу життєвої практики називається «Мистецтво». На його 
матеріалах дитина вчиться згинати папір, гострити олівці, користуватися ножицями, 
діркопробивачем та степлером, наклеювати, шити, змішувати кольори тощо. 

Працюючи з певними дидактичними матеріалами, досягаються такі цілі: 
 Розвиток м’язів дітей, вдосконалення великої та дрібної моторики, 

координації рухів. 
 Формування звички виконувати дрібні операції у певній послідовності. 
 Формування вміння доглядати за собою, своїми речами та навколишнім 

середовищем. 
 Тренування пальців рук для подальшого користування олівцем, ручкою. 
 Формування вміння координувати рухи, концентрувати увагу. 
 Формування самостійності, впевненості у своїх силах. 
 Розвиток комунікативних умінь. 
 Розвиток спритності й акуратності. 
 Виховання турботи про довкілля, про приміщення, в якому перебувають, 

бажання дотримуватись правил поведінки в суспільстві. 
Вправи з практичного життя сприяють соціальному розвитку дітей. З їх 

допомогою дошкільнята ознайомлюються з правилами поведінки в суспільстві. 
Дотримуючись цих правил, діти вчаться поважати права й інтереси інших, і чекають 
того ж від оточуючих. Поступово в дітей виникає відчуття захищеності в суспільстві, 
що допомагає стати повноправним його членом. Під час оволодіння навичками 
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практичної повсякденної діяльності діти засвоюють культуру спілкування в 
суспільстві. В свою чергу Монтессорі-група – це місце, де дитина може продовжувати 
досліджувати навколишній світ, не боячись помилок і оцінюючи успішність власної 
діяльності самостійно. 

Можливо, дехто вважає, що в три роки дитина не здатна прати, готувати їжу, 
мити посуд, підмітати. Адже вона ще зовсім мала. «Три роки – унікальний час», – 
вважала Марія Монтессорі. І що раніше дорослі нададуть малюкові можливість 
набувати навички самообслуговування, то органічнішим буде для нього цей процес. 
Марія Монтессорі закликала не прогаяти цей важливий момент у житті людини. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ТА СПІВРОБІТНИЦТВА – ЯКІСНО НОВИЙ 

РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПЕДАГОГА З ДИТИНОЮ 
 
Анотація. У статті представлено обґрунтування ролі педагогіки 

партнерства та співробітництва як якісно нового рівня взаємовідносин педагога з 
дитиною, оскільки процеси демократизації в системі освіти, її варіативність, 
інноваційні програми обумовили необхідність пошуку рішення проблем взаємодії 
навчального закладу з родиною, створення умов для підвищення педагогічної 
культури батьків та педагогів. 

Ключові слова: повноцінний всебічний розвиток, уміння та навички, 
світогляд особистості, компетентність, завдання, розумова діяльність, 
мислення та сприйняття.  

В основі нової концепції взаємодії сім'ї та дошкільного закладу лежить ідея про 
те, що за виховання дітей несуть відповідальність батьки, а всі інші соціальні 
інститути покликані допомогти, підтримати, направити, доповнити їх виховну 
діяльність. Визнання пріоритету сімейного виховання вимагає нових відносин сім'ї і 
дошкільного закладу. Новизна цих відносин визначається поняттями 
«співробітництво» і «взаємодія». Адже метою освіти є всебічний розвиток дитини як 
особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і 
фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 
компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого 
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суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 
суспільству. 

Головний момент у контексті «Родина – ЗДО» – особиста взаємодія педагога і 
батьків з приводу труднощів і радощів, успіхів і невдач, сумнівів і роздумів в процесі 
виховання. Неоціненна допомога один одному в розумінні дитини, у вирішенні 
індивідуальних проблем, оптимізації його розвитку. 

Педагогічний процес має бути більш вільним, гнучким, диференційованим, 
гуманізувати стосунки між дітьми, педагогами, батьками. Завдання закладу створити 
такі умови, аби виникала особиста готовність відкрити самого себе в якійсь 
діяльності, заході, розповісти про свої радощі, тривоги, успіхи і мрії. 

Приклад відкритості демонструє педагог. Педагог може продемонструвати 
свою відкритість дітям, розповівши їм про щось своє – цікавому, побачене і пережите 
в святкові дні, ініціюючи тим самим у дітей бажання брати участь у бесіді. 
Спілкуючись з батьками, педагог не приховує, коли в чомусь сумнівається, він 
просить поради, допомоги, всіляко підкреслюючи повагу до досвіду, знань, 
особистості співрозмовника. Особистою готовністю відкрити самого себе педагог 
наче заряджає і дітей, і батьків. Своїм прикладом він викликає батьків на вільне 
спілкування. Вони діляться своїми проблемами, просять допомоги і пропонують свої 
послуги, вільно висловлюють свої претензії. 

«Відкритість дитячого садка всередину» – це залучення батьків в освітній 
процес дитячого садка. Батьки, члени сім'ї можуть значно урізноманітнити життя 
дітей у дошкільному закладі, внести свій внесок у освітню роботу. Це може бути 
захід, який під силу кожній родині. Одні батьки з задоволенням організують 
екскурсію, інші допоможуть в оснащенні педагогічного процесу, треті – чогось 
навчать дітей. 

Від участі батьків у роботі ЗДО виграють всі суб'єкти педагогічного процесу. 
Перш за все – діти. І не тільки тому, що вони дізнаються щось нове. Важливіше інше 
– вони навчаються з повагою, любов'ю та вдячністю дивитися на своїх тат, мам, 
бабусь, дідусів, які, виявляється, так багато знають, так цікаво розповідають, у яких 
такі золоті руки. Педагоги, в свою чергу, мають можливість краще дізнатися про 
сім'ю, зрозуміти сильні і слабкі сторони домашнього виховання, визначити характер і 
міру своєї допомоги, а іноді просто повчитися. 

У Законі «Про освіту» сказано, що саме батьки є першими педагогами. Вони 
зобов'язані закласти основи фізичного, морального й інтелектуального розвитку 
особистості дитини. 

Про необхідність створення міцного тандему закладу й родини писав у свій час 
В. А. Сухомлинський: «Без виховання дітей, без активної участі батька й матері, без 
постійного духовного спілкування дорослих і дітей, неможлива сама родина як 
первинний осередок нашого суспільства…» 

Питання про роботу з батьками – це велике й важливе питання. Треба 
піклуватися про рівень знань самих батьків, залученн іїх до роботи. В спільній турботі 
й відповідальності закладено величезну силу. 

Керівна й організуюча роль закладу по відношенню до родини 
характеризується комплексом факторів: планомірне, активне поширення 
педагогічних знань серед батьків [1]. В. Сухомлинський твердив, що педагогіка 
повинна стати наукою для всіх – і для наставників, і для батьків. Успішна виховна 
робота зовсім немислима без системи педагогічної освіти, підвищення педагогічної 
культури батьків, є важливою частиною загальної культури. 

Досить істотно при цьому й відношення батьків до виховання. Відповідальне 
відношення до батьківських обов’язків, бажання якнайкраще виховати своїх дітей – 
невід'ємна складова частина педагогічної культури батьків [2]. Особливості виховної 
функції сім'ї полягають у тому, що вона одночасно виховує дорослих і дітей та 
реалізується у таких трьох головних аспектах: становлення, розвиток, виховання 
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дитини як особистості, сприяння розвитку її здібностей. Сім'я репрезентує дитині 
суспільство, забезпечує передавання їй соціального досвіду, охороняє її права. 

Кожна сім'я має свою систему виховання, засновану на певних ціннісних 
орієнтаціях. Спочатку несвідомо, орієнтуючись на почуття близьких людей, дитина 
починає розуміти, що в її поведінці їх радує, а що засмучує. Пізніше у неї 
формуються уявлення про те, що є прийнятним у сім'ї, а дорослішаючи, вона 
починає усвідомлювати принципи, на яких вибудовуються стосунки в її сім'ї, 
порівнювати їх з ідеальною, на її погляд, системою. 

Спонукання дітьми саморозвитку, самовдосконалення своїх батьків та інших 
родичів. Дитина є невичерпним джерелом життєвих успіхів, емоційних стимуляторів 
для дорослих. У дошкільні роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю сім'єю, 
передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком залежить від атмосфери в сім'ї. 
Саме тут вона пізнає й опановує моделі моральної поведінки, взаємодії з іншими 
людьми, природою. 

Процеси демократизації в системі освіти, її варіативність, інноваційні програми 
обумовили необхідність пошуку рішення проблем взаємодії дошкільного навчального 
закладу з родиною. 

На сучасному етапі в основу спільної діяльності родини й дошкільного закладу 
закладені наступні принципи:  

- батьки й педагоги є партнерами у вихованні й навчанні дітей; 
- єдине розуміння педагогами й батьками цілей і завдань виховання й 

навчання дітей; 
- допомога, повага й довіра до дитини як з боку педагогів, так і з боку батьків; 
- знання педагогами й батьками виховних можливостей колективу й родини, 

максимальне використання виховного потенціалу в спільній роботі з дітьми; 
- постійний аналіз процесу взаємодії родини й дошкільного закладу, його 

проміжних і кінцевих результатів. 
Батькам важливо знати основні закономірності й особливості виховання й 

навчання дітей; знайомити зі змістом і методами виховання; опанувати методами 
організації дитячої діяльності, спілкування, спрямованими на формування соціально 
коштовних форм поводження й відносин дитини з оточуючими людьми. 

Робота з батьками будується на принципах рівноправного партнерства, це 
складна й важлива частина діяльності педагога. Вона включає: 

- підвищення рівня педагогічних знань, умінь і навичок батьків; 
- допомога педагогів батькам у сімейному вихованні для створення необхідних 

умов правильного виховання дітей; 
- взаємодія вихователів і батьків у процесі розвитку дітей. 
Педагогіка партнерства не відміняє вимогливість педагога, бо, як засвідчує 

практика, саме вимогливі й справедливі вихователі мають найбільшу повагу та 
довіру серед своїх вихованців [2]. Батькам важливо: 

1. Знати основні закономірності й особливості виховання й навчання дітей; 
2. Ознайомлення зі змістом і методами виховання; 
3. Опанування методами організації діяльності, спілкування, спрямованими на 

формування форм поводження й відносин дитини з оточуючими людьми.  
У процесі виховання необхідно приділяти основну увагу позитивним, а не 

негативним якостям дитини (більше уваги акцентувати на добрих моментах у житті 
малят, озвучувати гарні прояви свого характеру). А саме:  

- поважати індивідуальність в кожній дитині, дати можливість проявити 
своєрідність рис характеру; 

- дуже серйозний момент у виховній роботі – не злякати спробу дитини десь 
себе проявити, в чомусь себе спробувати. 
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- показувати, що ви цінуєте їх роботу, навіть якщо це просто спроба (Не 
критикувати і не гасити ентузіазм дітей: критика вбиває будь-яке бажання, будь-яку 
спробу – її бажано прибрати з педагогічного процесу). 

- допомагати дітям справлятися з труднощами (накопичення труднощів 
створює відчуття безсилля, яке занижує самооцінку дитини). 

- підтримувати дітей у їхніх починаннях (головне – створити впевненість в 
тому, що малюк впорається з поставленим перед ним завданням, дати стимул до 
виконання цього завдання кожному зокрема). 

Коли діти будуть відчувати до себе повагу, зацікавленість, любов, психологічну 
допомогу з боку вихователя, коли вони відчують до педагога довіру, коли у них 
відбудеться внутрішнє прийняття педагога як старшого та близького товариша, 
авторитетного дорослого, одним словом «свого», тільки тоді можна говорити про 
ефективне керівництво з боку вихователя [4]. 

Дуже багато питань піднімається щодо новітніх підходів до педагогічної 
співпраці педагога з батьками, а саме педагогіки партнерства, щодо його вагомого 
впливу й значимості у вихованні, правильності вибору самої методики діяльності. 

Вихователь має навчити елементарного: 
- вміння співіснувати з іншими; 
- допомагати одне одному;  
- дбати про дружбу в колективі; 
- ставити спільне завдання і дбати про успішне його вирішення; 
- мати чітку особисту позицію тощо. 
«Якщо педагог став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним 

захопленням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини ніколи не 
з’явиться зло», – писав Василь Сухомлинський [5]. Потрібно не забувати, що кожна 
дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами та 
можливостями. А вихователя зокрема – допомогти розкрити та розвинути ці 
здібності, таланти і можливості на основі партнерства між педагогом, дитиною і 
батьками. 

Освітянська праця базується на тому, що педагог постійно проектують 
прогнозований результат, орієнтуються на перспективу, адже виховують майбутню 
націю держави. Через те надзвичайно важливо, що усі маємо працювати на засадах 
«педагогіки партнерства». 

Основні принципи педагогіки партнерства: 
- повага до особистості; 
- доброзичливість і позитивне ставлення; 
- довіра у відносинах, стосунках; 
- діалог – взаємодія – взаємоповага;  
- розподілене лідерство; 
- принципи соціального партнерства. 
Вихователь у своїй діяльності розрізняє два види уваги до дитини: 
Перший – педагогічний, коли вихованця спонукають та мотивують. 
Другий вид – особистісний. Повага і довіра є тоді, коли вихователь в міру є 

вимогливим, але в той же час він справедливо оцінює рівень досягнень [5]. І звідси 
можна виділити головні аспекти, а саме: 

1. В основі педагогіки партнерства є спілкування, взаємодія та співпраця. 
2. Родина, дитина та педагоги, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними й зацікавленими, рівноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат. 

3. Навчальний заклад має ініціювати нову, більш поглиблену участь родини до 
побудови освітньої траєкторії дитини. 

4. Діалог і багатостороння комунікація змінить односторонню авторитарну 
комунікацію вихователь-вихованець. 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Досягнення ефекту від співпраці гарантоване, якщо з першого дня роботи 
вихователь буде: 

- домагатися того, щоб і діти і батьки розуміли значення тих вимог, які ЗДО 
ставить перед сім'єю; 

- дбати про розумність та посильність завдань, які вихователь пропонує для 
виконання батькам і дітям. 

Виховання особистості має здійснюватися через тріаду «заклад – сім’я – 
громадськість». Це актуально і на сьогодні. Розуміємо, що дитина – це активна 
особистість і самодіяльний індивід, який не «вчиться на дорослого», а живе 
повноцінним і цікавим життям. І тому до кожного зокрема слід ставитися 
доброзичливо, з повагою та розумінням усім дорослим. 

Отже, у випадку, коли вихователь – носій істини, дитина – її слухняний 
приймач, йдеться не про законодавство, а про неписані правила гри, мовчазну згоду, 
яка, до речі, може психологічно травмувати не лише дитину, але й професійно 
зруйнувати педагога. 

Педагогіка партнерства – підхід, що спрямований на розвиток максимально 
продуктивних і здорових відносин у процесі навчання. 

Для того, щоби освіта і навчання всім приносили задоволення, варто змінити 
правила гри і прийняти педагогіку партнерства, замість традиційно авторитарної [6]. 

Педагогіка партнерства важлива і незамінна, адже вона: 
- сприяє створенню атмосфери, в якій найкраще розкривається потенціал 

кожного, формується його ініціативність і креативність. А це один із ключових активів. 
- партнерство задовольняє потребу в значимості і приналежності та зменшує 

рівень стресу, що, зрештою, допомагає інтелекту працювати ефективніше. 
Для того, щоб найкраще підготувати себе до моделі партнерства у закладі, 

варто: 
1. Набратися терпіння, намагаючись побудувати партнерські стосунки з іншими 

батьками, з адміністрацією закладу, зрештою – шукаючи спільну мову із власною 
дитиною. 

2. Поставити собі запитання, який спосіб мислення найбільш адаптивний для 
цих умов; знайти носіїв такого мислення зростання.  

3. Розвивати уяву і креативність.  
4. Освоювати навички перемовин і вчитися не лише аргументувати власну 

позицію, але й слухати інших. 
5. Підтримувати власний ресурсний стан і почуття гумору. 
Метою партнерства між ЗДО та батьками є інтеграція батьків у педагогічний 

процес шляхом створення необхідних і достатніх умов для залучення сім'ї до 
супроводу дитини у освітньому процесі. 

Педагогічним колективам важливо опанувати технології проектування моделі 
партнерської взаємодії з сім'єю та включити батьків у побудову соціального 
партнерства [7]. 

Вимогами й правилами організації партнерства є: 
• формування морально-духовної, життєво-компетентної особистості, яка 

успішно самореалізується у соціумі ; 
• єдність дій педагогів і батьків; 
• зміцнення й розвиток контактів між педагогами і батьками щодо вивчення 

дитини та її поведінки; 
• постійний діалог як форма відносин між педагогами і батьками, основою якої 

є свідоме прийняття вимог і правил батьками; 
• гуманізація міжособистісних відносин, попередження конфліктних ситуацій та 

оптимізація взаємин між педагогами і батьками, в основі яких – толерантність, 
розуміння, співучасть, відкритість, добровільність, здатність до взаємодії; 
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Ефективне партнерство можливе за сформованості у батьків готовності до 
взаємодії із закладом на паритетних засадах, з опорою на розуміння того, яку 
діяльність краще виконає навчальний заклад, а яку – сім'я [4]. 

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає собою систему 
методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до 
розвитку особистості і визначає істинно демократичний спосіб співпраці педагога і 
дитини, який не відкидає різниці в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але 
передбачає безумовну рівність у праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і 
взаємну вимогливість.  

Сутність педагогіки партнерства і полягає в демократичному та гуманному 
ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, на власну гідність, на повагу, 
права бути такою, якою вона є, а не такою, якою хоче її бачити родина і вихователь.  

Сучасне навчання і виховання вимагає нової педагогічної етики, визначальною 
рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага та творче співробітництво педагога і 
дошкільника.  

Така етика утверджує: 
- не рольове, а особистісне спілкування (підтримка, співпереживання, 

утвердження людської гідності, довіра);  
- зумовлює використання особистісного діалогу як домінуючої форми 

навчального спілкування, спонукання до обміну думок, вражень, моделювання 
життєвих ситуацій; 

- включає спеціально сконструйовані ситуації вибору, авансування успіху, 
самоаналізу, самооцінки, самопізнання.  

Принципово важливою є орієнтація партнерської діяльності педагога і дитини 
на розвиток творчості – творчої активності, творчого мислення, здібностей до 
адекватної діяльності. 

Оновлення системи взаємостосунків між дитиною, батьками та педагогами – 
діалог, взаємодовіра, підтримка, приймання, активна співпраця, позитивно 
впливають на освітнє середовище [8]. 

Висновки. В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та 
співпраця між вихователем, дитиною і батьками. Дошкільники, родина та навчальний 
заклад об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими 
спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 
результат. Коли всі разом вони починають вирішувати проблеми, вибирають 
найбільш пріоритетні і думають, як їх розв’язати – це і є побудова довіри, 
взаєморозуміння та спільного тандему.  

Зміцнення й розвиток тісного зв'язку й взаємодії дитячого закладу, родини, 
суспільства забезпечують сприятливі умови життя й виховання дитини, формування 
основ повноцінної, гармонійної особистості. 
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Анотація.У статті розкрито зміст діяльності консультативного пункту 
для батьків дітей майбутніх першокласників на базі закладу дошкільної освіти. 
Висвітлено форми роботи з батьками з питання підготовки дітей старшого 
дошкільного віку до навчання у школі. 

Ключові слова: консультативний пункт, фахівці, спеціалісти різного профілю, 
сімейне і суспільне виховання. 

Сучасна система дошкільної освіти постійно рухається вперед та 
вдосконалюється. На сьогодні перед дошкільною освітою постає надзвичайно 
важливе завдання – забезпечити кожній дитині перед вступом до школи належний 
рівень розвитку вихованості, певний обсяг умінь та навичок, що дасть їй можливість 
для подальшого розвитку та успішного навчання у школі. Слід зазначити, що рівні, 
стартові можливості необхідно надати всім дітям, не залежно від того, відвідують 
вони заклад дошкільної освіти чи їх виховують удома і вони охоплені іншими 
формами здобуття дошкільної освіти. 

Одним з пріоритетних напрямів діяльності закладів дошкільної освіти сьогодні 
– робота з дітьми, що не відвідують заклад дошкільної освіти з різних причин. Для 
вирішення цієї проблеми створюються різноманітні форми взаємодії дитячих установ 
та сім ї. Одна з них – консультаційні пункти для батьків дітей майбутніх 
першокласників при закладах дошкільної освіти.  

Консультативний пункт у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законами України «Про освіту», примірним положенням про Консультативний пункт 
для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї.  

Його створено з метою забезпечення єдиних вимог наступності сімейного і 
суспільного виховання та надання безкоштовної психолого-педагогічної допомоги 
батькам у розвитку, вихованні та навчанні дітей, яких виховують в умовах сім’ї, 
відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та 
фізичних особливостей, культурних потреб.  

Головні завдання Консультативного пункту: 
– надати рівні стартові можливості у підготовці до шкільного навчання дітям, 

які не відвідують заклади дошкільної освіти;  
– сформувати в батьків основні психолого-педагогічні знання та практичні 

навички щодо підготовки дітей до входження в соціум;  
– сприяти соціалізації дітей дошкільного віку, яких виховують в умовах сім’ї; 

забезпечити взаємодію між закладом дошкільної освіти і школою щодо підтримки 
дітей, які готуються до навчання у школі в умовах сім’ї. 

Для ефективної роботи консультативного пункту у закладі дошкільної освіти 
затверджено Примірне положення, яке регламенту його роботу, створено банк дітей, 
які проживають на мікрорайоні закладу дошкільної освіти, складено графік роботи, 
розроблено план на рік. 
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Роботу в пункті здійснюють спеціалісти різного профілю: завідувач, 
вихователь-методист, практичний психолог, соціальний педагог, вчитель-логопед, 
вихователь, інструктор з фізичного виховання, медична сестра та інші. 

Основне завдання фахівців, які працюють із батьками в консультативному 
пункті – допомогти їм грамотно оцінити розвиток дитини з урахуванням вікових 
особливостей, надати необхідних рекомендацій, щодо сформування належної 
мотивації до навчання у школі.  

До початку роботи консультативного пункту ретельно вивчили запити батьків. 
Це дозволило визначити, що найбільше їх турбує у вихованні та навчанні дітей. 
Зокрема це такі питання, як: 

– соціалізація дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї; 
– психологічна готовність до навчання у школі; 
– створення психологічного комфорту в сім’ї як передумови духовного здоров’я 

особистості; 
– організація режиму дітей вдома; 
– створення умов для загартування і оздоровлення. 
Та найбільшим запитом користується проблема підготовки до навчання у 

школі дітей старшого дошкільного віку. Актуальність цього завдання обумовлена 
двома моментами. З одного боку, діти, які не відвідували заклад дошкільної освіти, 
часто не готові до шкільного життя. Можливо, вони й підготовлені інтелектуально, 
але у них не сформована мотивація до навчання у школі, вони недостатньо уважні та 
посидючі, часто стикаються з труднощами у спілкуванні з однолітками. Тому 
адаптація до шкільного життя у них ускладнена, а отже важливо вчасно надати їм 
допомогу.  

З іншого боку, батьки також стурбовані питанням безпосередньої готовності 
дитини до навчання у школі і подальшого успішного його протікання.  

Відповідно до цих запитів робота в консультативному пункті проводиться за 
двома напрямами. Спілкування в он-лайн режимі (телефонні діалоги, електронне 
листування, стендова інформація) та безпосереднє спілкування. На сайті закладу 
дошкільної освіти створили сторінку «Консультативний пункт для батьків дітей 
майбутніх першокласників», де висвітлено інформацію про пункт, графік його роботи, 
контактний телефон, за яким батьки мають змогу зателефонувати та поставити 
запитання спеціалістам, домовитися про особисту консультацію. Спеціаліст, якому 
адресоване запитання, призначає час для зустрічі та надає необхідну інформацію, 
що зацікавила батьків. 

У постійно діючій рубриці «Батькам дітей майбутніх першокласників» 
розміщено консультації: «Чому для майбутнього першокласника важливо перебувати 
у колективі однолітків», «Вплив батьківського спілкування на розвиток здібностей 
дитини», «Підготовка руки дитини до письма», «В родині – першокласник», поради та 
рекомендації «Адаптація дитини до школи: як підготувати дитину до навчання?», 
«Батькам майбутніх першокласників», «Готовність дитини до навчання у школі», 
«Рівні адаптації дитини до школи» тощо. 

Дітей, батьків, які відвідують консультативний пункт, запрошуємо на відкриті, 
святкові заходи: День народження садка «Для кожної дитини садочок як родина», 
День малюка «Країна дитинства – країна чудес», День Дружби «Садочок нас єднає й 
сумувати не дозволяє», що дає їм змогу приєднатися до дитячого колективу, відчути 
ритм життя закладу дошкільної освіти, його атмосферу, усвідомити себе 
повноправними членами великої «родини». 

Безпосереднє спілкування з дітьми та їх батьками забезпечують фахівці 
консультативного пункту відповідно специфіки їх діяльності.  

З метою ознайомлення батьків із сучасними, прогресивними методами 
підготовки дітей старшого дошкільного віку до шкільного життя соціальний педагог 
проводить тренінгові заняття «Сходинки адаптації до школи», «Крокуємо разом», під 
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час яких батьки можуть краще зрозуміти власних дітей, їх потреби, як майбутніх 
школярів, навчитися продуктивно взаємодіяти з усіма членами родини, педагогами. 

Практичний психолог проводить заняття з елементами тренінгу, але 
здебільшого із дітьми: «Граємося у школу», «Готуємося до школи разом», «Ми 
починаємо вчитися», під час яких діти отримують можливість взаємодіяти з 
однолітками. У взаємодії з батьками гарно зарекомендували себе такі форми роботи, 
як тренінг батьківської ефективності «Чи готові до школи батьки?», школа 
турботливих батьків «Батьківські секрети успішної підготовки дитини до школи», 
довідник для батьків «Показники готовності дитини до шкільного життя», психолого-
педагогічне бюро «Адаптація дітей до навчання у школі», у ході яких батьки мають 
змогу поспілкуватися та більше дізнатись про психологічну готовність дітей до 
навчання та шляхи подолання труднощів, у перебігу адаптації дітей до школи.  

Керівник гуртка інтелектуального розвитку уже традиційно проводить заняття 
двох типів: для дітей у присутності батьків та спільні заняття дітей з батьками. На 
таких заняттях батьки навчаються проводити з дітьми розвивальні ігри, набувають 
певного педагогічного досвіду, у той час, коли діти розв’язують приклади, логічні 
задачі, розгадують кросворди, ребуси. Зокрема, це інтелектуальна гра «Тато, мама, я 
– найкмітливіша сім’я», заняття для батьків і дітей «Крок за кроком, день при дні, 
пізнаю усе у грі», «Сімейні мандри». Працездатності, зацікавленню, ефективності 
таких занять сприяє активне використання педагогом електронних посібників: 
«Граюся – обчислювати навчаюся», «Грамотієві завдання», «Барвистий віночок», 
«Намисто для Марійки», «У нашому дворі», «Картинка – фігура» та інших.  

Місія медичної служби у діяльності консультативного пункту полягає у тому, 
щоби допомогти зрозуміти батькам, що здоров’я дитини є базисною основою її 
подальшого навчання у школі. З цією метою проводяться бесіди та консультації: «Як 
зміцнити здоров’я дитини в умовах сім’ї», «Хто режиму дотримується, тому здоров’я 
посміхається», «А знаєте, Ваш малюк може й не хворіти». 

Фахівці Консультативного пункту завжди намагаються встановити довірчі 
стосунки з батьками. Зазвичай консультування не обмежується однією зустріччю. 
Після отримання відповіді на одне запитання у батьків, як правило, виникає потреба 
у наступних консультаціях. Ми пересвідчилися, що зустрічі батьків з фахівцями 
закладу дошкільної освіти дають їм змогу отримати відповіді на болючі запитання, 
розвіяти тривоги і сумніви, впевнитися в правильності своїх виховних дій, або, 
зрозумівши їх хибність, своєчасно скоригувати виховний процес у сім’ї.  
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Анотація. В статті висвітлено досвід впровадження в навчальний процес 

дошкільнят інноваційних матеріалів щодо організації діяльності з ейдетичного 
виховання. А також подані рекомендації для батьків щодо ейдетичного розвитку 
дітей вдома.  

Ключові слова: ейдетика, методи ейдетики, освітній процес, творча 
особистість, образна пам'ять, особистий досвід, асоціація, уява, базова 
компетентність. 

Кожна дитина – потенціал. Задіяти її можливості, відкрити для неї власні 
життєві сили, наповнити її відчуттям спроможності – важливе завдання (Базовий 
компонент дошкільної освіти). 

У національній системі освіти закладений фактор розвитку особистості, 
суспільства і духовної культури народу України.  

Визначаючи дошкільне навчання та виховання як основну і ґрунтовну ланку 
в освітньому просторі кожної людини, відбувається оновлення і в змісті 

формування знань, вмінь і навичок, якими повинна оволодіти дитина на межі 
дошкільного і молодшого шкільного віку. Це визначено Базовим компонентом 
дошкільної освіти [3]. 

Сучасні умови диктують нові вимоги щодо виховання творчої особистості, яка 
здатна вирішувати життєво важливі проблеми. Думка про те, що творчості не лише 
можна, а й потрібно навчати, наразі не потребує доведення. Незаперечним є й 
значення дошкільного дитинства як унікального віку, у якому закладаються основи 
творчої особистості. Ранній розвиток дитячих здібностей – це не лише раннє 
читання, лічба, як думають деякі педагоги і батьки. Насамперед, це розвиток 
основних психічних процесів: відчуття, сприймання, логічного і просторового 
мислення, уваги, уяви, пам'яті. Це не заповнення дитячої голови непотрібною 
інформацією, а створення бази, підґрунтя для розвитку задатків, здібностей, яке 
стане міцним фундаментом у подальшому навчанні дитини, а головне, зробить 
психіку дитини стійкою до шкільних навантажень і стресів.  

Враховуючи все вищесказане, переді мною постало питання вибору технології, 
яка б забезпечила успішне розв'язання цих задач. Виходячи з положень концепції 
Базового компонента дошкільної освіти, педагог має озброїти дитину насамперед 
умінням жити, сприймати життя в цілісності. Це значно складніше і багатогранніше, 
ніж окремо формувати системи знань та вмінь з математики, природознавства, 
грамоти тощо. Дитина не володітиме істинним світоглядом, якщо не вмітиме цілісно 
сприймати світ [3]. Це спонукає мене постійно вдосконалювати свою педагогічну 
майстерність, тому вже не один рік працюю над проблемою як зберегти природний 
інтерес дітей до пізнання навколишнього світу, як навчати їх проникати у суть явищ 
та легко, із задоволенням здобувати нові знання, відчуваючи успіх від реалізації 
своїх здібностей [6]. 

Темою мого досвіду є ейдетика як засіб креативного розвитку дошкільнят. 
Ідея – формування особистості, яка буде здатна навчатись протягом всього 

життя, застосовуючи здобуті знання в певних життєвих ситуаціях. 
Як допомогти дитині запам'ятати та утримати інформацію, яким чином 

спонукати дитину до пізнавальної, мовленнєвої активності, створити ситуацію успіху, 
сформувати гармонійну особистість – на всі ці запитання і допомагає знайти відповіді 
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ейдетика, яка вирішує актуальність даної проблеми, і тому виходить на провідні 
позиції.  

Вже біля 30 років існує в Україні школа ейдетики. Ейдос – з грецької «образ», а 
ейдетика – це вміння працювати з живою уявою, використовуючи мнемічні прийоми. 
Людина за такою пам’яттю швидко та ефективно працює з великою кількістю 
інформації без напруження та перевантаження психічної діяльності [8].  

Засновник школи ейдетики – російський вчений Ігор Матюгін, а його наступник 
в Україні – Євген Антощук. Вони створили ігрову систему, як спирається на властиве 
кожній людині вміння уявляти, але уявляти не тільки за допомогою зору, а й 
відчуттів. Також ця система організовує увагу, та допомагає сформувати навички до 
усвідомлення уяви.  

Взявши це на озброєння, у своїй педагогічній практиці я використовую методи 
та елементи ейдетики кожного дня у різних видах діяльності – навчальна діяльність, 
ігри, прогулянки, індивідуальна робота тощо. Основний принцип, який я намагаюсь 
привити дітям: «Я хочу!», «Я можу!», «Я буду!».  

Свої методи навчання та виховання базую на активізації у дітей уяви, фантазії, 
іграх, тобто на всьому тому, що так легко вдається дітям та чомусь так часто 
нехтується дорослими. Повсякчас пропоную дітям запам’ятовувати інформацію 
весело, фантазуючи та створюючи смішні та незвичайні образи, що пригадуються 
малюками без жодних зусиль, та надовго залишаються в їх пам’яті. У своїй роботі 
намагаюсь легко і цікаво подавати навчальний матеріал у тій формі, яку розуміють 
діти. Залучаю при цьому всі аналізатори дитини, використовуючи графічні, а також 
тактильні, смакові, звукові та нюхові асоціації; при цьому нові знання базую на добре 
знайомих дітям образах [7]. Саме тому ейдетика – просто незамінна для 
дошкільників, особливо під час підготовки до шкільного навчання.  

Основні напрями моєї роботи 

№ Назва напряму Прийоми роботи в рамках напряму 

1. Навчання асоціативних 
прийомів сприйняття та 
запам’ятовування кольору 

Називання кольору в будь-якій послідовності; 
колір в навколишніх предметах, природі. 
Запам’ятовування зорової інформації за 
допомогою кольору. Ігри з кольором, 
«кольорові» казки 

2. Сприйняття музики Музичні асоціації, використання символів, 
музикотерапія; малювання кольорів музики 

3. Сприйняття форми Кінестетичні асоціації, тактильна пам'ять. 
Ускладнення інформації, шо сприймається і 
запам'ятовується. Перехід від найпростіших 
геометричних фігур до абстрактних. 
Використання асоціативної уяви, ігри на 
розпізнавання предметів на дотик. Розвиток 
навичок малювання, конструювання, ліплення 

4. Засвоєння знаково-
символьної інформації 

Використання літер, цифр, символів, 
абстрактних знаків. Метод трансформації; 
асоціювання з предметами, людьми, 
тваринами. 
Зорові й фонетичні асоціації до складів, 
сприйняття текстової інформації. 
Запам'ятовування алфавіту, послідовності 
цифр, казки про літери й цифри 

5. Розвиток довільної та 
мимовільної уваги 

Концентрація уваги. Вправи «Клітинка», 
«Метелик», рухливі ігри на уважність. 
Опанування найпростіших методів релаксації. 
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6. Навчання прийомів і 
методів запам’ятовування 
віршів та текстів 

Метод міміки й жестів для дітей раннього віку; 
використання мнемотаблиці; драматизація 
казок; метод входження, гра «Зіпсований 
телевізор»; використання піктограм; асоціації з 
навколишнім середовищем; опанування схем, 
карт; переказування текстів 

7. Навчання прийомів і 
методів запам’ятовування 
нових слів 

Ознайомлення з назвами, іменами, 
послідовністю днів тижня й місяців 

8. Вправи на розвиток рухової 
пам’яті 

Розвиток динамічної відповідності (рівноваги) 

9. Психокорекційні вправи та 
ігри 

Вправи на саморегуляцію. Використання 
елементів казкотерапії, драмотерапії, ігротерапії 

 
Дані ейдетичні напрями я покладаю в основу завдань за різними лініями 

розвитку, які використовую як складову частину навчальної та ігрової 
діяльності [1], [6]. 

Методи розвитку пам’яті, образного мислення та уяви дошкільників 
Над цими методами працювало багато науковців, а сьогодні я активно 

використовую їх у своїй роботі. Вони допомагають дітям з легкістю вчити вірші, 
складати речення, красиво спілкуватись. Їх всього існує 27, з них 26 на 
запам’ятовування, та 1 – на забування [5], [6].  

Мнемотехніка Ейдотехніка 

1. Логічні закономірності 9. Оживлення 

2. Послідовні асоціації 10. Входження 

3. Зв’язні асоціації 11. Трансформація 

4. Фонетичні асоціації 12. Образні гачки 

5. Автобіографічні асоціації 13. Образне мислення 

6. Цифро-буквений код 14. Співвідчуття 

7. ОЧОГ (Огляд, Читання, 
Опорні слова, Головна думка) 

15. Графічні імпровізації 

8. Раціональне повторення 16. Відстороненість 

 17. Регресія 

 18. Надмірність 

 19. Метод Цицерона 

 20. Пригадування 

 21. Змінювальні модальності 

 22. Динамічні відповідності 

 23. Закарбування  

 24. Комбіновані методи 

 25. Забування 

 26. Фотографічна пам'ять 

 27. Розвиток пам’яті під час сну 

 
1. Метод «Логічні закономірності». Метод базується на знаходженні 

логічних взаємозв’язків у вигляді фраз, виразів, слів, які самостійно не мають змісту, 
але допомагають запам’ятати інформацію, яку вони кодують. Наприклад: якщо треба 
запам’ятати послідовність геометричних фігур: коло, прямокутник, квадрат, 
трикутник… – розмірковують так: рух по колу – символ вічності, прямокутник 
нагадують ворота, квадрат – символ стійкості. Трикутник – символ прогресу. Такі 
асоціації допомагають потім згадати початкові фігури [2]. 
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2. Метод «Послідовні асоціації». Базується я на вмінні швидко 
створювати асоціації на кожну одиницю інформації та створювати з них серію 
зв'язаних між собою послідовних асоціацій з першого слова до останнього.  

3. Метод «Зв’язні асоціації». Спосіб запам'ятовування інформації шляхом 
поєднання нової інформації з добре знайомою інформацією [4]. 

4. Метод «Фонетичні асоціації». Це метод знаходження співзвучних 
асоціацій до слів, які треба запам’ятати. Цим методом користуються при вивченні 
іноземних слів. 

5. Метод «Автобіографічні асоціації». Метод використовує асоціації з 
реально пережитими подіями, як ми кажемо «Автобіографічні спогади». І що 
важливо, в кожного вони тільки свої. 

6. Метод «Цифро-буквений код». Суть методу у тому, що треба 
перекодувати цифри в слова, слова у речення, речення у розповідь. Граючись із 
цифрами та буквами, ми кожну з них перетворюємо на образ, який вона нам нагадує, 
оживляючи його. Наприклад, двійка нагадує лебедя. 

7. Метод «ОЧОГ» (Огляд, Читання, Опорні слова, Головна думка). 
Спочатку текст оглядається, потім його прочитують, після чого виділяють опорні 
слова та визначають його головну думку.  

8. Метод «Раціональне повторювання». Повторювання – це дуже 
важливий фактор при вивченні будь-якого матеріалу. Повторювати необхідно досить 
часто, щоб попереднє читання ще залишалось у пам’яті. 

9. Метод «Оживлення». За допомогою цього методу людина швидко 
вчиться створювати уявні живі картинки; вона начебто стає співучасником тих подій, 
про які йде мова. 

10. Метод «Входження». Сама назва методу підказує дію – ввійти 
всередину картини, розповіді, фільму, будь-якого сюжету. Ми знаємо – те, що з нами 
відбувається, не забувається. 

11. Метод «Трансформації». Метод використовується тоді, коли треба 
трансформувати уявлений образ: чорно-білий перетворити у кольоровий, плоский - в 
об'ємний, маленький – у великий. Цей метод добре допомагає при запам’ятовуванні 
іноземних слів, особливо ієрогліфів. 

12. Метод «Образні гачки». Інформацію треба, начебто, «повісити» на 
об’єкти малюнку, а потім її зняти. Тобто, малюнок у даному випадку виконує роль 
гачка на вішаку нашої пам’яті. Цим методом добре запам’ятовувати цифри, букви, 
слова, тексти, вірші, малюнки. 

13. Метод «Образне мислення». Іноді ми бачимо цілий сюжет. Значки, 
слова, цифри, які треба запам’ятати, перетворюються в діючих героїв на екрані.  

14. Метод «Співвідчуття». Цей метод дозволяє посилити наші уявлення. 
Наприклад, нам сниться дощ і ми можемо відчути запах прибитого пилу на дорозі і як 
мокрий одяг прилипає до нашого тіла. Все це і зветься співвідчуття [7]. 

15. Метод «Графічні імпровізації». Графічні імпровізації можна робити з 
цифр, букв, значків, або це можуть бути довільні лінії у різному напрямку, завдяки 
яким потім можна побачити певний малюнок.  

16. Метод «Відстороненість». Відстороненість – це вміння бачити себе зі 
сторони, частіше воно присутнє у дитячих іграх, спілкуванні.  

17. Метод «Регресія». Вихователі вчать дітей повертатися у своє минуле, 
вміти пригадувати будь-який день свого життя. Як правило, це приємні спогади. 

18. Метод «Надмірність». Треба уявити більше, ніж сказано у самому 
тексті. Тоді і сам текст запам’ятовується майже дослівно. 

19.  Метод «Цицерона». Цицерон прославився тим, що тренував свою 
пам'ять, розкладаючи інформацію по добре знайомій йому кімнаті. Потім достатньо 
було згадати кімнату, як потрібна інформація виникала перед очима. 
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20. Метод «Пригадування». Для того, щоб щось пригадати, не слід 
напружувати пам'ять, а навпаки розслабитись, згадати все те, що було супутником 
тих дій, які треба пригадати. Тоді пам'ять ніби сама відшукає потрібну інформацію. 

21. Метод «Змінювальні модальності». Інформація, яка надходить по 
одному каналу сприйняття, усвідомлюється та фіксується на другому. Наприклад, 
якщо диктуються слова для запам'ятовування, слухачі начебто перестають їх чути, 
але при цьому продовжують бачити слова-образи на внутрішньому екрані [9]. 

22. Метод «Динамічних співвідношень». Це виконання 2-3 вправ 
одночасно. Наприклад, дитина запам'ятовує слова і робить з дроту якусь фігурку або 
дитина запам'ятовує цифри і при цьому згадує слова, що були надиктовані раніше. 

23. Метод «Закарбування». На інформацію, яку треба запам'ятати 
(особливо нецікаву, нудотну). треба якби подивитись з іншого боку, зробити для себе 
її більш цікавою. 

24. Комбіновані методи. Цей метод найбільш вживаний. Трохи одного, 
трохи іншого. Коли дитину питають: «Яка цукерка найсмачніша?» – вона згадує, яку 
цукерку з’їла вчора і відповідає. Чи можемо ми визначити, де вона міркувала, де 
уявляла. А де згадувала? Це різні сторони одного процесу. 

25. Метод «Забування». Це використання ще однієї властивості пам'яті – 
забувати непотрібне, стирати інформацію, позбавлятися від неприємних емоцій. Але 
це складний психічний процес. 

26. Метод «Фотографічна пам’ять». Це один з тих методів і способів 
запам'ятовування, про які мріють майже усі люди. Зиркнув, «сфотографував».  

27. Метод «Розвиток пам’яті під час сну». Більша частина переживань у 
житті дитини проходить у мріях, фантазіях, сновидіннях. Це часто складає основний 
зміст дитячих спогадів.  

 
Ефективність виконання викладених мною форм роботи з дітьми визначається 

її результативністю. Заняття з дошкільниками різного віку показали, що діти з 
цікавістю сприймають пропоновані школою ейдетики методи розвитку пам’яті, які 
ґрунтуються на уяві, фантазії, образних асоціаціях, оскільки мають привабливу ігрову 
форму. Ось до прикладу. 

Діаграма ясно вказує на те, що за аналізований період спостерігався значний 
зріст (25%) загального рівня ейдетичного розвитку дітей. Незначний спад мав місце 
лише у період грудень-січень, що пояснюється тривалою відсутністю різних форм 
занять, спрямованих на розвиток ейдетичних здібностей дітей під час зимових 
канікул (святкових днів). 
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Фрагменти нашої роботи з використанням ейдетики  
Зрозуміло, що цей досвід не міг би бути ефективним без залучення батьків, 

тому я тісно співпрацюю з ними. 
Рекомендації для батьків щодо ейдетичного розвитку дітей вдома 

Займатися з дитиною рекомендується в будь-який час, під час прогулянок, за 
обідом, або навіть перед сном. Не слід робити заняття обов’язковими, іноді 
достатньо просто погратися з маленьким дослідником [4], [8]. 

 Повертаючись додому, пройдіть із дитиною незнайомими вулицями, 
запропонуйте їй запам'ятати новий маршрут від садочка додому. Нехай малюк 
звертає увагу на всі предмети й вивіски, що трапляються на вашому шляху. Удома, 
за картою міста, можна простежити весь шлях; нехай дитина згадає, що вона бачила 
на кожному перехресті, вулиці, біля певних будинків. 

 Дорогою з дошкільного закладу зверніть увагу дитини на колір неба, 
форму хмаринок; роздивіться листя на деревах, виблискування снігу на сонці тощо. 
Прищепіть малюкові звичку помічати навколо себе нове, прекрасне, цікаве й 
досліджувати його за допомогою всіх органів чуття. 

 На прогулянці в парку зверніть увагу дитини на те, що дерево схоже на 
одиничку, а обрис лавки – на четвірку; запропонуйте їй позмагатися, хто знайде в 
парку більше цифр або літер. Якщо малюкові важко виконувати це завдання, він 
може сам спробувати відтворити обриси цифр і літер, приймаючи різні положення 
тіла й користуючись будь-якими предметами. 

 Запропонуйте малюку пошукати цифри в рисах вашого обличчя, у лініях 
руки, на картинах, розповісти, яку тварину нагадують, наприклад, двійка або трійка. 
За участю цих тварин можна скласти цікаву розповідь, за якою дитина зможе вивчити 
номер домашнього телефону. 
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 Дітям подобаються нестандартні порівняння. Запропонуйте малюкові 
намалювати вірш або яку-небудь дію, наприклад, дієслово «йде». Якщо він намалює 
людину, яка йде, спитайте, як іде дощ або годинник. 

 Якщо дитина не хоче засинати, покажіть їй зоряне небо, розкажіть про 
сузір’я, а краще нехай вона сама з’єднає найяскравіші зірки у фігурки й вигадає для 
них назви.  

Із метою покращення обізнаності батьків з приводу ейдетичного розвитку дітей 
проводжу консультації та бесіди, надаю поради, в тому числі у Вайбер-спільноті 
нашої групи. 

Я дійшла висновку, що діти з добре розвиненими ейдетичними здібностями 
будуть успішно опановувати навчальний матеріал у школі, запам’ятовувати та 
обробляти весь об’ємний потік інформації. Крім того, ейдетика допомагає дітям в 
різних життєвих ситуаціях: дозволяє уникати стресу, добре відпочивати, покращувати 
настрій, позитивно спілкуватися з оточуючими. Усе це можливо тому, що велика 
кількість психологічних методів базується на спрямованій уяві, фантазії та на 
образному мисленні дошкільника. Тому ейдетичний розвиток при систематичній 
організованій роботі складає фундамент загальнорозумового розвитку дитини та є 
базовою компетентністю у їхньому подальшому житті.  
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КАЗКА-ШУМІВКА – ГУМАНІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАННЯ УНІКАЛЬНОСТІ 

ДИТИНИ, ДО ЇЇ ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ 
 

Анотація. В статті розкрито використання елементів методики К. Орфа, 
а саме казки-шумівки, як особливого типу музичної педагогіки, заснованої на 
нерозривності музики, руху, слова та особливій організації педагогічного процесу. 
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Висвітлено науково-методичний аспект та досвід роботи музичного керівника 
ЗДО №8 «Калинонька» м. Старокостянтинова.  

Ключові слова: Орф-педагогіка, казкотерапія, казка-шумівка  
«Фантазію і здатність до переживання  

слід розвивати у ранньому віці. 
Усе, що дитина переживає, все, 
що в ній пробуджене і виховане,  

проявляється впродовж усього її життя»  
Карл Орф. 

На основі вивчених методів і теоретичних праць К. Орфа була проведена 
велика педагогічна, методична та творча робота. Актуальність своєї роботи вважаю в 
тому, що заняття в оркестрі шумових інструментів і розвиток музично-ритмічних 
здібностей дітей сприяє загальному розвитку; розумових здібностей, психічних 
процесів – мислення, пам'яті, уваги, слухового сприйняття, асоціативної фантазії, 
розвитку дрібної моторики, рухової реакції, що дуже важливо для дітей дошкільного 
віку. 

Систему музичного виховання К. Орфа з успіхом впроваджую у освітній процес 
протягом багатьох років. Це дало змогу оптимально поєднувати кілька видів 
діяльності дошкільників: логоритміку, спів, рух та гру на музичних інструментах. Така 
синкретична діяльність дуже подобається дітям і, водночас, розвиває їхній творчий 
потенціал, адже діти не лише слухають чи виконують музичні п’єси, а й самі творять 
музику. Принаймі, цього прагнув сам Карл Орф. Він написав багато вправ, пісень, 
ігор, у процесі виконання яких дозволена творча свобода – варіаційність та 
імпровізація. 

Актуальність мого досвіду полягає у створенні системи роботи щодо 
формування гармонійно розвиненої особистості, шляхом використання музично-
педагогічної системи Карла Орфа.  

Досконало ознайомившись та опрацювавши систему «елементарного 
музикування» К. Орфа, я розробила систему гурткової роботи (перспективного 
планування) щодо впровадження даної методики в музичне виховання дошкільного 
навчального закладу.  

Метою впровадження створеної системи роботи в освітньо-виховний процес 
було: перевірити на практиці ефективність та доцільність використання системи 
«елементарного музикування» Карла Орфа на заняттях з музичної діяльності. 

Елементарне музикування з інструментами Карла Орфа, як одна з 
найцікавіших форм музичної діяльності практикується в дошкільному навчальному 
закладі вже декілька років поспіль. Добре розуміючи, що будь-яке музикування 
неможливе без попередньої роботи, я поєдную музикування з навчанням елементам 
музичної мови. На заняттях, що проходять в ігровій формі, діти «спілкуються» з 
музикою, співають та грають колективно, отримуючи від цього задоволення.  

Заняття з розвитку творчих музичних здібностей дітей, проводяться поєднуючи 
навчальне музикування (ознайомлення з найпростішими елементами музичної 
мови), та творче музикування – це імпровізаційно – творча гра в музиці в 
найрізноманітніших її формах.  

Основними видами діяльності на заняттях є спів, гра на дитячих інструментах, 
використання звучних жестів, мовно-ритмічні ігри та вправи, творчість у пластиці та 
русі, музично-імпровізаційні завдання та активне слухання музики. Найчастіше 
розпочинаються творчі заняття з комунікативних ігор, які формують навички 
спілкування дітей. Багатим і мудрим джерелом таких ігор є український фольклор, як 
поетичний так і музичний.  

Використання музичних інструментів на заняттях є обов’язковим. Поряд з 
фабричними інструментами активно використовую інструменти, виготовлені 
власноруч. Такі шумові музичні інструменти викликають у дитини неабиякий інтерес 
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та бажання грати. Можливість співати, гратись, рухатись, придумувати і роботи щось 
по-своєму, дозволяє дитині бути індивідуальною, неповторною. Тому головним на 
музичних заняттях по елементарному музикуванню віддаю перевагу не створенню 
музичних шедеврів, а саме творчому процесу, так необхідному сучасним дітям.  

Захоплення дітей таким музикуванням, їх бажання грати та співати є настільки 
сильним, що вони не помічають тієї великої навчальної роботи, яка проводиться з 
ними в процесі музикування. Було визначено пріоритетні завдання необхідні для 
розвитку музичних творчих здібностей дітей: 

- допомогти дітям ввійти в світ музики, відчути і пережити її чуттєво; 
- створити передумови до формування творчого мислення;  
- розвивати творчу уяву та фантазію дітей; 
- формувати у дітей риси характеру, що сприяють самоствердженню 

особистості, самостійності та свободи мислення, індивідуальності сприйняття. 
Гурткова робота проводиться з дітьми старшого дошкільного віку.  
Я, як керівник гуртка «Всесвіт музичних звуків» за методикою К. Орфа, можу 

стверджувати, що варіаційність та імпровізація, а саме, дозволена творча свобода 
сприяють розвитку творчої особистості дошкільника. 

В даний час актуальною є проблема розвитку мовлення дітей. Це пов'язано з 
тим, що з кожним роком збільшується число дітей, які мають мовленнєві порушення. 
У зв'язку з тим, що характер порушень мови є складнішим у дітей дошкільного віку, 
виникла потреба в пошуку нових способів і методів роботи, застосування 
інноваційних технологій в процесі корекційно-розвиваючого навчання і виховання. 
Протягом багатьох років в нашому ДНЗ № 8 «Калинонька» функціонують 
спеціалізовані логопедичні групи, в яких, безпосередньо, я працюю музичним 
керівником. З 2020 року відкрито 5 інклюзивних груп, де виховують 8 дітей з ООП.  

Одним з методів, який активно розробляється останнім часом і застосовується 
в корекційній роботі з дошкільнятами є казка. Цей метод є найбільш універсальним 
методом впливу. 

І саме, впровадження казок-шумівок, які я використовую у роботі з дітьми, є 
міцним стимулом розвитку дошкільників, де формується цілісний сплав головних 
елементів пізнання - мислення і знань. Є гуманістичним підходом до визнання 
унікальності кожної дитини, до її творчої індивідуальності. 

Хотілося б відзначити, що застосування казок-шумівок з дітьми інклюзивних 
груп сприяє тому, що у дитини усуваються хворобливі переживання, пов'язані з 
дефектами мовлення, поліпшується її психічний стан, що в свою чергу, позитивного 
впливає на її соціальну адаптацію. 

Керуючись основною тезою Карла Орфа: «Кожний вміє тільки те, що сам 
намагається зробити» сприяю накопиченню музично-слухового досвіду дітей його 
розвитку. На заняттях поєдную два види діяльності: пізнавальну і евристичну. 

Саме казкотерапія в дитячому саду зайняла особливе місце в моїй роботі. 
Розповідаючи казку дітям, використовую жести і міміку, намагаюся говорити повільно 
й виразно, витримую паузи, дивлюся дітям в очі. Аби якомога більше зацікавити 
маленьких слухачів, імітую рухи й «мову» тварин, змінюю голос тощо. Завдяки 
використанню музичних інструментів, така казка стає ще виразнішою та яскравішою. 
Утім намагаюся не перевантажувати розповідь звуковими ефектами. Гра на 
інструментах (шумових чи музичних) має заповнювати паузи, ілюструючи у такий 
спосіб текст. Тож інструменти беремо в руки лише для гри, а потім відкладаємо і 
продовжуємо розповідь. 

Казка для будь-якої дитини є маленьким життям, повним яскравих фарб і 
пригод. Казка для дитини це гра, диво! Трохи казки, трохи дива, і перед нами 
щаслива і здорова дитина! А найважливіше – це підтримання ігрової, необхідної для 
дитини, по справжньому казкової атмосфери. Казкотерапія відноситься до числа 
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здоров'язберігаючих технологій, яка не вимагає особливих зусиль, оптимізує процес 
корекційної роботи, а також сприяє поліпшенню стану всього організму. 

Казкотерапія – інтегративна діяльність, в якій дії уявної ситуації пов'язані з 
реальним спілкуванням, спрямованим на активність, самостійність, творчість, 
регулювання дитиною власних емоційних станів. Казкотерапія позитивно впливає не 
тільки на розвиток особистості дитини, але в значній мірі, на мовленнєвий розвиток. 

Під час розучування казки-шумівки виділяю наступні етапи: 
1. Ритуал «входу» в казку: створення настрою на спільну діяльність. 
2. Повторення: пригадування того, що робили минулого разу, чому 

навчилися і який досвід придбали. 
3. Розширення: розширення уявлення дитини про що небудь. 
4. Закріплення: набуття нового досвіду. 
5. Інтеграція: поєднання отриманого досвіду з реальним життям. 
6. Узагальнення отриманого досвіду та зв'язок його з тим, який вже має 

дитина. 
7. Ритуал «виходу» з казки: закріплення отриманого досвіду і підготовка 

дитини до взаємодії в соціумі. 
Важливо підкреслити особливості вибору казки: використовую прості, вже 

знайомі дітям казки, наприклад такі як: «Ріпка», «Теремок», «Курочка Ряба» і т. д. 
Обираю сюжет казок, який викликає інтерес та емоційний відгук у дитини. 
Використовую фрагменти казок.  

Коли дитина слухає казку, то вона занурюється в події, які в ній відбуваються і 
сильніше відчуває переживання героїв казки. Це створює можливість дитині 
поглянути на себе з боку. Повертаючись в реальний світ, він починає відчувати себе 
більш захищено та впевнено. 

Перетворення заняття в казковий сюжет, залучення до заняття казкового 
героя, вживання фрагментів з казок; придумування казок, ті методи роботи, які я 
використовую у практиці.  

Складовою роботи над казкою-шумівкою є використання оркестру. Для роботи 
з оркестром навчаю дітей досконало знати кожний інструмент, прийоми та способи 
гри на ньому. Як керівник оркестру вирішую такі завдання: 

- розширення музичного світогляду дошкільнят; 
- розвиток творчої активності, художнього смаку; 
- залучення до інструментальної музики, самостійного музикування; 
-розвиток музичних здібностей: почуття ритму, звуковисотного, тембрового, 

динамічного слуху; 
- розвиток почуття ансамблю, балансу звучання оркестру; 
- розвиток емоційності і артистизму; 
- тренування різних видів уваги, точної, швидкої реакції; 
- формування почуття відповідальності, дисципліни, цілеспрямованості. 
При комплектуванні шумового оркестру використовую: 
- ударні інструменти без певної висоти звука (трикутник, румба, маракас, 

кастаньєти, барабан, ложки, бубон, тарілки тощо); 
- ударні інструменти з певною висотою звука (металофон, ксилофон). 
В оркестрі використовую також додаткові інструменти: свисток, дудку, флейту, 

скрипку, цимбали, баян тощо. З учасниками оркестру вивчаю назви інструментів, 
способи та прийоми гри на них, розташування високих та низьких звуків, назву нот, 
їхнє розташування на пластинках металофона і ксилофона.  

Навчаючи грі на інструментах, запроваджую послідовність виконання різних 
музичних завдань. Дуже важливим стає виразний, чіткий показ керівником оркестру 
способів та прийомів гри на інструментах, словесне пояснення. Гра на металофонах і 
ксилофонах вимагає більш тривалий час навчання ніж гра на барабані, бубні, 
кастаньєтах, румбі, трикутниках. Для активізації навчально-пізнавальної діяльності 



273 

 

створюю атмосферу вимогливості, завдяки якій діти вчаться бути критичними і 
самокритичними, давати оцінку і робити самооцінку. Та контроль має бути 
доброзичливим. Адже емоційно-позитивний контакт сприяє доброті та чутливості. 

Спочатку діти знаходять в характері звучання різних інструментів аналогію з 
явищами природи, голосами птахів, тварин тощо. Наприклад, металофон добре 
передає краплі дощу, дріб барабана-грім, маракаси-вітер. Для розвитку почуття 
ансамблю використовую «природні інструменти»: плескання долонями, притопи 
ногами, постукування паличками, варіюючи ритм, способи звуковидобування, 
поступово змінюючи темп і динаміку. Важливу роль відіграє створення дітьми 
виразних ритмічних речитативних інтонацій голосом, які наближаються до співучої 
вимови, використовуючи імена, назви дерев, квітів тощо. Це допомагає знайти схожі 
інтонації на інструментах. На заняттях шумового оркестру діти не лише розучують 
запропоновані вправи, але і створюють нескладні мелодичні поспівки і 
ритмоформули. Музично-дидактичні ігри спрямовую на розвиток ритмічного, 
тембрового, звуковисотного, динамічного слуху.  

Базовий компонент дошкільної освіти (2021 р.) в Україні (освітня лінія «Дитина 
у світі мистецтва» в розділі «Музична діяльність») наголошує, що дитина повинна 
вміти виявляти музикальність, уміння передавати настрій, емоції, почуття через 
музично-рухову і пісенну творчість, музикування; виявляти елементарні уміння 
музичної інтерпретації, варіювання, імпровізації. 

Методика роботи в шумовому оркестрі спирається на музично-педагогічну 
систему Карла Орфа, головний принцип якої – «навчання в дії», коли є унікальна 
можливість розкривати індивідуальність дітей, їх здібності до творчості, уміння 
співпереживати, виховувати й розвивати музичні здібності в захоплюючій грі на 
інструментах.  

Можливість зробити по-своєму (добре придумав, цікаво продемонстрував, 
гарно повторив), дозволяє дитині бути індивідуальною, неповторною. Творче 
музикування дозволяє грати багатопланово: грати на інструментах з елементами 
музики: ритмом, тембром, динамікою; грати один з одним, розігрувати сюжети пісень; 
грати разом, створюючи ту неповторну атмосферу спілкування, в якій всім затишно і 
радісно. Велику увагу на творчих заняттях приділяю музикуванню з використанням 
«звучних жестів». Звучні жести – це гра звуками свого тіла: плескання, клацання, 
тупання, цокання. Ці «інструменти», якщо їх можна так назвати, дані людині 
природою. Наприклад, на занятті дітям нагадую невеличкий вірш, і пропонують 
озвучити його. На допомогу приходять «звучні жести». Діти розуміють, що вірш 
можна декламувати і в цей же час плескати руками по колінах, або клацати 
пальчиками першу частину, а другу тупати ногами. Цей вид музичної діяльності 
доступний, і що важливо, розвиває творчі здібності дитини, особливо у взаємозв’язку 
з мовою і рухом. Результатом творчої діяльності на занятті стають різні види 
імпровізації, які називаються музично-імпровізаційні завдання. Рухові, 
інструментальні, інтонаційно-мовні імпровізації та різні їх комбінації, дозволяють 
практично вирішити питання важливе для музичної педагогіки – вчити і виховувати 
через творчість. Дитячі імпровізації є колективними. Вони дозволяють кожній дитині 
знайти «своє місце», незалежно від рівня її музичних здібностей. Роль дитини може 
бути дуже невеликою, чи навіть простою, але важливою є участь у музикуванні. 

Оркестр дитячих шумових і ударних інструментів є дієвим засобом розвитку 
музичного сприйняття і слуху, музично-ритмічних здібностей, пам'яті. Створення 
таких оркестрів – це чудовий засіб розвитку метроритмічного слуху у дитини. 
Наявність оркестру дитячих шумових і ударних інструментів розширює сферу 
музичної діяльності дитини і підвищує її інтерес до музики. Шумовий оркестр – це 
гра, де є місце фантазії, можливі різні варіанти оркестровки, заміни і обміни ролями, 
а не виконання раз і назавжди однією-єдиною вивченої версії. 
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Гра на шумових і особливо, ударних, інструментах сприяє розвитку почуття 
ритму у дітей. Навчаючись грі на дитячих музичних інструментах, діти відкривають 
для себе світ музичних звуків, відчувають і розрізняють красу звучання різних 
інструментів. У них поліпшується якість співу, вони чистіше співають, поліпшується 
якість музично-ритмічних рухів, діти більш чітко відтворюють ритм і поєднують спів і 
гру на інструментах. 

Досвід роботи показав позитивну динаміку в розвитку дітей. Вони дізналися 
види шумових і ударних інструментів, способи і прийоми гри на них, навчилися 
правильно виконувати невеличкі музичні твори. 

Найбільше подобається дошкільнятам створювати музично-шумове 
оформлення казок, віршів, забавлянок та ігор, у яких беруть активну участь. 
Яскравих барв кожній історії додає звукове оформлення, яке можна щоразу 
змінювати, надаючи сюжету нових інтонацій. Такі твори дитина запам’ятає надовго.  
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МОВЛЕННЄВА ГОТОВНІСТЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО НАВЧАННЯ  

ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Анотація. У статті висвітлено особливості мовленнєвої готовності дітей 
до навчання в школі. Проаналізовано психологічні показники розвитку дошкільників, 
окреслено зміст поняття «мовленнєва готовність» в контексті програмових 
вимог дошкільної освіти; описано застосування гри в освітній діяльності 
дошкільників. 

Ключові слова: дошкільник, мовленнєва готовність, ігрова діяльність, 
лінгводидактичні засоби, Базовий компонент дошкільної освіти, навчальне 
заняття. 

В сучасних умовах функціонування дошкільної та початкової освіти важливою 
є наступність між ними, формування мовленнєвої готовності дитини до навчання в 
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школі. Адже якісна мовна, психологічна підготовка дитини до здобуття освіти – 
запорука ефективного навчання, адаптації в соціумі, формування компетентностей 
для життя. Без сумніву, мовленнєва готовність дошкільника вимагає кваліфікованої 
роботи педагогів, сім’ї та учителів підготовчої школи. 

Мовленнєву готовність дітей до навчання в школі досліджували як 
лінгводидактичну проблему у фонологічному, лексичному та граматичному напрямах 
(Б. Андрієвський, А. Богуш, М. Вашуленко, Л. Журова, Л. Калмикова, О. Кисельова, 
К. Крутій, Ф. Сохін, Т. Ушакова та ін.); психофізичному (Р. Боскіс, Д. Ілляшенко, 
В. Кисличенко, С. Конопляста, І. Марченко, Є. Соботович, В. Тарасун та ін.).  

У дошкільній лінгводидактиці окреслено, осучаснено, розширено та уточнено 
поняття «мовленнєва готовність до школи» дітей: лінгвопсихологічна структура, яка є 
показником мовленнєвої зрілості дитини та сформована на основі базових 
когнітивних процесів (базовий інтелектуальний компонент), комплексу вербальних 
знань, умінь та навичок (семіотичний компонент), дії яких узгоджуються та 
синхронізуються регуляційними процесами (регуляційний компонент). 

Розглядаючи мовленнєву готовність дитини як об’ємну лінгвопсихологічну 
структуру, виникає необхідність сучасного дослідження кожного з її компонентів, 
визначення їх підпорядкованості та взаємодії, розробки її діагностичної моделі, 
спрямованої на встановлення рівня готовності дітей до навчання в школі, на що 
вказують вітчизняні та закордонні дослідники.  

У сучасній науковій теорії немає єдиного підходу до тлумачення поняття 
«готовність дитини до школи». Спільним визначено спрямованість, дія до чогось.  

Готовність дитини до школи згідно з Базовим компонентом дошкільної 
освіти [1] має відповідати вимогам та критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. 
Така готовність передбачає фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний 
розвиток дитини, готовність до взаємодії з довколишнім світом, розвиток 
специфічних видів діяльності дошкільників, які є фундаментальними для дошкільного 
дитинства та визначають і забезпечують адаптацію дитини до нового соціального 
статусу – школяра. Щодо мовленнєвої готовності, то у Базовому компоненті цей 
термін відсутній, йому дорівнює освітній напрям – «Мовлення дитини», який охоплює 
такі напрями: звукову культуру мовлення, фонетичну компетентність, словникову 
роботу, лексичну компетентність, граматичну правильність мовлення, граматичну 
компетентність, зв’язне мовлення та діалогічне мовлення, діалогічну компетентність, 
монологічне мовлення, монологічну, мовленнєву та комунікативну компетентності. 
Засвоєння саме цього освітнього напряму передбачає формування мовленнєвої 
готовності до навчання в школі відповідно до вимог Базового компонента дошкільної 
освіти.  

 Діти старшого дошкільного віку вирізняться такими психічними, 
інтелектуальними, мовленнєвими рисами: 

– високий рівень розумового розвитку, узагальнені норми мислення, смислове 
запам’ятовування; 

– у дитини формується певний обсяг знань і навичок, інтенсивно розвивається 
довільна форма пам’яті, мислення; 

– поведінка дошкільника характеризується наявністю сформованої сфери 
мотивів та інтересів, внутрішнього плану дій, здатністю досить адекватно оцінювати 
результати власної діяльності й свої можливості; 

– розвиток звукових і смислових компонентів мовленнєвої діяльності. 
Мовленнєву готовність як окремий самостійний компонент готовності дитини 

до навчання в школі психологи не виділяють. Натомість розглядають її лише як один 
із складників інтелектуальної готовності. Не викликає сумніву, що мовленнєва 
готовність до навчання в школі повинна займати одне з провідних місць серед усіх 
компонентів готовності дитини до навчання у школі та досліджуватися як системна 
мультидисциплінарна проблема. Оскільки саме за допомогою мовлення діти 
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взаємодіють з навколишнім світом, спілкуються, а через оволодіння усним та 
писемним мовленням дитина засвоює всю систему знань (М. Вашуленко, А. Богуш, 
І. Большакова, Т. Бондаренко, Н. Головань, Л. Ковальчук, І. Корякіна, Г. Лаврентьєва 
та ін.). 

Готовність містить такі структурні компоненти: 
а) Особистісна готовність передбачає готовність дитини до прийняття 

позиції учня. А. Богуш називає це центральним особистісним новоутворенням, що 
характеризує особистість дитини в цілому. Саме воно і визначає поведінку і 
діяльність дитини, всю систему її ставлення до дійсності, до самого себе і 
навколишніх людей. Спосіб життя школяра як людини, що займається в 
громадському місці суспільно значущою справою, усвідомлюється дитиною як 
адекватний для неї шлях до дорослості. До шести років дитина стає більш 
самостійною, незалежною від дорослого, розширюються, ускладнюються її стосунки 
з оточуючими. Активно розвивається в цей період самооцінка – важлива форма 
вияву самосвідомості. Самооцінка 6-річної дитини в цьому виді діяльності може 
відрізнятися від її оцінки в очах інших. В оцінці своїх досягнень, наприклад в 
малюванні, дошкільник може оцінювати себе правильно, в оволодінні грамотою – 
переоцінювати, у співі – недооцінювати себе. Критерії в самооцінці в значній мірі 
залежать від педагога [3, с. 51]. Майже всі діти шестирічного віку усвідомлюють 
ставлення до себе оточуючих; тему спілкування; зміст діяльності; ставлення до 
дійсності; реально-практичного функціонування в соціумі. 

б) Інтелектуальна готовність передбачає наявність у дитини конкретних 
знань і уявлень про навколишній світ, а також наявність передумов до формування 
навчальної діяльності. Виокремлюють такі критерії інтелектуальної готовності до 
шкільного навчання: диференційоване сприйняття; аналітичне мислення (розуміння 
основних ознак і зв’язків між явищами, здатність відтворити зразок); раціональний 
підхід до діяльності (послаблення ролі фантазії); логічне запам’ятовування; інтерес 
до знань, процесу їх отримання шляхом додаткових зусиль; оволодівання на слух 
розмовним мовленням, здатність до розуміння і застосування символів; розвиток 
тонких рухів руки і зорово-рухових координацій. 

в) Соціально-психологічна готовність охоплює формування в дітей 
якостей, завдяки яким вони могли б спілкуватися з іншими дітьми і педагогом. Цей 
компонент передбачає досягнення дошкільниками відповідного рівня розвитку 
спілкування з однолітками. Кожній дитині необхідно вміти увійти в дитяче 
середовище, діяти спільно з іншими, поступатися в одних обставинах і бути 
безкомпромісним в інших. Ці якості забезпечують адаптацію до нових соціальних 
умов. 

г) Мовленнєва готовність дошкільників виявляється в їхньому умінні 
користуватися для довільного управління поведінкою і пізнавальними процесами. Не 
менш важливим є розвиток мовлення як засобу спілкування і передумови засвоєння 
письма. Про цю функцію мовлення слід дбати протягом середнього і старшого 
дошкільного дитинства, оскільки розвиток писемного мовлення істотно визначає 
прогрес інтелектуального розвитку дитини [4, с. 177]. 

У психологічних і лінгводидактичних наукових джерелах слушно зазначено, що 
гра є найбільш прийнятним, ефективним, доступним та цілком виправданим засобом 
здійснення освітньої діяльності в ЗДО. У всіх дослідженнях гри встановлено, що 
вперше її елементи з’являються в дитячому віці, а в дошкільному складаються 
зовнішні форми, зокрема сюжетно-рольова гра. 

Протягом старшого дошкільного віку розвивається і такий особливий вид 
ігрової діяльності, як окреслення ігрового простору. На етапі початкового освоєння 
дітьми ігрової діяльності дорослі, як правило, прагнуть оформити, предметно 
позначити ігровий простір. З розвитком гри, зі зміщенням центру ваги на роль і 
рольові відносини або події ігровий простір починає заміщатися і обмежуватися все 
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більш умовними засобами. Але у використанні такого роду заміщення діти завжди 
супроводжують його словесним позначенням. Від предметного до умовного, 
вербального – такий напрям у розвитку цієї ігрової дії [5]. 

Важливе місце в житті дітей старшого дошкільного віку займають і власне ігри 
за правилами. Вони виникають у рольових іграх, з уявної ситуації. Їх змістом є не 
роль і не ігрова ситуація, а правила і завдання. Розвиток цього виду гри і полягає у 
виділенні й усвідомленні ігрової задачі. Виділяють дві групи таких ігор: для першої 
групи характерно, що правило дається дитині дорослим; для другої – правила 
передаються за традицією від одного покоління дітей до іншого. 

Велику групу ігор за правилами становлять рухливі ігри із сюжетно-рольовим 
змістом. 

У старшому дошкільному віці значно збільшується (порівняно з молодшим 
дошкільним віком) кількість рухливих ігор. Провідне місце займають рухливі ігри за 
правилами без сюжету.  

До ігор за правилами належать не тільки рухливі, але і дидактичні ігри. Суть 
яких полягає в тому, що дітям пропонується вирішити розумові завдання, складені 
дорослими в цікавій та ігровій формі. Їх мета – сприяти формуванню пізнавальної 
активності дитини.  

Як ігровий метод навчання дидактична гра постає у двох видах: 
1) власне дидактична гра, що ґрунтується на автодидактизмі (самонавчанні) та 

самоорганізації дітей; 
2) гра-заняття (гра-вправа), провідна роль у якій належить вихователю, який є 

її організатором. 
Дидактична гра має певну структуру, що характеризує гру як форму навчання й 

ігрову діяльність. Виділяються такі структурні складові дидактичної гри: 
1) дидактична задача; 
2) ігрові дії; 
3) правила гри; 
4) результат. 
Види дидактичних ігор.  
1. Ігри з предметами (іграшками, природним матеріалом). Цінність цих ігор у 

тому, що за їх допомогою діти ознайомлюються з властивостями предметів і їх 
ознаками: кольором, величиною, формою, якістю. В іграх вирішуються завдання на 
порівняння, класифікацію, встановлення послідовності у вирішенні завдань. 

2. Настільно-друковані ігри різноманітні за видами: парні картинки, різні види 
лото, доміно. Вони передбачають дії не з предметами, а з їх зображеннями. Діти 
уточнюють свої уявлення, систематизують знання про навколишній світ, розвивають 
розумові процеси та операції, просторові орієнтації, кмітливість, увагу, формують 
організаторські вміння. 

3. Словесні ігри є найскладнішими, оскільки змушують дітей оперувати 
уявленнями, мислити про речі, з якими на той час вони 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. 

Дидактичні ігри можна проводити на заняттях з усією групою, з підгрупою й 
індивідуально з кожною дитиною. Ігри плануються заздалегідь. Визначається 
програмне завдання, продумується обладнання гри (роздатковий матеріал). 
Продумується словникова робота (нагадується, уточнюється, закріплюється), 
організація проведення гри. 

Отже, гра – не лише улюблене заняття дітей, це провідний вид діяльності 
дошкільників. Саме в ній формуються основні новоутворення, що готують перехід 
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дитини до молодшого шкільного віку. У грі, як в провідному виді діяльності 
дошкільнят, активно формуються або перебудовуються психічні процеси, починаючи 
від найпростіших до найскладніших. 

У ході навчальних занять із розвитку мовлення на початку року доцільно 
спершу виявити рівень мовної готовності і за допомогою спеціальних завдань 
визначити рівень мовного і комунікативного розвитку дітей і їх знання про 
навколишній світ, ставлення дошкільнят до об’єктів живої природи. Відтак будувати 
заняття з урахуванням мовної компетентності дошкільників. 

Наприклад: 
Заняття на тему: «Планета Земля в небезпеці!» з включенням дидактичної гри 

«Земля і її мешканці» і «Чому вони зникають?». 
Програмовий зміст. Дати дітям уявлення про те, що Земля – це величезна 

куля. Велика частина земної кулі покрита водою – океанами і морями. Крім води, є 
материки – тверда земля – суша, де живуть люди. Таких материків кілька: Америка, 
Африка, Австралія, Європа, Азія, Антарктида. На земній кулі є два полюси: Північний 
і Південний. 

На планеті Земля живе багато живих істот: в океанах і морях живуть риби і 
морські звірі, на суші (материках) ростуть рослини, живуть різні тварини (наземні, 
водні, повітряні), живуть люди. Всім живим істотам потрібна чиста вода, чиста земля, 
чисте повітря. 

Планета Земля зараз в небезпеці: у багатьох місцях вода, земля, повітря 
стали брудними. Всім важко дихати, люди і тварини хворіють. Щоб врятувати нашу 
планету, треба з дитинства любити природу, вивчати її, правильно з нею поводитися. 

Матеріали до заняття. Великий м’яч (куля) блакитного кольору, білі контури 
материків (можна використовувати контурні карти), плакат «SOS», прапорець «SOS», 
блідо-зелена, жовта барви, авторучки з чорним і червоним кольорами, простий 
олівець, клей. 

Методичні прийоми. Заняття проводиться у формі розповіді-бесіди 
вихователя з дітьми. 

Дидактична гра «Земля і її мешканці». 
Мета: уточнення і розширення знань про тварин; поповнювати словниковий 

запас дітей новими назвами. 
Хід гри: Діти діляться на дві команди; чия команда, якій континент вибере. 

Потім діти вибирають тварин, які живуть на цьому континенті, визначаючи їх за 
силуетом. Чия команда швидше підбере тварин, та і виграла. 

Дидактична гра «Чому вони зникають?». 
Мета: вчити відстоювати свою думку, погоджуватися або не погоджуватися з 

думкою іншої людини. У цьому дітям допомагають діалоги між ними. 
У процесі занять, спрямованих на розвиток мовлення й розширення обсягу 

уявлень про навколишній світ, педагог проводить і вправи на розвиток пізнавальних 
процесів.  

Вправа на розвиток концентрації уваги. Для проведення занять необхідно 
підготувати 2 пари картинок, що містять по 10-15 відмінностей; кілька незакінчених 
малюнків або малюнків із безглуздим змістом; кілька наполовину розфарбованих 
картинок. У першому завданні дитину просять порівняти картинки в запропонованій 
парі і назвати всі їх відмінності. 

У другому завданні дитині показують послідовно незакінчені картинки і просять 
назвати, що недомальовано, підбирають картинки безглуздого змісту і просять 
знайти невідповідності. 

У третьому завданні потрібно розфарбувати другу половину картинки точно 
так, як розфарбована перша половина. 
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Вправа на розвиток стійкості уваги. Для розвитку стійкості уваги дитині 
необхідно дати невеликий текст (газетний, журнальний) і запропонувати, 
переглядаючи кожен рядок, закреслювати будь-яку букву (наприклад, «а»). 

Вправа на розвиток довільної уваги. Дитині дають аркуш паперу, кольорові 
олівці й просять намалювати 10 трикутників. Коли ця робота завершена, її 
попереджають про необхідність бути уважним, бо інструкція вимовляється тільки 
один раз: «Будь уважним, заштрихуй червоним олівцем третій, сьомий і дев’ятий 
трикутники». Якщо дитина запитує, що робити далі, – відповісти, що нехай робить 
так, як зрозуміла. Якщо малюк впорався з першим завданням, можна продовжити 
виконання завдань, придумуючи і поступово ускладнюючи умови. 

Вправа для розвитку сприйняття. Вправа «Визнач звуки». Призначена для 
розвитку здібностей до фонематичного розрізнення. Ці здібності лежать в основі 
успішного навчання читанню, письму. Дитині пропонують картинки із зображенням 
різних предметів. Вимовляється якесь слово і дитину просять показати той предмет, 
назва якого починається з того ж звука. Наприклад, говорять слово «молоко», і 
дитина показує на малюнок морквини. 

Вправа на розвиток точності сприйняття. Дитині показують малюнки, на 
яких лініями зображені різні геометричні фігури, але вони недомальовані. Просять 
дитину домалювати їх. 

Вправа на розвиток спостережливості. Запропонуйте дитині гру: «Уважно 
оглянь кімнату і знайди предмети, в яких є коло, окружність». Дитина називає 
предмети: годинник, вимикач, ваза, столик і ще багато іншого. Проведіть цю гру в 
змагальній формі: «Хто більше назве таких предметів?». 

Вправа для розвитку мислення. Вправа на розвиток розумової операції 
«Порівняння предметів». Для порівняння запропонуйте дитині такі пари слів: муха і 
метелик, будинок і хатинка і т.д. Дитина повинна правильно проводити порівняння: 
виділяти і риси подібності, і риси відмінності. 

Вправа на розвиток швидкості мислення. «Аукціон слів». Запропонуйте 
дитині пограти в таку гру: ви будете починати слово, вимовляючи перший склад, а 
вона – його закінчувати. «Відгадай, що я хочу сказати! За ... » – так ви починаєте гру. 
Всього пропонується 10 складів: по, на, за, ми, му, до, че, плиг, ку, зо. Можна 
придумувати по кілька слів на один склад. 

Вправа на розвиток зорової пам’яті. Розкладіть на столі перед дитиною 
палички, з яких зробіть яку-небудь просту фігуру (будиночок, квадрат, трикутник і 
т.д.). Попросіть дитину подивитися уважно на цю фігуру протягом 2 секунд, потім 
закрийте цю фігуру і попросіть повторити, скласти таку ж. 

Вправа на запам’ятовування чисел, букв, слів. Покажіть дитині цифровий ряд, 
написаний на картці, і попросіть її повторити в тій же послідовності ці цифри, потім 
збільшуйте цей ряд на одну цифру. 

Вправа для розвитку довільної уваги. Вправа «Розфарбуй фігури». Дитині 
показують малюнок із намальованими геометричними фігурами і просять 
зафарбувати кольоровим олівцем кожну з них. Попередьте дитину, що вона повинна 
робити це дуже акуратно, час не має значення. 

Для розвитку мовлення доцільно проводити пальчикові ігри. Всі фігури прості 
для виконання, їх регулярне повторення сприяє розвитку уваги, мислення, пам’яті, 
сприятливо впливає на мову дитини. Кисті рук стають більш рухливими і гнучкими, 
що допомагає майбутнім школярам успішно опанувати навички письма. Вправи 
виконуються в повільному темпі, від 3 до 5 разів спочатку однією, потім іншою рукою, 
а на завершення – двома руками разом. Наприклад, вправа «Квітка»: подушечки 
пальців обох рук зімкнути, долоньки трохи округлі. Виходить «бутон». Нижні частини 
долонь притиснути один до одного, а пальці широко розсунути по колу і трохи 
прогнути. Виходить велика, розкрита «квітка». 
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Крім завдань, спрямованих на розвиток мовлення, в заняттях доцільно 
передбачати завдання на розвиток мовного аналізу і синтезу, тобто здійснювати 
підготовку до навчання грамоти. Все це, з огляду на специфіку дитячого організму, 
легше засвоюється в межах сюжету казки, подорожі, пригоди, гри чи однієї лексичної 
теми. 

Варіанти занять із використанням казкових сюжетів; елементів фольклору; 
уявних подорожей, екскурсій, поїздок, пригод; літературних персонажів; акторів і 
придуманих ігор; елементів сюжетно-дидактичної гри; сюжетних і пейзажних картин; 
спеціально виготовлених посібників – малюнків, колажів, мозаїк, панно; настільно-
друкованих ігор; сюжетів і героїв мультфільмів. 

Такі заняття сприяють розвитку всіх компонентів мовлення; формуванню 
досвіду звуко-складового аналізу і синтезу; розвитку пізнавальних процесів; розвитку 
творчих здібностей дітей; вихованню морально-естетичних почуттів.  

Педагогам необхідно пам’ятати, що словниковий запас дітей старшого 
дошкільного віку повинен бути не менше 2000 слів. У ньому мають бути присутні всі 
основні частини мови, узагальнювальні слова. 

Граматичну систему словозміни дитина опановує до чотирьох років, а 
системою словотворення – до семи років. Важливо, щоб дитина вміла активно 
користуватися словами, будувати з них речення, ясно висловлювати думки. 

З метою перевірки стану зв’язного мовлення можна попросити дитину 
розповісти, що вона бачить на картинці. Для оволодіння зв’язним мовленням слід 
навчити дитину давати повну відповідь на питання, викликати у дитини бажання про 
щось розповідати, розпитувати про важливі для неї події, слухати уважно і 
направляти розповідь шляхом запитань за змістом. Простежуванню послідовності 
подій дуже допомагає складання дитиною розповіді за серією сюжетних картин, сам 
порядок розташування яких є планом розповіді і не дає ухилитися в бік. 

Для вправ в розповіданні використовують переказ казки або розповіді, переказ 
фільму, мультфільму, продовження розповіді за початком, складання оповідання за 
кінцем. 

Всі ці способи перевірки доступні для педагога, допоможуть уникнути багатьох 
проблем у формуванні мовленнєвої готовності. 

Для дослідження словникового запасу застосовуються такі прийоми:  
– назва предметів, що належать до різних груп, наприклад: відомі йому квіти, 

дерева, види транспорту тощо; 
– знаходження спільних назв для групи однорідних предметів (чашка, стакан, 

блюдце – посуд); 
– підбір ознак і назва за ознаками предмета, наприклад: кислий, жовтий 

(лимон); 
– підбір дій до предмету (птах ..., вже ..., собака ...); 
– хто чим займається: кухар ..., учень ...; 
– підбір предметів до дії: гавкає ..., нявкає ...; 
– підбір слів, близьких за значенням: хоробрий – сміливий, хороший – 

приємний; 
– підбір слів протилежного значення: білий – чорний, хороший – поганий; 
– можна перевірити розуміння дитиною переносних значень. Для цього 

пояснюються значення виразів: золоте серце, злий язик, коротка пам’ять ... 
Висновки. Мовленнєва готовність дітей старшого дошкільного віку досягне 

більш високого рівня за таких умов: виявлення особливостей пізнавально-
мовленнєвого розвитку; визначення структури психолого-педагогічної готовності до 
школи; вивчення особливості мовної готовності дітей старшого дошкільного віку; 
застосування системи ігор та вправ, спрямованих на розвиток мовлення й 
розширення уявлень про навколишній світ у структурі навчальних занять. 
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Анотація. У статті висвітлено питання реалізації інтеграції у навчанні 
іноземної мови дітей дошкільного віку. Конкретизовано поняття «міжпредметна 
інтеграція». Розглянуто змістові та процесуальні аспекти інтеграції освітньої 
лінії «Іноземна мова» з іншими лініями розвитку дошкільників. Розкрито практичні 
шляхи реалізації міжпредметної інтеграції на заняттях англійської мови в 
закладах дошкільної освіти. 

Ключові слова: інтеграція, міжпредметна інтеграція, освітні лінії, навчання 
іноземної.  

Вступ. На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти питання формування 
комунікативно мовленнєвої компетентності іноземною мовою у дітей дошкільного віку 
набуває особливої актуальності. Базовим компонентом дошкільної освіти 
передбачено, що в результаті освітньої роботи з іноземної мови, окрім уміння 
диференціювати та правильно вимовляти звуки іноземної мови, діти повинні 
володіти певним обсягом лексичного матеріалу та володіти навичками правильної 
побудови граматичних конструкцій в межах запропонованого мовного матеріалу. В 
найбільшій мірі ці вміння можуть бути реалізовані в умовах правильно організованого 
іншомовного середовища. 

Навчання іноземній мові є важливим засобом гармонійного розвитку 
особистості, формування її життєвої компетенції. Це тісно пов'язане з вирішенням 
таких важливих завдань як повноцінний та своєчасний розвиток дитини, збагачення її 
інтелектуальної, вольової, емоційної, моральної та соціальної сфер у процесі 
оволодіння основами іншомовного спілкування. Саме тому, вчителю англійської 
мови, у дошкільному навчальному закладі, необхідно володіти методикою навчання 
дошкільників іноземною мовою, орієнтуватися у дошкільній педагогіці, 
використовувати загальнодидактичні та спеціальні принципи навчання і, звичайно, 
знати психологічні особливості розвитку дошкільників [9, c. 47].  

В процесі навчання дітей дошкільного віку англійській мові відбувається 
соціалізація дитини, розкривається її особистий потенціал з урахуванням 
індивідуальних особливостей, формується елементарна англомовна комунікативно-

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
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мовленнєва компетенція, складовою якої є формування іншомовних навичок 
говоріння [8, с. 224].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку багатьох дослідників 
дошкільний віковий період є найбільш сенситивним для оволодіння дітьми основами 
іноземного мовлення.  

Н. В. Імідадзе, Р. Пенфілд, розглядали проблему періодизації сенситивності до 
засвоєння іноземних мов дітей дошкільного віку; на ефективності навчання іноземної 
мови від народження до трьох років в сімейному колі за принципом: «одна особа – 
одна мова» наголошували М. Ібука, Н. Імідадзе, О. Митецька, Н. Калініна, 
О. Протасова; А. Богуш, Н. Гавриш, К. Крутій, Т. Піроженко вивчали мовленнєву 
діяльність дітей дошкільного віку; Д. Б. Ельконін, М. Лісіна займалися вивченням 
процесу формування навичок іншомовного спілкування, як різновиду мовленнєвої 
діяльності дітей дошкільного віку; Б. Г. Ананьєв, О. О. Бодальов, Б. Д. Паригін та інші 
вивчали сутність феномену спілкування серед дітей дошкільного віку; Л. А. Венгер, 
О. В. Запорожець, Г. С. Костюк, С. Є. Кулачківська, Г. О. Люблінська, І. Луценко 
присвятили свої роботи проблемі педагогічного спілкування з дошкільниками. 

Проблема інтеграції у навчанні дітей започаткована К. Ушинським та 
В. Сухомлинським, значно розширилася і поглибилася в дослідженнях українських 
вчених Л. Варзацької, М. Вашуленка, О. Савченко, Н. Світловської, І. Беха, 
І. Волкової, М. Іванчук та ін.  

Всі вони наголошують на тому, що забезпечення цілісного розвитку 
дошкільників можливе на основі інтеграції всіх змістових компонентів. 

Метою нашої статті є обґрунтування необхідності інтеграції освітньої лінії 
«Іноземна мова» з іншими лініями розвитку дітей дошкільного віку, конкретизація 
практичних шляхів реалізації інтеграції на заняттях англійської мови в ЗДО.  

Основна частина. Відомо, що якість дошкільної освіти неможлива без пошуку 
та впровадження інноваційних моделей життєдіяльності дітей. Нові освітні реалії 
передбачають формування філософії сучасного європейця – «навчання упродовж 
життя», що дає особистості усвідомлення готовності опановувати нові знання, 
зокрема вивчати мови. Такі реалії потребують нових підходів до відбору прийомів і 
методів, використання новітніх форм і технологій навчання.  

Досвід вивчення іноземних мов як в Україні, так і за кордоном доводить, що 
цей процес потрібно розпочинати з раннього дитинства. 

Іноземна мова в освіті розглядається як засіб розвитку, виховання та 
особистісного ставлення дитини та є засобом соціалізації [1].  

Освітня лінія «Іноземна мова», що входить до варіативної частини Базового 
компоненту дошкільної освіти, передбачає набуття таких компетенцій: дитина 
диференціює звуки іноземної мови, вимовляючи їх правильно, з відповідною 
інтонацією; сприймає та реагує на звертання, нескладні команди та інструкції 
педагога, дає відповідь на прості запитання стосовно імені, віку, місця проживання 
тощо; знає та може озвучити окремі вірші, римування, пісеньки; робить коротке 
зв’язне повідомлення за запропонованою тематикою, правильно його оформлюючи з 
точки зору норм мови, що вивчається в межах запропонованого мовного матеріалу; 
уміє працювати в парах та групах [2].  

Вивчення англійської мови з дошкільниками має свої специфічні сторони, тому 
одним із способів формування інтересу до вивчення англійської мови має стати її 
безпосередня інтеграція. 

Інтеграція у навчанні англійської мови полягає в об'єднанні та взаємодії 
різнопредметних знань та способів їх застосування, а також в інтегруванні 
іншомовної діяльності з видами діяльності притаманними дітям: ігровою, руховою, 
музичною, драматичною, пізнавальною, художньою, трудовою тощо... [7, с. 79].  

Інтеграція сприяє засвоєнню іноземної мови на високому рівні, оскільки 
навчання ґрунтується на раціональному синтезі мовленнєвих/мовних дій дітей з 
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видами діяльності, які набувають розвитку під час організації життєдіяльності 
дошкільників за різними напрямами (лініями), передбаченими для ЗДО. За умови 
реалізації інтеграції у навчанні англійської мови, остання виступає загальною 
платформою, в якій відбувається зближення знань та різних видів діяльності 
дошкільників, які утворюють синтетичне ціле задля актуалізації.  

Метою реалізації інтеграції у навчанні англійської мови є забезпечення 
оптимальних умов для оволодіння основами англомовної комунікативної 
компетентності дітьми дошкільного віку на основі раціонального поєднання 
мовленнєвої активності, мовленнєвих дій з діями та видами діяльності, які вже 
засвоєні та відповідають їх віковим інтересам. Щодо видів та форм інтеграції, 
зауважимо, що існують різноманітні класифікації, які відбивають специфіку 
досліджень науковців. Не маючи на меті детальний аналіз класифікацій, звернемось 
до розгляду окремих видів інтеграції, які найчастіше. 

У навчанні англійської мови часто йдеться про внутрішньо предметну 
інтеграцію, яка спрямовує діяльність дітей на органічне поєднання в ході заняття 
свідомих та підсвідомих компонентів в процесі навчання, що передбачає паралельне 
опанування знаннями, мовленнєвими навичками і вміннями [6, с. 82], тобто, йдеться 
про одночасне формування мовних знань, навичок та мовленнєвих умінь у ході 
одного заняття. В своєму дослідженні ми основний акцент робимо на реалізації 
міжпредметної інтеграції, яку розглядаємо як процес встановлення зв'язків різних 
освітніх ліній дітей дошкільного віку, де англійська мова стає центральним 
елементом, до якого систематично та цілеспрямовано підключаються знання та різні 
види діяльності, які дошкільники засвоїли в освітньому процесі ЗДО. 

Міжпредметна інтеграція у навчанні дошкільників англійської мови пов'язана з 
інтеграцією останньої з предметами, які включаються в розклад занять дошкільників 
та забезпечують реалізацію завдань розвитку дітей дошкільного віку за освітніми 
напрямами, визначеними у відповідних державних програмах для ЗДО. 

Іноземна мова, на відміну від інших ліній розвитку, відкрита для чисельних 
міжпредметних зв'язків, використання знань, та вмінь дітей, отриманих з різних 
галузей. Зв'язки іноземної мови з іншими лініями розвитку вважаємо за доцільне 
розглядати на змістово-інформаційному та процесуальному рівнях. 

Міжпредметна інтеграція не є фіксованим, стабільним явищем. Відповідно, для 
її ефективної реалізації необхідно виділити змістові та процесуальні аспекти, які 
дозволять об'єднати англійську мову з іншими лініями розвитку дітей дошкільного 
віку. 

У контексті інтеграції особливої значущості набуває формування у сучасного 
дошкільника дитячого світогляду як системи поглядів на довкілля та власне «Я», 
становлення цілісної дошкільної освіти, яка реально сприяє становленню дитини як 
активного суб’єкта життєдіяльності, носія різноманітних форм активності та видів 
діяльності, компетентної особистості [5, с. 7].  

З урахуванням інтегрованого і діяльнісного підходів, які активно 
впроваджуються у освітньо-виховний процес сучасного закладу дошкільної освіти, 
заняття з іноземної мови мають органічно поєднувати у своїй структурі види 
діяльності, значущі для розвитку дошкільника. 

У своїй діяльності ми використовуємо сучасні методи та технології навчання 
дошкільників англійської мови в інтеграції з освітніми лініями БКДО, які допомагають 
збагати, урізноманітнити освітній процес та найголовніше – побачити якісний 
результат навчання.  

Один з таких методів виступає Total Physical Response (TPR), метод повної 
фізичної реакції – це назва стратегії навчання, що її розробив і активно просуває 
професор Джеймс Ашер (державний університет Сан-Хосе у Каліфорнії).  

Метод TPR базується на узгодженні мовлення і дії: навчання мовлення 
здійснюється через фізичну (рухову) активність. Професор при розробці методу 
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спирався на кілька концепцій, зокрема з психології розвитку або вікової психології, 
теорії навчання і гуманістичної педагогіки, а також концепції викладання мови, 
запропонованої Гарольдом і Дороті Палмер у 1925 році [5, с. 3-4].  

Для дошкільників цей метод застосовується у вигляді виконання команд, 
рухливих ігор, ілюстрації жестами й мімікою певних дій, ситуацій та ідеально 
підходить, оскільки їм притаманне бажання постійно рухатися, імітувати, 
фантазувати. 

Як засвідчує досвід, використання методу TPR при роботі з дітьми 3-6 років 
допомагає утримувати їх увагу і цікавість впродовж усього заняття. Метод TPR 
викликає позитивні емоції і допомагає на ознайомлювальному етапі з англійською 
мовою залучити дітей у процес навчання. Інтеграція усіх освітніх ліній при 
використанні цього методу сприяє активізації мовлення. Наочні посібники, малюнки, 
предмети й оточення супроводжуються промовлянням та моделюванням нових 
лексичних одиниць.  

Оскільки дошкільне дитинство – найсприятливіший період для формування 
пріоритету здоров’я, оздоровчий компонент є невід’ємною складовою занять з 
англійської мови [4, с. 30].  

Засобами здоров’язберігаючих технологій ми поєднуємо навчання іноземної 
мови з гармонійним фізичним та психологічним розвитком дітей дошкільного віку.  

На заняттях ми проводимо рухливі ігри та вправи, фізкультхвилинки з 
використанням загально розвиваючих вправ, основних та танцювальних рухів, 
дихальні та пальчикові гімнастики, гімнастики для очей, а також застосовуємо 
елементи релаксації та психогімнастичні вправи. 

Завдяки використанню фізкультурно-оздоровчих форм роботи нам вдається 
запобігти втомленості дошкільників, забезпечити спокійний, але разом з тим діяльний 
настрій впродовж усього заняття, а також це сприяє швидкому оволодінню дітьми 
навчального матеріалу.  

Англійська мова володіє широким діапазоном міжпредметних зв’язків, зокрема 
поєднання з образотворчою діяльністю, що сприяє вивченню мови під час виконання 
аплікацій, моделей, малюнків, макетів та інших творчих робіт. Яскравим прикладом 
такої інтеграції виступає Lapbook (міні-офіс) – новітній спосіб організації освітньої 
діяльності з дошкільниками.  

У своїй діяльності ми використовуємо лепбуки «Hello, English!» та «Animals», 
де зібрано цікавий та доступний матеріал для дошкільників. Зокрема, у посібнику 
подано інформацію про погоду та пори року, завдання для закріплення сенсорних 
еталонів та елементарних математичних уявлень, де чітко простежуємо інтеграцію 
англійської мови та математики. Для узагальнення та закріплення послуговуємося 
матеріалами на теми: «Domestic animals», «Wild animals», «Pets», «Zoo animals» і 
додаткові вправи для закріплення лексики, а саме: «Where is whose tail?», «Where is 
whose shadow?», «Mammy and baby», що поєднує навчання іноземної мови та 
розвиток пізнавальних інтересів дошкільників, пов’язаних із природним довкіллям 
тощо. 

Технологія «лепбукінг» дає можливість дошкільникам не тільки вивчати нову 
інформацію за готовим лепбуком, але й приймати активну участь у його створенні. У 
процесі роботи діти вчаться проводити спостереження, виконувати творчі завдання. 
У будь-який момент дитина може повернутися до роботи з лепбуком, щоб повторити 
і додатково закріпити знайомий матеріал. 

Використання лепбуків в освітньо-виховному процесі допомагає простежити 
наступність дошкільної та початкової ланки освіти, що особливо актуальне в умовах 
впровадження Нової української школи. Дитина вже з дошкільного закладу готується 
до сприймання та використання такої технології на практиці.  

Важливу роль у навчанні англійської мови відіграють також пісні, адже це 
яскрава форма поглибленої уяви про навколишню дійсність, яка допомагає внести в 
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заняття елемент святковості, що так потрібен дітям. Музика безпосередньо впливає 
на почуття дитини, формує її моральний розвиток та закладає основи культури 
майбутньої людини. Інтеграція музичної діяльності та англійської мови прививає 
дітям інтерес до мови, до країни, мова якої вивчається, до її культури [3]. 

За допомогою правильно дібраного музичного супроводу педагог створює 
необхідну атмосферу, стимулює активність дітей, емоційно врівноважує їх тощо. А 
максимальний освітньо-виховний ефект досягається завдяки використанню музики у 
формі прямої дії – безпосередньому інструментальному музикуванні, співах, 
таночках, виконанні різноманітних рухів з музикою. Зручними і завжди доречними є 
пісні-вітання, пісні-прощання, пісні зі звуконаслідуванням і різноманітні пісні-ігри. 

Спів – один з найзручніших видів музичної діяльності для занять з англійської 
мови. Із жанрового розмаїття пісень нескладно обрати такі, що найліпше 
відповідатимуть умовам того чи того завдання або вправи [3]. 

У дитячі пісні включений граматичний та лексичний матеріал відповідно до 
змісту навчання англійської мови. Веселий мотив пісень дозволяє неодноразово 
використовувати їх на занятті, що гарантує швидке запам’ятовування дітьми 
потрібного матеріалу. 

Також, на заняттях англійської мови, з метою розвитку елементарних 
адитивних навичок дошкільників, використовуються методичні прийоми з 
елементами малювання, розфарбовування, ліплення та аплікації. Набувають 
широкого використання вправи типу «Listen and Draw» (Слухаємо та малюємо), 
«Listen and Colour» (Слухаємо та розфарбовуємо).  

Висновки. Відомо, завтрашній день – це сократичне суспільство, запальна 
комп’ютерна грамотність та міжнародні зв’язки. Щоб підростаюче покоління було 
впевнене у собі та у своїх силах, їм потрібно забезпечити відповідну підготовку, 
зокрема оволодіння англійською мовою. Як підтверджує практика, вдале поєднання 
сучасного інтегрованого підходу до навчання англійської мови на ґрунті новітніх 
технологій та методів дає можливість якісно підвищити рівень освітнього процесу 
вже на ранньому етапі та стати поштовхом до успішного оволодіння мовою у 
подальшому навчанні.  
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ 

 ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Анотація. У статті розкривається проблемамовленнєвого розвитку 
дітей.Висвітлюються методичні підходи щодо організації ефективного навчання 
дітейрозвитку мови та формування мовленнєвих компетенцій.  

Ключові слова: внутрішнє мовлення, зв’язне мовлення, мовленнєва 
компетенція, методичні прийоми. 

В дошкільному віці у дітей спостерігаються відмінності в збагаченні словника, 
зумовлювані суспільним середовищем, різноманітністю мовних контактів з нею 
дорослих. У їхньому словнику, крім іменників та дієслів, більше з’являється 
прикметників, займенників, числівників. Засвоєння малюками нових слів пов’язане з 
розумінням ними семантики кожного слова, удосконаленням морфологічної 
структури мовлення.  

Відтворюючи словесні зв’язки, закріплені в попередніх інструкціях дорослого, а 
потім модифікуючи їх, словесно виділяючи кінцеву мету своєї поведінки, означаючи 
засоби її досягнення, дитина підіймається на новий ступінь регуляції своєї поведінки.  

У цьому процесі складається у дошкільників новий вид мовлення-внутрішнє 
мовлення. Воно стає засобом формування й функціонування внутрішніх розумових 
дій. Поява внутрішнього мовлення є ознакою розвитку в дитини словесно логічного 
мислення. Це мовлення виконує психологічно внутрішні функції. Дошкільник засвоює 
рідну мову практично в процесі спілкування з людьми, що оточують його. 

Мовлення малюків одного віку, які перебувають на різних рівнях розвитку 
спілкування, дуже різняться. Мовлення дошкільників різного віку, які перебувають на 
одному рівні комунікативної діяльності, однакове по лексичному складу, складності, 
граматичній оформленості. Більш розвинуте мовлення забезпечує вирішення більш 
складних завдань спілкування. Зміни у змісті потреб у спілкуванні, які 
супроводжуються виникненням нових завдань спілкування, спричиняють зміни в 
мовленні.  

На стадії розвитку лексика і граматика залежить від змісту потреби малюка в 
спілкуванні з дорослими. Перехід від потреб у співпраці, а згодом і в повазі 
дорослого до потреб, у взаєморозумінні дорослого веде за собою збагачення 
мовлення дитини новими лексичними особливостями. 

Мовленнєвий розвиток дошкільника – складний процес, що не зводиться до 
простого відтворення малюком почутої мови, а виявляється в соціальній та 
інтелектуальній активності у колі дорослих та однолітків.  

Освітнє мовленнєве середовище має забезпечити дитині можливість виявляти 
свої мовленнєві здібності. Завдання вихователя полягає у забезпеченні інтересів 
малюка у задоволенні його природних нахилів. Педагог має керуватися принципом: 
«Не поруч, а разом». 

Рівень розвитку мови – показник рівня інтелектуального розвитку дитини. 
Кожен малюк розвивається індивідуально. Розвиток мовлення залежить від 
спадковості, оточення дитини, умов розвитку. У 5 років словниковий запас перевищує 
2000 слів, з’являються абстрактні поняття [6].  
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Дошкільник намагається зрозуміти зміст загальних категорій: щастя, 
справедливість, любов, дружба. Він прагне осмислити значення слів, пояснити їхнє 
походження. Його цікавлять зміст, звукова форма, мелодія й милозвучність слів. 
Малюк ніби грає словами, намагається читати й писати букви.  

Своєчасне оволодіння мовою – основа розумового і психічного розвитку 
дошкільника. Вчені розглядають поняття зв’язного мовлення як процес створення 
зв’язного висловлювання та як продукт мовлення.  

Зв’язне мовлення – єдине смислове та структурне ціле, що складається з 
логічно пов’язаних між собою відрізків і відбиває всі вагомі сторони свого 
предметного змісту. У процесі зв’язного мовлення реалізується основна функція 
мовлення – комунікативна (за допомогою зв’язного мовлення дитина спілкується з 
людьми, що її оточують). 

Метою організації роботи із розвитку зв’язного мовлення в ЗДО є забезпечення 
цілісності спілкування дітей з дорослими та однолітками, розвиток у вихованців усіх 
засобів спілкування; виховання творчого ставлення до спілкування як специфічного 
виду діяльності. 

Зв’язне мовлення охоплює всі види діяльності дітей. Вчені називають такі види 
діяльності: ігрова, образотворча, пізнавальна, художня, музична, мовленнєва, 
комунікативна, побутова. Комунікативно-мовленнєвий розвиток малюка відбувається 
на таких рівнях: поведінковий, когнітивно-лінгвістичний, особистісний. Розвиток 
мовленнєвого спілкування передбачає становлення мотивів спілкування, процесів 
говоріння і слухання; невербальних і мовленнєвих засобів спілкування.  

Ключовими напрямами розвитку зв’язного мовлення в процесі формування 
мовленнєвої комунікативної творчості дошкільників є: розвиток художньо-естетичного 
сприймання, розвиток мовлення, виховання культури мовлення, літературознавча 
підготовка. Важливими джерелами розвитку зв’язного мовлення у дошкільників є 
художня література й усна народна творчість як особливий чинник освіти 
підростаючого покоління [6].  

З дошкільного дитинства закладається фундамент оптимістичного 
світобачення, засвоюються моральні норми, розвивається довільна поведінка; 
формується мовленнєва компетентність. Мовленнєве спілкування малюків 
відбувається у процесі формування когнітивно-комунікативної, організаційно-
комунікативної, мовленнєвої, мовленнєвої, комунікативно-діяльнісної компетенцій. 

Мовленнєва компетенція – це здатність дітей розв’язувати комунікативно-
мовленнєві завдання завдяки добору адекватних комунікативній меті і проблемній 
ситуації змісту, способів комунікативної діяльності, вмінню будувати різні форми 
монологічних (розповідь, опис) і діалогічних (бесіда) висловлювань.Також це 
спроможність дошкільника доречно використовувати мову в конкретних ситуаціях 
буття (висловлювати власні думки, бажання, прохання), застосовувати при цьому 
позамовні (жести, рухи) та інтонаційні засоби виразності [2, c. 123]. 

Малюк опановує звук, слово, словосполучення, речення, текст. 
Результативність процесу мовленнєвого розвитку забезпечує міцний взаємозв’язок 
завдань виховання звукової культури мовлення, розвитку словника, зв’язного 
мовлення. 

Ставити мовленнєві завдання можна в будь-якій діяльності, якою цікавляться 
діти, поза рамками заняття. Наприклад, виготовлення дидактичного матеріалу бере 
на себе педагог. Інтерес малюків до роботи дорослого проявляється в зацікавлених 
поглядах. Вони уважно розглядають принесені матеріали, ставлять запитання. Не 
варто активно закликати дітей до спільної роботи, краще зацікавити їх: підготувати 
атрибути до гри-драматизації, розгорнути книгу з яскравими ілюстраціями.  

Акцентування уваги у спілкуванні з дитиною на недоліках її мовлення може 
стати приводом для глузування з боку інших малюків. Педагогічною помилкою 
вихователів у такому разі є відкрите виправлення: «Скажи правильно». Коректнішим 
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буде у розмові з малюком промовити проблемну для нього фразу чи слово 
відповідно до норм української орфоепії, наприклад, у діалозі персонажів 
літературних творів.  

Мислення та мовлення у дошкільника пов’язані. Малюк торкається, відчуває 
смак, запах, бачить і чує те, що знаходиться навколо нього. На основі відчутого, 
побаченого, почутого у нього формується уявлення і складається судження.  

Одним з чинників пізнавальної діяльності є психічна активність дитини, яка 
надалі переходить у пізнавальну активність. У дітей у різному віці формуються різні 
потреби. Потреба у враженнях – виражається у діях «Що таке?», «Хто такий?» 
(ранній дошкільний вік). Прояв інтересу до навколишнього – «чомучки» (молодший 
дошкільний вік). Потреба у пізнанні (старший дошкільний вік). 

Активність дітей слід стимулювати, застосовувати інтерактивне навчання. Його 
сутність полягає у постійному заохоченні малюків до взаємодії з дорослим, 
однолітками на діяльнісному і мовленнєвому рівні [3, c. 190]. 

Проявом допитливості є запитання (питання як засіб пізнання, і як мовленнєве 
явище). Запитання може орієнтуватися на самостійний пошук відповіді чи на 
допомогу навколишніх. 

Звертання із запитаннями не потрібно вважати проявом несамостійності. Адже 
без серйозних, вдумливих відповідей дорослого перехід малюків до самостійного 
пошуку буде утрудненим. Система «дитячі запитання – дорослі відповіді» може бути 
рушієм пізнавального розвитку дитини. Відповідь дорослого стимулює дошкільника 
цікавість до подальших запитань і пошуків. Але відповідь має опосередковано 
сприяти подальшому пошуку. 

Не можна ігнорувати дитячі запитання. Запитуючи, дитина прагне дізнатися, чи 
зацікавлений дорослий у спілкуванні з нею, чи стає вона розумнішою.  

Ще одним засобом розвитку пізнавально-мовленнєвої діяльності є спільна 
пізнавальна діяльність. Вона передбачає мовленнєву взаємодію учасників. Малюку є 
привід висловитися, є кому висловитися. А у разі наявності у групі різних пропозицій 
чи різних варіантів вирішення, відстоюють своє рішення дошкільники з високим 
рівнем пізнавально-мовленнєвих умінь. Дітки, що мовчать страждають від 
нереалізованості. 

Щодо емоційного настрою пізнавально-мовленнєвої діяльності, дорослий 
може показати, що його об’єднує з дитиною: спрямованість на пошук можливих 
шляхів рішення; стурбованість ситуацією; упевненість у успіху пошуку. 

Питання-сумніви та питання-роздуми сприяють установці на активність і успіх в 
рішенні. Вони мають фіксувати пройдені етапи. 

Якщо малюк має можливість виявити власну індивідуальність, включатися у 
спільну діяльність за допомогою мовлення, то підвищується його пізнавальна 
активність. Знати стає потрібним, щоб бути значущим серед однолітків, для 
оточуючих дорослих. 

Пізнавально-мовленнєва діяльність дошкільників проходить у різних формах 
(діалог, монолог) [1]. 

Діалог відбувається під час спільної пізнавально-мовленнєвої діяльності, може 
носити характер розмови, бесіди. Його цінність в можливості впорядкування дитячих 
уявлень про навколишнє і збагачення їхнього досвіду. Дошкільники вчаться логічно 
мислити, швидко пригадувати, аналізувати, висловлюватися. Існують певні вимоги 
щодо керівництва пізнавальною бесідою/розмовою: вести їх природно; не вимагати 
від дітей повних відповідей; спонукати дітей до запитань; заохочувати до 
висловлення думок; до кінцевих висновків та узагальнень підводити малюків 
непомітно; власна оцінка і узагальнення теми вихователем мають бути короткими, 
місткими. 

Монолог відбувається у формі повідомлення чи міркування. Часто під час 
пізнавально-мовленнєвої діяльності дітей спостерігається змішання різних типів 
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висловлювань: у розмову включається повідомлення; повідомлення підсумовується 
висновком. 

Методичні прийоми для навчання дошкільників висловлюванню: 
спільне мовлення, коли вихователь починає фразу, а дитина її продовжує; 

спільні коментовані дії; 
структурно-синтаксична схема у вигляді коротких початкових слів, яку дитина 

доповнює відповідно до своїх інтересів; 
метод моделювання; 
мовленнєві логічні задачі – розповіді-загадки, відповіді на які малюк може дати 

лише тоді, коли чітко усвідомлює закономірності та причино-наслідкові зв’язки; 
«мікрофон»; 
припущення («А що було б, якби…», «Що вийде, якщо…»); 
опрацювання типових конструкцій – одна і та ж схема висловлювання/речення 

«одягається» різними словами [5, c. 19-20]. 
Розвиток мовлення дошкільників – уміння граматично вірно будувати 

висловлення, володіти багатством рідної мови. Педагоги називають письмо і читання 
провідними в діяльності людини. Недостатньо вивченими залишаються проблеми 
розвитку мовлення дітей, становлення цікавого оповідача. Своєчасне оволодіння 
мовленням є першою важливою умовою становлення у дитини повноцінної психіки і 
подальшого її правильного розвитку. Розуміння мовлення оточуючих і особисте 
активне мовлення супроводжує усі види діяльності дитини. Зважаючи на значення 
мовлення у життєдіяльності особистості, важливо, щоб дитина отримувала різнобічну 
допомогу в оволодінні багатим мовленням, зокрема, у процесі переказу літературних 
творів. 

У дослідженнях з оволодіння дітьми зв’язним монологічним мовленням 
вказується на низку труднощів: дошкільникам важко скласти розповідь, втрачається 
зв’язність висловлювання, порушується структура розповіді, висловлювання 
насичене паузами, повторами, діти відхиляються від теми, значна частина дітей 
дошкільного віку взагалі не володіє зв’язним мовленням. 

Словник теперішніх дітей є обмежений. Батьки вважають, що знання 
комп’ютера у дошкільні роки – це високий рівень розумової діяльності. Коли дитина 
знаючи ази комп’ютерної грамоти, не може переказати жодної української казки, 
спираючись на сюжетні малюнки, це свідчить про зовсім інший рівень розвитку. Із 
мовленнєвого оточення діти запозичують слова в різних граматичних формах. 

Мовленнєва особистість розвивається ефективно лише тоді, якщо вона 
включена в повноцінну мовленнєву діяльність, в якій роль дорослого є провідною. 
Завдання дорослого – сприяти мовленнєвому розвитку дитини, активізувати та 
стимулювати його, обираючи для цього доступні та найбільш ефективні шляхи.  

Мовленнєвий простір, насичений зразками мовленнєвої культури, є основним 
джерелом становлення мовленнєвої особистості у ранньому дитинстві. Малюк не 
має іншого шляху навчитися говорити, тільки як наслідувати мовлення дорослих. 
Формування мовлення протягом перших трьох років життя дитини є не просто 
накопичення словника, а це складний психологічний процес. 

Важливо на сьогодні, щоб педагоги-дошкільники розуміли свою роль у 
формуванні та становленні мовленнєвої особистості сучасного дошкільника. Педагог 
повинен вміти ставити запитання, які б стимулювали мисленнєву діяльність дітей.  

На сьогоднішній день важливо усвідомлювати і пам’ятати кожному 
вихователю, що методи роботи з дітьми по розвитку їх мовлення не змінилися, а 
змінився характер їх використання та позиції педагога і дітей у процесі їх 
застосування. Із традиційними з’явилося багато інноваційних методів і засобів 
розвитку мовлення дошкільників, а саме побудова заняття у вигляді словесних 
подорожей у світ казки, фантазії, природи. Робота з розвитку мовлення має набувати 
різних форм індивідуальної роботи.  
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Для успішного розвитку мовлення велике значення має повсякденне 
мовленнєве вправляння дітей під час гри, праці, різних режимних побутових 
процесів, прогулянок. Формування навичок розмовного мовлення, культури 
мовленнєвого спілкування потребує природних життєвих ситуацій.  

Вимога часу, а саме особистісно зорієнтований підхід до розвитку мовлення 
дошкільнят, надає змогу максимально врахувати рівень мовленнєвого розвитку та 
мовні здібності, наміри, бажання, індивідуальні особливості кожної дитини і 
стимулювати ці творчі прояви з організацією на їх індивідуальність. 
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ДИДАКТИЧНА ГРА КРІЗЬ ПРИЗМУ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА  

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 
Анотація. У статті представлено обгрунтування ролі та організації 

ігрової діяльності дітей раннього віку у закладах дошкільної освіти. Особистий 
досвід участі дитини в іграх, ініційованих дорослим, прокладає місточок до 
співучасті, здатності до спільних дій, до формування навичок, необхідних до 
пізнання та взаємодії з природним, соціальним світом, мистецтвом та технікою, 
розкривається процес зародження дитячої особистості, який відбувається під час 
включення дошкільника в провідний вид діяльності – гру, у ході відтворення якої 
дитина усвідомлює себе активним учасником ігрової діяльності [11]. 

Ключові слова: ігрова діяльність, активізує дитину,зовнішні ознаки, іграшки 
стіл-бар'єр, засоби виховання,успішний розвиток, ефективність педагогічного 
процесу, розумовий розвиток. 

Відкрити для малюка особливий світ звуків, зробити їх привабливими і 
значущими, що говорять про щось важливе. Вслухаючись у слова, граючи з ними, 
дитина формує свій слух, покращує дикцію, намагаючись наблизити звучання своїй 
промові до того, що він чує від оточуючих. У цих іграх дитина вчиться розрізняти 
«звучання» знайомих предметів, голоси тварин, птахів і людей. Це вимагає від 
дитини не тільки активного сприйняття, але і доброї пам'яті, розвинутого мислення та 
елементарного музичного слуху. 

«Без гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку.  

https://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається 
цілющий потік уявлень, понять. Гра – це іскра, запалююча вогник допитливості». 

В. А. Сухомлинський. 
У кожної дитини ГРА займає особливе місце. Ігрова діяльність посідає чільне 

місце в системі фізичного, морального, трудового та естетичного виховання 
дошкільників. Гра активізує дитину, сприяє підвищенню її життєвого тонусу, 
задовольняє особисті інтереси та соціальні потреби. Завдання та зміст ігрової 
діяльності визначаються Державним стандартом дошкільної освіти Базовим 
компонентом , чинними програмами розвитку, навчання та виховання дітей 
дошкільного віку [1,ст. 25]. 

У ранньому віці відбуваються істотні зміни в розвитку дітей. Уже на першому 
році життя дитина здатна брати й утримувати предмети, а пізніше робити ряд 
різноманітних дій - тримати чашку та пити з неї, їсти ложечкою, закривати та 
відкриванні коробки, нанизувати на стержень кільця й багато іншого. До 2-2.5 років 
дитина добре ходить, бігає, може вибиратися на невелике підвищення й сходити з 
нього. У ранньому дитинстві діти набувають уміння розрізняти предмети за їх 
зовнішніми ознаками (формою, величиною, кольором тощо). 

У ранньому віці дитина оволодіває величезним надбанням людства – мовою. 
На другому році вона розуміє звернену до неї мову, сама починав розмовляти й до 
трьох років майже вільно розмовляє з людьми, що її оточують. 

Цей бурхливий процес розвитку не відбувається сам по собі, тільки завдяки 
природним можливостям організму (спонтанно),  як це стверджують деякі 
буржуазні вчені. Нормальне визрівання вищої нервової діяльності необхідна умова 
повноцінного розвитку дитини. Але тільки природних задатків для цього не досить, 
погрібний додатковий вплив з боку людей, які виховують дитину. 

Але для правильного розвитку дитини не досить, щоб вона мала лише 
нормальну будову організму й властиві йому біологічні задатки, потрібний ще 
активний вплив на дитину дорослих, які її оточують [7, ст. 12]. 

Педагогіка і психологія висунули дуже важливе теоретичне положення, яке 
стверджує, що найсприятливіший вилив на розвиток дитини має продумане 
виховання й навчання, яке здійснюється з урахуванням вікових особливостей. Щоб 
маленькі діти оволоділи необхідними рухами, мовою, різними життєво необхідними 
вміннями. їх цього потрібно вчити.  

Цінність раннього навчальною впливу давно підмітив народ: ним створені 
дитячі пісеньки, потішки, іграшки і ігри, які водночас і розважають,і навчають 
маленьку дитину. Наприклад, така випробувана віками потішка, як «Ладі-ладусі», 
примушує дитину прислухатися до того , що говорить дорослий, стежити за його 
діями, наслідувати їх (плескати в долоні. піднімати руки, опускати їх на голову). 
Народ, створив чудові твори потішки, примовки, які вчать дітей тонкощів рідної мови. 
Деякі примовки спонукають наслідувати нескладні звукосполучення, оволодівати 
різними мовними інтонаціями. Інші містять у собі незамінний матеріал для 
вправляння дітей у вимовлянні звуків [ 9, ст. 37]. 

Продуманої конструкції рухові посібники та іграшки стіл-бар'єр, візок – 
допомагають дитині міцно стояти на ногах, упевнено робити перші кроки. Великі 
можливості для сенсорного розвитку й удосконалення спритності рук дають такі 
народні іграшки, як п і р а м і д к и , розбірні кулі, яйця тощо. Дітей приваблює 
барвистість цих іграшок, забавність дій  з ними. Граючись, дитина навчається 
розрізняти форму, величину, колір предметів, оволодіває різноманітними д іями ,  
рухами. І все це своєрідне засвоєння елементарних знань і вм інь  здійснюється у 
захоплюючих, доступних д и т и н і  формах. 

Народна мудрість створила дидактичну гру. яка є для маленької дитини 
найпридатнішою формою навчання. 
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Навчальний вплив необхідний як у сім'ї, так і в дитячих закладах. І він набуває 
особливо важливого значення. В умовах суспільного виховання найдоцільніше 
комплектувати групи дітьми одного віку. Це дає змогу розумно здійснювати 
г і г ієн ічний  режим і догляд за дітьми відповідно і особливостей кожного віку, 
розв'язувати завдання фізичного виховання. Але в цих умовах дитина більшу 
частину часу проводить у колі ровесників, і в неї мало можливостей наслідувати 
досконаліші зразки мови, гри, навичок старших д ітей .  Отже, щоб діти розвивалися 
нормально, педагоги дошкільних закладів повинні користуватись найбільш д ієвими ,  
а к т и в н и м и  засобами виховання. Навчальний вплив, який у сім' ї  здійснюється 
стихійно, від випадку до випадку, повинен стати провідною формою виховання й 
застосовуватися навмисно й планомірно, охоплюючи всіх  дітей групи. Багато чого 
дитину можна навчити в процесі повсякденного спілкування з нею в побуті, під час 
режимних процесів (умивання, вдягання тощо), а також під час прогулянок, ігор. Але 
найдійовішою формою навчального вплив є дидактично спрямовані заняття, 
спеціально організовані вихователем. Вони дають педагогові можливість 
систематично, поступово ускладнюючи матеріал, розвивати сприймання дітей, 
повідомляти їм доступні відомості, формувати вм і нн я  й деякі і н ш і  важливі якості. 
Завдяки організованому характеру занять, відведенню для них спеціального часу в 
режимі дня вихователь може заздалегідь продумати їх зміст, подбати про добір 
дитячих ігор. Як зазначалося раніше, найефективнішою формою навчання дітей 
раннього віку є дидактичні ігри, коли дитина, граючись, непомітно для себе засвоює 
ті відомості й уміння, які дорослий вважає за необхідне їй дати [5,ст. 28]. 

Ігрова форма навчання – провідна в ранньому дитинстві, але вже в цьому віці 
вона не єдина. На другому, а тим більше на третьому році життя. увага малюка 
затримується багато на чому з того, хто її оточує: дитина може довго розглядати 
малюнки, свійських тварин, транспорт, що рухається по вулиці. Вона з цікавістю 
стежить за діями дорослих. Щоб задовольнити зростаючий інтерес дитини до 
навколишнього, спрямувати увагу на певні явища, дати дітям потрібні відомості, 
пояснення, вихователеві необхідно деякі речі показувати, дітям організовано, 
розповіданні, розмовляти з ними. 

Специфічний характер дидактичних ігор  і з а н я т ь  висуває необхідність у 
певній регламентації відомостей, потрібних дітям, а також умінь і якостей, які в них 
слід формувати. Такий матеріал для груп раннього дитинства дає програма 
виховання в дитячому садку. Програма організовує виховний процес у дошкільному 
закладі, робить його чітким і результативним. В цьому його перевага перед 
с і м е й н и м  вихованням, де не завжди проводиться продумана система впливу на 
дитину. Дидактичні ігри й заняття дадуть добрий результат лише тоді, коли 
вихователі ясно усвідомлюють, які завдання можуть бути розв'язані в процесі їх 
проведення і в чому особливості організації цих занять у ранньому дитинстві. 

Дидактичні ігри й заняття дуже важливі для розумовою виховання маленьких 
дітей. Під час занять у дитини виробляються важливі якості, необхідні для успішною 
розумового розвитку. У малюків поступово формується здатність зосереджуватися 
на тому, що їм показує і говорить дорослий. Використовуючи схильність маленьких 
дітей до наслідування, вихователь спонукає їх відтворювати побачені дії, почуті 
слова. Розвиток зосередженості і здатності до наслідування необхідні умови 
засвоєння дітьми відомостей і вмінь. Це – одне з важливих завдань, яке має 
розв'язуватися під час занять, тим більше, що не всі діти однаковою мірою 
оволодівають цими якостями. 

Спонукаючи до наслідування своїх дій і слів, вихователь учить дітей уважно 
придивлятися, прислухатися, розуміти й в міру своїх можливостей робити те, що від 
них вимагають. 

Спрямовуючи увагу дітей, збуджуючи їх інтерес, вихователь закладає основи 
розвитку такої важливої якості, як допитливість. Дістаючи поживу для свого розуму, 
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маленька дитина із задоволенням бере участь у заняттях, чекає їх,радіє їм. На 
заняттях дитина багато чого дізнається про різні предмети: їхнє призначення, 
зовнішній вигляд, такі властивості, як форма, колір, величина, вага, якість матеріалу 
тощо. Розвивається й удосконалюється сприймання дитини [ 4, ст. 42]. 

Вихователь розкриває перед дітьми світ  доступних їх розумінню явиш 
природи, розповідає про працю дорослих (побутову працю старших 
дітей),ознайомлює з деякими засобами пересування. Зрозуміти всі ці явища дитина 
не може без пояснюючого слова дорослого. Тому на заняттях ставляться завдання – 
навчити дітей слухати й розуміти. 

Особливо добре діти засвоюють відомості про навколишні предмети і явища, 
коли вони мають змогу не тільки спостерігати, а й активно діяти. Тому навчання 
різноманітної діяльності входить у програму занять  З дітьми.  

Діти поступово навчаються складати й розбирати пірамідки, складні мисочки 
тощо, зводити прості споруди з кубиків, користуватися лопаткою, совочком, 
дерев'яним молоточком. У процесі цієї діяльності в дітей виробляються 
цілеспрямованість, активність і певна планомірність дій. 

Таким чином, роль дидактичних ігор і занять у розумовому вихованні дітей 
безсумнівна [10, ст. 54] 

Дидактичні ігри й заняття мають певне значення і в моральному вихованні 
дітей. У них поступово виробляється вміння діяти в середовищі ровесників, що 
дається нелегко. Спочатку дитина привчається робити щось поруч з іншими дітьми, 
не заважаючи їм, не забираючи в них іграшок і не відволікаючись від свого заняття. 
Потім вона звикає до спільної діяльності: разом з іншими дітьми розглядати іграшки, 
малюнки, тварин, разом танцювати, ходити тощо. Тут зароджується перший інтерес 
до дій іншої дитини, радість спільних переживань. Під час занять поступово 
формується певна стриманість, організованість, цілеспрямованість поведінки, 
досягнення результату викликає почуття радості. В дітей формуються навички 
бережливого користування іграшкою, малюнком і дбайливого ставлення до них. Уже 
в цей час можна формувати перші ставлення до навколишнього, інтересу до 
трудових дій дорослих, бажання брати посильну участь в їхній діяльності (потримати 
молоток, принести води у відерці і т. д.); розглядаючи з вихованцями картини, можна 
викликати співчуття до дійової особи, наприклад до дитини, яка впала й плаче, тощо. 

Заняття мають значення і для естетичного виховання маленьких дітей. Підбір і 
оформлення дидактичного матеріалу, іграшок, картинок мають служити цілям 
виховання доброго смаку, любові до красивого. Зміст деяких занять спрямований 
безпосередньо на виконання завдань художнього виховання: слухання казок, 
потішок, віршів, музики тощо. Тому дуже важливо, щоб музичний і літературний 
матеріал був справді художнім. Проводячи заняття, вихователь повинен пам'ятати, 
що не можна перевтомлювати дітей, завжди треба стежити за правильною позою 
дитини, не можна водити дітей для спостереження у такі місця, де їм може 
загрожувати якась небезпека. 

Дуже важливо пам'ятати, що заняття мають створювати в дітей хороший 
настрій, викликати радість: дитина радіє тому, що дізналася про щось нове, радіє 
своєму досягненню, вмінню  вимовити слово, щось зробити, добитися результату, радіє 
першим спільним з іншими дітьми діям і переживанням. Ця радість є запорукою 
успішного розвитку дітей раннього віку і має велике значення для майбутнього 
виховання [6, ст. 25]. 

Висновки: 
Кожна дидактична гра має результат – вирішення ігрових та дидактичних 

завдань. Оцінювати результативність гри потрібно з двох позицій: з точки зору 
дитини – чи принесла гра задоволення, радість, чи дала можливість виявити 
кмітливість, увагу, знання; з позиції вихователя – чи досягнуто навчальних, 
розвивальних, виховних цілей гри. Зіставивши оцінки обох сторін, вдалою можна 
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назвати ту гру, яка викликала у дітей інтерес і сприяла виконанню дидактичного 
завдання в повному обсязі. 

Дидактичні ігри будуть ефективними, якщо їх використовують систематично, 
послідовно, дотримуючись головного принципу дидактики: «від простого до 
складного». Спочатку необхідно ознайомити дітей з ігровим матеріалом, 
застосовуючи його в повсякденній індивідуальній та груповій роботі, підготовчих 
вправах, а згодом і під час занять. Треба обов’язково заохочувати дітей до частого 
використання знайомих ігор у вільний час, адже це дає їм можливість закріпити вже 
набуті навички,шукати нові можливості перемогти та пограти з різними партнерами. 
Доцільно вводити в педпроцес дидактичні ігри різних видів не лише з усіх розділів 
програми, а й з кожної теми зокрема. 

Оскільки навчання дошкільнят має бути ігровим, то чільне місце в ньому 
належить дидактичній грі, яка вчить дитину легко, швидко і цікаво. 

Застосування дидактичних ігор підвищує ефективність педагогічного процесу, 
крім того, вони сприяють розвитку пам'яті, мислення у дітей, надаючи величезний 
вплив на розумовий розвиток дитини. Навчаючи маленьких дітей в процесі гри, 
прагнути до того, щоб радість від ігор перейшла в радість навчання. 

Вчення повинно бути радісним! [11]. 
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МУЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ, ЯК ЕМОЦІЙНО ЦІННІСНА СКЛАДОВА 

СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА 
 
Анотація. Залучення дошкільників до мистецтва збагачує особистий, 

індивідуальний досвід взаємодії дитини зі світом, допомагає навчитися проникати 
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у внутрішній світ іншої особистості. Музичний розвиток сприяє формуванню 
особистісної компетентності дошкільника, 

Ключові слова: мистецько-творча компетентність; музичні здібності. 
Розвиток дитини починається задовго до її появи на світ, ще на етапі 

внутрішньоутробного періоду. З народження і до того моменту, коли дитині 
виповнюється сім років, відбувається гігантський шлях розвитку.  

Базовими етапами фізичного, психічного та соціального становлення 
особистості дитини є вік немовляти, ранній вік, передшкільний вік. 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. 

Завдяки спостереженням та концепціям з музичного виховання дітей 
дошкільного віку прийнято вважати, що в цей період життя, формується багатий 
набір різноманітних музичних здібностей. На думку К. Левандовської, 
найважливішими сигналами цього розвитку є: 

Розвиток звуковисотного слуху – цей процес закінчується приблизно у віці 6 
років і дозволяє дітям досягти правильної інтонації у співі та грі на інструментах. 
Дитина може правильно визначити, який із двох звуків нижчий чи вищий, хоча це 
сприйняття все ще досить не стійке. Розвиток слуху, для правильного відтворення 
мелодії голосом – є найважливішим фактором розвитку в вокальних навичках, 
вільному володінні голосовим апаратом. Діти від 3,5 до 5 років зазвичай співають по 
черзі кілька звуків певної та невизначеної висоти (так званий перерваний ряд). У 
свою чергу, 5-6-річні діти вже вміють грати приблизно точну мелодію, поступово 
оволодіваючи співом усіх інтервалів мелодії (так званий інтервальний спів). Деякі з 
них, що характеризуються високим ступенем обдарованості, досягають рівня 
інтонаційного співу, що передбачає використання образів очікуваного звуку. Існує 
теорія запропонована американським педагогом і композитором Е. Е. Гордоном, який 
довів, що основою музичного розвитку дитини та розвитку музичних здібностей 
дитини є так званий спів «аудіо». Під цим терміном слід розуміти відчуття і розуміння 
почутої музики. Це своєрідний музичний еквівалент мислення в мовленні. Тому, якщо 
мислення є природним процесом, якому неможливо навчити нікого, оскільки дитина 
розвиває його самостійно разом із розвитком, пізнанням реальності та асоціюванням 
фактів, те саме має бути, за словами Гордона, і з аудіо звуком. Він виникає, коли 
«музику чує і розуміє розум, навіть якщо її немає і навіть ніколи не було присутнє у 
фізичному середовищі реципієнта» [2]. Таким чином, чим більше ритмічних і 
тональних мотивів дитина може «вивчити», тим вищий рівень її музичних здібностей, 
як у ситуації, коли рівень її інтелекту залежить від слів і понять, які дитина може 
мислити. Відповідно за Гордоном, музичний розвиток дитини, таким чином, має 
багато подібного з мовним розвитком. Спочатку він проходить стадію музичної 
балаканини і, якщо дати правильний стимул, він зможе розвинути здатність 
«аудіофільського» ритму та тону, і декодувати музику, характерну для його культури, 
що є вирішальним для його майбутніх музичних досягнень. .Тим не менш, незалежно 
від перспективи проведення музичної діяльності з дітьми в дитячому садку чи 
заходів, що проводяться в цій сфері батьками в домашніх умовах дитини, питання 
музики як матеріалу для створення творчих ігор і музичних програм впливу на дітей 
набуває великого значення [5]. Передусім це стосується різноманітних форм 
музичної діяльності дитини, що також дозволяє ширше сприйняти переваги, які такі 
взаємодії приносять у життя та розвиток дошкільників. 

У новій редакції БКДО як Державного стандарту дошкільної освіти мистецько-
творчу компетентність визначено як здатність дитини практично реалізовувати свій 
художньо-естетичний потенціал для отримання бажаного результату творчої 
діяльності на основі розвинених емоцій та почуттів, емоційно-ціннісного ставлення до 
різних видів мистецтва, елементарно застосовувати мистецькі навички в життєвих 
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ситуаціях, під час освітньої та самостійної діяльності. Введення дитини дошкільного 
віку у світ мистецтва передбачає: �розвиток здатності емоційно-чуттєво сприймати 
об’єкти і явища довкілля; �забезпечення умов для самовираження в процесі 
мистецької діяльності. 

Сім'я, в якій росте дитина забезпечує малюку систему цінностей, формує її 
сприйняття світу, впливаючи на формування поведінки. Сім’ю також слід розглядати 
як первинний простір, де дитина вперше стикається з музикою, отримує перший 
досвід у цій сфері і навіть формує своє ставлення до музики. Тому сім’я виконує 
складну для переоцінки функцію стимулювання музичного розвитку дитини шляхом 
як цілеспрямованого, так і спонтанного надання стимулів і музичних подій, які можуть 
викликати глибокий інтерес і сильне захоплення музикою та формувати мотивацію 
до вивчення музики. Якщо батьки надають дитині різноманітні музичні стимули, 
оточують її цінною музикою, і ці процеси супроводжуються атмосферою естетичних 
та емоційних переживань, то це сприяє більш ефективному та кращому засвоєнню 
дитиною музичних навичок та швидшому розвитку у процесі свідомого розуміння 
музики [4]. Якщо потреба в музиці належним чином не вмотивована або не 
виховується, вона може навіть поступово згасати і зменшувати вроджені музичні 
здібності кожної дитини. У багатьох сім'ях особливість контактів дитини з музикою 
полягає в тому, що вони мають передусім мимовільне, спонтанне навчання, а 
інтеріоризація сімейної музичної культури зазвичай несвідома і непомітна, складаючи 
сферу спонтанних процесів соціалізації. Проте в середовищі з високою музичною 
культурою батьки, як правило, намагаються свідомо та цілеспрямовано стимулювати 
музичний розвиток дітей, створюючи для них багато можливостей, заохочуючи та 
мотивуючи їх до музичної діяльності та прагнучи особистого задоволення своєї 
дитини в цій області. До групи таких музичних стимулів входять: залучення дітей до 
спільних музичних ігор, маючи на увазі такі музичні заняття, як спільне 
прослуховування музики, спів чи участь у різноманітних культурних заходах, 
концертах, де батьки та діти разом грають або відчувають контакт з музикою; -
спільне музикування, що створює широкий простір можливостей для забезпечення 
контакту дітей з музичними інструментами. За словами японського педагога 
С. Судзукі, ніколи не рано і слухати музику, і вчитися грати на музичних інструментах, 
незалежно від рівня музичних здібностей дітей. Судзукі стверджує, що саме в ранній 
дошкільний період вони можуть почати вивчати інструменти. Якщо батьки надають 
дитині різноманітні музичні стимули, оточують її цінною музикою, і ці процеси 
супроводжуються атмосферою естетичних та емоційних переживань, то це сприяє 
більш ефективному та кращому засвоєнню дитиною музичних навичок та швидшому 
просуванню. в процесі свідомо розуміти музику. 

Особливість розвитку дитини дошкільного віку полягає в тому, що такий 
розвиток не можливий без поваги до дитини як індивіду. Величезний вплив на 
розвиток дитини дошкільного віку роблять фактори навколишнього середовища та 
виховання. Музична освіта дошкільнят не має на меті виховання художників, 
музикантів, акторів. Але здібності, якості, компетентності, що формуються і 
розвиваються в мистецьких видах діяльності, є інструментом творення дитини як 
особистості та збереження її унікальності. Залучення до мистецтва не лише збагачує 
особистий, індивідуальний досвід взаємодії дитини зі світом, а й допомагає їй 
навчитися проникати у внутрішній світ іншої особистості. Такий досвід сприяє 
формуванню особистісної компетентності дошкільника, адже завдяки йому 
розвивається така базова характеристика як емпатія. Надання можливості дитині 
брати участь у музичних ситуаціях, створених дорослими та іншими членами сім'ї, – 
це стимулювання безпосередньо пов'язане з попереднім. Якщо батьки самі 
займаються музикою в будь-якій формі, то можна очікувати, що вони будуть більше 
орієнтуватися на музичне виховання дитини в сім’ї і змалку залучатимуть її до 
різноманітних музичних ситуацій. Вчинення дій, безпосередньо спрямованих на 
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дитину як на їх адресата, – цей вид стимулювання може включати навчання дитини 
пісням, заохочення фізичної активності музикою, навчання грі на інструментах.  

Важливість сім’ї у стимулюванні музичного розвитку дитини обґрунтовується 
також результатами досліджень, які підтверджують, що цей період може бути навіть 
суттєвим для розвитку музичних здібностей, оскільки в цей час вроджені музичні 
здібності дитини виявляють надзвичайну пластичність, розвиваючись аж до близько 
9 років, після чого вони підлягають стабілізації. Як зазначає Е. Е. Гордон, діти з 
високим рівнем музичного таланту, які не отримали ранньої стимуляції від сімейного 
середовища, не використовують свій потенціал на пізніх етапах життя. Але якби їм 
було забезпечено таке виховання та музичну освіту, то вони могли б досягти 
подібних або навіть вищих результатів. Музика заспокоює манери, чутливість до 
людських цінностей, розвиває почуття та уяву, дарує багато радості та краси.  
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НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ГОВОРІННЮ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МЕТОДУ «TOTAL PHYSICAL RESPONSE» НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Анотація. Актуальність проблеми, що розглядається в цій статті, 
зумовлена тим, що використання методики Total Physical Response (TPR) в процесі 
розвитку навичок говоріння на заняттях англійської мови є ефективним засобом 
навчання різних видів мовленнєвої (аудіювання, говоріння) діяльності та 
формування відповідних мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних). 

Ключові слова: сучасний метод навчання, діти дошкільного віку, метод 
повної фізичної реакції, переваги і недоліки TPR, Simon says...(Саймон говорить...), 
Storytelling (Розповідь історії), пантоміма. 

Широкого застосування за кордоном знайшов метод, розроблений 
професором психології Каліфорнійського університету Джеймсом Ашером, – метод 
повної фізичної реакції (Total Physical Response Method). Це метод навчання 
мови, в основі якого закладено узгодження мовлення та дії, і згідно з яким навчання 
мови відбувається завдяки фізичній (моторній) активності учнів. 

Метод повної фізичної реакції пов'язаний з теорією «слідів» у психології, згідно 
з якою, чим частішими або більш інтенсивними будуть зв'язки між такими відбитками 
у пам'яті, тим сильніші будуть асоціативні зв'язки, які швидше можна буде викликати 
у пам'яті. 
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Джеймс Ашер наголошує на тому, що мовлення, спрямоване на дітей, 
складається, перш за все, з команд, на які вони відповідають фізично перш, ніж 
почнуть продукувати мовленнєві акти. 

Дж. Ашер виділяє ряд важливих, на його думку, принципів: 
а) формування рецептивних навичок має передувати формуванню 

репродуктивних та продуктивних навичок під час навчання мови; розуміння 
іншомовного мовлення повинно передувати говорінню; 

б) навички, набуті через аудіювання, сприяють формуванню навичок інших 
видів мовленнєвої діяльності; 

в) під час навчання необхідно звертати увагу перш за все на значення, ніж 
на форму; 

г) розуміння слід розвивати шляхом виконання команд / наказів; 
д) під час навчання має усуватися будь-який тиск на дитину; не потрібно 

примушувати говорити завдяки наказам та фізичним діям, при їх виконанні спонтанно 
розвивається готовність до говоріння. 

Дж. Ашер наголошує на тому, що мова повинна засвоюватись цілісно, а не 
вивченням окремих лексичних одиниць (ЛО – лексичних одиниць). 

Так, дослідження фізіологів (В. Бехтєрєв, М. Кольцова) підтверджують зв'язок 
розвитку рук з розвитком мозку. Кожен палець руки має відповідну зону в корі 
великих півкуль головного мозку. Розвиток дрібної моторики рук передує появі 
артикуляції складів. Завдяки розвиту пальців у мозку формується проекція «схеми 
людського тіла», а мовленнєві реакії перебувають у прямій залежності від 
тренованості пальців.  

Л. Биркул та С. Гапонова звертають увагу на значення мануальних дій для 
розвитку уваги, мислення, пам'яті й мовлення дітей дошкільного віку та наводять 
вправи з використанням методики TPR, а також підкреслюють позитивний вплив TPR 
на заняттях з англійської мови в закладі дошкільної освіти. 

Дж. Дефті обгрунтовує доцільність використання TPR з психологічної точки 
зору для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, подає приклади роботи з 
римівками. 

Total Physical Response – це метод, який включає ігрові моменти та не вимагає 
значного розумового навантаження, а також зменшує напруження і створює у дітей 
позитивний настрій, що є стимулом до навчання. Використання методу TPR є 
ефективним під час аудіюваня дітьми слів, фраз і текстів, а саме: у процесі контролю 
розуміння дітьми іншомовного мовлення за допомогою виконання дій. Дуже 
важливим є також навчання говоріння з використанням методики TPR. Виконання 
фізичних дій у поєднанні з відповідними фразами створює сприятливі умови для 
розвитку умінь говоріння, забезпечує формування стійких асоціативних зв'язків у 
пам'яті дітей і збагачує лексичний запас дітей дошкільного віку і молодших школярів. 
Вони уважно слухають і реагують індивідуально чи колективно на команди 
викладача. 

У процесі застосування методу TPR виділяють такі етапи: 
- мотивацію діяльності дітей (повідомлення теми монологічного висловлення, 

пред'явлення різних видів зорової наочності: колажів, ілюстрацій, предметів, лексико- 
семантичних схем-опор, що розкривають зміст та актуалізують власний досвід дітей); 

- проговорювання зразків завдань викладачем з виконанням відповідних дій 
для досягнення розуміння дітьми змісту; 

- проговорювання зразків завдань викладачем із виконанням відповідних дій 
більш підготовленими дітьми, що імітують їх за викладачем; 

- проговорювання зразків завдань викладачем із залученням усіх дітей до 
виконання дій під час прослуховування завдань (цей етап включає також 
проговорювання дітьми відповідних зразків, окремих слів або фраз); 
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- проговорювання зразків завдань найбільш підготовленими дітьми із 
залученням усіх дітей до виконання дій під час прослуховування завдань; 

- проговорювання зразків завдань і виконання відповідних дій дітьми в 
мікрогрупах або в парах. 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ TPR: 
TPR має ряд переваг і недоліків. Його переваги включають: 
1) Це дуже весело. Дітям подобається, і цей метод може стати справжнім 

збудником у групі чи класі. Піднімає темп і настрій; 
2) Дуже добре запам'ятовується. Це допомагає дітям розпізнавати фрази чи 

слова; 
3) Його можна використовувати як у великих, так і в малих групах чи класах; 
4) Він добре працює з групами чи класами зі змішаними здібностями; 
5) Немає потреби довго готуватися або використовувати багато матеріалів для 

використання TPR. У зв’язку з цим, якщо ви добре володієте тим, що хочете 
практикувати (попередня репетиція може допомогти), підготовка не займе багато 
часу; 

6) Він дуже ефективний для дітей дошкільно віку та молодших школярів;  
7) Він включає використання як лівої так і правої півкулі мозку. 
Крім таких переваг, TPR має і недоліки.  
Серед них є: 
1) Дітям, які не звикли до таких речей, може бути соромно. Спочатку викладач 

готовий виконувати дії, діти відчувають себе щасливішими від копіювання. Крім того, 
діти знаходяться в групі і не повинні виступати на всю групу чи клас.  

2) Метод підходить лише для початкових рівнів. 
3) Він не використовується гнучко, щоб навчити всьому, і якщо його 

використовувати багато, він стане повторюваним. Цей метод є цікавим способом 
зміни динаміки та темпу уроку чи заняття, який використовується в поєднанні з 
іншими методами та прийомами. Підводячи підсумок, TPR найкраще поєднувати з 
іншими, оскільки він потребує багато енергії, щоб діти не відчували втоми від 
вивчення мови. 

На відміну від інших методів, які спрямовані на вивчення одиниць мови з 
граматичної та структурної точок зору, метод повної фізичної реакції приділяє 
особливу увагу лексичному значенню, аніж формі мовних одиниць. Граматику 
вивчають індуктивно. Граматичні ознаки та словникові одиниці відбираються не 
згідно з їхньою частотністю в ситуаціях даної мови, а відповідно до ситуацій, в яких 
вони можуть бути вжиті, та легкості, з якою вони можуть бути засвоєні. 

Дж. Ашер пропонує вивчення чітко фіксованої кількості ЛО за один раз. Так, за 
годину діти лошкільного віку в змозі засвоїти від 12 до 36 нових ЛО в залежності від 
розміру групи та рівня навченості дітей. Тренувальні вправи у вигляді наказів – 
найчастіше вживаний прийом під час навчання ІМ (іноземного мовлення) за 
допомогою методу повної фізичної реакції. Вони використовуються для того, аби учні 
чи діти проявили фізичну активність та реакцію. Розмовні діалоги 
впроваджуватимуться у навчання лише після 120-ти годинних інструкцій. Інші види 
діяльності представлені у вигляді рольових ігор та показом слайдів. Рольові ігри 
фокусуються на таких буденних ситуаціях, як «Давайте познайомимося», «Моя 
сім'я», «Тварини і птахи», «Їжа. У магазині», «Іграшки. День народження», «Робочий 
день. Частини тіла», «Будинок. Меблі», «Пори року. Одяг».  

Показ слайдів та малюнків супроводжується командами-запитаннями до учнів, 
наприклад, «What is the girl wearing now?». 

Діти під час навчання ІМ за допомогою методу повної фізичної реакції 
виконують ролі слухачів та акторів. Вони уважно слухають і відповідають фізично на 
команди, подані вчителем, як індивідуально, так і колективно. Згодом дошкільники 
вчаться відтворювати та продукувати свої власні мовленнєві акти. 
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Для навчання ІМ на основі методу повної фізичної реакції не існує певного 
базового тексту. Під час навчання дошкільників обов'язково у зміст заняття мають 
бути включені такі чинники, як голос, рухи та жести викладача. Пізніше на занятті 
викладач може використовувати різні малюнки, картинки, іграшки, предмети. 

За допомогою методу повної фізичної реакції можна навчати дітей ЛО, 
пов'язаних з діями, часових форм (минулих, теперішніх, майбутніх), наказів, 
інструкцій, невеликих історій та казок, а отже, і різних частин мови (іменників, дієслів, 
прикметників, числівників, займенників, прийменників), використовуючи вправи-
команди та вправи-накази. 

Автор методу повної фізичної реакції Джеймс Ашер подає класифікацію дій-
реакцій дітей на мовленнєві та фізичні вказівки викладача. Так, він виділяє наступні 
види вправ: 

1. TPR-B (“TPR with body”), які включають все (рухи, дії, накази), що може 
бути виконано за допомогою загальних рухів тіла (Вправа “Simon says”: stand up, sit 
down, turn around, turn right, turn left, touch your nose, play football, ski, jump, run, play 
tennis, swim, play golf, go bowling, play volleyball, play basketball, play hockey, etc.). 

Найвідомішою грою TPR, безумовно, є Simon Says. Це працює так, що 
викладач називає дію, яку мають виконати діти. Але діти повинні виконувати дію, 
лише якщо їй передує “Simon says”, що додає грі веселий виклик.  

Прикидайтеся: речі не повинні бути реальними, діти можуть чудово 
розважитися, граючи.  

Paint in the sky. Blow bubbles. You are Superman picking up a truck. 
Фарба в небі. Випускати бульбашки. Ви Супермен, який забирає вантажівку. 
Емоції: You are sad. You are happy. Simon says it’s your birthday!  
Ви сумні. Ви щасливі. Саймон каже, що у тебе день народження! 
Прикметники, предмети та людей. Slowly, quickly… Move your friend’s book. 
Повільно, швидко... Перемістіть книгу свого друга. 
Використовуйте кольори, цифри, розміри. Show four fingers. Show me a blue 

pen Покажіть чотири пальці. Покажи мені синю ручку. 
Тварини та звуки: Moo like a cow. Simon says Wag your tail like a dog. 
Мукай, як корова. Саймон каже: Виляй хвостом, як собака. 
2. TPR-O (“TPR with objects”), які засновані не лише на вивченні окремих слів, 

а й на виконанні певних дій з предметами (Вправа “At the shop”: У викладача на 
столі розкладено канцелярське приладдя. Викладач, називаючи певний предмет, 
вказує на нього, бере його зі столу і показує дію, яку виконують саме з цим 
предметом. Діти мають повторити дії за наказом викладача). 

3. TPR-P (“TPR with pictures”). Тематичні малюнки є надзвичайно 
ефективним засобом навчання ІМ, особливо на початковому ступені (Вправа 
“Sunday dinner”: На дошці розташовані тематичні малюнки із зображенням овочів 
/ фруктів / напоїв. Дитина має підійти, зняти з дошки певний малюнок з проханням 
дати йому те, що зображено на ньому). 

4. TPR-S (TPR-Storytelling), котрі включають розігрування нескладних історій 
та казок, що сприятиме швидкому та якісному засвоєнню дітьми ЛО. 

Які ігри можна використовувати у групі чи класі? 
1. Story time 
Беремо за основу популярну серед дитячої аудиторії казку/історію (звертайте 

увагу на вік дітей). Дітям дошкільного віку подобаються фіксики та Лунтік. Для 
старших дітей підійдуть історії про чарівну лампу Алладіна. Для найменших підійдуть 
найпростіші історії про тварин. 

Взагалі, можна використовувати будь-які іграшки, які є під рукою. Викладач 
виступає у ролі аніматора. Він повільно розповідає історію, повторюючи фрази кілька 
разів, при цьому підключаючи і дітей, які беруть участь у процесі: вигадують імена 
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героям, відповідають питання по ходу сюжету. Тим самим діти вчаться сприймати 
мову на слух, звикають до вірних формулювань питань. 

Історії – це чудовий спосіб помістити словниковий запас у контекст і змусити 
дітей краще зрозуміти, що відбувається на уроці чи занятті. 

Виберіть розповідь або створіть власну, що включає ту саму лексику, бажано 
більше одного разу, щоб повторення допомогло їм запам’ятати. Якщо тема уроку чи 
заняття – тварини, створіть розповідь про те, як ходите в зоопарк і бачите різних 
тварин. Вигадайте конкретну дію TPR для кожної тварини або дії. Іноді можна 
зробити предметом розповіді конкретної дитини. Це змушує їх відчувати себе 
включеними та особливими.  

Використовуйте типовий сюжет. Ми у зоопарку. Зустрічайте всіх тварин: “Hi 
Mister Elephant, hi Miss Giraffe. Oh no! We have a problem: The monkey has escaped. 
Where is the monkey? I have a banana, let’s open the banana. Finally, the monkey comes 
back. Hi monkey. Eat the banana.” 

«Привіт, містере Слоне, привіт, місіс Жираф. О ні! У нас проблема: мавпа 
втекла. Де мавпа? В мене є банан, давайте почистимо банан. Нарешті мавпа 
повертається. Привіт мавпо. Їжте банан». 

Коли ви закінчите розповідати історію, попросіть кількох дітей розповісти 
історію для групи чи класу. Узагальнюючи те, що вони дізналися, вони з більшою 
ймовірністю запам’ятають це. Використання TPR у форматі історії допомагає їм 
навчитися розповідати історію повними реченнями. 

2. Sing-sing 
Діти люблять співати, особливо хором. Музика піднімає настрій і завдяки 

пісенькам можна вивчити нові слова. YouTube-канали пропонують на вибір безліч 
простих, але цікавих пісень: вибирайте, що душа забажає. Дітям подобається, 
наприклад, пісенька про старого фермера Макдоналда. 

У процесі прослуховування цієї мелодії можна вивчити лексику, пов'язану із 
назвами тварин (cow, pig, dog тощо). Можна включити пісеньку і показувати дітям рух 
(вони мають бути простими: похитування праворуч-ліворуч, повороти в різні боки). 
При цьому необхідно пародіювати звук, з яким асоціюється та чи інша тварина (“му” - 
корова). 

3. You are an animal 
Дайте кожній дитині ляльку або пластикову тварину, з якою вона може 

створити пантоміми. Якщо у вас не вистачає обладнання на всіх дітей, то можете 
дозволити дітям давати вам прості вказівки чи інструкції (jump on the teacher). 

4. Тварини та дії 
Ви можете поєднувати назви тварин і дії, що вони виконують та розважатися 

за допомогою вказівок на кшталт “the rabbit is jumping” (кролик стрибає) (показують 
кролячі вуха на голові під час стрибка) або “the elephant is stomping its feet”(слон 
тупає ногами) (махає однією рукою перед вашим носом як хоботом, коли ви тупаєте 
ногами).  

5. Розумні тварини-міми 
У цьому варіанті «Тварини та дії» діти виконують інструкції лише в тому 

випадку, якщо викладач каже речення, яке відповідає дійсності, напр. “A bird flies” 
(Птах літає), а не “A snake plays tennis” (Змія грає в теніс). 

6. Питання TPR 
Ви можете використовувати пантоміму, щоб допомогти дітям відповісти на 

запитання, запам’ятати запитання, зрозуміти окремі слова в питанні та/або взяти 
участь у відповіді на питання, навіть якщо вони занадто сором’язливі, щоб говорити. 
Наприклад, з What is your name? (Як тебе звати?) ви можете імітувати згорблені 
плечі з долонями вгору, щоб запитати what /(що), зігнуту долоню до іншої людини 
для your (вас) і вказувати на справжній або уявний значок імені для name. 

7. Швидкі і повільні дії 
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Проста варіація будь-якого виду дій TPR полягає в тому, щоб змусити дітей 
виконувати дії повільно та швидко.  

8. Дії ліворуч – праворуч 
Ще одна проста варіація майже будь-якої дії – додати ліворуч і праворуч, 

наприклад, “Hop on your left foot” (Стрибайте на лівій нозі) або “Play basketball with 
your left hand” (Грайте в баскетбол лівою рукою).  

9. Маленькі – великі дії 
Ще один простий і цікавий варіант – змусити дітей робити поперемінні великі 

та малі стрибки/кроки/підстрибування (більшість прикладів тут є дієсловами).  
10. Протилежні дії 
Розгляд дій як протилежностей не тільки робить їх більш незабутніми, але 

також може додати елемент веселощів, наприклад, виконайте “climb up, climb up, 
climb up” (підіймайтеся вгору, піднімайтеся вгору, піднімайтеся вгору), а потім “fall 
down” (падайте) 

11. My day 
Використовуючи методику TPR, можна вивчити як іменники, а й дієслова. 

Освоїти їх можна, зігравши в “My Day” (everyday routines). Спочатку викладач 
демонструє невелику розповідь про свій день. Ви вимовляєте: “I wake up” 
(потягуючись), “I brush my teeth”, “I comb my hair” тощо, супроводжуючи слова 
відповідними жестами. Кожен вираз варто озвучити та показати двічі, а потім, після 
кількох команд, знову повернутися до першої для закріплення. Після групового 
відпрацювання нової лексики у русі, можна попросити кількох дітей із групи 
розповісти про свій день. 

12. Guess who/what 
Для гри знадобляться flash картки. Викладач показує картинку з твариною, 

описуючи її, наприклад: “It's big, black and white. What is it? It's a cow.” (назву тварини 
краще написати на картці, а потім зобразити звук, який видає корова). Потім 
викладач знову запитує: “What is it?” і тепер діти відповідають самостійно. 

Після вивчення 3-4 нових слів починається другий етап. Тепер діти повинні 
зобразити тварину, яка зображена на картці, але викладач намагається їх заплутати. 
Наприклад, у руках у вас картка із тигром. Ви кажете: “This animal is black and orange. 
Is it a cow?” Діти хором кажуть “No, it's a tiger” і гарчать, зображуючи тигреня. 

13. Ліпимо сніговика 
І заразом вчимо body parts. Напередодні Нового року можна зліпити сніговика з 

вати прямо в групі чи класі (в решту часу сніговика можна замінити, скажімо, на 
робота). Викладач каже: “The snowman needs a head” (інтонаційний акцент робимо на 
останньому слові) і вказує на своє тіло, щоб діти зрозуміли, що таке head. Поряд з 
body parts, у процесі гри закріплюються числівники. 

Ігри, які можна організувати в рамках методики TPR, звичайно, не 
обмежуються переліченими вище. Ви можете вигадувати, змінювати та комбінувати 
діяльність за своїм бажанням.  

Подібні ігри можуть урізноманітнити будь-який курс (у школі чи закладі 
дошкільної освіти): використовуйте їх як warm-up або невеликих фізкультхвилинок 
посеред уроку чи заняття.  

Висновки: 
1. TPR можна використовувати на всіх етапах навчання іноземної мови. 
2. TPR – найкращий спосіб розширити словниковий запас. 
3. TPR – сприяють швидкому запам'ятовуванню слів и виразів.  
4. TPR – кумедні. 
5. TPR – не потребують багато обладнання чи матеріалів. 
6. TPR – дуже мотивуючий. 
7. TPR – дає негайну зворотню відповідь. 
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ІДЕЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ДОШКІЛЬНЯТ В ІНТЕРЕСАХ СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ  
 

Анотація. В статті розкриваються шляхи розв’язання актуальної 
проблеми сьогодення – досягнення цілей сталого розвитку у закладі дошкільної 
освіти, формування екологічних знань у дітей. Окремо виділено способи 
розкриття екологічного виховання,а також досвід спільної діяльності педагогів, 
дошкільнят та сімей.  

Ключові слова:освіта для сталого розвитку, екологічна освіта, інтеграція, 
економічна соціалізація, діти дошкільного віку. 

Земля може нагодувати  
людину хлібом,напоїти водою, 
але захистити сама себе не може. 
(Народна мудрість) 
Стійкий розвиток, сталий розвиток (англ. sustainable development) – 

загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням 
сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх 
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потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Як сформулювала визначення сталого 
розвитку у своїй доповіді Комісія Брундтланд, це «розвиток, який задовольняє 
потреби нинішнього покоління без шкоди для можливості майбутніх поколінь 
задовольняти свої власні потреби». Мета сталого розвитку – виживання людства 
загалом та підвищення якості життя для кожного громадянина окремо. Ключове 
питання концепції сталого розвитку полягає в тому, як жити, щоб зберегти нашу 
землю для нинішніх та майбутніх поколінь? 

Однак людство на даному етапі далеке від загального визнання такої 
філософії життя, тому роль освіти якраз і полягає в тому, щоб інтегрувати принципи, 
цінності та методи сталого розвитку у всі аспекти процесу навчання. 

Дошкільна освіта є першим і вкрай важливим етапом формування екологічно 
грамотної особистості з мисленням, що відповідає потребам сучасного суспільства. 
Саме екологічна освіта забезпечує розвиток у дітей дошкільного віку здатність до 
конструктивного вирішення проблем навколишнього світу, формування таких якостей 
особистості, як усвідомленість дій, глибина та широта пізнання, як уміння 
аналізувати власні вчинки та думки. Також воно визначає готовність та прагнення 
отримувати, шукати,переробляти інформацію, творчо використовувати її на практиці 
при вирішенні екологічно та соціально значущих проблем. 

Запорукою успішного досягнення цілей сталого розвитку у закладі дошкільної 
освіти є поєднання таких аспектів, як особиста зацікавленість та досвід педагогів, 
активізація вихованців та їх сімей, застосування теоретичних знань на практиці, 
обговорення з дітьми результатів різних видів діяльності, а також застосування 
інноваційних освітніх технологій та нетрадиційних моделей навчання, що 
доповнюють можливості класичних освітніх підходів. 

Наприклад, необхідно не просто розповідати дітям про різні аспекти 
екологічної грамотності, а обговорювати з ними результати їхнього власного 
пізнання, дослідження,дбайливого ставлення до природи, елементарних правил 
моральної поведінки у світі природи і людей, норм здоров'язберігаючої поведінки. 
Важливо допомагати дітям виділяти проблемні ситуації, вчити вихованців знаходити 
способи їх вирішення. Так, педагог, не змінюючи кількість та якість інформації, 
спонукає дітей до самостійного видобутку знань, логічних висновків. Саме це і 
формує у дитини спосіб мислення із стійким пізнавальним інтересом. Це і є нова 
форма ціннісних установок, навичок та знань щодо забезпечення сталого розвитку у 
гармонії з нашою планетою. Досвід показує, що формування зазначених принципів 
найкраще починати в самому ранньому віці, коли закладається база особистої 
культури людини. Крім того, одним з провідних факторів, що впливають на 
ефективність освітнього процесу, є врахування принципу інтеграції. Адже саме 
завдяки інтеграційним процесам відбувається взаємопроникнення, взаємодія, 
бачення частин в цілому, єдиному простір. У процесі екологічного виховання в 
інтересах сталого розвитку вони можуть бути розкриті в такий спосіб:  

1) здоров'я: формування уявлень про об'єкти і явища живої і неживої природи, 
тварин, грибів, рослин, які з давен – давен використовуються людьми з метою 
збереження здоров'я, виховання емоційно - ціннісного ставлення до всього живого; 
накопичення уявлень про здоров’я, його цінності, навичок здорового способу життя, а 
також підтримка психічного здоров'я в процесі спілкування з природою рідних місць;  

2) фізична культура: використання народних рухливих ігор, традиційних для 
регіону, з природоохоронним змістом, проведення фізкультурних заходів на свіжому 
повітрі;  

3) соціалізація: прийняття дітьми загальноприйнятих в суспільстві норм 
поведінки в природі і ставлення до неї;  

4) праця: трудові доручення по догляду за рослинами і тваринами в куточку 
природи, посильна праця на ділянці ЗДО,вдома на городі, підгодівля птахів взимку;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F
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5) безпека: формування уявлень про безпечну поведінку в природі, про об'єкти 
і явища, які можуть заподіяти шкоду, про елементарні правила поведінки в разі 
небезпеки;  

6) читання художньої літератури: читання книг про природу найближчого 
середовища, використання фольклору тощо; 

7) комунікація: побудова взаємодії дії з однолітками, педагогом і батьками в 
процесі пізнання природи, а також формування активного і пасивного словника дітей;  

8) пізнання: формування зачатків наукової картини світу,дослідницьких 
навичок;  

9) музика: розучування пісень на природну тематику, використання музичного 
фольклору;  

10) художня творчість: відображення регіональної культурної та 
природознавчої тематики в малюванні, ліпленні, аплікації, ручній праці. Теоретичне 
вивчення проблеми екологічної освіти дошкільнят в інтересах сталого розвитку 
дозволив сформулювати ряд висновків. 

Досвід показує,що вихованці мають бути активними учасниками освітнього 
процесу, а не лише виконавцями завдань, які для них були розроблені. Чим старше 
діти, тим активніше вони беруть участь у всіх видах запропонованої діяльності. 

Проблема включення ідей сталого розвитку в дошкільному закладі 
вирішується у різний спосіб. Одним з напрямків роботи нашої установи є організація 
спеціальних заходів для вихованців та їх сімей, що реалізуються на основі ігрових, 
здоров'язберігаючих, проектно-дослідницьких та експериментальних екологічних 
технологій. Педагоги використовують як мотиваційно-стимулюючі, так і організаційно-
практичні підходи,а також різноманітний арсенал методів та прийомів у роботі з 
вихованцями та їх сім'ями. 

При плануванні та проведенні, а також після завершення кожного заходу 
важливо обговорити з вихованцями хвилюючі питання, з'ясувати, що ще вони хотіли 
б дізнатися про своє найближче оточення, що могли б і хотіли б зробити для 
покращення свого навколишнього середовища (біля рідної домівки, біля садочка, в 
своєму селі тощо). Це допомагає педагогам підтримувати ініціативу дітей та спонукає 
батьків до пошуку додаткової інформації та додаткових дій. 

Працюючи над даною проблемою в закладі дошкільної освіти накопичено 
певний досвід щодо формування екологічно грамотної поведінки у вихованців та їх 
сімей. 

Наприклад, виступаючи на батьківських зборах, варто розповісти батькам про 
правила та важливість раціонального використання води та електроенергії. 
Паралельно провести роботу з вихованцями як на заняттях, так і в процесі 
спілкування, ігор, демонструвати процес економії за допомогою мультимедійних 
матеріалів і, що особливо важливо, на власному прикладі. Таким чином, вихователь 
навчає дітей в умовах групи дотримуватися правил економії. Також підібрані 
інформаційні текстові, графічні та відеоматеріали для батьків, які містять необхідну 
інформацію у зрозумілій формі та дозволяють ефективно залучати всю сім'ю у 
процес економії зазначених ресурсів. Розроблено комплект інформаційного, 
роздаткового та дидактичного матеріалів на тему «Енергозбереження», який 
використовується колегами, вихованцями та їхніми батьками. Актуальною стала 
необхідність пропаганди купівлі товарів у більш безпечній для навколишнього 
середовища упаковці, а також заміна поліетиленових пакетів на сумки із тканини. 

Повторне використання речей – це також один із принципів, який вже 
приживається серед наших вихованців. Наприклад, ми раціонально використовуємо 
папір, зокрема практикуємо повторне його використання, не викидаємо обрізки, 
залишки паперової упаковки. У разі неможливості повторного використання збираємо 
папір у макулатуру. Виховуючи шанобливе ставлення до природи, реалізували 
проекти, а саме: 
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- «Екологічна стежина», де дошкільнята знайомились із різними 
цілющими травами ландшафтного дизайну (зовнішніми ознаками, запахом, 
використанням тощо); 

- «Допоможемо друзям нашим» – вивчення навколишньої флори та 
фауни; 

-  « Нехай росте деревце, кущик і квіточка» - були висаджені дерева, кущі 
бузку та висіяні квіти; 

- акція всіх учасників освітнього процесу з озеленення території 
«Благоустрій території ЗДО з використанням відхідних матеріалів» ; 

- «Кожній речі – нове життя» – конкурс поробок, тощо.  
Цікавим у роботі з дітьми є такий ігровий прийом, як отримання листів-прохань 

від мешканців живого куточка, мешканців лісу, саду, городу. При отриманні такого 
листа діти замислюються над його змістом, обговорюють різні екологічні ситуації, 
вирішують, як можна допомогти тій чи іншій живій істоті, як треба оберігати та 
охороняти природу – свого краю та всієї планети. 

Реалізуючи завдання екологічного виховання, ми намагаємося, щоб кожен 
день перебування дітей у закладі освіти був цікавим та насиченим. Наша мета – 
навчити дитину відноситься до кожного живого організму, як унікальної сутності, що 
має право на життя, сформувати у дітей емоційно-моральне ставлення до природи, 
екологічно грамотну та безпечну поведінку, активну життєву позицію. 

Ключовими аспектами, які забезпечуватимуть досягнення дошкільними 
освітніх цілей сталого розвитку, є співпраця педагогічного колективу, вихованців та їх 
сімей. Таким чином, починати екологічне виховання треба з дошкільного віку,оскільки 
в цей час набуті уявлення можуть надалі перетворитися на міцні переконання, 
знайти своє вираження не тільки у словах і міркуваннях, а й у діях, вчинках. 
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Анотація. В статті висвітлена актуальність проблеми математичного 
розвитку дітей дошкільного віку. Проаналізовано суть поняття «Мнемотехніки». 
Розкрито особливості використання методів мнемотехніки в практичній 
діяльності дошкільників. 

Ключові слова. Актуальність, сприймання, ефективність, використання, 
ознайомлення, вирішування 

Проблема математичного розвитку дітей дошкільного віку є актуальною. Її 
актуальність зумовлюється приоритетними напрямами основних ідей Національної 
доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законів України «Про освіту» і «Про 
дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, спрямованими на 
модернізацію дошкільної освіти, оновлення її змісту, вдосконалення форм, методів 
навчання дітей математичних понять та уявлень.  

Метою навчання математики є різнобічний розвиток особистості дитини та її 
світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування 
математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та 
продовження навчання. 

В освітньому процесі використовується велика кількість методів і прийомів, 
спрямованих на досягнення якомога кращого результату. Але наука, яка дає великі 
можливості для запам’ятовування будь-якої інформації-мнемотехніки. Це напрямок 
психологічної науки, який визначає ,як різновид образної уваги і можливості його 
практичного застосування у різних сферах життя людини. По-іншому, це ігрова 
методика розглядання інформації, в основі якої лежить властиве кожній людині 
уміння уявляти різні образи та фантазувати.  

Досвід роботи з дошкільниками показав, що іноді діти не можуть повністю 
засвоїти інформацію, швидко стомлюються, результативність занять не висока. Тому 
я поставила перед собою мету: впроваджувати засоби мнемотехніки в роботі з 
дітьми дошкільного віку, розвиваючи їх асоціативно - образне мислення, підвищувати 
ефективність процесів різної модельності та її відтворення. Саме відтворення 
отриманої інформації – це важливий аспект інтелектуальних можливостей дітей. 

Дослідженнями математичного розвитку дітей дошкільного віку займалися: 
Л. Виготський, П. Гальперін, Є. Голант, Є. Зейлігер, Є. Кабанова-Меллер, 
З. Калмикова, О. Леонтьєв, Н. Менчинська, І. РавичЩербо, С. Рубінштейн, 
Н. Тализіна, А. Усова довели спроможність дітей старшого дошкільного віку розуміти 
нескладні за змістом наукові поняття, І. Домашенко, С. Ніколаєва, Ф. Фрадкін, 
О. Цеханська розкрили особливості засвоєння дітьми узагальнень.  

За допомогою мнемотехніки під час освітнього процесу вирішуються такі 
основні навчальні та виховні завдання: 

– розширюються творчі можливості дитини завдяки гармонійній роботі лівої 
(логіка) і правої (творчість, образне мислення) півкуль головного мозку;  

– формується вміння ефективно і самостійно вчитися;  
– підвищується самооцінка дитини завдяки результативності в навчанні;  
– зменшуються стреси від навчання;  
– збільшується навчальна мотивація, а з нею успіхи;  
– звільняється час від запам’ятовування для продуктивної та творчої роботи;  
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– розвивається образна пам’ять, яка допомагає сприймати навколишній світ у 
всій красі;  

– полегшується адаптація в соціумі завдяки самостійності дитини в 
інтелектуальній та практичній діяльності;  

активізуються всі внутрішні механізми.  
У технології «Мнемотехніка» запропоновано 5 основних методів засвоєння 

нової інформації: перетворення; зв’язування; порядкова система; підсилення; 
збереження. Кожен метод складається з мнемотехнічних прийомів. Провівши 
аналітичний огляд технології, було виділено певну кількість мнемотехнічних прийомів 
із кожного методу, які можуть бути застосовані в роботі з дітьми дошкільного віку: 
фонетична асоціація, аналогія, трансформація, піктограми, тлумачення, зв’язування, 
сюжет, логічні запитання, небилицю, цифрообраз, наочне моделювання, тактильний, 
гіпербола, комік, небилиця, раціональне повторення, усвідомлення, практичне 
застосування. 

Ураховуючи, що в дошкільному віці переважає наочно-образна пам’ять, 
запам’ятовування має переважно мимовільний характер, методи мнемотехніки 
дозволяють збагатити дитячу уяву асоціаціями із добре знайомими поняттями, дати 
дітям нові знання, спираючись на їх життєвий досвід. Важливим є створення 
позитивного клімату під час організації пізнавальної діяльності, налагодження 
партнерської співпраці між педагогом і вихованцями, здійснення індивідуального 
підходу. Отже, упровадження мнемотехніки в закладах дошкільної освіти 
відбувається за правилом: дитяча уява + позитивні емоції + партнерська співпраця = 
секрет успішного навчання та принципу від простого до складного. 

Одночасне ознайомлення дітей з числом і цифрою впорядковує стихійно 
отримані знання про цифри, поступово підводить дитину до розуміння того, що 
цифра – знак, який вказує на певну кількість предметів.  

Важливо, щоб дитина не сприймала формалізовану символьну інформацію 
(числа, цифри) як слова і знаки, які потрібно запам’ятати і навчитися відтворювати. 
Необхідно, щоб вона поступово розуміла сутність моделі навколишнього світу, яка 
називається математика, суть її символіки, її універсальність. Важливо, щоб роблячи 
перші кроки в математику, дитина мала можливість бачити і розуміти, що з чого 
випливає.  

Перелічуючи певну кількість предметів, вихователь називає число, а потім 
показує, якою цифрою його записують. Розглядаючи з дітьми зображення цифри, 
аналізуючи його, порівнює зі знайомими цифрами, робить образні порівняння.  

При ознайомленні з цифрами важливо навчити дітей, дивлячись на відповідну 
цифру, створювати собі певний образ-асоціацію, тобто згадувати предмети, які 
нагадує їм відома цифра. 

Світ асоціацій людини, а особливо дитини настільки безмежний, що ланцюжок 
логічних зв’язків між предметами та поняттями, які безперервним потоком змінюють 
одне одного, інколи просто не можна зупинити. У нашій свідомості вони існують як 
ціла мережа асоціацій, які містяться в комірці кожного спогаду. Саме завдяки їм з 
часом ми зможемо легше і детальніше пригадати необхідну інформацію.  

Асоціація – в перекладі означає зв’язок. Коли ми чуємо слово, звук, бачимо 
колір, відчуваємо щось на дотик, смак, то в нашій уяві виникає зв’язок (цих слів, 
звуків, дотиків) з іншими, які зустрічалися в нашому житті. Більшу частину інформації, 
яку доводиться запам’ятовувати, ми одержуємо у вигляді слів, цифр.  

Цифри – це виведені на папері сухі, безбарвні, абстрактні карлючки, і людська 
пам’ять до них просто не пристосована .Запам’ятовувати їх дуже корисне. 
Навчившись «оживлювати» їх, перетворювати у сценки, різні історії, діти зможуть 
запам’ятати будь-яке потрібне число. Через систему спеціальних завдань, вправ, ігор 
математичного змісту розвивати у дітей асоціативно-образне мислення.  
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Важливо створити базу для розвитку логічного мислення: нагромадити образні, 
справді необхідні уявлення для його становлення. Дослідження психологів таких як 
О. В. Брушлінський, І. Д. Пасічник доводять, що образне мислення більш властиве 
дитині, ніж мислення аналітичне. Відтак в процесі розвитку вмінь і навичок 
дослідницького пошуку необхідно широко використовувати матеріал літератури для 
дітей, зображувальну діяльність дітей та інші види художньої діяльності, що 
спираються переважно на образне мислення.  

Методи запам’ятовування цифр спираються на властиве кожній людині вміння 
уявляти та фантазувати, і не лише за допомогою зорових уявлень, а й відчуттів 
(тактильних, нюхових, смакових).  

Мнемотехніка-ефективний засіб математичного розвитку дошкільників, вона 
багатофункціональна і дозволяє створювати різноманітні дидактичні ігри: 
мовленнєві, логіко-математичні, настільно-друковані, які допомагають дітям 
навчитися класифікувати предмети, розвивати мовлення, зорове сприйняття, 
образне і логічне мислення, увагу, спостережливість, інтерес до навколишнього світу, 
навички самоперевірки. Підвищує ефективність мнемотехнічних прийомів 
використання комп’ютерних програм, завдяки чому полегшується сприйняття зорових 
образів, підвищується концентрація уваги дітей, заняття перетворюється на 
захоплюючу гру.  

Практична діяльність переконує, що використання технології мнемотехніки 
сприяє не лише активізації пізнавальної діяльності та зростанню якості засвоєння 
програмного матеріалу дітьми, а й підвищенню професійного рівня педагогів, адже 
спонукає їх шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі 
здібності: допомагає налагодженню гармонійних взаємин з батьками. Із метою 
реалізації методичних інновацій, спрямованих на формування компетентності у 
різних сферах життєдіяльності я спробувала почати роботу по впровадженню 
технології мнемотехніки та ефективного забезпечення.  

Я впроваджую методи засвоєння текстової та цифрової інформації на заняттях 
з розвитку мовлення для складання описових розповідей, переказу тексту, 
заучування віршів, загадок скоромовок, прислів’їв тощо. Але я більш детальніше хочу 
розповісти, як можна використовувати комплекс навчально-розвивальних 
методичних розробок Г. Чепурного «Числа та їх таємниці». Це інструментарій для 
ефективного засвоєння складу числа дітьми дошкільного та молодшого шкільного 
віку. Використовуючи мнемотренажери, мнемоігри, казку та інші засоби, не лише 
педагоги, а й батьки мають змогу самостійно допомогти дітям засвоїти склад числа. 
До того ж ця робота сприяє розвитку в дітей зв'язного мовлення, логічного мислення, 
дрібної моторики, формуванню навичок самонавчання.  

Авторська методика передбачає поетапність навчання.  
Перший етап. Вивчення цифрообразів чисел. На цьому етапі при 

ознайомленні дітей з цифрами важливо навчити, дивлячись на відповідну цифру, 
створювати собі певний образ, тобто згадувати предмети, які вона їм нагадує. 
Наприклад: цифрі 1 відповідає образ олівця, цифрі 2 – турботливої ластівки, 3 – 
лисички-сестрички, 4 – затишної хатинки, 5 – запашного яблука, 6 – галасливого 
чайника, 7 – працьовитого молотка, 8 – швидкісної машини, 9 – веселого кита, 0 – 
яскравого сонечка. Секрети запам'ятовування – це мистецтво використання 
асоціацій. Якщо вони є, то дітьми запам'ятовується легко. 

Прийоми мнемотехніки, спрямовані на запам’ятовування цифро образів, 
можна використовувати і під час фізкультхвилинки. 

Спочатку дітям пропонують запам’ятати рухи, що відповідають образам. 
Перевіркою є відтворення цих рухів чи асоціативних слів. Після запам’ятовування 
рухів мнемозарядку проводять у прискореному ритмі. Рухи при цьому демонструє 
вихователь чи хтось з дітей.  



310 

 

На другому етапі, той хто проводить фізкультхвилинку, гучно називає 
словообраз, а діти швидко відтворюють відповідний цьому образу рух. У результаті, 
крім активної роботи різних груп м’язів та активізації процесів пам’яті, в учнів 
поліпшується настрій та зростає продуктивність подальшої навчальної роботи.  

Другий етап. Вивчення історій цифрообразів складу числа.  
З цією метою використовують мнемотренажер «Казкова історія», в якому 

зображені спеціальні історії цифрообразів, що відповідають складу даного числа. У 
цьому тренажері збільшується і сам цифрообраз числа, яке вивчається. 
Обов'язковим моментом ефективного засвоєння складу числа є рефлекторне 
перетворення цифр у дані образи і навпаки. Далі за допомогою прийому «Гіпербола» 
цифрообраз числа, склад якого треба вивчити, збільшується і розміщується у центрі 
малюнка. Навколо центрального образу за допомогою прийому «Синтез» 
розташовуються попарно цифрообрази, що відповідають даному складу числа.  

Наприклад, центральним образом малюнка для вивчення складу числа 8 є 
швидкісна машина. На малюнку навколо машини розташовані попарно цифрообрази 
чисел, що формують склад числа 8: два будиночки (4+4), ластівка з чайником (2+6), 
яблуко з лисичкою (5+3) та олівець з молотком (1+7). Прийом «Сюжет» дає 
можливість краще запам'ятати весь перелік складу числа, використовуючи таку 
історію: «Зі швидкісною машиною трапилася прикра річ – перегрівся двигун машини. 
Лисичка з яблуком, які їхали в ній, не знали, що робити. Але їм на допомогу 
прилетіла Ластівка з повним чайником води для охолодження двигуна машини. 
Також відремонтувати машину погодився Олівець зі своїм молотком. Після ремонту 
всі друзі відпочиватимуть у двох будиночках, які стоять на лузі». Крім того, для 
поліпшення засвоєння можна використати прийом «Ритмізація» і запропонувати 
дітям вірш: Ось Машина зупинилась – їхати не може. Що робити, як рушати, хто їй 
допоможе? Ось шукають, що зламалось, Яблуко й Лисичка, Принесла у чайнику 
Ластівка водички. Молотком наш Олівець все відремонтує, Що зламалось, 
відкрутилось, що свистить, парує. А зробивши добру справу, справжні, вірні друзі 
Відпочинуть в двох будинках, що стоять на лузі. Так, використовуючи знання 
асоціативних образів цифр, діти, не напружуючись та зацікавлено вивчають склад 
числа.  

 
Третій етап. Закріплення вивчення складу числа.  
Спочатку для закріплення матеріалу пропонується використати 

мнемотренажер «Хто там?». Для мотивації вивчення складу числа і навчання 
рахунку – пропонується гра «Країна чисел». Дана гра, завдяки емоційній пам'яті, 
ефективно закріплює знання про склад числа, формує вміння рахувати.  

Четвертий етап. Сертифікація та нагородження. 
Одним з мотиваційних моментів ефективного вивчення складу числа є 

прагнення дитини отримати диплом «Майстер складу числа». Це додатково 
стимулює дітей на продуктивне навчання.  
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Крім висвітлених прийомів мнемотехніки, можна застосовувати низку інших, 
зокрема: створювати колажі з використанням образів головних персонажів; 
вигадувати різні розповіді за їх участю; вигадувати загадки, побудовані на основі 
прийому аналогії; шифрувати різні слова за допомогою прийому піктограми. 
Особливе місце в роботі з дітьми займає дидактичний матеріал у формі 
мнемотаблиць, мнемотренажерів, що значно полегшують дітям оволодіння та 
запам’ятовування складу числа, порядкової та кількісної лічби та відповідність цифри 
кількості.  

Як свідчить практика, під час традиційного вивчення складу числа більшість 
дітей стикається з труднощами. Тож в цій роботі можна застосувати оригінальний 
прийом ейдотехніки – «цифрообраз», суть якого полягає в поданні та сприйманні 
дітьми цифрової інформації в образній формі.  

Завдяки яскравості образів, активізації уяви та асоціативного мислення навіть 
складну інформацію діти легко запам’ятовують і усвідомлюють, а значить- здатні 
чітко відтворити.  

Мнемотехнічні прийоми особливо важливі для дошкільнят так, як розумові 
завдання вирішуються з преважним сприйманням матеріалу через зорові канали, а 
не через вербальні. Саме тому у мнемотехніці використовуються мнемотаблиці - 
схема, в яку закладена певна інформація.Під час різних видів діяльності дітей 
педагоги можуть замінювати демонстраційний та роздатковий матеріали 
мультимедійними засобами. Завдяки використанню мультимедійних засобів 
навчання діти виявляють більший інтерес до запропонованої теми, ліпше 
запам’ятовують і відтворюють інформацію.  

Мнемотехнічні прийоми можна використовувати і для індивідуальних занять з 
дітьми, які випереджають однолітків у інтелектуальному розвитку або відстають від 
них, а також для розвитку психічних процесів, необхідних для інтелектуальної 
діяльності - сприймання, уваги, пам’яті, мислення; розвитку дрібної моторики рук.  

Висновок 
Під час проведення роботи я переконалася, що використання технології 

мнемотехніки сприяє не лише активізації пізнавальної діяльності та зростанню якості 
засвоєння програмного матеріалу дітьми, виховує в дітях упевненість у собі та 
власних можливостях, а й підвищенню професійного рівня педагогів, адже спонукає 
їх шукати нові нетрадиційні форми і методи навчання, проявляти творчі здібності; 
допомагає налагодженню гармонійних взаємин з батьками.  
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РАНКОВІ ЗУСТРІЧІ – ОДНА З УМОВ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ-ДОШКІЛЬНИКА 
 

Анотація. В статті розкрито значення формування особистісної 
компетентності дитини дошкільного віку, одну із умов її формування – ранкові 
зустрічі та методику їх проведення. 

Ключові слова: особистісна компетентність, ранкові зустрічі, дошкільна 
зрілість, чинники відносин дорослого з дитиною. 

«Дитина є явищем у нашому земному житті,  
а не випадковістю; дитина як явище несе в собі  

своє життєве завдання, життєву місію.  
Створюйте такі умови, щоб дитина усвідомила  

велич добрих слів, думок, вчинків, відповідальність за них»  
Ш. О. Амонашвілі 

Процес модернізації України, її соціально-політичний стан спрямовані на 
входження в європейський простір, що зобов’язує до прогресивних змін та пошуку 
нових стратегій розвитку у сфері дошкільної освіти. Головним завданням змін на 
даному етапі виступають удосконалення змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей 
та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини.  

Сучасний розвиток дошкільної освіти характеризується переходом від 
традиційної моделі виховання до розвивальної конструктивної моделі, орієнтованої 
на результат. Актуальним питанням сьогодення є створення сприятливих умов для 
особистісного становлення й творчої самовираженості кожного дошкільника, 
формування його життєвої компетентності.  

Спілкування, гра, мистецько-творча, пізнавально-дослідницька, побутово-
господарська діяльність, виконують функції змістовного збагачення культурним 
досвідом практичної діяльності та взаємодії дитини з іншими людьми, що забезпечує 
якісні зміни її особистісного зростання, сприяє розвитку життєвих навичок і 
компетентностей, які є результатом дошкільної освіти. Дитина, в якої розвинені 
вольова регуляція, самостійність, основи світогляду та своєрідна критика світу, 
мотивація до прояву різного роду активності, усвідомлення себе та життєві навички, - 
це дитина, яка демонструє дошкільну зрілість, сформованість особистісних 
компетентностей. Її життєво важливі особистісні характеристики поведінки та 
діяльності мають прояв у позитивному ставленні до світу, себе та інших, адекватній 
самооцінці, готовності до взаємодії з дітьми й дорослими, прагненні бути частиною 
групи, здатності співчувати, надавати та просити про допомогу, а також до 
самостійного розв’язання посильних для дитини життєвих проблемних ситуацій. Такі 
особистісні досягнення складають основу для формування наскрізних умінь, що 
потрібні людині впродовж всього життя.  

У процесі становлення особистісної компетентності важливим є чинники 
взаємин дитини з оточенням (соціальним, предметним, природним). Особливого 
значення для дитини дошкільного віку набуває чинник ставлення дорослих до дітей в 
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особистісно-зорієнтованому просторі закладу дошкільної освіти та сім’ї. Потребують 
свідомої уваги з боку дорослих, такі аспекти як:  

• повага та любляче ставлення до дітей;  
• компетентність і справедливість;  
• рух виховання від критики помилок і оцінювання до підтримки успіху та 

досягнень ;  
• формування вміння долати труднощі відповідно до віку і можливостей 

дитини; 
• привабливість освітнього простору в групі та зацікавленість педагогів 

справами дітей;  
• вимогливість до вихованців;  
• оптимальне використання часу для виховного впливу;  
Для формування особистісної компетентності дитини необхідно створювати 

певні умови. Особистісне ставлення дитини відбувається з перших годин 
перебування в соціумі (у т.ч. сім’ї) після народження дитини та продовжується увесь 
період дошкільного дитинства в емоційно забарвленому спілкуванні. Сім’я дитини – 
це мікросистема, в якій дитина починає формуватися як особистість у родині з її 
особливою культурою, атмосферою, переконаннями, установками, стосунками між 
батьками.  

Тому і вдома, і в закладі дошкільної освіти дорослим потрібно створювати 
атмосферу довіри на основі емоційно забарвленого спілкування, в якому домінують 
позитивні емоції і повага до дитини. Педагогам необхідно частіше звертатись до 
дітей індивідуально й привітно на ім’я, розуміти, чому деякі діти не реагують на 
загальне звернення. Однією з результативних умов формування особистісної 
компетентності є організація ранкових зустрічей в закладах дошкільної освіти. Діти 
мають відчувати, що вони бажані, на них чекають, їм раді. Створення й підтримка 
такої атмосфери починається з ранкової зустрічі кожної дитини щодня. По-перше це 
дружнє й уважне привітання дитини, щойно вона прийшла з дому в садочок. 
Вихователь повинен вітатися привітно, дивлячись в очі дитині, з легкою посмішкою, 
спокійним голосом і лагідною інтонацією. Від цього залежить налаштування на 
дружній колектив й довірливе спілкування з дитиною протягом усього дня. По-друге, 
це ранкова структурована бесіда з дітьми у колі на килимі, до початку організованих 
дорослим спільних справ (коли вже усі діти прийшли в групу).  

Ранкові зустрічі складаються з 4 основних компонентів: привітання, обмін 
інформацією, спільною діяльністю з усією групою дітей та щоденних новин, що дає 
змогу педагогу залучити кожну дитину до спілкування відповідно до її власного 
досвіду і бажання.  

У своїй педагогічній практиці проводжу ранкові зустрічі дітей для того, щоб 
день пройшов цікаво, налаштовую малят на гарний настрій з перших годин 
перебування в групі дитячого садка.  

Для чого проводяться ранкові зустрічі?  
1. Привітання і вправи зранку підвищують культуру спілкування між дітьми та 

дорослими, виробляють звичку вітатися.  
2. Піднімають настрій, налаштовують на позитив.  
3. Допомагають домогтися доброзичливої атмосфери в колективі.  
4. Розвивають навички колективної взаємодії.  
5. Допомагають засвоєнню матеріалу по будь-яких темах.  
У молодшій групі ранкові вітання допомагають дітям познайомитися, 

запам’ятати один одного, дізнатися відмінні риси кожної дитини.  
В середній та старшій групах обряд ранкових зустрічей працює як мотивація до 

продуктивного і захоплюючого дня, а також допомагає створити правильний 
емоційний настрій.  
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Те, як дитина проявляє себе в подібній діяльності, допомагає мені оцінити її 
настрій, психічний стан.  

Перш ніж розпочати ранкові зустрічі, я звертаю увагу дітей на себе, щоб 
зібрати їх. Зазвичай, прошу всіх стати в коло, щоб почати вітання: «До 3 рахуємо і у 
колі крокуємо. Раз, два, три. Вправо, вліво подивились і у колі ви зустрілись».  

Також під час проведення ранкових зустрічей використовую іграшки. 
Наприклад: беру м’яку іграшку сонечко і промовляю слова віршика «Коли сонечко 
іде, за собою день веде, станем разом всі у коло, станем сонечком у колі». Після 
цього передаю сонечко і промовляю дитині, що знаходиться найближче і бажаю їй 
доброго ранку: Доброго ранку Артемчику! Артем повертається, бере іграшку сонечко і 
передає її наступній дитині, вітаючись з нею (сонечко іде по колу, діти вітаються один 
з одним).  

Для привітання використовую такі віршовані рядки: «Візьмемось за руки, 
станемо у коло, радість та посмішка хай сяють навколо», «У цій групі ми всі друзі, ти і 
я, добрий день тому хто справа, добрий день тому хто зліва, ми – одна сім’я», 
«Добрий день, добрий день, добрий день скажу, як ранок настане в садочок іду».  

Під час ранкових зустрічей проводжу різні ігри. Одна з таких – гра «Друг». 
Дитина бере барабан, стукає по ньому і промовляє «Де мій друг? Тут мій друг! Його 
(її) звати.. (називає ім’я дитини, яка стоїть поруч). Передає барабан сусідові і все 
повторюється, поки він не повернеться до мене. Цікава гра «Чарівний голосок» 
Дитина стає в центрі кола, тримаючи в руках дерев’яні палички і заплющує очі. Діти 
тримаючись за руки ідуть по колу, промовляючи: один, два, три, чотири, п’ять! Будеш 
друга впізнавать, коли скажеш: «Стій, стій, стій», – відгадай ти голос чий. Дитина 
ведучий промовляє: «тій, стій, стій і коло зупиняється. На кого показує паличка, той 
промовляє ім’я ведучого (цікаво, коли діти намагаються змінити свій голосок). 
Ведучий має вгадати, хто його покликав, якщо відгадав правильно, ця дитина стає 
ведучим.  

Гра «Добрий день» – діти промовляють віршик і супроводжують його 
імпровізованими рухами:  

Добрий, добрий день – друзів я вітаю (махають руками, кивають головою, 
вітаються ліктями).  

В цей чудовий світлий день щиро побажаю, щоб були ми всі здорові 
(розпрямляють спинки, розводять руки в сторони, усміхаються). Не сварилися 
ніколи (заперечливо рухають вказівним пальчиком).  

Щоби наша вся сім’я, була дружною щодня (усі беруться за руки)  
Якщо буде хтось сумний (показують сум)  
Підбадьор його мерщій (прикладають пальчики до кутиків губ і розтягують 

губи в усмішку).  
В гру пограйте, заспівайте, або в танці закружляйте (кружляють в парах). 

Можна ще просто обійнятися (обнімаються)  
Гра «Човник».  
Я вибираю діток, які утворюють «човник» (2 діток сідають в центрі кола і 

з’єднують витягнуті ноги на ширині плечей)  
Усі діти промовляють:  
Пливи «човник» морем, гойдайся на хвилях. Купається в морі (називаю ім’я 

дитини) залізай у човник!  
Дитина, ім’я якої було названо, залізає у «човник», гра починається знову і 

продовжується доти, поки в «човнику» не залишиться місця. Я спонукаю дітей 
посунутись, щоб у «човнику» помістилось якомога більше «пасажирів».  

Насувається шторм, вітер дме (імітують, як дме вітер. Дме, дме…..і перевертає 
човник, «пасажири» мають, не зашкодивши одне одному, показати, як човник 
перевернувся і як вони попадали у воду.  
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Ще проводжу з дітьми під час ранкових зустрічей гру «Привид під ковдрою». 
Один гравець скручується калачиком на килимі в центрі кола, його з головою 
вкриваємо легкою ковдрою, дітки разом співають пісеньку про симпатичного привида, 
який живе під ковдрою і до нього приходять друзі, яких він не бачить. Закінчується 
гра словами: «відгадай привид хто я?»  

Ці слова промовляють діти, змінюючи голос, на грубий чи високий. Дитина під 
ковдрою вгадує, гравець займає його місце».  

Працюючи в старшій групі обговорюю з дітьми правила ранкових зустрічей: 
• Гарний настрій;  
• Уважно слухати один одного;  
• Підняти руку, якщо хочеш щось сказати;  
• Говорити голосно та чітко;  
Обмінюємося інформацією з дітьми.  
Ранкові зустрічі планую за темами:  
• «Чарівні слова»;  
• «Як ми спілкуємося»;  
• «Наші іграшки»;  
•  «Твоя і моя безпека»;  
•  «Природа – друг, коли ми її добре знаємо»;  
• «Щоб по місту мандрувати, треба правила всі знати»;  
• « «Збережемо чистим довкілля»;  
• «Корисна – не корисна їжа»;  
• «В гостях у Феї чистоти»;  
• «Догляд за кімнатними рослинами»;  
• «Як ми допомагаємо вдома батькам»;  
• «Про здоров’я дбаємо – віруси долаємо»;  
Далі за розкладом проводжу ранкову гімнастику. Після ранкової гімнастики 

приходить час щоденних новин:  
Сьогодні з прогнозом погоди нас познайомить Марійка.  
Марійка: Зараз – осінь, 3-й місяць – листопад. На вулиці холодно, морозно, 

дерева і кущі стоять голі.  
А тепер діти будемо мити руки і сідати снідати. Далі у нас буде цікаве заняття 

по природі: дізнаємось, що таке листопад і попробуємо його передати в малюнку.  
– Дітки, я бажаю вам сьогодні гарного дня, бадьорого настрою!  
Після впровадження ранкових зустрічей, під час яких ми з дітьми вчимо цікаві 

привітання, нові ігри, виконуємо руханки, вчимося ділитись новинами діти з стали 
згуртованішими, з задоволенням відвідують дитячий заклад. Мені приємно, адже я 
створюю позитивний настрій діткам на цілий день.  
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ПОРУШЕННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. У статті висвітлюється проблема розвитку зв’язного мовлення 

у дошкільнят, методи та прийоми, які слід використовувати під час роботи з 
дітьми. 

Ключові слова: мова, мовлення, зв’язне мовлення,мовленнєвий розвиток. 
Мова – це не просто засіб спілкування, а щось 

більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти 
духовного життя народу, його історична пам'ять, 
найцінніше надбання віків, мова – це ще й музика, 
мелодика, фарби, буття, сучасна, художня, 
інтелектуальна і мисленнєва діяльність народу. 

Олесь Гончар 
Мова – невичерпне багатство, яким природа обдарувала людину, його можна 

примножити, а можна й непомітно розгубити. Тому перед нами стоїть завдання: 
прищепити дитині любов до слова, навчити її чітко, красиво і влучно 
висловлюватися. Адже мовленнєвий розвиток – це цілісний розвиток всієї 
особистості дитини. Нажаль, спостерігаючи за своїми вихованцями, я все частіше 
спостерігаю такі проблеми, як: бідний словниковий запас, невміння узгоджувати 
слова в реченні, порушення звуковимови, уваги. У дітей не виходить описати подію, 
тому що діти не можуть вибудувати ланцюжок розповіді. Тому, на мою думку, 
педагогам та батькам необхідно формувати у дітей здатність зв’язано, послідовно, 
граматично правильно викладати свої думки, розповідати про різні події, 
переказувати художні твори. Важливо піклуватися про своєчасний розвиток 
мовлення дітей, приділяти увагу її чистоті й правильності. Чим багатше і правильніше 
мовлення дитини, тим легше їй висловлювати свої думки, тим ширші її можливості у 
здійсненні пізнавальної дійсності, змістовніші й повноцінніші взаємини з дітьми і 
дорослими, тим активніше відбувається її психічний розвиток. Будь-яке порушення 
мовлення може відбитися на діяльності і поведінці.  

Спостерігаючи за дітьми, ми можемо побачити, що діти, які погано 
розмовляють, усвідомлюючи свій недолік, стають мовчазними, сором’язливими, 
нерішучими. Особливо важливе значення має розвиток зв’язного мовлення дитини 
дошкільного віку.  

Адже зв’язне мовлення – це вища форма мовномисленнєвої діяльності, яка 
визначає рівень мовного і розумового розвитку дитини. Оволодіння зв’ язним 
мовленням складає найважливішу умову успішної підготовки дитини до навчання у 
школі.  
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Саме тому у нашому садочку була створена логопедична група для діток з 
порушенням мовлення. Логопедична робота передбачає комплекс корекційно-
розвиваючих заходів, що містять різні форми й методи роботи з дітьми, що мають 
вади звуковимови. Моя робота, включає в себе орієнтовні практичні завдання, 
спрямовані на корекцію порушень звукосприймання, що сприяють удосконаленню 
мовних і розумових здібностей дітей (уваги, сприймання, пам’яті, різних операцій 
мислення: аналізу, узагальнення, порівняння, абстрагування). 

У логопедичну групу зараховують дітей старшого дошкільного віку, у яких 
наявні різноманітні відхилення усного та писемного мовлення. Адже формування 
зв’язного мовлення в дошкільників є першорядною важливістю в системі організації 
логопедичної допомоги. Дуже важливо навчити дітей не тільки передавати свої 
думки, але й планувати своє мовлення, самостійно орієнтуватися в сюжеті й діях 
головних героїв, визначати зміст свого висловлення. 

Зв’язне мовлення – це не просто послідовність пов’язаних одна з одною думок, 
виражених точними словами в правильно побудованих реченнях, зв’язне мовлення – 
це всі досягнення дитини щодо засвоєння рідної мови, зокрема його звукової 
сторони, словникового запасу й граматичного ладу. По тому, як діти висловлюються, 
можна робити висновок про рівень їхнього мовленнєвого розвитку. У дітей без 
мовленнєвої патології в онтогенезі зв’язне мовлення розвивається поступово разом з 
розвитком мислення, пов’язаним з розвитком діяльності й спілкування. Дошкільники 
із загальним недорозвиненням мовлення значно відстають від однолітків щодо 
опанування навичок зв’язного мовлення. У дітей із загальним недорозвиненням 
мовлення помітні труднощі програмування змісту розгорнутих висловлень та їхнього 
мовленнєвого оформлення.  

Розвиток зв’язного мовлення – це послідовна навчальна робота, що повинна 
бути планомірною й систематичною. Логопед ознайомлює дітей зі зразками 
правильного мовлення, допомагає аналізувати, сприяє накопиченню знань, звуковим 
морфологічним і синтаксичним закономірностям мовлення. Важливу роль сьогодні 
відіграють нові, інноваційні форми проведення логопедичних занять з розвитку 
зв’язного мовлення. Інноваційні форми роботи допомагають дошкільникам з 
мовленнєвими порушеннями впоратися із сором’язливістю, сприяють розвитку 
мовлення, пам’яті, уваги, посидючості, розширенню кругозору, активізують 
мовленнєве спілкування. Головне завдання розвитку зв’язного мовлення дитини є 
удосконалення монологічного мовлення. Це досягається за допомогою різних видів 
діяльності: переказ літературних творів, складання описових розповідей про 
предмети, об'єкти, природні явища, створення різних типів творчих розповідей, 
запам'ятовування віршів, а також складання розповідей за малюнком. Всі ці види 
діяльності актуальні у роботі над розвитком зв’язного мовлення. І для досягнення цієї 
мети я у своїй роботі використовую нетрадиційні форми роботи з дітьми. Одна з 
таких форм в системі занять з розвитку зв’язного мовлення, це – мнемотехніка.  

Мнемотехніка – це схеми, в основі яких лежать асоціації, що допомагають 
запам’ятовувати і відтворювати інформацію. Принципи її дії ґрунтується на тому, що 
у дошкільнят дуже розвинена зорова пам’ять і образне мислення. Також 
використовую кінезіологічні вправи, пісочну терапію, музикотерапію, інформаційно – 
комп’ютерні технології та інше.  

Своєчасне оволодіння мовленням – основа розумового розвитку дитини. 
К. Ушинський говорив, що «ідне слово є основою всякого розумового розвитку і 
скарбницею всіх знань. Тому так важливо піклуватися про своєчасний розвиток 
мовлення дітей, приділяти увагу її чистоті й правильності». 
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Анотація. В статті розглядається проблема готовності дитини 

дошкільного віку до навчання у школі відповідно до оновленої редакції Державного 
стандарту дошкільної освіти. Аналізуються компоненти фізіологічної (фізичної) 
та психологічної (інтелектуальної, особистісної, соціальної) готовності дитини 
до школи.  

Ключові слова: готовність дитини до школи, фізіологічна готовність, 
психологічна готовність, інтелектуальна готовність, особистісна готовність, 
соціальна готовність, вольова готовність, мотиваційна готовність.  

Проблема готовності дитини дошкільного віку до шкільного навчання цікавить 
багатьох науковців, педагогів, психологів та батьків. Розв’язання даної проблеми 
відображено у працях багатьох дослідників минулого та сьогодення, зокрема: 
Л.Божович (вказувала на розвиток мисленнєвої діяльності, пізнавальних інтересів, 
соціальної ролі дитини), Л.Венгер (поняття готовності до школи визначав, як набір 
необхідних знань, умінь та навичок у дітей, які є фундаментом для усестороннього 
розвитку дитини), Д. Ельконін (наявність необхідних передумов навчальної 
діяльності, які він формулював на основі параметрів психологічної готовності) тощо.  

У зв’язку з реформуванням освіти, оновлюються стратегії розв'язання даної 
проблеми, ведеться підбір ефективних форм, засобів, методів та прийомів навчання 
дітей. Так, у Законі України «Про дошкільну освіту» чітко визначено обов’язковість 
підготовки дитини до навчання в школі. Саме тому, на сьогоднішній день, перед 
закладом дошкільної освіти стоїть відповідальне завдання по розвитку у дітей 
базових здібностей, які служать основою для різнобічного розвитку особистості на 
наступних етапах життєдіяльності. 

У психологічному словнику поняття «готовність до шкільного навчання» 
розглядається як сукупність морфо-фізіологічних особливостей дитини старшого 
дошкільного віку, яка забезпечує успішний перехід до систематичного, 
організованого шкільного навчання. Це бажання й усвідомлення необхідності 
вчитися. Воно виникає в результаті соціального дозрівання дитини, появи у неї 
внутрішніх протиріч, які визначають мотивацію до навчальної діяльності [1, ст. 8].  

Відповідно до норм вікової психології, готовність дитини до школи формується 
між шостим і сьомим роком життя, але потрібно враховувати індивідуальний темп та 
напрям розвитку кожної дитини, а він у кожної свій. Тому на питання: Чи готова 
дитина до школи? Мають відповісти педагоги, спеціалісти на чолі з практичним 
психологом закладу дошкільної освіти, орієнтуючись на ключові для дошкільної 
освіти компетентності дитини.  

https://res.in.ua/vipravlennya-poru
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У Базовому компоненті дошкільної освіти (Державний стандарт дошкільної 
освіти) у новій редакції [2] чітко визначені ключові компетентності, які формуються у 
дітей через різні види діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», 
«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра 
дитини», «Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» 
створюють базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на наступних рівнях 
освіти у початковій та середній школі. Всі напрями дошкільної освіти продовжено в 
початковій школі через освітні галузі: мовно-літературну; математичну; природничу; 
технологічну; інформативну; соціальну і здоров’язбережувальну; громадську та 
історичну; мистецьку; фізкультурну [2, ст. 5].  

У психолого-педагогічній літературі готовність дітей до школи визначається як 
комплекс взаємопов’язаних компонентів фізіологічного (фізичною готовністю) та 
психологічного (інтелектуальною, особистісною, соціальною готовністю).  

Одним із найважливіших показників готовності дитини до школи, на мою думку, 
є фізична готовність, тому що здоров’я дитини є основою успішності та 
працездатності першокласника. Фізіологічна готовність включає в себе наступні 
показники:  

- Належний стан здоров’я, здатність організму до протистояння 
негативних впливів (освітній напрям «Особистість дитини»);  

- Загальний фізичний розвиток (показники антропометричного розвитку, 
стан розвитку слуху, зору, нервової системи тощо);  

- Розвиток рухової активності дитини, дрібної моторики рук, координації; 
- Розвиток культурно-гігієнічних навичок та навичок самообслуговування.  
Отже, фізичний стан розвитку дитини і визначає рівень готовності її до школи, 

здатність до навчального навантаження, рівень працездатності, вміння швидко 
орієнтуватися і пристосовуватися у нових умовах, швидко відновлювати свої сили та 
бути активним під час навчання.  

До психологічної готовності відносимо: інтелектуальну, особистісну, соціальну.  
Інтелектуальна готовність – це найбільш суперечливе поняття, оскільки батьки 

дещо інший зміст вкладають у нього, і цьому рівню підготовки надають великого 
особливого значення. Інтелектуальна готовність дитини до школи передбачає:  

- рівень сформованості світогляду дитини;  
- розвиток всіх психічних процесів (пам'ять, увага, уява, мислення, 

сприйняття і т.д.); 
- мовленнєвий розвиток (освітній напрям «Мовлення дитини» визначає: 

мовленнєву, комунікативну та художньо-мовленнєву компетентності); 
- пізнавальний та сенсорний розвиток (освітній напрям «Дитина в 

сенсорно-пізнавальному просторі»: предметно-практична, технологічна, сенсорно-
пізнавальна, логіко-математична, дослідницька компетентності);  

- інтерес до знань та отримання додаткових знань шляхом дослідницької 
та пошукової діяльності;  

- вміння сприймати, аналізувати та виконувати отримані завдання, 
наполегливо долати труднощі.  

Формування інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі, включає в 
себе: розвиток пам’яті, мислення, мовлення, тобто загальних розумових здібностей, 
сформованість яких сприяє успішному засвоєнню шкільних предметів.  

Особистісна готовність визначається рівнем розвитку мотиваційної, вольової 
сфери та самосвідомості дитини. Школяр повинен керувати своєю поведінкою, 
емоціями та бажаннями, зосереджуватися на навчальній діяльності. І для того, щоб 
цього досягти, у дитини має бути сформована мотиваційна готовність, тобто дитину 
має приваблювати не зовнішня сторона навчання в школі (форма, портфель та інші 
шкільні атрибути), а наповнюваність та зміст навчання (хочу багато знати і вміти). 
Воля – також відіграє не останнє місце у підготовці дитини до школи, оскільки це є 
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зусилля дитини над собою, та формування почуття «потрібно». І, звичайно, 
самосвідомість, яка проявляється у самооцінці, впевненості у своїх силах, 
самоконтролі, самостійності. Дитина повинна розуміти, що навчання в школі потрібне 
в першу чергу їй самій, а не вчителям, батькам та ін. 

Період переходу дитини з дошкільного дитинства до школи – є дуже чутливим 
та складним. У формуванні соціальної готовності, важливу роль відіграє той соціум, 
який оточує дитину. Майбутній школяр отримує «нову соціальну роль» та вчиться 
налагоджувати взаємовідносини з оточуючими дітьми та дорослими. Шкільне 
навчання починає приваблювати дітей, ще на досить ранніх етапах розвитку, 
більшість дітей статус «школяр» сприймають як дорослішання та авторитетність 
серед друзів. Саме тому, дуже важливим, є не зіпсувати ці уявлення у дітей, а 
навпаки підтримати та допомогти у доланні труднощів, які постають уже під час 
навчання у школі.  

Висновки. Отже, дошкільне дитинство є періодом інтенсивного розвитку 
дитини, та від рівня цього розвитку значною мірою залежить успішність її розумового 
виховання, стан сформованості загально-навчальних умінь і навичок, на що і 
зосереджується дошкільна освіта.  

Як зазначено в Базовому компоненті дошкільний вік є фундаментом розвитку 
базових компетентностей і навичок, необхідних людині протягом життя. Він 
передбачає взаємодоповнювальний розвиток емоційних, інтелектуальних, вольових 
якостей та процесів, досягнення відповідної до цього віку психофізіологічної / тілесної 
та психологічної зрілості. Це надає дитині можливість опанувати нову соціальну 
ситуацію розвитку – перехід до систематичного шкільного навчання, оволодіння 
новою соціальною роллю учня та відповідними функціями та діями, які сприяють 
формуванню навчальної діяльності [2, ст. 36]. А дошкільний навчальний заклад є 
стартовою платформою особистісного розвитку дитини, перед яким стоїть важливе 
завдання реалізації вищесказаного. 
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Анотація. У статті розкривається питання підготовки дошкільників до 

навчання у школі, використовуючи різноманітні форми та прийоми роботи зі 
зміцнення здоров'я дітей та повноцінного фізичного розвитку. 
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комплексний підхід; точковий масаж. 

З перших днів навчання у школі дитині необхідно перебудовувати своє життя, 
змінити звички. Під час кожного уроку та навіть під час перерви дитина має 
дотримуватись нових вимог та правил. Проблема підготовки дітей до школи є однією 
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із основних завдань дошкільної освіти. Від цього багато в чому залежить адаптація 
дитини до шкільного навчання, її успішність та соціальне благополуччя.  

Розуміння цієї проблеми, вихователями та батьками майбутніх першокласників 
привело до значного збільшення рівня обсягу освітньо-пізнавальної діяльності та 
прискорення темпів розвитку сучасного дошкільника. Батьків цікавить питання: «Чому 
одна дитина готова до школи вже у 6 років, інша – у 6,5 років, третя лише в 7 років та 
навіть пізніше? Темпи дозрівання психологічних функцій, необхідні для навчання у 
школі в усіх дітей різні.  

В останні роки зросла кількість дітей, які мають проблеми зі здоров`ям. 
Здоров'я дитини формується під впливом різних факторів: спадковості, способу 
життя, стану довкілля де проживає людина. На думку вчених, дошкільний вік 
відноситься до одного із критичних періодів у житті дитини. У цьому віці відбувається 
бурхливе наростання сили та активності нервових процесів, формується найвища 
нервова діяльність. Нервові процеси відрізняються швидкою виснаженістю, тому 
емоційна перенапруга пов'язана зі зростанням частоти невротичних реакцій. Батьки 
та педагоги нерідко зустрічаються з такими проявами у поведінці дітей, як часта 
зміна настрою, підвищена дратівливість, плаксивість, стомлюваність. Діти погано 
засинають, гризуть нігті, крутять волосся або багато та хаотично рухаються. Їхнє 
м'язове навантаження зменшується через об'єктивні причини: у багатьох сім'ях 
потреба дошкільнят в русі задовольняється далеко не повністю, перевага надається 
телевізору, комп'ютерним іграм, у найкращому разі «сидячим» іграм (лото, доміно, 
мозаїка). У дітей практично немає можливості активно рухатися, та й деякі батьки 
надмірно захоплюються інтелектуальним розвитком своїх дітей. Стати посидючою, 
здоровою, розумною, витривалою дитина зможе тільки в тому випадку, якщо буде 
повністю задоволена її природна потреба у русі. Виконання дитиною фізичних вправ 
не тільки вдосконалює його рухову сферу, а й стимулює розумовий розвиток, сприяє 
накопиченню емоційного та вольового досвіду, розвиває почуття колективізму та 
вміння діяти за правилами. Саме тому зростає роль фізичної культури у всебічному 
розвитку дитини. Досягти успішності та повноцінного фізичного розвитку дітей можна 
лише за умови комплексного підходу педагогів та батьків. У цьому провідна роль 
належить дорослому. Його поведінка, вчинки, характер взаємодій з дітьми та 
дорослими є для дитини прикладом. У роботі вихователя та батьків важливим є 
залучення дошкільнят до дотримування ними правил та норм взаємовідносин у групі 
з однолітками, формування бажання виконувати їх у повсякденному житті [1, с. 43]. З 
дітьми слід проводити виховні індивідуальні та групові бесіди. У розмові вихователь 
може запитати про те, як поводилася дитина вдома чи в гостях, чи не засмучувала 
маму, тата, бабусю, чим допомагає дорослим, молодшим сестричкам та братикам. 
Таким чином, дитина навчається аналізувати свої вчинки та оцінювати власну 
поведінку.  

У закладах дошкільної освіти, заняття є основною формою організації не лише 
освітнього, а й виховного процесу. Також слід використовувати не тільки ігри, а й 
художні засоби, що впливають на естетичні та моральні почуття дітей. Обов`язково 
потрібно приділяти увагу питанням охорони та зміцнення здоров'я дітей, їх 
повноцінному фізичному розвитку, підвищенню рухової активності. 

У нашому закладі проводяться фізкультурно-оздоровчі заходи, де однією з 
ефективних форм роботи з дошкільниками для виховання здорового життя є «Дні 
здоров'я». Розроблено план оздоровчо-розважальних заходів: «Осінні забави», 
«Зимові забави», «Весняні забави», де створюються сприятливі умови не тільки для 
фізичного розвитку, зміцнення здоров'я всіх учасників, а й для формування між 
дітьми та батьками стосунків, заснованих на любові, взаєморозумінні, творчості. Під 
час оздоровчо-розважальних заходів з дошкільниками проводяться: естафети, 
фізичні вправи, рухливі ігри, загадки, вірші, зустрічі з казковими героями, несподівані 
сюрпризи тощо. Діти люблять свята, а якщо поряд тато чи мама – це свято подвійне! 
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Скільки радощів, щастя можна побачити на дитячих обличчях! У дітей одне 
прохання: організовувати такі свята частіше! Спільні свята з батьками надовго 
залишаються у пам'яті дорослих та дітей.  

З метою зміцнення здоров'я наших вихованців ми використовуємо не лише 
рухливі ігри, а й нетрадиційні форми оздоровлення дітей: гімнастика для очей, 
дихальна гімнастика, точковий масаж. Найпростіший спосіб точкового масажу – це 
котіння по підлозі гімнастичної палиці стопами ніг. Усім вже відомо, що на ступнях ніг 
знаходяться "китайські точки". Ця вправа позитивно впливає на діяльність усіх 
органів та систем організму. Котити палицю сидячи на стільці потрібно від 3 до 10 
хвилин. Точковий масаж проводять 2 рази – вранці та ввечері. У періоди поширення 
простудних захворювань потрібно збільшити кількість сеансів. Щоб використати 
точковий масаж правильно, потрібно робити масаж середнім та вказівним пальцями, 
злегка натискаючи на них.  

Під час проведення точкового масажу, можливо використовувати художні 
твори, які діти легко запам`ятовують та промовляють із великим задоволенням [4]:  

Існує ще один спосіб точкового масажу – «Доріжка здоров'я». Вона включає: 
ходьбу по ребристій дошці, топтання по камінчиках, чергуючи з використанням 
масажних килимків, що особливо приваблює увагу дітей та викликає інтерес до таких 
ігрових вправ. Внаслідок масажу стопи ніг зміцнюються захисні сили організму, він 
сам починає виробляти імунітет. Так підвищується опірність організму до застуди, 
м'язи менше втомлюються при навантаженні. Устаткування, що поєднує масаж з 
грою, створює умови для найповнішого самовираження дитини до рухливої 
активності. Фізичні вправи, проведені з дітьми в гігієнічних умовах, здійснюють 
великий оздоровчий ефект. Слід обов'язково робити вологе прибирання та 
провітрювання приміщення, дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог до 
обладнання та його розмірів: ящики з дерева (40х50 см) із невисокими бортиками 5-
8 см; ящики повинні бути відшліфовані, з легкого матеріалу; камінці мають бути 
середніх розмірів, без гострих та небезпечних кутів; ребристі дошки (145х17 см), 
рейки прибиті на відстані 6-7 див, товщина дошки 2-3 див; масажні килимки 
(35х55 см), пластмасові; педагог повинен стежити за чистотою та справністю 
інвентарю; обладнання зберігати у зручному та безпечному для життя дітей місці. 

Крокуючи по «Доріжці здоров'я» після масажу діти отримують позитивні емоції, 
гарний настрій, задоволення, стають бадьорими та енергійними. 
В. А. Сухомлинський писав: «Витоки здібностей і обдарувань дітей – на кінчиках їхніх 
пальців» [3, с. 235]. 

Східна мудрість говорить: «Здоров'я – це вершина, Яку повинен кожен 
підкорити сам». Завдання педагогів – навчити дітей підкорювати цю вершину. Тому 
головними завданнями щодо зміцнення здоров'я дітей в дитячому садку є 
формування у них уявлень про здоров'я, як однієї з головних цінностей життя та 
формування здорового способу життя. 
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ПСИХОКОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

 
Анотація. Проблеми дітей, які мають порушення поведінки, пов'язані з ними 

проблеми виховання та навчання у наш час особливо актуальні. Діти з 
особливостями, труднощами у розвитку і сприйнятті, збуджені, неуважні, 
гіперактивні вимагають до себе уваги. Допомагає спеціалістам у вирішенні різних 
психологічних проблем пісочна терапія. Пісочна терапія – одна із доступних арт-
терапевтичних технік, що дозволяє розкрити індивідуальність дитини, 
стабілізувати її емоційний стан, розвинути здатність усвідомити свої бажання і 
знаходити можливість їх реалізації.  

Ключові слова: пісочна терапія, корекція, дошкільник, соціалізація, 
самопізнання, захищений простір, творчість, фантазування. 

«...Часто руки знають, як розв'язати загадку, з якою інтелект боровся дарма», – 
так писав К. Г. Юнг у 1960 році. Отже, що таке пісочна терапія? За визначенням 
К. Г.  Юнга, пісочна терапія – головний помічник для процесу індивідуалізації. 

Пісочна терапія – це спосіб спілкування зі світом і самим собою; спосіб 
позбавлення внутрішнього напруження, що підвищує впевненість у собі та відкриває 
нові шляхи розвитку. Пісочна терапія дає можливість торкнутися внутрішнього, 
справжнього «Я», відновити свою психічну цілісність. 

Робота з образами у пісочній терапії – це самопізнання, особистісне 
зростання, розкриття творчих ресурсів, осягнення процесу зцілення душі.  

Пісочна терапія – це ефективний засіб психологічної діагностики та корекції 
психоемоційних порушень. Ігри з піском допомагають позбутися страхів, подолати 
емоційну напругу, стабілізувати психоемоційний стан дітей. Методики пісочної терапії 
використовуються для діагностики психічного стану, покращення комунікативних 
навичок та полегшення адаптації дитини, вони дають можливість позбавляти 
неприємних переживань від негативної життєвої ситуації завдяки її проектуванню на 
гру з піском і символічному проживанню під час гри створювати ситуації успіху й 
підвищувати впевненість у собі вдосконалювати навички міжособистісної взаємодії 
під час групових ігор. 

Програючи ситуації за допомогою мініатюрних фігурок, створюючи картину з 
піску, дитина розкривається, і психолог отримує можливість побачити внутрішній світ 
дитини на даний момент. Але це не єдиний плюс пісочної терапії: вона розвиває 
уяву, пам’ять, образне мислення, творчі здібності, дрібну моторику тощо. Тобто 
пісочна терапія у роботі з дітьми сприяє комплексному впливу на психіку та 
допомагає розвинути чуттєві навички та стимулює процес пізнання. Цей метод можна 
використовувати з дітьми від двох років. 

Слід зауважити, що науковці, психологи та медики не рекомендують 
застосовувати пісочну терапію в роботі з дітьми, які мають психологічні проблеми, 
зокрема: високий рівень тривожності, яскраві поведінкові прояви гіперактивності та 
дефіциту уваги, знижений рівень інтелекту, зокрема розумову відсталість, затримку 
психічного розвитку; фізичні проблеми: астма або алергія на пил і дрібні фракції, 
захворювання шкіри або рани на руках. 

Тематична спрямованість занять з використанням пісочниці сприяє 
формуванню у дітей сталого інтересу до практичної та мовної діяльності, підтримує 
позитивний емоційний стан малюків. 
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Сюжетно-тематична організація занять включає ігри з піском, спрямовані на 
розвиток дрібної моторики та тактильних відчуттів; на розвиток пізнавальної сфери 
дітей та комунікативних навичок, зняття статичної напруги; мовний матеріал, 
супроводжуваний дією; вправи на дихання тощо. 

Частиною колекції для роботи з піском може стати усе, що зустрічається у 
навколишньому світі. Якщо для занять бракує яких-небудь фігурок-образів, то їх 
можна виліпити з пластиліну, глини, тіста, вирізати з паперу. Але їх висота не має 
перевищувати 8 см. Фігурки доречно розставити або за темами, або хаотично. 
Тривалість одного заняття – від 15 до 20 хв. 

Робота у пісочниці проводиться поетапно. На першому підготовчому етапі 
дітям пропонуються ігри, які актуалізують асоціації з піском. Спільно з дітьми 
розробляються правила поведінки у пісочній країні, або з правилами може 
ознайомити, до прикладу, Пісочна Фея. Доречним буде використання правил у 
віршованій формі, вони добре сприймаються та запам’ятовуються дітьми. 

Інколи діти пробують перевірити правила і навмисне їх порушують. У такому 
випадку необхідно попередити, що за третім разом невиконання правил пісочниця 
закривається!  

На другому етапі – ритуал «входу» у пісочну країну – дітей слід налаштувати 
на спільну роботу. Якщо заняття підгрупове, проводиться колективна вправа. 
Наприклад, передають один одному м’ячик, дивляться на свічку тощо. При 
ознайомленні дітей з пісочною країною, можна сказати дитині такі слова: «Подивися! 
Це не простий пісок, це пустеля. А ти – чарівник і можеш перетворити цю пустелю в 
чарівну країну, в якій тобі буде добре!» Потім дитині надається можливість оглянути 
іграшки.  

Із дітьми можна провести бесіду, демонструючи пісочницю: «Подивіться, наша 
пісочниця заповнена піском наполовину, тому видно блакитні борти. Як ви гадаєте» 
навіщо це потрібно?» (Борти символізують небо) «У пісочниці є ще один секрет: якщо 
ми руками «розсунемо» пісок, то виявимо блакитне дно. Навіщо це потрібно?» (Дно 
символізує воду). 

На наступному етапі – розширення – ведучий розповідає чи показує дітям 
щось нове. Запитує, чи хочуть вони цьому навчитися, спробувати, допомогти будь-
якій істоті тощо. 

Четвертий етап – закріплення – безпосереднє проживання нової інформації, 
гра у пісочниці. Ведучий пропонує такі теми для гри у пісочниці, які дозволяють дітям 
прожити та закріпити нову психологічну інформацію, зробити для себе власні 
відкриття, набути психологічний досвід. 

Даючи інструкцію, психолог займає позицію активного глядача – відповідає на 
запитання дитини, співпереживає з нею розвиток сюжету. Важливо не направляти дії 
малюка в даний момент часу, а дати повну свободу його фантазії. Якщо дитина 
сором’язлива, тривожна, не довіряє дорослому, найкраще буде «зайнятися своїми 
справами» – сісти поряд і спостерігати за нею непомітно. Це введе дитину в стан 
спокою, надасть їй впевненості в собі, відчуття захищеності і можливість побути 
самим собою. 

На п’ятому етапі – інтеграція – проводиться обговорення пісочних картин, 
розширюються уявлення дітей про власні пісочні світи. Фахівець обговорює та 
аналізує разом з дитиною пісочну картину, проводить аналогію з казковими 
ситуаціями та ситуаціями з реального життя. 

Шостий етап – резюмування – узагальнення набутого досвіду та пов’язування 
його з тим, що уже є. Підводяться підсумки заняття. Слід чітко програти послідовність 
того, що відбувалось на занятті, відмітити досягнення дитини. Дорослий підкреслює 
значимість набутого досвіду, програє конкретні ситуації реального життя, у яких 
дитина може використовувати новий досвід. 
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На заключному, сьомому етапі – ритуал «виходу із заняття» – закріплюється 
новий досвід. Психолог повторює з дітьми ритуал «виходу». Наприклад, діти 
простягають руки над пісочницею, змотують набутий досвід в уявлений клубочок та 
прикладають до грудей. Прощаються з пісочною країною.  

Основні типи дій дитини під час ігор з піском (за визначенням 
Н. В. Маковецьої): 

1. Маніпуляції з пісочною поверхнею – діти заповнюють піском формочки, 
малюють на пісочній поверхні лінії, роблять відбитки, збирають пісок у грудочки, 
створюють гірки. 

2. Проникнення у товщу піску – копання ям і тунелів, ховання в піску 
предметів із наступним їхнім діставанням. 

3. Ігри з піском із застосуванням води – діти можуть бризкати нею на пісок 
або навіть лити у великій кількості. 

У процесі проведення пісочної терапії виділяють три стадії гри з піском: хаос, 
боротьба і вирішення конфлікту.  

На стадії «хаосу» дитина бере велику кількість іграшок, безладно розставляє їх 
на піску, часто перемішує. Подібні дії відображають наявність тривоги, страху, 
сум’яття, недостатньо позитивної внутрішньої динаміки. Через «хаос» відбувається 
поступове «проживання» психоемоційного стану і звільнення від нього. Багаторазове 
повторення психотравмуючої ситуації, дозволяє змінювати емоційне ставлення до 
неї. Стадія «хаосу» може займати від одного до декількох занять. Можна помітити, як 
від картини до картини зменшується кількість використовуваних фігурок і з’являється 
сюжет. 

Стадію «боротьби» можна спостерігати у складних дітей, підлітків, дорослих. 
На пісок несвідомо переносяться внутрішні конфлікти: агресія, образи, тривога, 
нездужання, реальні конфліктні взаємини та ін. Істоти в пісочниці вбивають один 
одного, відбувається сутичка, війна, важке протиборство. Через деякий час може 
з’явитися герой або сили, які наводять лад і відновлюють справедливість. 

На стадії «вирішення конфлікту» можна спостерігати більш благополучну 
картину: мир, спокій, повернення до природних занять. 

Юнг стверджував, що процес «гри в пісок» вивільняє заблоковану енергію і 
«активізує можливості самозцілення, закладені в людській психіці». 

Гру з піском не можна інтерпретувати. Психолог виконує роль уважного 
глядача. Позиція психолога – це «активна присутність», а не керівництво процесом. 
Звільнення пригніченої енергії призводить до її трансформації, що дозволяє 
направити трансформовану енергію на розвиток особистості та подальше навчання. 

Граючи з піском у дитини посилюється бажання дізнаватися щось нове, 
експериментувати і працювати самостійно, в пісочниці потужно розвивається 
тактильна чутливість як основа «ручного інтелекту».  

Музичний супровід та колірні ефекти при проведенні занять із пісочної терапії 
для дітей є сильним стимулом для розвитку емоційного світу дитини. Крім того, у 
поєднанні з пальчиковою гімнастикою, драматизацією та мімічними етюдами заняття 
дозволяє гармонізувати емоційний стан дитини, розвивати всі пізнавальні процеси та 
сенсомоторні навички. 

Для занять з дітьми добираються завдання, які відповідають можливостям 
дитини: інструкція до ігор надається у казковій формі, виключається негативна оцінка 
дій дитини та її ідей, при цьому заохочується фантазія та творчий підхід. 

Вашій увазі пропонуються кілька вправ для гри в пісочниці з дітьми. 
Гра «Тематичний світ» 
Таким чином можна пропрацювати актуальну проблему. Дітям дається 

інструкція, наприклад, побудувати світ «Мій дитячий садок» (залежно від 
проблематики). Між фігурами можна вести діалоги, програвати мініспектаклі 
життєвих подій. 
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Гра «Занурення рук в пісок» 
Занурення під керівництвом дорослого всієї кисті в пісок, а потім обережне 

розкопування кожного пальця дорослим. Дана гра спрямована на підвищення 
тактильних відчуттів і на подолання страхів. 

Гра-вправа «Пісочний круг». Дитина на піску малює будь-якими способами 
круг і прикрашає його різними предметами: камінчиками, насінням, ґудзиками, 
монетами, намистинами і т. д. Після чого дитина може дати назву своєму «пісочному 
колу». Ті ж маніпуляції дитина робить з відбитками своїх долонь, при цьому вона 
може вигадати історію про кожен пальчик: «Ким він був раніше, хто він зараз, ким він 
стане в майбутньому». 

Вправа «Переможець злості». У стресовій ситуації дорослі говорять один 
одному, а іноді і дітям: «Не злися, не капризуй, візьми себе в руки». У більшості 
випадків дана порада абсолютно безглузда, оскільки заборона на прояв негативних 
емоцій викликає у людини лише додаткове роздратування і агресію по відношенню 
до такого порадника і посилює відчуття провини за погану поведінку. Гра 
«Переможець злості» може навчити дитину безболісно для її самолюбства 
справлятися з гнівом. Дорослий говорить дитині: «Тобі також буває сумно або 
неприємно. Відкрию тобі секрет: кожна велика і маленька людина має право злитися. 
Є багато ігор, які навчають нас «сердитися правильно», тобто так, щоб не кривдити 
інших. Одну з таких ігор тобі подарує мокрий пісок. Дивись, як можна з піску виліпити 
і побачити власну злість, а потім перемогти її». Якщо напруга дитини занадто велика, 
то в цьому випадку можна запропонувати йому з силою стиснути пісок, утрамбувати 
поверхню піску кулаками і т. п. 

• Дорослий, а потім дитина роблять з мокрого піску кулю, на якій означають 
поглибленнями або малюють очі, ніс, рот : «В цій кулі тепер живе твоя злість». Цей 
процес тимчасово перемикає дитину, а також дитина переносить на виліплену кулю 
свої негативні почуття і провину за погану поведінку, думки, почуття. Старший 
дошкільник може коментувати увесь процес виготовлення «кулі-злюки», якій у 
результаті привласнюються усі «злі думки і дії». 

• Потім дитина будь-яким способом руйнує пісочну кулю, примовляючи 
«чарівне заклинання»: «Проганяємо злість, запрошуємо радість». Дитина дає вихід 
агресії, яка зазвичай з'являється у разі заборони на неї контроля з боку дорослого, 
також вона отримує специфичне задоволення від руйнування. 

• Після цього дитина руками повільно вирівнює поверхню піску і залишає на 
ній відбитки своїх долонь – заспокоєння, надбання рівноваги і контролю над 
власними почуттями: «Я переміг свою злість. Я спокійний». За бажанням дитина 
може прикрасити свої відбитки долонь на піску. 

Будь-які самостійні ігри дітей в піску, починаючи від простих маніпуляцій з 
піском (пересипання, закапування, сжимания, коли дитина дмухає на пісок тощо) до 
складних сюжетно-ролевих ігор мають також психопрофілактичну цінність. 

Гра в пісок, особливо для малюків молодших груп є, мабуть, найдоступнішим 
та найприроднішим засобом самотерапії. Психологи і вихователі молодших груп 
можуть використати ігри з піском в якості психопрофилактичного засобу в період 
адаптації дітей до життя в дитячому саду. Дорослий через гру з дитиною в пісочниці 
може ненав'язливо повідомити усі норми і правила поведінки у групі. Так психолог 
природним чином може здійснити психолого-педагогічну корекцію поведінки дитини і 
навчити її соціально прийнятним способам нервової розрядки. У свою чергу для 
малюка, що ще слабо володіє мовою, пісочниця стає своєрідним театром одного 
актора, сценою для його внутрішнього «Я». Через гру в пісок у дитини народжується 
або посилюється почуття довіри, прийняття і успішності. 

Ігри-заняття з адаптації в пісочниці проводяться з групою дітей. Особлива 
увага при цьому приділяється новоприбулій дитині. Бажано, щоб в цій підгрупі були 
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діти, які вже адаптовані до життя в дитячому садку, оскільки багато ігор новачок 
виконуватиме по наслідуванню або з цікавості. 

Для початку і закінчення ігор-занять в пісочниці виробляється особливий 
ритуал вітання і прощання (це може бути певна музика або звук, дію з пісочними 
годинниками і т. д.) 

На перших 2-3 заняттях дитині не показують весь набір іграшок, вона повинна 
освоїти досить широкий спектр простих маніпуляцій з піском за допомогою рук, 
лопатки, пензлика. Бажано, щоб дитина принесла з дому одну зі своїх улюблених 
іграшок (висота її не більше 10-15 см, вона повинна добре оброблятися), або обрати 
іграшку з запропонованих їй дорослим. Дана іграшка стає посередником для дитини 
в іграх з піском. В іграх з піском всі правила поведінки, заборони, заохочення 
здійснюються дорослим через свою іграшку – посередника Пісочну фею. 

Гра-заняття «Пісочний дитячий садок». В даній грі обігрується поетапно 
цілий день як у справжньому дитячому садку, з дотриманням послідовності 
виконання основних режимних моментів. Особливу увагу необхідно приділити в грі з 
фігурками реальним проблемам дитини, наприклад, розставання з батьками або 
прийом їжі, денний сон тощо. 

Організовуючи заняття з використанням методу пісочної терапії, дотримуйтесь 
наступних рекомендацій: 

1. Приєднання до дитини. Пісочна картина, що була створена дитиною, містить 
багату інформацію про його внутрішній світ і її актуальний стан. Зрозуміти дитини та 
її проблеми, відчувши ритм пісочної картини, відчувши неповторний образний лад 
картини – все це входить у поняття приєднання. 

2. Щира зацікавленість подіями і сюжетами, що розгортаються в пісочниці. 
Розглядаючи картину дитини, фахівець як би поєднує в собі дві особи. З одного боку, 
це допитливий відкритий мандрівник, якому надзвичайно цікаво, що відбувається в 
тому світі, який створила дитина. З іншого боку, це мудрець, що прагне знайти істину. 

3. Суворе дотримання професійної та загальнолюдської етики. Це правило є 
одночасно і обов'язковою умовою для будь-якого роду професійної допомоги людині. 
Педагог не може в присутності дитини без попиту вилучати фігурки з пісочниці, 
перебудовувати картину або висловлювати оцінне судження. Внутрішній світ людини 
надзвичайно крихкий, і тільки суворе дотримання етичного кодексу і високий 
професіоналізм фахівця можуть захистити дитину від психічної травми. 

Гра на піску з фігурками особливо плідна з тими дітьми, які ніяк не можуть 
виразити свої переживання. Діти із заниженою самооцінкою, підвищеною 
тривожністю та сором'язливістю зазвичай охоче вибирають фігурки й переключають 
иа них свою увагу. Діти ж із нестійкою увагою досить експресивні; гра надає їм багаті 
кінестетичні відчуття. Агресивні діти легко вибирають персонажів, що символізують 
«агресора» та його «жертву». Діти, які зазнали психічної травми, знаходять у цій грі 
багато користі: вона допомагає їм знову пережити травматичну подію і, можливо, 
позбутися пов'язаних із цією подією переживань. 

Програючи ситуації у пісочниці, агресивна дитина одержує досвід розв'язання 
конфлікту чи ситуації, який потім переносить у реальність. Ігри-заняття та ігри-казки 
сприяють формуванню навичок спілкування та розвитку емоційного інтелекту дитини. 
У дошкільника формуються нові стосунки з однолітками та з самим собою. 

Гра з піском захоплює і дорослих, і дітей. За допомогою таких ігор можна 
виразити свої відчуття та переживання. Не потрібно спеціальних навичок щоб 
працювати з цим матеріалом, оскільки всім дітям він знайомий і зрозумілий. 
Використання пісочної терапії дає позитивні результати: діти відчувають себе 
успішними, на заняттях весело, немає монотонності, зникають страх і напруга. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКИ 
 
Анотація. В статті представлено особливості формування мовленнєвої 

компетентності дітей старшого дошкільного віку за допомогою казок відповідно 
до вимог оновленого Державного стандарту дошкільної освіти – Базового 
компонента. Розкрито роль казки у розвитку мовлення дошкільників. 

Ключові слова: мовленнєва компетентність, мовленнєва особистість, 
розвиток мовлення, казка. 

Основними показниками якості та динаміки особистісного зростання 
дошкільника є прояви його фізичної, соціально-моральної, емоційно-ціннісної, 
пізнавальної, мовленнєвої, художньої та креативної активності. Оволодіння рідною 
мовою є одним із найважливіших надбань дитини в дошкільному віці – найбільш 
сензитивному для засвоєння мови. Якщо дитина не досягне певного рівня 
мовленнєвого розвитку до п’яти-шести років, то цей шлях, як правило, не може бути 
успішним на більш пізніх вікових етапах. Базовий компонент дошкільної освіти в 
Україні визначає важливим завданням сучасного закладу дошкільної освіти 
формування мовленнєвої компетентності дітей, орієнтує на активну позицію дитини в 
процесі опанування мови. Розвиток мовлення дитини справедливо подано як один з 
основних освітніх напрямів, причому, акцент зроблено не на розв’язанні окремих 
завдань, а на цілісному підході до формування мовленнєвої компетентності, в 
єдності всіх її складових, як одного з ключових критеріїв і водночас вагомої умови 
становлення мовленнєвої особистості дошкільника [3]. 

Мовленнєва компетентність – це здатність дитини продукувати свої звернення, 
думки, враження тощо в будь-яких формах мовленнєвого висловлювання за 
допомогою вербальних і невербальних засобів. Вона, як складова мовленнєвої 
діяльності, забезпечує вміння дитини підтримувати мовленнєву взаємодію з іншими, 
вибудовувати логіку висловлювань, забезпечувати мовленнєве взаєморозуміння з 
дорослими та однолітками, формувати комунікативні здібності, мовленнєве 
самовираження, розвивати соціальне мовлення (вміння презентувати себе 
оточуючим, виражати особисту позицію по відношенню до інших тощо) [1]. 
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Становлення мовленнєвої особистості в дошкільному віці передбачає 
оволодіння рідною мовою, яка здебільшого є ситуативною, експресивною, 
уривчастою за своєю суттю. Вдосконалення мовленнєвої діяльності має базуватися 
на активному поєднанні слова з практичною діяльністю дошкільника, на 
урізноманітненні й зростанні її змістовності, наявності належних мовленнєвих 
еталонів. 

Високий рівень мовленнєвої активності дітей забезпечується доцільно 
дібраними засобами стимулювання мовлення. Одним з могутніх способів 
особистісного зростання дитини, насамперед мовленнєвого, є літературні твори. 
Літературні тексти діти можуть сприймати по-різному: як джерело інформації, забаву, 
інтелектуальне завдання, витвір мистецтва, повчальну соціальну ситуацію, моральне 
правило, дотримання якого є обов’язковим для всіх, ігровий сюжет, джерело й 
стимул для творчості [4].  

Чудодійним методом розвитку мовлення дітей В. О. Сухомлинський називав 
казку. Завдяки їй дитина пізнає світ не тільки розумом, а й серцем, відкликається на 
події та явища навколишнього життя, висловлює ставлення до них. Казка, вводячи 
дошкільника в світ фантазії, спонукає до активної діяльності. Дитина через емоції і 
почуття, викликані нею, сприймає колорит народності в передачі казкового образу, 
красу рідної мови [4]. 

Казка – це універсальний засіб розвитку, виховання і навчання дітей раннього і 
дошкільного віку. Прослуховування казок дозволяє розширити, збагатити 
словниковий запас, закласти міцний фундамент звязного мовлення, 
звуконаслідування голосів героїв дозволяє формувати фонетико-фонематичну 
компетентність, складання та переказування дає змогу сформувати граматичну 
правильність мовлення. 

У власній педагогічній діяльності особливу увагу при формуванні мовленнєвої 
компетентності у дітей старшого дошкільного віку я приділяю використанню 
українських народних казок. Максимально намагаюсь долучити батьків, щоб 
отримати позитивні результати у даному напрямку. Спершу за допомогою 
анкетування та індивідуального опитування батьків, я з’ясувала, що в сім’ї дорослі не 
читають дітям казок, а займаються своїми справами, дітей же відволікають за 
допомогою комп’ютера чи гри на планшеті, стільниковому телефоні. Проводячи з 
гаджетами більшу частину вільного часу, діти опановують непотрібну інформацію, від 
цього стаючи гіперактивними, непосидючими, не вміють один з одним домовлятися, 
мало спілкуються. А недостатність мовленнєвого спілкування з ровесниками та 
дорослими призводить до того, що діти погано розмовляють, мають мінімальний 
бідний словниковий запас. 

Доросле покоління розуміє величезне значення мовлення, яке допомагає 
дошкільнику пізнавати навколишній світ, ділитися своїми знаннями, розповідати про 
свої враження. Малюк, який має в своєму активному словнику бідний запас, 
позбавлений такої можливості. З розвитком мовлення у дитини розвивається 
мислення. Залучення казки до всіх видів діяльності у роботі з дітьми в закладі 
дошкільної освіти та використання традиційних та нетрадиційних методів та прийомів 
істотно впливає на всебічний розвиток особистості. 

Розвиток дитини, навчання її за допомогою казки – це розвиток її мовлення, 
формування мовленнєвої компетентності. Варто зазначити, що коли дитина сидить, 
склавши руки, це не зовсім добре, і коли її змушують просто слухати, то тут немає 
активності. Вона слухає, але це не означає, що чує. А коли відбувається гра у казку, 
тоді можна бути впевненим, що малюк з цієї казки щось візьме для себе, почне 
пізнавати оточуючий світ, жити в гармонії з ним, передавати свій настрій за 
допомогою емоцій, жестів та міміки. Тому перед собою я поставила завдання 
побудувати роботу з сім’єю щодо використання казки на основі діалогу взаємної 
довіри та розуміння. Це все сприяє розвитку особистості дитини і є важливою 
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умовою успішної роботи щодо формування мовленнєвої компетентності дітей. Казка 
– це дивовижне явище народної творчості. Проста та зрозуміла зовнішньо, вона 
цікава і маленькій дитині, і дорослому. До світу казок малюк долучається вже в 
самому ранньому віці, як тільки починає розмовляти. В даний час важко знайти 
кращий спосіб виховання дітей, ніж шлях залучення з раннього дитинства до усної 
народної творчості. Казка дає моральні уроки співчуття, любові до всього живого, 
уявлення про мораль, справедливість, необхідність боротьби зі злом, розширює 
життєвий досвід дитини. Українська народна казка розвиває образність мислення, 
виразність мовлення, так як багата ліричними вставками, яскравими 
характеристиками персонажів, діалогами. Казка виховує любов до Батьківщини, 
знайомить з рідною природою, звичаями та традиціями українського народу. 
Слухаючи казки, дитина навчається звуків рідної мови, її мелодійності. Чим старшою 
стає дитина, тим більше вона відчуває красу та образність, точність мовлення, 
дитина не лише засвоює рідну мову, але поступово долучається до народної 
мудрості. В казках закладена мудрість народу, вони вчать співпереживати, 
розрізняти добро та зло, допомагати один одному, збагачуючи та розширюючи 
життєвий досвід малюка, готуючи його до майбутнього самостійного життя в соціумі.  

Як відомо, освітній процес в закладах дошкільної освіти будується на засадах 
педагогіки партнерства, спільно з батьками, які приймають активну участь в розвитку 
дитини. У зв’язку з цим я рекомендую батькам такі форми роботи з дитиною в умовах 
сім'ї щодо розвитку мовлення з активним використанням казки: читання казок зі 
зміною голосу та інтонації; спільні настільні ігри за сюжетами казок (наприклад, «З 
якої казки герой?», «Що кому потрібно?», «Добери героїв до казки» тощо); спільне 
виготовлення ілюстрацій до казок для збагачення бібліотеки групи; дні без гаджетів 
(вимкнення на цілий день телевізора, телефону, комп’ютера, планшета тощо); 
постановка та інсценування казки батьками спільно з дітьми тощо. 

Спільно з батьками в групі ми створили бібліотеку книг, в якій вагоме місце 
відведено українським народним казкам. Батьки відгукнулися на таку пропозицію і 
дуже швидко принесли багато матеріалів. Крім звичайних книг, тут є казки, 
ілюстровані спільно з дітьми. Бібліотека постійно поповнюється. В чаті групи я 
опубліковую в міру надходження, які нові казки з’являються. Практикую таку форму 
роботи, як книга на вечір. За бажанням, діти можуть взяти з бібліотеки додому книгу, 
яку хочуть, щоб їм прочитали, а наступного дня, при поверненні діляться враженнями 
від спільного прочитання. Це дає змогу підтримувати стійкий інтерес до народної 
творчості, залучати батьків до активної співпраці, спілкування.  

У власній освітній діяльності я використовую такі види роботи з казкою: 
читання; розповідання; театралізація-розігрування та показ казки; драматизація; 
інсценізація; ігри за сюжетами знайомих казок; показ казок за допомогою 
інформаційно-комунікаційних технологій; дидактичні ігри; переказування знайомих 
казок дітьми; бесіди на морально-етичні теми за змістом казок. 

Розвиток мовлення під час різних видів роботи з використанням казки 
забезпечує комплексний вплив на мовленнєву сферу дитини, допомагає збагатити 
активний словниковий запас. Переказування, розповідання казок дозволяє 
сформувати у дітей граматичну правильність мовлення. Це сприяє усвідомленню 
виразних деталей тексту, злиттю образних та логічних компонентів.  

У своїй діяльності я активно використовую різні за змістом казки, а саме:  
- чарівні казки. В них розкриваються кращі якості людини. В таких казках 

обов’язково є центральний позитивний герой, його помічники та чарівні предмети. 
Герої чарівних казок боряться зі злом та несправедливістю заради добра та любові. 
Це такі казки: «Котигорошко», «Кирило-Кожум’яка», «Дванадцять місяців», «Дідова 
дочка й бабина дочка», «Летючий корабель», «Ох!» тощо; 

- казки про тварин. Тут головні персонажі – це тварини (лисиця, вовк, ведмідь, 
заєць, миші, кіт тощо). Тварини взаємодіють, кожен з них наділений тією чи іншою 
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людською якістю, наприклад, кіт – розумний, лисиця – хитра, ведмідь- сильний. Я 
використовую такі казки: «Коржик», «Колосок», «Солом’яний бичок», «Дві мишки», 
«Козел і баран», «Вовк та собака», «Сокіл і зозуля», «Про котика і півника» тощо; 

- соціально-побутові казки, які ілюструють реальне життя, герої пов’язані між 
собою з точки зору їх соціального статусу, висміюються негативні людські якості. 
Кращими якостями в таких казках володіють, як правило люди з народу, так як вони 
показані розумнішими та хитрішими за людей високого соціального статусу (попів, 
панів). Ці казки сатиричні, в них багато гумору. Наприклад, я використовую такі казки: 
«Мудра дівчина», «Козак Мамарига», «Ледащиця», «Лінива дівчина», «Названий 
батько», «Про правду і кривду», «Язиката Хвеська» тощо. 

Надзвичайно важливо створити сприятливі умови для розвитку мовлення у 
відповідності до вікових особливостей дитини. Професійне використання 
різноманітних педагогічних засобів, методів та прийомів і вміле їх поєднання здатні 
не лише розвивати мовлення дошкільника, але й забезпечити гармонійне виховання 
у відповідності до вимог сьогодення. 

Я використовую такі прийоми під час роботи з казкою для вдосконалення всіх 
сторін мовлення дошкільника: читання вголос і розповідання казок; моделювання 
казок з використанням геометричних форм, схематичних зображень; ритмізація 
(проплескування або простукування ритму, що відображає особливості руху); 
психогімнастика; музичний супровід; казкотерапія; словесна режисерська гра; 
драматизація. 

Отже, використання народних казок в освітньому процесі закладу дошкільної 
освіти дозволяє не лише розкрити перед дитиною красу мови, а й створити найбільш 
сприятливі умови для вдосконалення вербальної і невербальної виразності 
мовлення, а також мовного самовираження дошкільника. Використання вихователем 
казок збагачує і актуалізує словниковий запас дитини, розвиває навички 
граматичного структурування і зв’язного оформлення власних висловлювань, і, 
безумовно, відкриває широкі перспективи не лише для розвитку словесної творчості, 
але й для виразності дитячого мовлення в цілому.  
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Анотація. Підґрунтям гармонійних взаємин, на яких має базуватись 

батьківська педагогіка, є злагода і любов в родині, відносини щирості, відвертості, 
прямоти, людяності, сердечної чуйності людини до людини. За словами 
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В. О. Сухомлинського «людяність відточує краса». Якщо людина з дитинства 
виховується в оточенні краси, якщо в неї розвивається здатність відчувати красу 
слова, музики, навколишньої природи, то навряд чи вона стане бездушною. 
Відповідальність за розвиток найкращих людських якостей покладається як на 
педагогів так і на батьків. Тому організація спільних годин дозвілля поєднує в собі 
перевірений віками досвід суспільного та сімейного виховання, де всі учасники є 
партнерами, друзями, однодумцями. 

Ключові слова: дошкільна освіта, сімя, партнерство. 
Народна педагогіка – це сукупність накопичених та перевірених практикою 

знань та умінь, навичок, що передаються від покоління до покоління переважно в 
усній формі як продукт історичного й соціального досвіду народу. Пам’ятки народної 
педагогіки зберігаються в казках, легендах, епосах, прислів’ях, приказках, які створив 
сам народ, відбиваються в національних звичаях, традиціях різних народів, 
передбачають цілеспрямоване виховання та навчання молоді на кращих ідеалах 
народу. 

Наукові досліди та пошуки в галузі педагогіки виявили, що найсильніше 
бажання у дитини – це бажання руху. Дитина рухається під час забави. Забава – це 
зміст життя дитини. В забаву дитина вкладає всю свою енергію, і залишена сама на 
себе, вона може бавитися доти, доки не засне, втомлена грою.  

У жодній порі свого життя людина не виявляє стільки рухливості, як під час 
забав у дитячому віці. 

Важко переоцінити значення ігор та забав у справі формування фізично 
здорового, етично стійкого та інтелектуально розвинутого майбутнього члена 
суспільства. Завдяки іграм можна виховати у дитини всі ті властивості, котрі ми 
шануємо у людей, і котрі нам хотілося б прищепити малечі різними оповіданнями, 
бесідами та навчанням. 

Крім того, треба згадати ще про одну надзвичайно цінну властивість гри: вона 
веселить, радує, а здорова радість конче необхідна для здорового розвитку душі і 
тіла. Весела людина легше переносить горе і не так швидко піддається лихим 
зовнішнім впливам. 

Пригадавши свої молоді літа, ми не повинні сердитись на голосну дитячу 
творчість, бодай хоч під час гри чи забави. 

Не варто вимуштровувати гру, немов для демонстрації стороннім людям. Діти 
граються самі для себе, для своєї користі. Хай дитина сміється, скаче, крутиться, 
кричить, бігає – це усе їй потрібне. Коли дитина помітить, що її муштрують на показ, 
вмить пропаде її щире, радісне зацікавлення грою, зникне весела усмішка, 
невимушеність рухів. 

Педагогічну цінність мають ритмічно проведені ігри, бо вони об’єднують дітей 
(така вже властивість ритму) і перетворюють гру в серйозну гуртову працю, а 
учасників гри – у великий, з’єднаний спільною думкою колектив. 

З усіма іграми повинна, здебільшого, товаришувати пісня, легко доступна 
своєю мелодією вихованцям. Хай малеча бавиться, співаючи, і хай співає, граючись, 
в цьому надзвичайно велика потреба для самої дитини, її дитячого товариства та 
усього молодого покоління нашого музичного народу. 

Розвага за участі дошкільнят різного віку. А у нас на вулиці. 
Мета: 
Привертати увагу дітей до краси народних традицій, народної музики. 
В іграх та забавах розвивати уміння дітей використовувати музично-рухові 

навички для розвитку ігрового сюжету. 
Розвивати бажання дітей самостійно організовувати фольклорну 

танцювально-ігрову ситуацію, виявляти артистичні здібності. 
Враховувати досвід, погляди, думки з приводу тематики дозвілля різних членів 

сімї. 
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Сприяти вихованню між дітьми стійких дружніх відносин, атмосфери 
доброзичливості, взаємних переживань. 

Виховувати любов до народної пісні. 
Запрошені батьки, бабусі, дідусі. 
Дозвілля проводиться у саду біля дошкільного закладу. Запрошені вільно 

розташовуються на лавках , на зеленому моріжку. Обабіч криниця (макет). 
У барвистому національному вбранні з’являються діти старшої групи.  
Вихователь звертається до дітей: 
- У давнину, діти, увечері, після трудового дня, або у святкові дні, люди 

виходили на вулицю, збиралися біля криниці. Молодь танцювала, співала, літні люди 
розмовляли, дивились, як молодь веселиться. Усім було радісно. У всіх був хороший 
настрій. 

Давайте, ми разом підемо на вулицю, погуляймо. Діти йдуть гуляти ближче до 
глядачів. 

Вихователь: 
- А що ж це? Ні старших, ні менших діток ще немає. Ми перші прийшли. 
Давайте пограємось самі. 
Гра «Старий горобейко» (етнографічний запис В. Верховинця) 
А в старого горобейка дітки маленькі. 
Одно, двоє та ще троє, дуже маленькі. 
Ой, як стали горобятка та підростати, 
Щохвилини, щогодини та підростати, 
Ой, як стали гороб’ята та підлітати, 
Усе вище та підлітати, 
Ой, як стали гороб’ята всі танцювати, 
Ой, так-таки, ой так-таки всі танцювати,  
То старенький горобейко аж засміявся, 
Пішов з ними у таночок аж в боки взявся. 
Вихователь: 
- Нумо, покличемо ще й дітей на вулицю. 
Хлопчик відділяється від гурту, біжить до приміщення дитячого садка. 
Діти гукають: 
- Передай канат через десять хат! 
Хлопчик: 
- На чию? 
Діти: 
- На середню групу! 
Хлопчик: 
- Про що? 
Діти: 
- Нехай діток не тримають, до нас на вулицю пускають! 
Хлопчик гукає, звертаючись до дітей середньої групи (діалог повторюється). 
Зі співом «Ой, чия то черешенька» приходять діти середньої групи, вони 

ведуть курочку на мотузочці. 
Вихователь середньої групи каже: 
-У вас горобець, у нас курочка. Зійдемось до курочки та й пограємось. 
Гра «Біла квочка» слова і музика В. Верховинця.  
Біла квочка-чубарочка 
По двору ходила, 
За собою малесеньких  Двічі 
Курчаток водила. 
Ой, ви, мої дрібні діти,  
Та не розбігайтесь, 
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А як буде бистро яструб, Двічі 
До мене ховайтесь. 
Ой, як яструб лихо, 
Угледіла квочка, 
То до себе проквоктала  Двічі 
Усі курчаточка. 
Як курчата позбігались, 
Під крило сховались, 
І з лихого яструбонька  Двічі 
Тихенько сміялись. 
Вихователь: 
-Давайте погукаємо іще дітей до нашого гурту. 
Повторюється діалог «Передай канат» між дітьми середньої і молодшої 

групи. 
Малята йдуть, граючи брязкальцями під веселу народну мелодію. 
Потім усі дівчатка збираються навколо дівчинки у віночку і водять 

«Подоляночку», слова і музика народні, хореографія В. Верховинця. 
Хлопчики у цей час ховаються. 
Коли дівчатка закінчують спів, хлопчики гукають: 
- Пугу, пугу! 
Дівчатка: 
- Хто там? 
Хлопчики: 
- Козак з лугу! 
Дівчатка: 
- Просимо до гурту. 
 
Хлопчики співають пісню «Сиву шапку» слова Л. Кротевич, музика 

В. Верховинця 
Сиву шапку надів Савка, 
Ходить у дворі, 
Як на свято, взувся зранку 
В чобітки нові. 
 
Я хоробрий, – думав Савка, - 
Козак хоч куди. 
Якби шабля, то подався б 
В далекі степи. 
Маленькі козачата грають гру «Їду – їду» слова і музика В. Верховинця. 
Їду, їду, батіжком коня підганяю, 
На вороному коні вітра доганяю. 
Як проїхав чисте поле, мусив з коня злісти 
І коневі вороному мусив дати пити – їсти. 
По закінченні гри дівчатка крадуть у хлопчиків коня і дражняться: 
На городі качата, 
Роди, Боже, дівчата. 
А хлопчиків не роди, 
Бо в них ноги з лободи. 
Хлопчики і собі: 
На городі стовпчики, 
Роди, Боже, хлопчики, 
А дівчаток не роди, 
Бо в них коси з лободи. 
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Це змагання припиняє ведуча, звертаючи увагу дітей на хлопчика і дівчинку, 
що прийшли на вулицю. Це Іванко і Оленка. 

Діалог дітей: 
- Іванку, подивися скільки дітей, привітайся! 
- Ні, ти привітайся. 
- Давай разом. 
- (разом) Добрий вечір! 
- Іванку, заспівай дітям. 
- Ні, ти заспівай! 
- Давай разом! 
Оленка та Іванко співають пісеньку «Косарі молоді» слова та музика В. 

Верховинця. 
- Іванку, затанцюй нам! 
- Давай удвох затанцюємо. 
Іванко та Оленка запрошують усіх присутніх до танцю. 
Висновки. Розширення знань народної культури у дитини передбачає 

обов’язковість контактів з творчістю дорослих. Це система, у якої всі складові 
пов’язані між собою і формують у свідомості дитини цілісну картину світу. 
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Система освіти, яка зараз охоплює корекційно-розвиткову роботу має 
орієнтуватися на вимоги суспільства до своїх громадян і забезпечувати процес 
формування і розвитку дітей дошкільного віку з індивідуальними особливостями за 
певним типом соціальної поведінки. 

Нині, у суспільстві через непідготовленість до вирішення проблем дітей з 
індивідуальними особливостями склалася ситуація, коли психологічні, матеріальні 
проблеми в родині дитини в майбутньому можуть стати причиною її соціальної 
неповноцінності. Варто підкреслити, що діти дошкільного віку часто стикаються з 
психологічними та соціальними проблемами, які вони самі не усвідомлюють і не 
можуть вирішити самостійно, через вікову незрілість емоційно-вольової сфери вони 
недостатньо підготовлені до життя, погано контролюють свою поведінку, для них 
дуже складно спілкуватись з однолітками. Актуальною проблемою на сьогоднішній 
день є пошук ефективних методів допомоги цим дітям у зниженні емоційної напруги, 
поведінкових розладів та успішної соціалізації в групі закладу дошкільної освіти. 

Одним з таких одночасно і цікавих, і надзвичайно продуктивних психологічних 
методів, що допомагають подолати комунікативні бар’єри, дають можливість 
невербального контакту, створюють сприятливі умови для розвитку здатності до 
саморегуляції є лялькотерапія. 

Метою статті є дослідження впливу лялькотерапії зокрема, на дітей з 
особливими потребами. 

Основна частина. У сучасних концепціях дошкільного виховання 
наголошується на тому, що дошкільник відчуває потребу у встановленні позитивних 
взаємин, прояві добрих вчинків, але він не знає і не володіє способами моральної 
діяльності, тому постає необхідність навчання цим способам. Існують різні засоби 
для досягнення цієї мети: використання художньої літератури, музики, телебачення, 
гри, праці прикладу дорослого тощо. Але найбільш оптимальним для дітей цього віку 
засобом морального виховання є гра. В останні роки ігрові методи більш активно 
використовуються в педагогіці і психології, оскільки гра – потужний інструмент впливу 
на дитячу психіку. В ігровій, неформальній обстановці дошкільнята краще засвоюють 
не лише знання, а й уміння, непомітно для себе починають корегувати свою 
поведінку і долати психологічні труднощі В. Сухомлинський писав: «В грі 
розкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі можливості особистості. Без 
гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – величезне світле 
вікно, через яке в духовний світ дитини вливається життєдайний потік уявлень, 
понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості і любові 
до знань А будь-яка гра немислима без іграшки». 

Лялькотерапія – це розділ психотерапії (арт-терапії), яка використовує як 
основний прийом корекційного впливу ляльку, яка є проміжним об’єктом у взаємодії 
дитини і дорослого. Метою лялькотерапії є допомогти дитині ліквідувати хворобливі 
переживання, зміцнити психічне здоров`я, покращити соціальну адаптацію, 
розвинути самосвідомість, вирішити конфлікти в умовах колективної творчої 
діяльності [3, с. 83].  

Лялькотерапія дозволяє об'єднати інтереси дитини і корекційні завдання 
психолога, дає можливість самого природного і безболісного втручання дорослого в 
психіку дитини з метою її корекції або психопрофілактики. Використовується цей 
метод в цілях профілактики дезадаптивної поведінки [2, с. 204].  

Корекція протестної, опозиційної, демонстративної поведінки досягається 
шляхом розігрування на ляльках в парі з батьками або однолітками типових 
конфліктних ситуацій, взятих з життя дитини. 

Ідея використання ляльок у виховному процесі має багатовікову історію та 
сягає первинних історико-археологічних свідчень присутності людини на землі. На 
відміну від решти дитячих іграшок, лялька несе в собі образ людини з усіма її 
характеристиками та ознаками. Вона супроводжує людину впродовж усього її 
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дитинства, виконуючи терапевтичну роль «людського заступника», захисника, друга 
або необхідного співучасника в іграх та забавах. 

Актуальною терапевтична роль ляльки стає для дитини в соціально-
адаптаційні періоди життя або в емоційно-стресових ситуаціях. Таким чином, 
людиноподібність та надзвичайна особистісно-соціальна наповненість лялькового 
образу створюють першооснову її психолого-педагогічного впливу на людину взагалі 
та дитину зокрема. 

Вперше ідея використання ляльки у психотерапії була реалізована румунським 
психіатром Якобом Леві Морено (1927-1974). У 1940 році він заснував Інститут 
соціометрії і психодрами в Америці. Згодом Морено вирішив створити спеціальний 
лікувальний театр для хворих, у виставах якого вони мали змогу відтворювати та 
вирішувати найбільш травмуючі життєві ситуації. Цей метод став дуже ефективним і 
мав позитивні результати. У вченого з’явилось багато послідовників у різних країнах, 
особливо в Західній Європі. Поступово почала відокремлюватися окрема галузь – 
лялькотерапія. 

У 1926 році англійський лікар-невролог Малколм Райт почав використовувати 
ляльок та ляльковий театр для корекції неврозів, які виникали в маленьких дітей. 

У 1917-1922 роках перші радянські ляльководи почали працювати і створювати 
методики за багатьма напрямками оздоровлення дітей, усунення заїкання, 
реабілітації після сильних стресів, навчання, лікування дітей з обмеженими 
функціональними можливостями. 

На думку Л. Виготського та В. Лебединського, у процесі пізнання реального 
світу дитина активно проектує той досвід, який вона сприймає, у ігрову ситуацію [5, 
с. 54]. Основним об’єктом, який забезпечує дитині можливість самовираження, 
накопичення досвіду і його корекції у процесі самостійної гри, тривалий час є ляльки, 
а театр ляльок є джерелом естетичного впливу на людей будь-якого віку. У процесі 
лялькотерапії використовувалися такі варіанти ляльок: лялька-мотанка, лялька із 
фольги, лялька-персона, мотузкова лялька, лялька бобо, пальчикові ляльки тощо. 

Сьогодні лялькотерапія як самостійний напрям психолого-педагогічної 
допомоги дитині розвивається зарубіжними вченими практично в усіх передових 
країнах світу: США, Канади, Німеччини, Італії, Австралії, Росії, Англії тощо. 

Лялькотерапія застосовується в різних видах терапії та психотерапії – в 
гештальт-терапії, сімейній психотерапії, психодрамі, арт-терапії, казкотерапії, 
ігротерапії та інших. Ляльок використовують педагоги та психологи в розвивальних 
та корекційних іграх в закладах дошкільної освіти, загальноосвітніх закладах, в 
медичних та реабілітаційних центрах з метою підтримки дітей з особливими 
освітніми потребами. 

Як основний прийом корекційного впливу використовується лялька, що 
служить проміжним об’єктом взаємодії дитини й дорослого (психолога, вихователя). 

Серед найважливіших психолого-педагогічних можливостей лялькотерапії слід 
виділити такі: розвиток мовлення дитини; вплив на емоційну та психомоторну 
активність; розвиток комунікативних якостей; розвиток просторового орієнтування; 
зміцнення зв’язку між дитиною і батьками, поліпшення соціальної адаптації, при 
корекційній роботі зі страхами, заїканням, порушеннями поведінки, а також для 
роботи з дітьми, що мають емоційну травму [2, с. 205]. 

Для дітей з порушенням інтелекту характерні недостатня диференційованість 
всіх видів відчуттів, уповільнений темп сприйняття, його вузькість, що сполучаються 
зі зниженою здатністю до запам'ятовування і відтворення інформації, хиткою увагою. 
Діти фізично ослаблені, з порушенням координації рухів, погано розвиненою дрібною 
моторикою, підвищеної втомлюваності. Їх також відрізняє низька емоційна і 
мотиваційна активність, несформованість особистісних характеристик. Такі діти 
важко пристосовуються, і це потребує спеціальної допомоги для успішної адаптації в 
нових соціальних умовах.  
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Враховуючи відносну синхронність емоційної сфери цих дітей, в порівнянні з їх 
пізнавальною діяльністю ми розширили роботу з ними, за рахунок занять музикою, 
співом, образотворчою діяльністю, ігротерапію в даному випадку лялькотерапію, в 
яких діти крім комунікативних навичок набувають найпростіші соціальні навички: 
навички поведінки, трудові навички, соціально-побутові навички.  

Лялькотерапія в нашій роботі виступає як у якості основного, так і допоміжного 
засобу, що дозволяє стимулювати дитину, розвивати її сенсомоторні навички, 
знизити емоційну напругу й ступінь соціальної депривації.  

Слід відзначити також, що проблема корекції емоційно-особистісного розвитку 
особливо актуальна у відношенні дітей які мають відхилення в психомовному 
розвитку, а також дітей із синдромом гіперактивності та дефіциту уваги.  

Завдання яке я ставлю перед собою – допомогти дітям безболісно засвоїти 
моральний досвід, який вони придбають в процесі гри з лялькою, вчити дітей 
співвідносити свої емоції і характер з персонажем (лялькою), орієнтуватися на 
соціально значущі норми в поведінці, підвищувати особистісну саморегуляцію.  

Використання ляльки в якості об'єкта, через який здійснюється непряме 
навіювання найбільш актуально і дієво в ранньому та дошкільному віці. Обов'язковою 
вимогою при її застосуванні в якості носія корекційного навіювання є збереження 
магічного значення, що виключає використання даної ляльки по прямому ігровому 
призначенню, а також переконаності батьків в реальності лялькового героя.  

Ігри з ляльками, бесіди, ігри на сюжет народної казки. Відображення в грі з 
лялькою морального досвіду дитини і можливостей її саморегуляції; мовленнєвий 
розвиток дає можливість компенсувати недоліки спілкування.  

Педагоги і психологи (Виготський Л. С., Рубінштейн С. Л., Ельконін Д. Б .)[1, 9] 
відзначали, що в грі важливий не результат, а сам процес переживань, пов'язаних з 
ігровими діями, хоча ситуації, які програє дитина, пережиті нею почуття, цілком 
реальні, і таким чином гра містить в собі великі виховні можливості, а ролі та правила 
можуть сприяти розвитку особистісних якостей її учасників. Лялькотерапія являє 
собою унікальний досвід для соціального розвитку дитини, даючи їй можливість 
вступити в значимий особистісний зв'язок з дорослим та іншими дітьми. У таких іграх 
відбувається соціалізація дітей, розвиваються позитивні міжособистісні стосунки, 
відбувається більш адекватна адаптація дітей.  

Дитина з психомовними порушеннями, самостійно працює з лялькою. У силу 
того, що у дитини порушено формування всіх компонентів мовної системи, які 
відносяться до звукової і смислової сторонам, їй потрібна допомога педагога, його 
орієнтування. Такі діти зазвичай мають функціональні або органічні відхилення в 
стані центральної нервової системи. Наявність органічного ураження мозку 
обумовлює те, що ці діти погано переносять жару, духоту, їзду в транспорті, нерідко 
вони скаржаться на головні болі, нудоту і запаморочення. У багатьох з них 
виявляються різні рухові порушення: порушення рівноваги, координації рухів, 
недиференційованність рухів пальців рук і артикуляційних рухів.  

Такі діти швидко виснажуються і перенасичуються будь-яким видом діяльності, 
тобто швидко втомлюються протягом дня. Вони характеризуються дратівливістю, 
підвищеною збудливістю, руховим розгальмуванням, не можуть спокійно сидіти, 
смикають щось у руках тощо. Вони емоційно нестійкі, настрій швидко змінюється. 
Нерідко виникають розлади настрою із проявом агресії, нав'язливості, занепокоєння. 
Значно рідше в них спостерігаються загальмованість і млявість. Ці діти досить 
швидко втомлюються, а стомлення позначається на загальній поведінці дитини, на її 
самопочутті. Це може виявлятися в посиленні головного болю, розладу сну, млявості 
або, навпаки, підвищеної рухової активності. Таким дітям важко зберігати 
посидючість, працездатність і довільну увагу протягом занять. Їх рухове 
розгальмування може виражатися в тому, що вони проявляють рухове занепокоєння, 
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сидячи на занятті, можуть, встати, ходити у групі ЗДО, вибігають у коридор. Під час 
відпочинку та ігор діти надмірно збудливі, не реагують на зауваження.  

Тому в якості основного прийому корекційного впливу я використовую ляльку 
як проміжний об'єкт взаємодії дитини та дорослого. Дитина, пізнаючи реальний світ, 
його соціальні зв'язки і відносини, активно проектує сприйманий досвід в специфічну 
ігрову ситуацію. Гра для дитини є тим же, чим мова – для дорослого. Це засіб для 
вираження почуття, дослідження відносин та самореалізації. Дитяча гра сповнена 
сенсу і важлива для дитини, так як через гру стають доступними ті області, де їм 
важко знайти слова. Діти можуть використовувати іграшки для того, щоб сказати, 
зробити те, що їм самим ніяково зробити, і висловити почуття, які можуть викликати 
несхвалення оточуючих. Таким чином, світ дитини – це світ дії і діяльності, а 
лялькотерапія, не бентежачи і не травмуючи дитини, дає можливість увійти в цей світ 
і об'єднати власні інтереси дитини з корекційними завданнями педагога. 

Під час використання лялькотерапії в освітньому процесі ми дотримуємося 
таких етапів роботи: (Т. Д. Зінкевич – Євстігнєєва): 

• виготовлення ляльки; 
• «оживлення» знайомство з лялькою; 
• використання ляльки у казкових сюжетах. 
Особливого значення надаємо процесу виготовлення ляльки. Він дає змогу 

об'єднати дитину у співпраці з дорослими (батьками). Цю методику відносять до 
проективних діагностичних, оскільки, створюючи власну ляльку (за власним 
бажанням та задумом), дитина часто відображає в ній себе, свої проблеми. Іноді така 
лялька візуально буває схожою на свого творця, що підтверджує проективний 
характер зазначеної методики. 

У спільній роботі з дитиною над створенням ляльки, основна ідея – проєкт, 
який має належати самій дитині. Дорослий стимулює дитячу фантазію (емоційна 
підтримка, похвала, обговорення питань вибору матеріалів та техніки виготовлення 
тощо) та допомагає на технічному рівні реалізувати дитячий задум. Досвід роботи 
показує, що ця спільна діяльність має виховний характер, допомагає краще пізнати 
один одного, отримати реальний досвід об'єднання у спільній справі, провести 
весело та цікаво час .  

На етапі «оживлення» та «знайомства» з лялькою дитина відпрацьовує 
механізми саморегуляції: на образному рівні вчиться тримати себе у руках та 
адекватно виражати власні почуття. Через емоційну децентрацію дитина легко 
вступає у комунікативну діяльність. Дітям пропонується представити власну ляльку, 
даючи відповіді на запитання: «Як звати ляльку? Що вона полюбляє? Як рухається? 
Про що мріє?». 

Для дітей з особливими освітніми потребами, у яких спостерігається 
незграбність, емоційна незрілість, низький рівень наслідування педагогам 
рекомендуємо використовувати такі іграшки: 

 петрушечні ляльки (на руці); 

 в'язані пальчикові; 

 ляльки-рукавички; 

 ляльки-мотанки. 

  «Я-лялька» (розмір іграшки дорівнює зросту дитини, яка, в ході гри створює 
дитині повний психологічний захист). 

Особливе місце в казкових постановках, які передбачають роботу дитини з 
лялькою, посідають казки-експромти, які створюють певне середовище для 
подальших діагностування, корекції й творчого розвитку. Динаміка сюжету і кінець 
казки не відомі навіть педагогові. Ефект психологічного впливу такого виду 
постановок, досить великий. Актори можуть показати ведучому повороти сюжету, 
спонтанно, невимушено будувати діалоги. Сама постановка перетворюється на 
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живий процес співтворчості. За таких умов діти надають ляльці функцій живої істоти, 
котра здатна відчувати, як людина. 

У постановці лялькової казки, основною метою якої є створення позитивного 
емоційно-чуттєвого тла сприйняття дитиною навколишнього середовища, та 
непомітне, мимовільне залучення дитини у комунікативну діяльність, виокремлюємо 
важливий методичний момент, який пов'язаний з організацією сцени: постановка 
такої казки не потребує наявності розкішних декорацій. «Оживляючи» ляльку, дитина 
відчуває і бачить, що кожна її дія негайно відображається на ляльці (це особливо 
помітно при роботі з ляльками-маріонетками). Отже, дитина отримує оперативний 
недирективний зворотний зв'язок-інформацію про власні дії. Таким чином, дитина 
реально стає чарівником, активним діячем, примушуючи нерухому ляльку жити, 
рухатися, відчувати та спілкуватися. Робити все це дитина може вільно, рішуче, саме 
так, як вважає за потрібне. 

Досить ефективними у лялькотерапії є пальчикові ляльки. Психологічний 
ефект таких ляльок полягає в тому, що неконтактна, сором'язлива, нерішуча дитина, 
незважаючи на те, що лялька знаходиться на її руці, розглядає її відокремленою від 
себе. Завдяки цьому може активно включатися в ігрову діяльність, розкривати свої 
найпотаємніші почуття за принципом: це – не я, це – лялька! («Це не я казав. Це 
лялька так каже!», «Я відчуваю те ж саме, що відчуває лялька!»).  

Цікавим і корисним на мій погляд є такий вид арт-терапевтичної роботи як 
робота з побутовими предметами, які не мають строго фіксованої функції (листи 
паперу, шматочки дерева, палки, мотузки, шматочки різноманітних тканин, шматки 
шкіри тварин, пінопласт та інше). У діях дитини з такими предметами на перший план 
виступають не основні, а істотні можливості цих предметів, з точки зору використання 
такої їх сторони. Така робота допомагає дитині відкрити нові властивості й якості, які 
приховані при поверхневому сприйманні, при цьому розуміння сутності предметів 
виявляються повнішими і яскравішими. 

Будь-який побутовий предмет, який у руках дитини виходить за межі свого 
утилітарного призначення та проявляє несподівані якості, котрі викликають у дитини 
художньо-естетичні асоціації. 

А процес «оживлення» різноманітних побутових предметів (окулярів, чайників, 
віників, шарфів, рукавичок, капелюхів, портфелів, пеналів, олівців, парасольок, 
хусток та інших предметів надає можливість дітям переносити свої проблеми на цей 
предмет-образ. Це також сприяє послабленню переживань, відбувається погашення 
негативних емоцій, які дитина відчула, тобто відбувається вербалізація внутрішньої 
проблеми дитини. 

Оживлення предметів здійснюється за допомогою дій і рухів. Тому дітям дуже 
цікаво працювати з такими предметами, які мають таку важливу якість, як 
функціональна рухомість, яка закладена вже в саму конструкцію предмета: гаманець, 
парасолька, скринька, коробка, що можуть відкриватись та закриватись у процесі 
роботи. При «оживленні» предмета чи побутової речі, які значно відхиляються від 
своїх звичайних функцій, у них відкриваються нові якості, які діти не помічали раніше, 
які були заховані за утилітарністю сприйняття цих предметів. Структурні зв'язки між 
предметом чи річчю, дією і словом, яким предмет чи річ називається, у процесі арт-
терапевтичної роботи змінюються. За множинністю проявів, багатогранністю 
властивостей і якостей діти відкривають для себе сутність предметів і явищ, що 
значно розширює діапазон сприйняття цих предметів. 

Виконання таких завдань надає можливість дітям діяти за таку ляльку, 
говорити від її імені, наділяти її чисто людськими якостями, незалежно від того, 
наскільки вона зовнішнє нагадує людину. У дітей є особлива якість ідентифікації з 
іншими людьми або предметами чи явищами оточуючої дійсності. Оволодіння цією 
якістю здійснюється «через розвиток здібності приписувати свої особливості й 
нахили іншим, при цьому і переживати їх як свої» [3, с. 80]. 
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Працюючи з ляльками, доцільно використовувати також елементи музики, 
танцю, образотворчого мистецтва. Дітям надається можливість намалювати свою 
ляльку-образ, одягнути її на своєму малюнку так, як цього хоче дитина. Це зближує 
дитину з лялькою. Слід зазначити, що дуже часто діти соромляться співати або 
танцювати. А коли дитина бере ляльку-рукавичку, одягає її на свою руку, вставляє 
пальці у м'які руки рукавички-ляльки, яка по розміру така ж сама як рука дитини, то 
вже співає або танцює не дитина, а лялька, а дитина нібито ховається за ляльку. 
Слід особливо підкреслити, що за допомогою театральної ляльки у дітей з мовними 
проблемами у розвитку формується мовленнєва компетентність, дитина 
вправляється у побудові діалогів та монологів. 

Таким чином, усе вищесказане дозволяє зробити висновок, що лялька 
володіє величезним педагогічним потенціалом, сприяє естетичному, моральному, 
розумовому, фізичному вихованню дошкільнят. Під час гри дитина розвивається, 
пізнає світ. Лялька дозволяє закріпити соціальний інтерес до людини, лялька – об'єкт 
сприяє переносу тих властивостей особистості, які особливо привабливі для дитини, 
через ігри з ляльками діти входять у життя повноправними членами суспільства, а 
також вона є посередником між дорослими і дитиною, так як дозволяє дорослому без 
примусу і насильства над почуттями й бажаннями дітей управляти їх поведінкою. Ігри 
з ляльками дозволяють дитині моделювати способи поведінки, співвідносні з 
нормами і правилами, прийнятими в суспільстві, призводять до вміння оцінювати з 
цієї точки зору свої і чужі дії. Потрібно пам'ятати, що дитина – істота соціальна і 
багато чому навчається по наслідуванню. Дітям потрібно показувати, як можна грати 
з тією чи іншою іграшкою, не лінуватися грати разом з нею, тоді іграшка може стати і 
розвагою, і вчителем, і справжнім другом для дитини.  

Використовуючи весь комплекс соціально-психологічної підтримки, який 
включає лялькотерапія у корекційну роботу, створюються сприятливі можливості для 
самовираження дітей, які мають проблеми розвитку, підвищується їх інтерес до ото-
чуючої дійсності. При цьому відбувається не тільки здійснення процесу навчання і 
виховання, а і здійснюється процес соціалізації таких дітей. 
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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.  
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педагогіка партнерства, діалог, співпраця, повага, рівноправність, формування 
взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками. 

«Педагогіка партнерства» є однією із факторів ефективної взаємодії учасників 
освітнього процесу. В урядових документах вказано, що дошкільна освіта 
працюватиме на засадах педагогіки партнерства, в основі якої – спілкування, 
взаємодія та співпраця між вихователем, дитиною та батьками. Вихованці, батьки та 
вихователі об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та 
зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат. 

Реформуючи та модернізуючи українську освіту одним із напрямків оптимізації 
навчального процесу є його спрямування на демократизацію взаємовідносин 
вихователя та вихованця, що відображається в нових підходах до виховання, 
створенні сприятливої атмосфери співробітництва,яка може бути отримана з 
доступних джерело діалогічного спілкування з дітьми ході навчального процесу, 
інтенсифікації впровадження в навчальний процес активних методів навчання, які 
дають можливість для розкриття творчої особистості, розвитку ініціативи, активізації 
пізнавально-навчальної діяльності вихованця. 

Основні принципи цього підходу: 
- 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). 
Питання ефективної взаємодії між педагогом та батьками ніколи не втрачало 

свої актуальності. А особливо нині, коли авторитарна модель співпраці не лише 
морально застаріла, а й приховує чимало загроз, яким не місце в ХХІ столітті. Адже 
система, у якій педагог або батьки безапеляційно диктують свої умови оточуючим, 
лише вносить деструктив до навчального процесу. Щоб змінити ситуацію на краще, 
все більше дошкільних колективів України починають втілювати у життя ідеї 
педагогіки партнерства. 

Партнерство у закладі дошкільної освіти має базуватися на засадах 
добровільності, рівності, порозуміння та взаємодопомоги. Права та обов’язки 
вихованців, батьків та вихователів треба чітко формулювати, а головне – 
усвідомлювати і захищати. Саме так зусилля кожного з них будуть спрямовані на 
досягнення спільної мети. 

Педагогіка партнерства є актуальною для всіх рівнів освіти. 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). 
Партнерські взаємини між вихованцем, вихователем та батьками є однією з 

ключових засад якісного реформування дошкільної освіти. І це не дивно, адже лише 
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завдяки порозумінню, співпраці та підтримці кожного учасника освітнього процесу 
можна досягти позитивного результату 

Партнерство заради успіху дітей 
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 вихованців, на 
сприйняття ними своєї суспільної роліі. 

Завдяки такому підходу батьки можуть повною мірою включитися до 
навчально-виховного процесу. Це дозволить визначити спільне бачення траєкторії 
розвитку дитини, чітко усвідомити права та обов’язки одне одного, мінімізувати 
загрозу виникнення непорозумінь. Партнерські взаємини між педагогами 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 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 дітей. Саме 
завдяки педагогіці партнерства такі поняття, як толерантність, співчуття та свобода 
вибору можуть стати основоположними для нашого суспільства.  

Співпрацюючи, допомагаємо одне одному 
Людина нерозривно пов’язана із соціумом. А його успішний розвиток залежить 

від дотримання прав і свобод кожної людини. Тож і в закладі дошкільної освіти 
батьки та вихователі можуть допомагати одне одному краще розуміти інтереси, 
потреби та можливості дітей. Це дозволить обрати найбільш ефективну модель 
співпраці та підготує вихованців до самостійного життя. Педагоги можуть допомагати 
батькам відкривати нові таланти дитини, стимулювати їхні інтереси та освітні 
можливості. А батьки як найперші вчителі дитини, здатні допомогти знайти з нею 
спільну мову. 

Взаємодія між вихователем та батьками в рамках педагогіки партнерства 
включає такі елементи:  

 Постійну комунікацію, яка дозволяє оперативно реагувати на будь-які 
зміни та проблеми . 

 Неформальне спілкування (спільне святкування визначних подій та свят, 
які мають важливе значення для життя дітей та закладу). 

 Усебічну допомогу й участь батьків у організації та проведенні свят, 
тематичних заходів та розваг. 

 Участь батьків у житті своїх дітей (під час дозвілля, формування 
освітнього середовища, обмін життєвим та професійним досвідом). 

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. Пропонуємо пригадати кілька дієвих 
форм налагодження партнерських взаємин педагога з батьками. 

Навчальний тренінг – це форма активної взаємодії педагога 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 
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розв’язання 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. 

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 виховання кожної дитини. Це дає можливість оцінити його успіхи та 
визначити проблемні точки у навчально-виховному процесі.  

Педагогіка партнерства є одним із факторів ефективної взаємодії учасників 
навчально-виховного процесу, яка ґрунтується на принципах: 

- взаємоповазі всіх учасників освітнього процесу; 
- довірливих стосунках та спільній наполегливій праці; 
- позитивному та доброзичливому ставлення один до одного; 
- порозуміння та ефективній комунікації задля досягнення спільної мети; 
- забезпечення права вільного вибору; 
- соціальному партнерстві(добровільності видання власних обов’язків та 

обов’язковість їх виконання); 
- горизонтальній моделі співпраці (всі учасники освітнього процесу мають 

бути рівноправними). 
А тому «педагогіка партнерства» – це напрям педагогіки, що включає систему 

методів і прийомів навчання і виховання на засадах гуманізму та творчого підходу до 
розвитку особистості, а вихованець – добровільний і зацікавлений соратник, 
однодумець, рівноправний учасник освітнього процесу, турботливий і відповідальний 
за його результати. 

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між 
вихователем, вихованцем і батьками. Діти, батьки та педагоги, об’єднані спільними 
цілями та прагненнями, є добровільними і зацікавленими спільниками, 
рівноправними учасниками освітнього процесу., відповідальними за результат. 
Вихователь має бути другом , а родина залучена до побудови освітньої траєкторії 
дитини.  

Педагогіка партнерства визначає істинно демократичний спосіб співпраці 
педагога і дитини, який не відкидає різниці в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але 
передбачає безумовну рівність у справах на повагу, довіру, доброзичливе ставлення 
і взаємну вимогливість. 

Суть педагогіки партнерства полягає в демократичному та гуманному 
ставленні до дитини, забезпеченні її права на вибір, на власну гідність, на повагу, 
право бути такою, як вона є, а не такою, якою хоче її бачити вихователь.  

Сучасне навчання і виховання дитини вимагає нової педагогічної етики, 
визначальною рисою якої є взаєморозуміння, взаємоповага та творче 
співробітництво педагога та дитини. Ця етика стверджує не рольове, а особистісне 
спілкування (підтримка, співпереживання, гідність, довіра), зумовлює використання 
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особистісного діалогу як домінуючої форми навчального спілкування, спонукання до 
обміну думок, вражень, моделювання життєвих ситуацій, авансування успіху, 
самоаналізу, самооцінки, самопізнання. Принципово важливою є орієнтація 
партнерської діяльності вихователя і вихованця на розвиток творчості – творчої 
активності, творчого мислення, здібностей до адекватної діяльності в нових умовах. 

Людина нерозривно пов’язана з соціумом. А його успішний розвиток залежить 
від дотримання прав і свобод кожної людини. Тож і в ЗДО батьки та вихователі 
можуть допомогти один одному краще розуміти інтереси, потреби та можливості 
дітей. Це дозволить обрати найбільш ефективну модель співпраці та підготує дітей 
до самостійного життя. Педагоги можуть допомогти батькам відкрити нові таланти 
дітей, стимулювати їхні інтереси та освітні можливості. А батьки, як перші педагоги 
дитини, здатні допомогти знайти з нею спільну мову. 

«Дошкільне дитинство» – унікальний періоду 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. 
Належний відхід, поведінкові, соціальні і емоційні проблеми, що виникають у цьому 
віці, приводять до важливих 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 могли: перебороти 
авторитаризм і побачити світ з позиції дитини., досягти розуміння того, що не можна 
дитину порівнювати з іншими, довідатися сильні і слабкі сторони розвитку дитини і 
врахувати їх, бути емоційною підтримкою дитині.  

На мою думку, у роботі з батьками важливо піклуватися про підвищення рівня 
їхніх знань щодо розвитку та виховання їхніх 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 заходів та проектів. Переконана, 
що найголовніше у співпраці з батьками – пам’ятати, що вони є партнерами. 
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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: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво, 
формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками. 

У Концепції дошкільного виховання в України «Про дошкільну освіту», 
Базовому компоненті дошкільної освіти – Державному стандарту дошкільної освіти 
підкреслюється значимість родинного виховання, передбачається 
взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної 
дитини єдиного, дитино центричного вихованого середовища. Ідея взаємозв’язку 
суспільного й сімейного виховання знайшла свої відбиття в ряді нормативно-
правових документів, у тому числі в «Концепції дошкільного виховання». 

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між 
вихователем, дітьми і батьками. Діти, батьки та вихователі, об’єднані спільними 
цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, 
рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. 
Вихователь має бути другом, а родина – залучена до побудови освітньої траєкторії 
дитини [2, с. 20]. Педагогіка партнерства ґрунтується на принципах гуманізму і 
творчого підходу до розвитку особистості. Головним завданням педагогіки 
партнерства є подолання інертності мислення, перехід на якісно новий рівень 
побудови взаємовідносин між учасниками освітнього процесу. Оновлення системи 
взаємостосунків між дитиною та вихователем – діалог, взаємодовіра, підтримка, 
активна співпраця з батьками дітей позитивно впливають на освітнє середовище. 

Освітнє середовище – це простір дитинства, який будується на засадах 
рівності, діалогу, співрозвитку, прийняття [4, с. 4]. Переосмислення ролі вихователя 
оновлює критичне мислення і відповідні цілеспрямовані дії. Вихователь – 
фасилітатор (той, хто підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну 
взаємодію, допомагає, надихає). Вихователь – тьютор (той, хто індивідуально 
працює за інтересом дитини – виявляє освітні запити, проектує освітню діяльність). 
Сучасний вихователь – справедливий має найбільшу повагу та довіру серед дітей. 
Вихователь має бути другом, а родина залучена до побудови освітньої траєкторії 
дитини. Спільні справи дітей, батьків, вихователів виховують однодумця. Думка дітей 
головна! Бо для кого ми працюємо? 

Потрібно постійно залучати дитину до спільної діяльності. Утілюючи ідеї 
педагогіки партнерства, вихователю необхідно не лише використовувати в своїй 
роботі стандартні методи організації навчально-виховного процесу, а й більшою 
мірою виявляти ініціативу і спрямовувати виховання таким чином, щоб дитина була 
постійно залучена до спільної діяльності. В педагогіці співробітництва 
використовуються найрізноманітніші форми навчання: колективно-групова робота, 
колективна творча робота, робота в мікрогрупах, робота в змінних групах, ігрова 
діяльність. Як інструменти педагогіки партнерства можна використовувати цікаві й 
захопливі розповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну оцінку, заохочення 
творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими людьми, спільний пошук 
рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні акції тощо. 



347 

 

Партнерство сім'ї та ЗДО передбачає добровільне включення батьків в ту чи 
іншу діяльність, запропоновану педагогами, воно можливе за умови сформованості у 
батьків та вихователів готовності до взаємодії на рівних, паритетних засадах, з 
опорою на обов'язковість виконання взятих на себе зобов'язань. Соціальне 
партнерство передбачає гуманізацію міжособистісних відносин, в основі яких – 
толерантність, розуміння, співучасть, відкритість, здатність до взаємодії, 
попередження конфліктних ситуацій та непорозумінь між основними суб'єктами 
навчально-виховного процесу - педагогами та батьками.  

Отже, для того, щоб освітньо-виховний процес приносив задоволення, варто 
змінити правила гри та прийняти підхід партнерства замість традиційного- 
авторитарного. Педагогіка партнерства визначає істинно демократичний спосіб 
співпраці педагога та дитини, який не відкидає різниці в їхньому життєвому досвіді, 
знаннях, але передбачає безумовну рівність у праві на повагу, довіру, доброзичливе 
відношення та взаємну вимогливість. 

«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 оточуючих її дорослих – батьків, педагогів. 
Саме не належний підхід, 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 могли: 
перебороти авторитаризм та побачити світ з позиції дитини; досягти розуміння того, 
що не можна дитину порівнювати з іншими дітьми; довідатися сильні й слабкі 
сторони розвитку дитини й враховувати 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 та заклад дошкільної освіти – 
це два суспільні інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини та мають 
спільну мету: виховати здорову, соціальну адаптовану, всебічно розвинену 
особистість із високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Як 
свідчить наш досвід, ефективними у налагодженні контакту з батьками є 
індивідуальна робота та організація різноманітних проектів. Переконана, 
найголовніше у співпраці із батьками – пам’ятати, що вони є партнерами педагогів. 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти/ нова редакція. – К., 2021. – 38 с. 
2. Гуманізація освіти: радимося з Василем Сухомлинським / Т. І. Поніманська // 

Дошкільне виховання. – 2014. – № 9. – 4 с. 
3. Дитина в сім’ї. / Дитячий садок. Бібліотека. – К., 2005.с. 22 
4. Робота з батьками: нові підходи / Козак Н. // Дошкільне виховання – 2000. – 

№ 7. – 14 с  
5. Педагогіка партнерства як один із факторів ефективної взаємодії учасників 

освітнього процесу // Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/pedagogika-partnerstva-
shho-tse-take-ta-yak zrozumity-chy-vona-ye-u-shkoli/ 

6. Проект Закону України «Про освіту» № 3491-д від 04.04.2016 // Режим 
доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639 
  

https://nus.org.ua/articles/pedagogika-partnerstva-shho-tse-take-ta-yak%20zrozumity-chy-vona-ye-u-shkoli/
https://nus.org.ua/articles/pedagogika-partnerstva-shho-tse-take-ta-yak%20zrozumity-chy-vona-ye-u-shkoli/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639


348 

 

Неля Мар’яніна, 
директорка Тарасівського ЗДО 

 Слобідсько-Кульчієвецької ТГ 
 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. У статті розкрито значення про,єктної діяльності, зроблено 

огляд поглядів науковців на дану проблему, розкрито зміст проєктної діяльності 
та методика її використання відповідно до методичних рекомендацій оновленого 
Базового компоненту дошкільної освіти з метою формування предметно-
практичної компетентності у дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: проєктна діяльність, проєкт, діти дошкільного віку, заклад 
дошкільної освіти, Державний стандарт дошкільної освіти, предметно-практична 
компетенція. 

Скажи мені – і я забуду, 
покажи мені – і я запам’ятаю,  

дай мені зробити – і я зрозумію. 
(Конфуцій) 

Сучасний розвиток суспільства, освіти, вимагають від особистості інтегральної 
здатності самостійно організовувати свою діяльність, сформованості цілісної 
картинки світу, формування пізнавальних дій, приймання рішень, обґрунтовування їх, 
вміння нести відповідальність за свої дії…, що забезпечує готовність дитини – 
дошкільника до наступного навчання у школі. 

Відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу 
визначено зміст Державного стандарту дошкільної освіти, який передбачає 
сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій 
дитини перших 6 (7) років життя. Набуття різних видів компетенцій дитиною 
дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності і вимагає практичного 
засвоєння нею системи елементарних знань про себе та довкілля, моральних 
цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Все більш актуальними 
стають використання в процесі дошкільного виховання технологій навчання, які 
формують вміння самостійно здобувати знання, отримувати необхідну інформацію, 
вміти визначати проблеми, висувати гіпотези і аналізувати, робити висновки, 
заключення, вносити корективи, оформляти та повідомляти отриманий результат 
для обговорення.  

Все вищесказане вихованці закладів дошкільної освіти повинні виконувати не 
тільки індивідуально, але і колективно, це означає вміти взаємодіяти і співпрацювати 
з ровесниками та дорослими.  

Завдання що стоять перед дошкільною освітою, вимагають від педагогів 
нового підходу до формування у дітей дошкільного віку предметно-практичної 
компетентності, що відбувається у різних видах активності.  

Отже, в сучасних умовах очевидною є потреба в пошуку ефективних 
технологій організації освітнього процесу в дошкільному закладі, націлених на 
особистісний розвиток дошкільника. 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. Особливу роль у соціально-
особистісному розвитку дитини займає предметно-практична компетенція, яка, як 
результат роботи освітнього напряму «Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі», 
передбачає «…здатність дитини реалізувати творчі задуми з перетворення об’єктів 
довкілля з використанням різних матеріалів, що спираються на обізнаність із 
засобами та предметно- практичними діями з допомогою дорослого чи самостійно у 
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процесі виконання конструктивних та технічно-творчих завдань і завдань з 
моделювання …» [1, С. 9].  

Формування предметно-практичної компетенції відбувається у вирішенні 
конкретних практичних завдань, лише під час активної діяльності, високий рівень 
активності дітей зумовлюється посиленою мотивацією, проведення рефлексивного 
аналізу та самоаналізу діяльності впливає на якість її результатів. Предметно-
практична компетенція формується у різних видах активності, що пояснює 
пріоритетність проголошеного в Стандарті діяльнісного підходу. Головним завданням 
для педагога є створення умов для прояву самостійності та прикладного 
застосування власних зусиль самими дошкільниками. 

На сьогоднішній день, одним з найбільш ефективних методів для дітей 
дошкільного віку, з метою формування предметно-практичної компетенції є проєктна 
діяльність. Це обумовлено тим, що проєктування в усіх сферах людської діяльності є 
універсальним інструментарієм, який дозволяє забезпечити системність, 
цілеспрямованість та результативність освітнього процесу. 

Саме проєктна діяльність забезпечує формування предметно-практичної 
компетентності. Потрібно відмовитися від діяльності за зразком вихователя, а 
намагатися надавати дітям можливість вибору способу реалізації задуму. Щоб 
застосовувати метод проєктів на практиці, педагог має змінити свої педагогічні 
позиції та погляди. Він повинен розуміти, що успіх людини в сучасному світі багато в 
чому визначається її здатністю організувати своє життя як проєкт: визначити далеку 
та близьку перспективи, окреслити план дій, ресурсів для виконання і, реалізувавши 
власний проєкт, оцінити, чи вдалося досягти поставленої мети.  

Народжений на основі ідеї вільного виховання метод проєктів успішно 
інтегрується у структурованій системі сучасної освіти, розповсюджується в освітніх 
системах багатьох країн світу. Застосування методу проєктів у закладі дошкільної 
освіти має на меті стимулювання інтересу дітей до певних проблем і розв’язання їх 
через діяльність, а також практичне застосування набутих знань та розширення 
можливостей дітей у самореалізації, що лежить у основі формування предметно- 
практичної компетентності дошкільників..  

Метод проєктів є принципово новим в педагогічній практиці. Він виник у США у 
другій половині 19 століття. Його теоретичним підгрунттям була «прагматична 
педагогіка» американського філософа-ідеаліста Дж. Дьюі.  

Видатний український педагог Г. Ващенко визначив метод проєктів як такий, 
що забезпечує «пристосування змісту та методів навчальної роботи до особливостей 
дитячої природи». Продовжив цю тему професор педагогіки вчительського коледжу 
при Колумбійському університеті В. Кілпатрик (1871-1965), який розробив проєктну 
систему навчання (метод проєктів). Суть її полягає в тому, що діти виходячи із своїх 
інтересів, разом із педагогом виконують власний проєкт вирішуючи при цьому будь-
які дослідницькі завдання. Включаючись таким чином у реальну дійсність, вони 
здобувають нові знання. «Діти люблять шукати, самі шукати. У цьому їхня сила», – 
писав А. Енштейн» ; а «….творчість – різновид пошукової активності», – стверджував 
В. Ротенберг . «На дитину треба дивитися не як на учня, а на як маленького шукача 
істини, необхідно підтримувати і живити в нім дух невгамовного шукача істини, 
плекати покинуту жагу до знань», – писав К. Вентцель [3].  

Прийнятий на віру матеріал зазвичай легко і швидко забувається, але якщо 
дитина власне сама самостійно освоїть нові знання, то ці знання стануть її власністю. 
Про актуальність використання методу проєктів свідчить те, що у науковій 
педагогічній літературі він згадується у контексті з гуманізацією освіти, проблемним і 
розвиваючим навчанням, педагогікою партнерства, особистісно-орієнтованим та 
діяльнісним підходами, інтеграцією знань, соціальним вихованням…. 

За допомогою проєктної діяльності діти поглиблюють своє творче ставлення 
до навколишньої дійсності, навчаються встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у 
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світі. Досягаючи поставленої перед собою конкретної мети, дошкільники діють 
свідомо, із задоволенням, без примусу, бо проблема, за розв’язання якої вони 
свідомо беруться, має для них внутрішню цінність, пов’язану з їхніми потребами та 
інтересами. 

Метод проєктів дає змогу широко охопити всі види діяльності дитини, оскільки 
акумулює в собі пізнавальну, ігрову та творчу діяльність, охоплює всі аспекти 
життєдіяльності дітей у закладі та вдома. 

На кожному етапі проєктної діяльності має відбуватися міжособистісне 
спілкування. Завдяки застосуванню різних методик дитина отримує корисну 
інформацію, з’ясовує нові для себе знання і факти, робить відкриття, які мають 
особистісне значення. У неї формуються способи розумових дій, як-от: аналіз, 
синтез, конкретизація, порівняння, систематизація, узагальнення. Вона переймається 
емоціями та почуттями інших, отримує досвід роботи в групі. Взаємини між 
учасниками проєктної діяльності регулюються саме засобами спілкування, у процесі 
якого формуються моральні якості особистості, розвиваються комунікативні вміння 
дітей. Спілкування спонукає їх до самопізнання. Завдяки реальності результатів 
проєктної діяльності діти мають змогу відчути задоволення від власної роботи. Це 
також сприяє утворенню й розвитку важливих мотивів діяльності: пізнавальних, 
особистісних, соціальних тощо.  

Упровадження проєктної діяльності в освітній процес дошкільного закладу є 
перспективним напрямом роботи, адже сприяє вихованню самостійної творчої 
особистості, здатної приймати рішення, ставити цілі, планувати свою діяльність і 
прогнозувати її результати. 

У практиці Тарасівського закладу дошкільної освіти з метою розвитку вище 
перерахованих якостей особистості дошкільника та формування предметно- 
практичної компетентності, педагогами широко використовується проєктна 
діяльність, яка проводиться як у індивідуальному форматі, так у командній взаємодії. 
Робота у малих групах – це одна з найпопулярніших стратегій, так як вона дає усім 
дітям, зокрема сором’язливим, можливість брати участь у роботі, практикувати 
навички співпраці, міжособистісного спілкування, зокрема вміння активно слухати, 
виробляти спільну думку, долати розбіжності, що виникли. Розпочинаємо роботу 
організовуючи дітей у малі групи, які пізніше об’єднуємо та замінюємо, проводимо 
ротацію лідерів груп. Найбільш частіше користуємося наступними видами взаємодії з 
малими групами такі як моделювання, акції, стимульні ситуації, творчі майстерні… 

З метою формування предметно-практичної компетентності застосовуємо такі 
методи та прийоми як конструктивна творчість, генерування ідей, творче 
моделювання, технічне моделювання. Важливими є методи які спрямовані на аналіз 
отриманих результатів проєктної діяльності – це відеозвіти, ритуал «дякую за цікаве 
заняття», щоденник успіху… [2,С. 18]. 

На етапі розроблення змісту занять, ігор, прогулянок, спостережень, екскурсій 
та інших форм роботи, пов’язаних із темою проєкту, педагоги ретельно продумують 
та організовують в закладі дошкільної освіти предметно-розвивальне середовище 
таким чином, щоб воно було «тлом» до пошукової та інших видів діяльності, адже 
саме оптимально насичене предметне розвивальне середовище є однією з 
найголовніших умов розвитку предметно-практичної та технологічної компетентності, 
яке збагачуємо куточками, з метою унаочнення мети, способу та результатів 
діяльності: «Я хочу – Я зробив», «Календар подій», «Монітор вибору». 

Під час організації проєктної діяльності з метою формування предметно-
практичної компетентності ефективними засобами є використання макетів, різні види 
конструкторів, набори будівельних матеріалів, колекції тощо. 

Важливо, щоб між учасниками освітнього процесу переважав демократичний 
стиль взаємин (суб’єкт-суб’єктні відносини), що передбачає розуміння і прийняття 
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кожного дошкільника таким, яким він є, прояв поваги до дитини та її батьків – 
учасників проєкту, надання їм педагогічної підтримки.  

Як же запланувати проєкт із дітьми? Адже можливості їхні обмежені віком: не 
запишуть план, а якщо педагог запише, то вони не зможуть самостійно без педагога 
за ним діяти, навіть прочитати. На етапі планування проєкту з дітьми дошкільного 
віку доцільно використовувати символи. Символ – це умовне, спрощене зображення. 
Символом може бути як предмет, так і малюнок. Із самими символами дітей ліпше 
ознайомити напередодні, провівши, скажімо, дидактичні ігри «Знайди пару», 
«Символ – сюжетна картинка».  

Роботу із символами проводять у три етапи. 
• 1-й етап: визначають складові інтересів за темою, розглядають проблему. 

Про що ми можемо дізнатися? 
• 2-й етап: намічають шляхи пошуку. Де чи у кого будемо дізнаватися? 
• 3-й етап: визначають конкретні види діяльності. Що будемо робити? Який 

продукт створюватимемо? 
Педагог також може запропонувати свій варіант символу, який буде 

поштовхом для дітей до нових роздумів. Символи дають змогу повністю скласти з 
дітьми план проєкту, а потім контролювати хід його виконання, вносити корективи, 
аналізувати. 

До організації проєктної діяльності дітей бажано залучати їхніх батьків та 
родичів. За темою проєкту вихователь з дітьми планують роботу, яку потім можуть 
виконувати разом з батьками. 

Важливо, щоб запропоновані для спільної роботи завдання були не дуже 
об’ємними та мотивували до взаємодії в родині. За необхідності вихователь має 
надавати довідкові, практичні матеріали або рекомендації щодо того, де їх можна 
знайти. 

Основними чинниками, що сприяють успішності реалізації проєктів, є: 

 урахування вікових особливостей пізнавальних психічних процесів дітей 
дошкільного віку під час організації проєктної діяльності; 

 психолого-педагогічні умови, які є основою для співпраці між педагогом і 
дітьми; 

 співпраця та співтворчість вихователів, дітей, батьків, а інколи й усього 
колективу дитячого садка; 

 побудова освітнього процесу не так на знанях, як на діяльності дитини, що 
має особистісний сенс для неї, підвищує мотивацію в навчанні; 

 застосування проблемних запитань, що спонукає дітей до пошуку відповідей 
на них; 

 облаштоване середовище для самостійної творчої діяльності дітей, яке 
створює педагог; у ньому мають бути забезпечені умови, в яких дитина відкриває 
нові знання, розв’язує проблеми, опановує способи дій; 

 відсутність змагання задля збереження пізнавальної активності, 
саморозвитку, реалізації змістової мети діяльності; 

 отримання учасниками проєкту задоволення від відчуття впевненості в собі, 
спілкування одне з одним і від спільного розв’язання завдань проєкту. 

Проєктна діяльність може бути різною як за обсягом завдання, так і за 
тривалістю. За тривалістю проєкти можуть бути короткотривалими (упродовж одного 
дня, заняття) та довготривалими (до двох тижнів). Великі за обсягом довготривалі 
тематичні проєкти (наприклад, «Життя дерева», термін проведення – один рік) 
складаються із серії проєктів, результати кожного з яких презентують, оформлюючи 
тематичну виставку, організовуючи свято, розвагу тощо.  

Усі проєкти проводять у межах дошкільного навчального закладу, але 
трапляються особистісні, індивідуальні проєкти (в образотворчій та словесній 
творчості), які діти реалізують спільно з батьками. 
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Важливо, щоб між учасниками освітнього процесу переважав демократичний 
стиль взаємин (суб’єкт-суб’єктні відносини), що передбачає розуміння і прийняття 
кожного дошкільника таким, яким він є, прояв поваги до дитини та її батьків – 
учасників проекту, надання їм педагогічної підтримки.  

Типи проєктів за домінантною діяльністю: дослідницькі, творчі, ігрові, 
ознайомлювально-інформаційні, літературно-творчі.  

Щоб підготуватися до реалізації проєкту, слід: 

 Визначити тему проєкту на основі вивчення інтересів дітей. 

 Розробити орієнтовний хід проєкту, визначивши роль усіх учасників 
освітнього процесу в його реалізації. 

 Ознайомити батьків із темою проєкту. 

 Створити умови для постановки проблеми, необхідної для організації 
проєктної діяльності. 

 Організувати збір інформаційного матеріалу з теми проєкту. 

 За необхідності залучити фахівців (музичного керівника, практичного 
психолога тощо до реалізації проекту). 

 Визначити кінцевий результат проєкту та форму його 
презентації [4,С 204]. 

Цілісність проєктування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає дітей 
до самостійної, практичної, планової, і систематичної роботи, виховує прагнення до 
створення нового або існуючого, але вдосконаленого вибору, формує уявлення про 
перспективи його застосування, виходячи з реальних потреб, матеріальних 
можливостей та умінь обирати найбільш технологічний, економічний спосіб пізнання 
об’єкта. формує навички проєктування, в процесі якого співвідносяться, задум вибору 
та вимоги до нього зі способами втілення очікуваного результату. 

Педагог – координатор проєктної діяльності. Щоб застосовувати метод 
проєктів на практиці, педагог має змінити свої педагогічні позиції та погляди. Він 
повинен розуміти, що успіх людини в сучасному світі багато в чому визначається її 
здатністю організувати своє життя як проєкт: визначити далеку та близьку 
перспективи, окреслити план дій, ресурсів для виконання і, реалізувавши власний 
проєкт, оцінити, чи вдалося досягти поставленої мети.  

У своїй професійній діяльності необхідно, безумовно, спиратися на інтереси 
дитини, її можливості у реалізації власного «Я» через діяльність, свято шанувати й 
благоговійно оберігати перші ініціативи, підтримуючи її творчу активність у 
самостійному пошуку шляхів подолання проблем. Це дає змогу по-іншому 
подивитися на організацію педагогом життєвого та виховного простору дошкільників, 
у якому дитина має знайти все, щоб задовольнити свою індивідуальну програму 
розвитку. Із носія готових знань педагог перетворюється на активного учасника, 
співавтора, а інколи – лише на провідника до джерел знань у творчій діяльності 
дітей. 

Отже, на сьогодні як ніколи актуальним є правило: не надто керувати – що 
менше ми керуємо дітьми, тим активнішу позицію вони займають у житті. Вимогливе і 
водночас шанобливе ставлення вихователя до дитини, висловлювання довіри до її 
можливостей, надання права вибору(предметів для проєктної діяльності, способу 
діяльності, партнерів), спрямування дій дітей на подолання незначних труднощів, 
доведення розпочатої справи до кінця, виховання терплячості – усе це сприяє 
ефективному формуванню у дошкільників предметно-практичної компетентності, 
вихованню внутрішньої потреби й шанобливого ставлення до праці, навичок 
здійснення творчості, які мають прояв у грі, образотворчій , господарчо-побутовій 
діяльності, й загалом сприяють актуалізації та розвитку задатків і здібностей дитини. 

 
Список використаних джерел та літератури: 



353 

 

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція)URL 
:https://mon.gov.ua › app › media › rizne › 2021 р. 

2. Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового 
компоненту...URL :https://mon.gov.ua › npa › shodo-metodichnih-rekome...[дата 
звернення: 18.11.2021]. 

3. Проектна діяльність в дитячому садку: Консультація для вихователів 
дитячого садка. URL: https://avtovsamare.ru/uk/opyt-organizacii-proektnoi-deyatelnosti-v-
dou-proektnaya-deyatelnost-v-dou-metodicheskaya-razrabotk [дата звернення: 
15.11.2021]. 

4. Проектні технології у дошкільному навчальному закладі [Текст] / 
Буракова Ю. Д. – Харків: Вид. гр. «Основа», – 2009. – 204 с. 

 
 

Олена Матвійчук, 
Юлія Фурман,  

вихователі 
 ЗДО № 6 «Білочка»,  

м. Шепетівка 
 

КОНСТРУКТОР LEGO – 
 ПОТУЖНИЙ ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. У статті розкрито питання про особливості використання 

універсальної LEGO-технології у роботі з дітьми дошкільного віку та 
обґрунтовано основні умови, освітні можливості та прийоми використання 
інноваційної педагогічної LEGO-технології.  

Ключові слова: конструктор LEGO, конструювання, цеглинка, діти 
дошкільного віку. 

LEGO – одна з найвідоміших і поширених нині педагогічних систем, яка широко 
використовує тривимірні моделі реального світу в предметно-ігровому середовищі в 
процесі навчання та розвитку дитини дошкільного віку. Сьогодні педагогічна спільнота 
шукає нові дієві способи і методи для чуттєво-пізнавального розвитку дітей. Одним з 
таких методів вважається широке використання конструкторів LEGO Education.  

Питання впливу LEGO-конструювання обґрунтовано в численних працях 
провідних психологів і педагогів. Вітчизняні та зарубіжні педагоги відзначають, що 
використання в роботі з дітьми наборів ЛЕГО дозволяє за більш короткий час досягти 
стійких позитивних результатів у навчанні та вихованні. Сучасні дослідження таких 
авторів як Л. Комарова «Країна з ЛЕГО», Л. Парамонова «Дитяче творче 
конструювання», Е. Фешина «ЛЕГО-конструювання в дитячому садку», Т. Лусс 
«Формування навичок конструктивно-ігрової діяльності у дітей за допомогою ЛЕГО» 
доводять, що конструювання з LEGO виходить далеко за межі розуміння поняття 
«конструювання» у традиційному сенсі слова, сьогодні воно допомагає комплексно 
інтегрувати форми роботи з конструктором LEGO в освітній процес та вирішувати ряд 
завдань, передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні [9].  

LEGO-завдання дають можливість виробляти у дітей наполегливість, 
самоконтроль, увагу, терпіння, вміння зосередитися і проявляти фантазію, 
створювати щось нове, можливість засвоювати матеріал в ігровій формі. Завдання з 
LEGO перетворюють навчання в цікаве і зрозуміле дитині, тому що воно проходить в 
ігровій формі. У ході гри дитина ненав’язливо навчається, закріплює, вивчає і 
розв’язує завдання, збагачує словниковий запас. Різні способи організації гри для 
дітей залучають різні сфери їх розвитку. Саме навчання стає більш ефективним та 
цікавим [4]. 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-metodichnih-rekomendacij-do-onovlenogo-bazovogo-komponenta-doshkilnoyi-osviti
https://avtovsamare.ru/uk/opyt-organizacii-proektnoi-deyatelnosti-v-dou-proektnaya-deyatelnost-v-dou-metodicheskaya-razrabotk
https://avtovsamare.ru/uk/opyt-organizacii-proektnoi-deyatelnosti-v-dou-proektnaya-deyatelnost-v-dou-metodicheskaya-razrabotk
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LEGO – технологія є яскравим прикладом інтеграції як в організованій освітній 
діяльності, так і в самостійній діяльності дітей, що сприяє розвитку: 

 математичних здібностей – дитина відбирає, відраховує необхідні за 
розміром, кольором, конфігурацією деталі. 

 комунікативних навичок – дитина поповнює словник новими словами, у 
процесі конструювання спілкується з однолітками, з дорослими, задає конкретні 
питання про різні предмети, уточнює їх властивості та ін.; 

 підвищує ефективність засвоєння матеріалу дітьми, здійснює 
сприятливий вплив на розвиток дитини в цілому (розвивається дрібна моторика, 
пам’ять, увага, логічне і просторове мислення, творчі здібності та ін.); 

 спільна гра з іншими дітьми і з дорослими допомагає малюкові стати 
більш організованим, дисциплінованим, цілеспрямованим, емоційно-стійким [2]. 

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. 

LEGO – це найпоширеніша на сьогодні педагогічна система, що використовує 
моделі реального світу і предметно-ігрове середовище для навчання та розвитку 
дитини і головне, допомагає комплексно інтегрувати форми роботи з конструктором 
LEGO в освітній процес та вирішувати ряд завдань передбачених Базовим 
компонентом дошкільної освіти в Україні, а саме: 

 збагачення емоційного та чуттєвого досвіду дитини, формування 
сенсорної культури (розрізнення форм, кольорів, розмірів тощо), сприяння розвитку 
основних психічних процесів (сприймання, пам’ять, увага, мислення, мовлення) та 
пізнавальних здібностей (допитливість, винахідливість, раціональність); 

 формування цілісної системи уявлень дитини про світ людей, предметів, 
природи і культури, вдосконалення вміння використовувати набуті знання для 
подальшого збагачення власного досвіду та їх творчого застосування в процесі гри 
та створення з деталей LEGO конкретних образів; 

 розширення активного словника, розвиток зв’язного мовлення, 
комунікативних навичок, культури поведінки й налагодження доброзичливих взаємин 
з дорослими та однолітками; 

 фізичний розвиток дитини, оптимізація її рухової діяльності, формування 
фізичних якостей (вправність, швидкість, витривалість), удосконалення дрібної 
моторики; 

 розвиток творчої уяви, вміння мислити креативно, експериментувати, 
розмірковувати, висловлювати й обґрунтовувати власні судження; вміння планувати 
свою діяльність та творчо втілювати власні задуми у грі, отримувати насолоду від 
самого процесу творення; 

 формування оптимістичного світосприймання, розвиток базових якостей 
особистості (самостійності, спостережливості, наполегливості, ініціативності, 
самосвідомості тощо); 

 розвиток основ логічного мислення, здатності до сприймання, 
порівняння, аналізу, узагальнення інформації, вміння добирати необхідні для 
реалізації ігрового задуму засоби, бачити переваги та недоліки власної конструкції чи 
ідеї, удосконалювати її за потреби; 

 заохочення до роботи в колективі, формування ціннісного ставлення до 
створених руками інших людей об’єктів; 

 сприяння особистісному зростанню кожної дитини як успішного 
громадянина, творця майбутнього [1]. 

Застосування LEGO – технології у роботі з дітьми дошкільного віку 
обумовлюється її високими освітніми можливостями: 
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 використанням у різних ігрових і навчальних зонах; 

 технічними та естетичними характеристиками; 

 багатофункціональністю [7]. 
Завдяки цій технології на заняттях створюємо атмосферу, в якій діти 

відчувають себе творцями. Працюючи у групі, діти вчаться спілкуватися, бути 
терпимими один до одного і до невдач товариша, допомагати один одному. Щоразу 
заохочуємо дітей, надаючи корисні поради та ідеї, спостерігаємо за діями дітей, 
цікавимося процесом, ставимо відкриті питання, щоб спонукати пізнавальну 
діяльність. 

LEGO – конструктор широко використовуємо на заняттях з конструювання. 
Досить ефективним засобом активізації мислення служить конструювання за 
моделями, за схемами, кресленнями, планом, зразком, по пам’яті. Розвитку уяви 
сприяє конструювання за задумом, з певної теми (наприклад «Місто», «Меблі», 
«Тварини», «Транспорт», «Гараж» і т.д.). Дитина створює нові образи, спираючись на 
наявні уявлення про об’єкт, по ходу задуму уточнює і удосконалює конструкцію, тим 
самим виявляючи творчість. Активізації уваги сприяє конструювання за планом, 
схемою, зразком, добудовування до цілої фігури («Побудуй будинок за кресленням», 
«Віднови зламаний міст», «Добудую будинок (гараж, машину і т.д.) за зразком». Ігри з 
LEGO виступають засобом дослідження та орієнтації дитини в реальному світі. Адже 
конструктор LEGO це передусім кольорова, цікава і весела гра, здатна захопити як 
дітей, так і дорослих. 

На заняттях з логіко-математичного розвитку LEGO використовуємо з метою 
закріплення та розвитку навичок прямого і зворотного рахунку, порівняння чисел, 
знання складу числа, геометричних фігур; уміння орієнтуватися на площині, вміння 
класифікувати за ознаками; як умовну мірку при порівнянні предметів по довжині, 
ширині, масі («Знайди відсутню фігуру», «Різнокольорові доріжки», «Продовж 
числовий ряд», «Де більше?» і т.д.). 

На заняттях по ознайомленню з довкіллям LEGO варто використовувати в 
експериментальній діяльності як матеріал, з якого зроблений конструктор («З чого 
зроблено?», «Знайди такий же», «Чим схожі і чим відрізняються?», «Розкажи про 
властивості предмета» і т. д.). За допомогою LEGO діти передають у будівлях 
отримані знання та враження від занять, екскурсій, спостережень і прогулянок. 
Отримані конструкції поєднують у тематичну споруду «Моє місто», «Моя вулиця», 
«Тварини» і т.д., які надалі використовуються не тільки на заняттях, але і в 
самостійно-ігровій діяльності дітей і сприяють розвитку комунікативних навичок.  

Знайшли застосування конструктора і на фізкультурних заняттях та під час 
ранкової гімнастики. Дітям дуже подобаються яскраві атрибути, незвичайні доріжки 
та ігри-естафети з елементами конструювання. Використовуємо конструктор і на 
заняттях з підготовки до навчання грамоті. За допомогою LEGO складаємо звукові 
моделі слів, при цьому синя – твердий приголосний, червона – голосний, зелена – 
м’який приголосний. Також проводимо різноманітні ігри: «Знайди пару» (для цього на 
двох цеглинках однакового кольору пишуться велика і мала літери. Всі цеглинки 
складаються в кошик і діти, працюючи в групах або індивідуально, знаходять пару: 
велика і мала буква), «Складаємо речення» (за допомогою конструктора діти 
викладають потрібну кількість цеглинок, скільки слів у реченні. При цьому службові 
(короткі) слова діти викладають відповідно короткими деталями. А перше слово на 
наших схемах ми робимо з великим хвостиком, адже речення починається з великої 
букви) та ін.  

Крім занять, LEGO – конструктор включаємо в широкий спектр життєвих подій 
дитячого садка: LEGO – свята і розваги, оформлення груп до свят, що є потужним 
джерелом формування у дітей інтересу до конструювання. 

Будівлі з LEGO використовуємо в іграх-театралізаціях, в яких вміст, ролі, ігрові 
дії обумовлені сюжетом і змістом того чи іншого літературного твору, казки і т.д., а 
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також є елементом творчості. Найчастіше основою ігор-театралізацій є народні казки: 
«Ріпка», «Колобок», «Рукавичка» та ін. У дитини з’являється можливість створити 
власного колобка або вовка і наділити свій персонаж тими якостями, якими вона 
хоче. Діти починають створювати цікаві споруди і декорації, вкладаючи в них своє 
ставлення. Дошкільнята вибирають різні LEGO– елементи для окремих частин тіла 
героїв, підкреслюючи тим самим їх індивідуальні якості. Ігри-театралізації зі 
створеними LEGO–персонажами дуже подобаються дітям: вони створюють умови 
для розвитку мови, творчості і сприятливо впливають на емоційну сферу. За 
допомогою героїв казки, виконаних своїми руками, дитині легше розкрити свої 
індивідуальні особливості. На тлі розвитку сюжетно-рольової гри у дітей 
розвиваються творчі здібності, мовна активність, формується пізнавальний інтерес, 
що в цілому спрямоване на формування навчальної діяльності. 

Слід звернути увагу на широкий спектр використання LEGO – елементів в 
дидактичних іграх і вправах. На основі вже описаних в загальній і спеціальній 
педагогіці дидактичних іграх розробили різні посібники і використовуємо їх для 
проведення вправ з метою розвитку та корекції мовлення і психічних процесів у 
дітей, розвитку логічного мислення, інтересу до навчання, формування 
комунікативної функції. 

Гра «Чарівний мішечок» 
Мета: розвиває у дітей тактильне сприйняття форми та розвиває мовлення. 
Хід гри: вихователь поміщає різноманітні деталі в «чарівний мішечок» і 

просить знайти елемент певної форми.  
Гра «Завантаж цеглинку» 

Мета: уточнити понятття про цифри в межах 10, вміти співвідносити кількість 
та число; закріплювати кольори та величину; розвивати логічне мислення, 
креативність, дрібну моторику; виховувати толерантність в спілкуванні. 

Хід гри: запропонувати дітям завантажити цеглинки в кузов вантажного 
автомобіля таку кількість, яка б відповіла номеру автомобіля. 

Гра «Кольорові відповіді» 
Мета: удосконалювати математичні поняття про збільшення кількості та 

число; вправляти дітей у вмінні розрізняти деталі за кольором; спонукати вирішувати 
прості приклади та знаходити відповіді, розвивати логічне мислення, дрібну моторику 
рук, конструктивні здібності, зорове і просторове сприйняття. 

Хід гри: діти отримують картки із простими прикладами на додавання в межах 
10, які розміщені в клітинках на верхній смужці. На нижній смужці в кольорових 
квадратах розміщено число-відповідь. Перед дітьми стоїть завдання викласти з 
шести цеглинок Lego-вежу за кольорами відповідей. 

Гра «Краплинки рахують цеглинки» 
Мета: уточнювати поняття про кольори, вміння рахувати та співвідносити 

кількість краплинок, колір цеглинок та число; розвивати дрібну моторику, логічне та 
критичне мислення; активізувати мовлення по темі – вода, аргументувати свої 
відповіді; виховувати самостійність та впевненість у своїх діях. 

Хід гри: розглянути з дітьми картки, повторити кольори цеглинок, пригадати 
цифри. Запропонувати розмістити цеглинки в будинки, де розмістити краплинки, 
відповідно кольору та кількості.  

Гра «Заміни словом» 
Мета: вчити дітей складати прості та складні речення, спираючись на 

зображення; розвивати активне мовлення та логічне мислення, використовуючи 
цеглинки Lego для назви кольору; спонукати діяти вдумливо та самостійно, не 
повторювати попередні речення. 

Хід гри: дітям роздати картки із зображеннями та цеглинки різних кольорів. На 
картці є місце для цеглинки. Дитина ставить цеглинку відповідного кольору та 
складає речення, використовуючи колір цеглинки та інші зображення. 
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Гра «Лего-диктант» 
Мета: вчити орієнтуватися в просторі, поглиблювати поняття про такі 

просторові поняття: вгорі, внизу, справа, зліва, посередині; закріплювати вміння 
рахувати клітинки та орієнтуватися на ігровому полі, розвивати у дітей логічне 

мислення, слухову, зорову та довільну память, а також дрібну моторику рук; 
виховувати вміння взаємодіяти в колективі. 

Хід гри: розглянути з дітьми картку з клітинками та пояснити, що це поле для 
викладення цеглинок. Наступний крок – це розгляд карток із завданням, починати 
потрібно від найпростішого із найменшою кількістю цеглинок та кольорів. Спочатку 
викладати на полі цеглинки з використання карток–підказок. 

Ігри з конструктором LEGO підбираємо відповідно до тематики освітньої 
діяльності закладу дошкільної освіти за відповідними тематичними блоками. 
Наприклад: «Сім'я», «Дитячий садок», «Транспорт», «Ферма», «Тварини», «Ліс – наш 
дім природи», «Птахи» і т.д. До кожного тематичного блоку також необхідні і 
методичні матеріали: літературні твори, загадки, ілюстрації, розмальовки, картинки, 
схеми послідовних дій. 

На основі аналізу наукової літератури нами були виділені основні педагогічні 
умови, що сприяють розвитку особистості дошкільника під час застосування LEGO-
технології, а саме: 

 підвищення рівня компетентності вихователів у використанні LEGO-
технології; 

 включення у зміст освітньої діяльності ігрових ситуацій з використанням 
конструктора LEGO; 

 оснащення та збагачення предметно-розвивального середовища у групі 
різними видами конструктора LEGO: дупло, дакта, тематичні, цеглинки та ін.; 

 педагогічне керівництво діяльністю дітей: необхідно, щоб на заняттях 
вихователь спілкувався з усією групою і з кожною дитиною індивідуально [5]. 

Важливим для нас є питання організації освітнього процесу з використання 
конструктора LEGO. Саме тому, на основі опрацьованої науково-методичної 
літератури, виокремили кілька основних прийомів використання LEGO-технології у 
процесі розвитку особистості дошкільників: 

 конструювання за зразком, коли є інструкція, дитина бачить поетапність 
дій, її вчать, як з’єднувати деталі, аналізувати об’єкт; 

 конструювання за моделлю: дитині необхідно самостійно зібрати деталі, 
проаналізувати модель і побудувати її; 

 конструювання за темою: дитині дається лише тема, і вона сама втілює 
в життя ті знання, які отримала до цього; 

 конструювання за умовою: виокремлено певні умови, тож дошкільник 
повинен їх враховувати під час конструювання; 

 конструювання за власним задумом: дитина, маючи ідею, реалізує її; 
дитині потрібно спочатку проаналізувати ідею, об’єкт, спланувати послідовність дій і 
потім створити задумане [2; 9]. 

Конструктори LEGO мають низку характеристик, що значно відрізняють їх від 
інших конструкторів, насамперед великим діапазоном можливостей, 
багатофункціональністю, сучасними технічними та естетичними характеристиками, 
використанням їх в різних ігрових та навчальних цілях. Основою наборів є цеглинка 
LEGO, що являє собою порожнистий пластмасовий блок, що з’єднується з іншими 
такими ж цеглинками на шипах. Сучасна система кріплення кубиків була 
запатентована у 1958 році. До кубиків пізніше додалися транспортні фігурки, фігурки 
людей, потім тварин, безліч додаткових елементів і ще багато-багато деталей. 
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Головним завданням LEGO є винахід не цілих іграшок, а тільки одиничних 
елементів, які можна збирати і розбирати. Завдяки цьому дитина має повну свободу 
дій. 

Отже, залучення дітей до LEGO-конструювання дозволяє реалізувати творчий 
їх потенціал, посилити виховний ефект, організувати співпрацю та спілкування з 
вихователями та однолітками, викликати бажання і далі освоювати LEGO – 
конструювання. Все це спрямоване на формування ключових компетенцій дітей. 
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ПОНЯТЬ І ЯВИЩ 

 
Анотація. В статті аргументовано важливість інтегрованого підходу до 

проведення занять для дітей різного дошкільного віку і їх ефективність як методу 
навчання. 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.  

Ключові слова: інтеграція, інтегрований підхід, інтегровані заняття, 
міжпредметні зв 'язки, дошкільна освіта. 
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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 
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 
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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 
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. 
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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 – інтегрованого 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:  
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 активний 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!  
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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) 
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 його лагідним ім’ям, а потім 
прикріпить своє символічне сердечко до великого, 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»? 
Розкажіть нам. 
Відповіді дітей. 
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 ( далі ім’я дитини) сам складає свої іграшки 

і допомагає мамі прибирати в квартирі.  
А ще нам відомо, що діти допомагають мамам і бабусям готувати страви.  
Яку хто страву найбільше любить готувати? Відповіді. 
Практичний психолог. Дівчатка справжні помічниці для бабусь і старших 

сестричок. Чим же ви їм ще допомагаєте? Відповідь. 
Практичний психолог. От … (ім’я дитини) вміла господарочка. Вона 

незамінна мамина помічниця на городі і в саду. А що ти допомагаєш робити татові? 
Практичний психолог. Незамінною помічницею для мами і тата є наша (ім’я 
дитини). Їй дуже подобається прибирати вдома. 

А що ти ще, (ім’я дитини) любиш робити? Відповідь.  
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Практичний психолог. А скільки добрих справ для своєї бабусі і мами 
зробила (ім’я дитини). Розкажеш нам? Як ти, (ім’я дитини) піклуєшся про бабусю? 
Відповідь. 

Практичний психолог. Хочеться порадіти успіхам (ім’я дитини).  
Вона піклується про свою кицю Мурку. А чим ти ще, (ім’я дитини), допомагаєш 

мамі вдома? Відповідь 
8. Читання оповідання В. О. Сухомлинського  
«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. 

Як називається оповідання? Як звали дівчинку? Яку добру справу зробила 
Наталочка? Чому не можна ображати тварин? Дівчинка правильно зробила, що 
забрала котика додому? Чому ви так вважаєте? 

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? 
Тепер усі скажіть мені. 
У сварці жити добре? 
Так, чи ні. 
А як обличчя всі сумні, 
Похмурі, злі? 
Вам добре, ні? 
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?» 
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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.  
Чому потрібно любити свою Батьківщину? 
Дитина 
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. 
(ім’я дитини) 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 (ім’я дитини). 
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 (ім’я дитини) 
Тече вода з-під явора, Яром на долину. Пишається над водою Червона 

калина.  
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.  
Дитина 



365 

 

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. До побачення. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ОСВІТОЮ 
 

Анотація. У статті розглядається проблема інтеграційного підходу як 
стрижня цілісності в наступності між дошкільною та початковою ланками освіти. 

Інтегрований підхід в освіті веде до інтеграції в змісту, тобто доцільне 
об’єднання його елементів у цілісність, і результатом застосування якого в 
педагогіці можуть бути цілісні знання різних рівнів які відображають ідеї 
взаємозв’язку і взаємодії в будь-якому з компонентів освітнього процесу закладу 
дошкільної освіти і початкової школи. 

Ключові слова: інтеграційний підхід, зміст, цілісність, взаємопроникнення, 
дидактичні принципи, освітній результат, компетентність, наскрізність, 
взаємопов’язані компоненти. 
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Тривалий час між початковими ланками освіти була велика прірва, тому що у 
кожного з двох перших ланцюжків освітньої системи – дошкільної й початкової – були 
свої цінності, свої завдання, свої пріоритети. Спільні концептуальні ідеї НУШ і нової 
редакції Базового компоненту дошкільної освіти направленні на забезпечення 
наступності між двома ланками. 

У сучасному закладі дошкільної освіти активно змінюються цілі, зміст, підходи 
до організації і оцінки якості освітнього процесу, вимоги до професійної 
компетентності педагогів закладів освіти та результатів освітньої і педагогічної 
діяльності. 

Впродовж 2021 року розроблений і затверджений новий Базовий компонент 
дошкільної освіти – державний стандарт, що визначає вимоги до обов’язкових 
компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку (6 (7)років), а також 
умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів 
якості освіти. 

Мета Стандарту – збереження самоцінності дошкільного дитинства, 
визначення особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості 
дитини дошкільного віку, забезпечення наступності між дошкільною та початковою 
освітою. 

Цінності дошкільної освіти: 
– визнання самоцінності дошкільного дитинства, його потенціалу та особливої 

ролі розвитку особистості; 
– щасливе проживання дитиною дошкільного дитинства як передумова її 

повноцінного розвитку та подальшої самореалізації у житті; 
– повага до дитини, особливостей її розвитку та індивідуального досвіду; 
– зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров’я дитини; 
– цінувати життя і благополуччя як вміння плекати, підтримувати та 

створювати сприятливі умови для себе та інших у безпечному середовищі в 
природному, предметному та соціальному оточенні; 

– розвиток творчих задатків, здібностей, талантів дітей; 
– збереження традицій національного досвіду сімейного та суспільного 

виховання для збагачення культурного потенціалу взаємодії між поколіннями [1]. 
Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних 
психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, розвиток 
самостійності, творчості та допитливості. 

Отже, базовими теоретичними положеннями конструювання змісту у 
стратегічних документах, що стосується дошкільної та початкової освіти 
реалізовується принцип дитиноцентризму в усіх його вимірах діяльнісного підходу [4]. 

Впровадження змісту нових Державних Стандартів дошкільної і початкової 
освіти розроблені для забезпечення наступності між початковими ланками освіти і 
передбачають формування у педагогів закладів дошкільної освіти, вихователів-
методистів, директорів готовності працювати в ситуації вибору нових програм, 
навчально-методичного забезпечення; посилення професійної підготовки до 
використання інтеграційних підходів в організації освітнього процесу та використання 
педагогіки партнерства між усіма учасниками освітнього процесу [6]. 

Класична теорія розвивального навчання Льва Виготського про взаємозв’язок 
актуальної і найближчої зон розвитку дитини та нові психологічні дослідження 
сучасних дітей 6-10 річного віку зазвучали в нових умовах. В оновлених змістах 
базових Стандартів дошкільної і початкової освіти в оновлених методиках навчання 
враховуються інтереси дітей, які проектуються на освітні результати – 
компетентність дитини, що є найбільшим феноменом реформування освіти. 
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Компетентність як результат дошкільної освіти та особистісне надбання 
відображає систему взаємопов’язаних компонентів фізичного, психічного, 
соціального, духовного розвитку особистості дитини: 

– емоційно-ціннісне ставлення; 
– сформованість знань; 
– здатності та навичок до активного, творчого впровадження набутого досвіду, 

тобто до регуляції досягнень, поведінки, діяльності. 
Ключові для дошкільної освіти компетентності дитини (рухова і 

здоров’язбережувальна, особистісна, предметно-практична та технологічна, 
сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, природничо-екологічна 
та навички, орієнтовані на сталий розвиток. Ігрова, соціально-громадянська, 
мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-продуктивна, 
музична, театралізована) та інші мають продовження в освітньому процесі 
початкової школи та впродовж життя. Всі напрями дошкільної освіти продовжено в 
початковій школі через освітні галузі: мовну-літературну; математичну; природничу; 
технологічну; інформаційну; соціальну і здоров’язбережувальну; громадянську та 
історичну; мистецьку; фізкультурну. 

Принцип інтеграції передбачає пов’язаність, взаємопроникнення і взаємодію 
окремих освітніх галузей, що забезпечують цілісність освітнього процесу. Інтеграція 
як дидактичний принцип вимагає навмисного і послідовного введення взаємозв’язків 
освітніх напрямів в освітній процес закладів дошкільної освіти. Зазначу важливість 
інтеграції не лише змісту дошкільної освіти, а й усіх форм організації і взаємодії 
(заняття, освітні ситуації, гри, подорожей), у яких можуть інтегруватись і різні види 
дитячої діяльності. 

Види інтеграції: 
– інтеграція змісту розділів комплексної або парціальної програми 

(міжпредметна інтеграція) і всередині розділів (внутрішньо предметна інтеграція); 
– інтеграція на рівні завдань (як пріоритетні, так і вторинні); 
– інтеграція теорії і практики; 
– методична інтеграція (взаємодія методів і прийомів й організації освітньої 

діяльності дітей); 
– синтез видів дитячої діяльності (ігрової, навчальної, художньої, рухової, 

трудової); 
– упровадження інтегрованих форм організації навчання: інтегрованих занять, 

циклів занять, освітніх ситуацій, освітніх проєктів, – які мають складну структуру; 
– інтеграція різних типів організацій (дошкільної, додаткової освіти, 

соціокультурних центрів, бібліотек, клубів, гуртків, секцій тощо) та центрів, які 
забезпечують соціалізацію дошкільників [5]. 

Перехід до інтегрованого освітнього процесу – нагальна потреба сьогодення, 
один зі шляхів модернізації дошкільної освіти, обумовлений психофізіологічними 
особливостями сучасних дітей, їхніми соціокультурними запитами. 

Компетентністний підхід при побудові освітнього процесу передбачає зміщення 
акцентів у результатах навчання із засвоєних знань і вмінь на здатність їх 
застосувати в навчальних та життєвих ситуаціях, а також на сформованість 
ціннісного ставлення до них. Педагоги закладів дошкільної освіти і початкової школи, 
мають змінити свою роль з інформатора («Слухайте мене, робіть зі мною») на 
фасилітатора, який дає дітям змогу набути власний досвід у пошуку й опрацюванні 
інформації – не відстороненої, а потрібної для виконання конкретних дій у певних 
ситуаціях. Педагоги суміжних ланок повинні враховувати власний досвід дітей для 
набуття усіх компетентностей.  

Отже, результат дошкільної освіти – це становлення базових компетентностей 
і навичок, необхідних людині протягом життя. Він передбачає 
взаємодоповнювальний розвиток емоційних, інтелектуальних, вольових якостей та 
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процесів, досягнення відповідної до віку психофізіологічної/ тілесної та психологічної 
зрілості. Усе це закладає основу для формування наскрізних умінь у шкільному віці. 

Результатами навчання, згідно з Державним стандартом початкової освіти, є 
не тільки сформовані компетентності, а й загальні вміння, що формуються засобами 
різних освітніх галузей і є наскрізними. Педагогічні дії вихователів, які закладають 
основу для формування наскрізних умінь у початковій школі: 

– у процесі опрацювання текстів необхідно забезпечувати їх свідоме 
сприйняття дітьми, допомагати дітям віднаходити смисли в почутому, пов’язувати 
досвід літературних персонажів з власним досвідом дошкільнят, допомагати 
емоційно переживати нове знання. Такі навички впливатимуть на засвоєння 
молодшими школярами читання з розумінням та вміння висловлювати власну 
думку усно й письмово; 

– проблематизація пізнавальної діяльності дошкільників та спонукання до 
самостійних багатоваріантних способів розв’язання поставленої чи виявленої 
проблеми без нав’язуванням дітям готового рішення; залучення їх до полілогів 
(проблемних бесід); виконання численних завдань інтегрованого змісту дають 
підґрунтя для формування в молодших школярів навичок критичного та 
системного мислення, здатності логічно обґрунтовувати власну позицію; 

– урізноманітнення способів організації дошкільників на виконання навчально-
пізнавальних та ігрових завдань, участі в проєктній діяльності (робота в парах, 
трійках, четвірках, командах), делегування дітям окремих повноважень з організації 
підгрупової роботи впливає набуттю молодшими школярами вміння співпрацювати з 
іншими людьми, проявляючи при цьому ініціативність, лідерські якості [2]. 

Пріоритетність активних видів діяльності дітей у засвоєнні нового знання – теж 
спільна ідея, заявлена у Концепції Нової української школи та Базового компоненту 
дошкільної освіти. 

Саме діяльнісний підхід полягає у визначенні права дитини займати активну, 
дієву позицію в процесі пізнання світу, а не перебувати в ролі слухача і глядача. 
Дитині час надавати можливість самій діяти і вражати. 

Правильно організована ігрова діяльність здатна забезпечити реалізацію 
більшості ключових завдань на етапі переходу від дошкільної до початкової освіти. 
Гра як провідна діяльність відіграє визначальну роль у розвитку психіки та 
особистості дитини: 

– розвивається розумова діяльність; 
– удосконалюється уява; 
– відбувається подальший соціальний розвиток; удосконалюється вольова 

регуляція поведінки; 
– розвивається мовлення дитини. 
Ще однією важливою умовою забезпечення наступності є встановлення 

партнерських відносин між усіма учасниками освітнього процесу. В освітніх 
програмах закладів дошкільної освіти та в Концепції НУШ партнерська взаємодія є 
пріоритетна [4]. 

Зазначу, що партнерству потрібно вчитися. Педагогам слід будувати 
рівноправний діалог з дітьми та іншими дорослими, спонукати проявляти активність, 
підтримувати ініціативність та виникнення ідей. 

Середовищний підхід в освіті як у дошкільній, так і початковій передбачає 
використання його розвивального потенціалу при навчанні та вихованні дітей.  

За методичними рекомендаціями МОНУ, класи початкової школи мають 
містити такі освітні осередки: 

– навчально-пізнавальні; 
– гри; 
– художньо-творчої діяльності; 
– куточок живої природи; 
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– зони відпочинку; 
– дитяча бібліотечка; 
– осередок вчителя. 
Для того, щоб предметне середовище закладу дошкільної освіти було 

розвивальним, воно має бути дієвим, інформативним, мобільним, зручним і 
доступним для дітей, а не лише тішити око дорослих. 

Автономія і свобода як закладу освіти, так і окремого працівника має бути 
справжньою. Педагогу варто дати відчувати і користуватися своєю спроможністю 
стосовно вибору планування, послідовності вивчення матеріалу, можливістю вносити 
корективи в тематику, освітні проекти, заходи, але безумовно узгоджувати всі 
інструменти освітнього процесу з методичною службою чи педагогічною радою. 

Отже, інтеграційні процеси в закладах носять інноваційний характер та 
модернізують всю систему освіту на різних її рівнях. Наступність у суміжних ланках 
освіти вимагає структурних змін компонентів якості освіти, підготовки та 
перепідготовки педагогів для реалізації партнерства, створення сучасного 
розвивального середовища та покращення матеріально-технічної бази закладів. 
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Анотація. У статті розкривається питання подолання інертності 

мислення, перехід на якісно новий рівень побудови взаємовідносин між закладом 
дошкільної освіти та батьками, в сучасних умовах функціонування та розвитку 
дошкільної освіти.  

Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво, 
формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками. 

Постановка проблеми. У Концепції дошкільного виховання в Україні, 
Державній національній програмі «Освіта» Україна ХХІ ст., Законі України «Про 
дошкільну освіту», Базовому компоненті дошкільної освіти – Державному стандарту 
дошкільної освіти підкреслюється значимість родинного виховання, передбачається 
взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної 
дитини єдиного виховного середовища. Нині ефективність дошкільної освіти 
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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 основу взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти із 
сім’єю покладено співробітництво. Ініціаторами його встановлення мають виступати 
педагоги закладу дошкільної освіти, оскільки вони професійно підготовлені до 
освітньої роботи, а, отже, розуміють, що її успішність залежить від злагодженості й 
наступності у виховані дітей. Вихователь усвідомлює, що співробітництво потрібне в 
ім’я дитини, і в цьому потрібно переконати батьків. Ініціатива у встановленні 
взаємодії із сім’єю та кваліфікована реалізація її завдань визначають керівну роль 
закладу дошкільної освіти щодо сімейного виховання. 

Ідея взаємозв’язку суспільного й сімейного виховання знайшла свої відбиття в 
ряді нормативно-правових документів, у тому числі в «Концепції дошкільного 
виховання», «Положенні про заклад дошкільної освіти», Законі «Про освіту» й ін. 

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». 

Метою статті є обґрунтування основоположних принципів ефективності 
педагогіки партнерства закладу дошкільної освіти з родинами вихованців, сприяти 
посиленню взаємодії закладу дошкільної освіти та сім’ї, упровадженню дієвих форм 
співпраці з батьками. 

Виклад основного матеріалу. 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. 

Термін «партнерство» переважно визначають як: 
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– 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). 
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). 

Колектив нашого закладу дошкільної освіти насамперед намагається обирати 
нетрадиційні форми роботи, як-от «Батьківська пошта». Ураховуючи зайнятість 
батьків, будь-хто з членів родини може в короткій записці висловити побажання щодо 
методів виховання їхньої дитини, звернутися по допомогу до конкретного фахівця. 
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. 
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До нових форм роботи, які ми застосовуємо у своїй діяльності з батьками 
належать створення кімнати народознавства для дітей, обладнання «родинної 
світлиці», куточка «Для допитливих дітей та дбайливих батьків» у «родинній 
світлиці»; проведення спільно з родинами свят; сімейні читання; створення «школи 
здорової дитини» у формі запитань і відповідей; перегляд батьками занять та 
елементів розпорядку в групах.  

Традиційними у співпраці є: 
 відвідування сім’ї дитини. Візит передбачає гарний настрій, привітність, 

доброзичливість. 

- день відкритих дверей уможливлює ознайомлення батьків з дошкільним 
закладом, особливостями освітньої роботи, залучення їх до активної співпраці. 

- бесіди індивідуальні та групові; 

- консультативні центри; 

- міні-лекції; 

- фото/відеопрезентації 

- Найпоширенішими засобами інформування батьків про життя нашого 
закладу дошкільної освіти є: 

- сайт закладу; 

- інформаційні осередки 

- дошки оголошень 

- планшети 

- папки 

- інформаційні/тематичні стенди 

- тематичні\педагогічні виставки 

- стінгазети 

- колажі 

- бібліотеки педагогічної, психологічної, правової, медичної, дитячої 
літератури тощо. 

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. 

Оперативно обмінюватися інформацією з батьками найзручніше в інтернеті. У 
пригоді для мене стала: сторінка сайту нашого закладу дошкільної освіти, 
електронне листування, онлайн спілкування у закритій групі в соціальних мережах. 

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. 

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 
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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 2020/20210 навчальному році працівники нашого закладу 
дошкільної освіти особливу увагу звертають на педагогіку партнерства. Вона 
передбачає вміння забезпечити плідну співпрацю з дітьми та батьками на засадах 
взаємної довіри й поваги. 

Наразі партнерська взаємодія є потребою часу, особливо нині, коли зрештою 
прийшло усвідомлення, що поодинці складно досягти вагомих результатів. 

Вона дає змогу досягти позитивних результатів завдяки тісній співпраці 
учасників освітнього процесу. На мою думку, у роботі з батьками важливо 
піклуватися про підвищення рівня їхніх знань щодо розвитку та виховання дітей. 
Адже родина і дошкільний заклад – 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. 

Список використаних джерел та літератури: 
1. Базовий компонент дошкільної освіти / нова редакція / наук.ред. 

А. М. Богуш. – К. : «Світич», 2012. – 11 с. 
2. Гуманізація освіти: радимося з Василем Сухомлинським / 

Т. І. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2014. – № 9. – 4 c. 
3. Дитина в сім'ї. / Дитячий садок. Бібліотека. – К., 2005. с. 22. 
4.  Робота з батьками: нові підходи/ Козак Н.//Дошкільне виховання – 2000. 

– № 7. – 14 с. 
5. Ольга Чулюк-Заграй.Трикутник партнерства: педагоги – діти – батьки. / 

Ольга Чулюк-Заграй // Дошкілля. – 2015. – № 15. с. 9. 
6.  Організація взаємодії закладу дошкільної освіти з батьками вихованців. 

За методичними рекомендаціями щодо організації взаємодії закладів дошкільної 
освіти з батьками вихованців (лист МОН України від 11.10.2017 № 1/9-546). Сайт 
https://www.pedrada.com.ua 

7. Сухомлинський В. Батьківська педагогіка. К., 1978. – 245 с. 
8. Теорія і методика співпраці ДНЗ з родинами. Н. Г. Каньоса. Сайт 

http://elar.kpnu.edu.ua, Кам’янець-Подільський – 2015 рік. – 121 с. 
 
 

Ірина Мусійчук, 
вихователь  

ЗДО № 4 «Сонечко»  
м. Красилів 

 
ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СВІДОМОСТІ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Анотація. Формування економічної компетентності дітей починається з 
формування елементарних уявлень з економічної сфери життя (розуміння 
необхідності праці, функції грошей тощо). У статті розглядається важливість 
набуття та збагачення первинного економічного досвіду дошкільників, 
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забезпечення опанування елементарними економічними знаннями, готовність до 
адекватних ситуацій, дій, формування базових якостей, як підґрунттям для 
подальшого самостійного збагачення власного економічного досвіду дитини. 

Ключові слова: дитина дошкільного віку, економічна свідомість, 
компетентність, особистість, комплексний підхід, бережливість, економічне 
мислення. 

У сучасному українському суспільстві з переходом до ринкової економіки 
виникає протиріччя між обсягом економічної інформації та можливістю людей її 
отримувати, осмислювати та використовувати за власним розсудом. Прірва, що 
виникає між бажанням людини бути забезпеченим та її економічним досвідом, 
починає виникати ще з дошкільного віку. Отже, відомо, що саме у дошкільному 
дитинстві формуються основні індивідуально-психологічні властивості дитини, 
закладається фундамент для подальшого формування соціально-моральних якостей 
особистості. 

Не секрет, що сучасного дошкільника вже з перших років його життя оточує 
економічна сфера, наповнена складними економічними поняттями та процесами. 
Реклама по телебаченню, розмови політиків, купівля, продаж, розподіл сімейного 
бюджету – ось далеко не повний перелік того, з чим доводиться зустрічатися 
дошкільнику щодня. Сучасне життя дуже непередбачуване, але й цікаве своєю 
швидкозмінністю. Можливе, саме тому складні економічне процеси так приваблюють 
малюків та свої перші елементарні знання вони здобувають самостійно: з бесід з 
однолітками, перегляду телевізора, зі спостереження за батьками. 

Поява принципово нових технологій, виникнення неіснуючих раніше професій, 
необхідність кілька разів у житті змінювати спеціальність – все ще сприяє зміни 
змісту освітніх умов й засобів економічного виховання вже на етапі дошкільного 
дитинства. 

Сьогодні, у час ринкових відносин й інформаційного суспільства, з самого 
дитинства людині необхідно мати хоча б елементарні економічні уявлення й навички 
відповідної поведінки. Економіка пронизує все наше життя,тому так важливо змалку 
вводити дітей в її світ, формувати економічну компетентність, що є невід'ємною 
складовою життєвої компетентності. 

Нова філософія освіти , нові моделі навчання відповідають новому періоду 
розвитку інформаційних технологій, епохи технологічної культури, відповідального 
ставлення до довкілля. Сталість, сталий розвиток відіграє при цьому головну роль. 
Особливістю освіти для сталого розвитку є те, що вона охоплює екологічну, 
економічну та соціальну проблематику навчання і виховання під кутом зору 
формування системи орієнтирів та моделей поведінки дітей та суспільства в цілому. 

Інтеграція і глобалізація соціальних, економічних і культуро творчих процесів у 
суспільстві породжують у сучасної людини нові потреби, ставлять нові завдання. 
Зокрема, це пристосування до життя у ринкових відносинах. При цьому розуміння 
елементарних економічних понять і володіння «ринковими» навичками поведінки – 
вимога, яку ставить час не тільки перед дорослими громадянами, ай перед дітьми. 
Тому сьогодні в світлі освіти для сталого розвитку вкрай актуально і важливо 
формувати економічну компетентність дітей, починаючи з дошкільного віку. 

Протягом багатьох років, проблема економічного виховання дошкільників 
розглядалася як частина трудового виховання. Так, дослідниками Р. С. Буре, 
В. Г. Нечаєвої вивчалася специфіка праці дошкільника; у роботах С. М. Котлярової, 
В. І. Логінової – роль знань у розгортанні трудового процесу; Н. Б. Кривошея, 
Я. З. Нєвєровіч і ін. – моделювання ситуації як засіб посилення трудових дій; 
Д. С. Дзінтерс, Л. О. Порембська й ін. розглядали педагогічні умови організації 
трудової діяльності дітей; формування позитивного відношення до праці, 
працьовитості, трудової активності, розглядалися в роботах С. А. Козлова, 
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А. Е. Образцової, О. Г. Тулєгєнової; підготовці вихователів до здійснення 
економічного виховання дітей присвячені праці Грами Н. Г. 

Особливий інтерес для нас представляють дослідження Р. І. Жуковської, 
В. Г. Нечаєвої, Л. О. Порембської які розглядали проблеми формування економічно 
значимих якостей особистості, зокрема: ощадливості стосовно природі, речам 
(книгам, іграшкам тощо). 

Праця Р. І. Жуковської була спрямована на вишукування способів, прийомів 
формування ощадливості, як однієї з найважливіших сторін виховання дитини, 
виховання колективіста. При цьому виховувалося в дітей вміння зберігати необхідні 
речі для себе й для інших, не стаючи при цьому рабом речей. Р. І. Жуковська 
вказувала, що формувати якість ощадливості в дітей потрібно тільки в єдності з 
родиною. У її дослідженні переконливо показано, що виховання дбайливого 
відношення до речей можливо лише в сполученні із трудовим вихованням, 
приученням до порядку, вихованням відповідальності за збереження речей, як 
результату праці. 

Дослідження Н. Б. Кривошеї було пов’язане з формуванням у дітей звички 
дбайливого відношення до предметів навчальної діяльності, що йшло у двох 
напрямках: збагачення дітей відповідними знаннями й формування досвіду 
поводження. 

Можливості економічної освіти й виховання дітей дошкільного віку з 
урахуванням комплексного підходу були розглянуті в роботі А. Д. Шатової. Вона 
зауважує, що більш доцільним є синтез морального, трудового та економічного 
аспектів навчання та виховання. 

Ряд праць Д. С. Чесноускене, присвячено формуванню в старших дошкільників 
уявлень про ціну й вартість товарів, грошових знаках. Автор проаналізувала стан 
економічного виховання дошкільників, виявила особливості сприйняття грошових 
знаків, їхньої купівельної можливості. Нею була розроблена методика ознайомлення 
дітей із грошовими знаками, поняттями дорого – дешево, купівельними 
можливостями грошей залежно від їхньої кількості. 

В Україні питання економічного виховання дітей дошкільного віку досліджували 
Н. Бєляєва, Н. Грама, Г. Григоренко, Р. Жадан, Н. Кривошея, Ю. Лелюк, А. Сазонова. 
Н. Бєляєва обґрунтувала можливість економічного виховання дітей 6-7 років в 
умовах дошкільного навчального закладу на засадах системного, аксіологічного та 
діяльнісного підходів. Успішність економічного виховання дошкільників, на її думку, 
спирається на надання початкових уявлень про економічні явища, поступове 
цілеспрямоване залучення дітей до моральних цінностей суспільства. Авторка 
визначає поняття економічне виховання як педагогічний процес, спрямований на 
формування морально-економічних якостей особистості: бережливості, 
відповідальності, підприємництва, а також засвоєння знань про економічне життя 
людей, зорієнтоване на ціннісні настанови.  

Комплексний підхід до процесу економічного виховання висвітлено 
А. Сазоновою. У науковому дослідженні, присвяченому формуванню первинного 
економічного досвіду дітей старшого дошкільного віку, пріоритет надано ігровій 
діяльності. Обґрунтовуючи поетапну систему ігор економічної спрямованості, учена 
пропонує поступове впровадження різних видів ігор для кожного з етапів формування 
первинного економічного досвіду дітей. Так, дидактичні ігри, що сприяють 
формуванню елементарних економічних понять, упроваджуються на першому етапі 
роботи й поступово доповнюються ситуативними, сюжетно-рольовими іграми, які 
спрямовані на засвоєння типових засобів розв’язання життєвих економічних завдань. 
Методичною знахідкою дослідження вважаємо використання ігор-стратегій для 
збагачення досвіду дій дітей у різноманітних соціально-економічних ситуаціях. 

За Н. Івановою, важливими категоріями економічного виховання дошкільників 
є бережливість, відповідальність, винахідливість. Так, бережливість як якість 
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максимально ілюструє інтеграційне поєднання економічного та морального 
компонентів виховання. Вона має своє вираження у збереженні особистого, 
суспільного майна, економному використанні ресурсів та матеріалів; у позитивному 
ставленні до речей, природи, результатів власної праці та праці інших людей.  

Дослідження Р. Жуковської доводять важливість виховання в дітей 
бережливості. Авторка розглядала цю проблему в моральному та економічному 
аспектах виховання, звертала увагу на те, як діти ставляться до особистих речей та 
суспільного майна. Р. Жуковська довела, що формуванню бережливості сприяють 
знання про речі як результат діяльності людей праці, про особистісні якості 
працівника. Зазначимо, що відповідальність як якість має моральний початок, 
відтворює здібності дитини відповідати за власні вчинки та поширюється на 
соціальну сферу діяльності особистості. Відповідальність формується як результат 
вимог до особистості. Усвідомлені вимоги перетворюються на внутрішню мотивацію 
поведінки дитини. Так, Н. Кривошея підкреслювала, що у старшому дошкільному віці 
діти починають виділяти себе в трудовій діяльності в системі взаємин. На її думку, 
вирішення проблеми економічного виховання дошкільників слід розглядати як 
завдання трудового та морального виховання. До важливих категорій економічного 
виховання можна віднести вміння налагоджувати та зберігати взаємини. На думку 
Ю. Лелюк, економічне мислення потрібно формувати саме з дошкільного віку, адже 
всі будуть членами суспільства: відповідно споживачами або виробниками, 
роботодавцями або найманими працівниками, інвесторами або лише тими, хто 
збирає гроші. 

У зв’язку з переходом економіки країни до ринкових відносин змінилися й 
вимоги до економічної підготовки підростаючого покоління, з’явилися нові програми 
економічної підготовки дошкільників. Авторами ряду з них є Л. І. Дрозденко, 
Н. Смелянська, Л. Н. Книшова, І. В. Ліпсіц, Л. Л. Любімов, О. І. Меньшикова, 
О. С. Прутченков, Б. А. Райзберг, тощо. В усіх зазначених програмах автори 
передусім зосереджують на відборі доступних для дошкільників знань з галузі 
економіки. Проте, більш доцільним є не стільки засвоєння відірваних від реального 
життя сучасного дошкільника економічних знань, скільки забезпечення первинного 
економічного досвіду, формування якого починається, коли дитина виконує 
самостійні дії, будує взаємодію з іншими суб’єктами соціальної дійсності та вже на цій 
основі освоює певні знання та вміння. 

Отже, сформований первинний педагогічний досвід вказує на компетентність 
дитини в економічній галузі життєдіяльності. Чим більш досвідченіша дитина, тим 
легше їй орієнтуватися у повсякденному житті, стикаючись з різноманітними 
елементарними економічними поняттями, приймаючи участь у ситуаціях,що 
склалися, та виконуючи різноманітні соціально-економічні ролі. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАСТУПНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ТА 

ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 

Анотація. У статті розглядаються особливості психолого-
педагогічноїорганізації навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та 
початковій школі. Основна увага зосереджується на важливості дотримання 
наступності єдиних стартових позицій, єдиного принципового підходу до навчання 
і виховання дошкільника та школяра. 

Ключові слова: дошкільна, початкова, безперервна освіта, наступність, 
підготовка дітей до школи, пізнавальна діяльність,екскурсії, 
взаємовідвідування,організація гри, готовність до навчання. 

«Мудрим є педагог, який пристосовується до природи дошкільника, а не 
намагається пристосувати природу різних дітей до своєї власної, який не вважає 
себе «хазяїном» дитини, а вчиться у неї, у життя, у природи, не вимагає, не 
наполягає, не залякує, а запрошує вихованця до дії, зацікавлює нею, розуміє, що 
рухливість є важливою умовою повноцінного розвитку дитини, не пригнічує 
активності дошкільника». 

Олена Кононко 
Сьогодні, коли в Україні відбувається глибинне реформування системи освіти, 

важливе місце в цьому процесі посідає проблема наступності і перспективності між 
дошкільною та початковою освітою. 

Дошкільне дитинство – це особливий і самодостатній період розвитку у житті 
кожної людини, під час якого вона набуває певного досвіду і готується до зміни 
соціального статусу. І лише від дорослих залежить, щоб ця зміна відбулася природно 
і безболісно. Забезпечення наступності у навчанні дошкільників та молодших 
школярів в сучасних умовах, які склалися в Україні, є дуже важливим. 

Система роботи щодо психологічного супроводу розвитку дітей у період 
походу з дитячого садка в початкову школу зумовлює реалізацію єдиної лінії їхнього 
розвитку на етапах дошкільного і початкового шкільного дитинства. Вона надає 
освітньому процесу цілісності, послідовності й перспективності. 

Наступність – це врахування того рівня розвитку дитини, з яким вона прийшла 
до школи, опора на нього. Вона забезпечує органічне, природне продовження 
розвитку, виховання та навчання, започаткованих у дошкільному віці, створює умови 
для успішного переходу молодшого школяра в основну школу, – відзначає 
Л. Калмикова. 

З боку дошкільних навчальних закладів наступність виявляється не тільки в 
підготовці дитини до школи, а й у забезпеченні її загального психічного розвитку, а з 
боку школи – передбачає продовження загального психічного розвитку дитини на 
основі максимального використання того позитивного, що дитина набула в 
дошкільному віці. Реалізація наступності і перспективності між навчальними 
закладами передбачає об'єднання комплексів організаційних заходів, створення 
методичних розробок, спрямованих на задоволення вікових і особистісних потреб 
дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку. Такий комплексний підхід 
насамперед має на меті забезпечити психологічні умови, які максимально сприяли б 
усебічному розвитку особистості дитини, збереженню її індивідуальності. 

Супровід наступності розвитку дітей під час переходу із дошкільного 
навчального закладу в гімназію варто реалізувати за такими основними формами. 
Це: 1) екскурсії в гімназію для дітей-випускників дитячих садків; 
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2) взаємовідвідування учителями занять у дитячому садку, а вихователями – уроків у 
школі; 3) організація гри у початковій школі, як засобу розвитку пізнавальної 
діяльності й інтегрування елементів шкільного навчання в заняття у дитячому садку з 
метою формування навичок навчальної діяльності. 

Розглянемо детальніше наведені вище форми психологічного супроводу і 
умови їхньої ефективної реалізації в освітньому просторі етнічного спрямування. 

Екскурсії дошкільників у гімназію. Проведення для випускників дитячого садка 
екскурсій і прогулянок у школу здійснюється не лише задля ознайомлення майбутніх 
першокласників з приміщенням гімназії, з її статусом, а й із майбутнім учителем. 
Дошкільники, уперше зустрічаючись з учителем у ситуації вільного спілкування, не 
відчувають почуття тривожності й страху, якими неминуче супроводжується їхній 
вступ до школи і у перші дні шкільних занять. Натомість, учителі можуть 
ознайомитися з майбутніми першокласниками, побачити їх у нерегламентованій 
діяльності. Такі екскурсії корисні для дошкільників ще й тим, що дозволяють їм 
заздалегідь побачити реальні ситуації шкільного життя і взаємодії в «учитель-учень». 
Дітям старшого дошкільного віку не завжди є зрозумілими особливості та відмінності 
у спілкуванні «вихователь-дитина» і «учитель-учень». Відвідування школи 
уможливлюють огляд і оцінку наявної різниці у взаємодії. Надалі, в початковий період 
навчання, у першокласників виникає значно менше утруднень в адаптації. Роль 
психолога в організації і проведенні екскурсій полягає в поясненні дошкільникам мети 
відвідування гімназії. У тому випадку, якщо у дітей залишаються запитання без 
відповідей і сумніви, почуття тривожності, екскурсія може мати і негативні наслідки. 
Тому завдання психолога полягає в організації попередньої роз'яснювальної бесіди з 
дітьми ще в дитячому садку. 

Отож, відвідування дітьми старшого дошкільного віку ЗОШ І ступеня, впливає 
на їхній особистісний розвиток, надає їм упевненості в своїх можливостях, нівелює 
тривожність, зумовлену вступом у новий навчальний заклад – школу, а також 
ознайомлює першокласників із правилами й нормами поведінки та спілкування в 
школі. Така форма взаємодії між дошкільним навчальним закладом і початковою 
школою найефективніша у тому випадку, коли відвідування організовані не у формі 
разових екскурсій або цільових прогулянок у школу, а згідно певної програми. її 
реалізують упродовж усього періоду підготовки до школи й спрямовують на 
організацію взаємодії дошкільників із молодшими школярами в умовах вільного 
спілкування. Використання постановок, театралізованих дійств залучає батьків на 
засадах паритетності до участі в процесі навчання, виховання і розвитку дітей. 

Взаємовідвідування учителями занять у дитячому садку та вихователями – 
уроків у школі. Цією формою психологічного супроводу передбачено активну участь 
психолога у процесі взаємного відвідування із наступним аналізом і обговоренням 
уроків та занять. У ситуаціях, коли це не формальні заходи, і вони переслідують мету 
щодо створення максимально комфортних умов для навчання і розвитку дитини – 
психологічна і педагогічна функції не є ізольованими і підпорядковуються досягненню 
означеної мети. 

Головними завданнями цієї форми психологічного супроводу є психолого-
педагогічний аналіз уроків і занять. Він дозволяє вихователям дати об'єктивну оцінку 
своєї підготовчої роботи, спрогнозувати її недоліки і позитив, натомість педагоги 
гімназії можуть виявити особливості підготовки дітей до умов навчання. У процесі 
взаємодії з вихователями і педагогами психолог одержує інформацію про рівень 
їхньої психологічної підготовленості й компетентності, які є основою підготовки 
постійно діючого навчального чи методичного семінару, його тематику визначають 
старший вихователь спільно з вихователями, психолог. 

Роль психолога полягає у наданні допомоги щодо означення рівня 
узгодженості змісту освітніх програм дитячого садка з аналогічними для початкового 
змісту ступеня шкільної освіти. Скажімо, «Центр раннього інтелектуального розвитку 
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дитини» використовує у роботі з дітьми й авторські програми, а з учнями молодших 
класів – аналогічно нормативні та авторські згідно профілю школи чи класу. 

Таким чином, взаємовідвідування уроків у школі й занять у дошкільному 
закладі с ефективним не лише з педагогічних позицій. У цій формі супровідної 
діяльності вміщено психологічний потенціал налагодження конструктивного 
спілкування вихователів із учителями й їхня професійна взаємодія з психологом. 

Організація гри в початковій школі як засіб розвитку пізнавальної діяльності й 
уведення елементів шкільного навчання в заняття зі старшими дошкільниками в 
дитячому садку з метою етнопедагогізацїі навчальної діяльності. Ця форма 
психологічного супроводу наступності на уроках у школі, реалізується унаслідок 
уведення в навчально-виховний процес різних видів дитячої діяльності творчого 
змісту на етнічній основі (самостійні ігри, драматизації, технічне і художнє 
моделювання, словесна творчість). У процесі занять із дошкільниками максимально 
активізують їхні пізнавальні інтереси шляхом використання у змісті занять знання 
історико-географічного і краєзнавчого спрямування. За участю психолога їх 
проводять вихователі і, зазвичай, безпосередньо в музеях (краєзнавчий, художній, 
музей природи). До таких форм проведення занять запрошують учителів, які 
вочевидь будуть навчати цих дітей у перших класах школи, а також батьків-фахівців. 

Співпрацю вихователів дитячого садка із учителями шкіл (гімназій) варто 
реалізовувати і у формі занять для дошкільників, які проводять учителі певної школи 
чи гімназії. Це дозволяє збагачувати зміст занять естетичного циклу і художню 
діяльність, як засобів самовираження етнічного потенціалу кожної дитини. Окрім 
цього, діти-дошкільники мають можливість побачити особливості шкільного навчання 
ще в період відвідування ДНЗ. 

Використання ігор на уроках у початковій школі забезпечує доцільну логіку і 
безболісний перехід дітей із дитячого садка в школу. У початковий період навчання 
діти якнайкраще демонструють свої потенційні можливості в звичній для них формі 
діяльності – грі. Це дозволяє і психологові, і вчителеві активно використовувати гру 
як метод психологічної й педагогічної діагностики та корекції. 

Використання елементів навчальної діяльності на заняттях у дитячому садку 
уможливлює удосконалення форм організації і методів підготовки дітей до умов 
шкільного навчання. Роль психолога в таких ситуаціях вбачаємо у спостереженні за 
дотриманням вихователями і окремих, і обов'язкових дидактичних принципів. 
Зупинимось дещо ширше на окремих: 

- відмова від жорсткого регламентування навчання у групах старшого 
дошкільного віку. Його дотримання передбачає неприпустимість статичності 
поведінки дітей на заняттях. Вихователі, зазвичай, і, за необхідності, повинні якомога 
ширше використовувати фізкультхвилинки, гімнастику для зорового аналізатора 
тощо, наповнюючи їхній зміст народним ігровим фольклором; 

- неприпустимість розташування столів у ДНЗ за шкільним зразком. Такий 
підхід до організації групової кімнати в дитячому садку унеможливлює рухову 
активність у процесі занять. Окрім цього, аналог шкільного класу в дитячому садку 
передбачає відповіді за піднятою рукою, що здебільшого гальмує ініціативність 
висловлювань із дисциплінарних мотивів (в окремих закладах із вираженою 
етноспецифікою діти обирають самостійно форми поведінки); 

- використання в дитячому садку циклічності й проектної організації занять. 
Цей принцип забезпечує актуальність «попереднього в сьогоденні», створення умов 
для використання дітьми свого досвіду, яким вони почасти оволоділи. 

Урахування вище зазначених принципів у реалізації підготовчої роботи зі 
старшими дошкільниками уможливлює психологові забезпечення взаємозв'язку 
занять із повсякденним життям дітей, їхньою самостійною діяльністю (ігрова, 
художня, конструктивна тощо). Окрім цього, елементи шкільного навчання 



380 

 

дозволяють ширше використовувати методи, що активізують мислення, уяву, 
пошукову діяльність дітей, тобто елементи проблемності в навчанні. 

Підсумком цієї форми психологічного супроводу наступності у розвитку дітей 
стає не лише забезпечення його поступальності і логічності переходу із дитячого 
садка в школу чи гімназію. Змінюються також і форми спілкування дітей на заняттях у 
дитячому садку і на уроках у школі, спостерігається позитивна динаміка їхнього 
розумового розвитку. Цей вид психолого-педагогічної співпраці забезпечує плавне 
інтегрування дітей в освітній простір школи чи гімназії і оптимальне психологічне 
самопочуття в процесі навчання, їх особистісне та інтелектуальне зростання. 

Однак, вказані форми психологічного супроводу наступності можуть не 
забезпечити достатню ефективність, якщо, на наш погляд, у системі роботи 
психолога будуть зігноровані такі умови: 1) облік стану фізичного і психічного 
здоров'я дітей; 2) співпраця вихователів і учителів задля урахування традицій сім'ї; 
3) пріоритетна позиція психолога, що зумовлює його участь у навчально-виховному 
процесі дитячого садка і школи (гімназії). 

Таким чином, доцільність системи супроводу наступності в розвитку дітей на 
етапі «дитячий садок – початкова школа» зумовлено відсутністю в сучасній освіті 
способів і форм оптимального співробітництва між суміжними ланками забезпечення 
безперервного і поступального розвитку дітей, формування їхньої самоідентичності 
на ґрунті етнокультури й своєї приналежності до неї. 

Психологічний супровід слід розглядати як системне, комплексне і послідовне 
втілення у практику заздалегідь спроектованої психологічної діяльності з 
урахуванням психологічних умов забезпечення ефективності використання змісту і 
прийомів, засобів і методів в освітньому просторі сучасного дошкілля й початкової 
школи. 

Психологічний супровід у порушеному нами контексті визначаємо як 
спеціально організовану діяльність, яка ґрунтується на використанні дотичних знань і 
досягнень психологічної науки з метою створення оптимальних умов для успішного 
навчання і виховання дитини, збереження її психічного і фізичного здоров'я, а також 
розвитку її розумового і особистісного потенціалу. 

Мету супроводу наступності в розвитку дітей вбачаємо в побудові освітнього 
простору, який спрямовано на збереження максимально найкращих умов для 
переходу дітей з дитячого садка в початкову школу. Систему роботи за 
психологічного супроводу рекомендуємо здійснювати поетапно: формування 
готовності дітей у дошкільному навчальному закладі до початкового навчання; 
адаптація до умов навчання в початковій школі; розвиток учнів у початковій школі на 
основі використання елементів сформованої готовності у дитячому садку; підтримка 
й стимулювання їхнього стилю життя в родинному оточенні. 
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КЛАЙМБІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ РУХОВОЇ 

АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Анотація. У статті подано практичний матеріал щодо навчання дітей 
клаймбінгу, одного із інноваційних шляхів розвитку рухової активності старших 
дошкільників. 

Клаймбінг для дітей – це різнобічна підготовка: дуже цікавий вид спорту; 
добре розвиває відчуття власного тіла; перші кроки до самостійного прийняття 
рішень, а значить, розвиває не тільки тіло, а й розум; розвиває соціальні навички. 

Ключові слова: Базовий компонент дошкільної освіти, клаймбінг, 
скелелазіння, рухова і здоров’язбережувальна компетентність дитини, рухова 
активність, скеледром, скелелазна стінка, зачепи, інтеграція, загальнорозвиваючі 
і спеціальні вправи.  

Дошкільний вік є відповідальним етапом дитинства. Висока сензитивність 
цього вікового періоду визначає великі потенційні можливості різнобічного розвитку 
дитини. Питання збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку перебуває 
в центрі уваги держави, що регламентується низкою законодавчих актів та зміною 
підходів до фізичного виховання. У Базовому компоненті дошкільної освіти (редакція 
2021 р.) серед цінностей дошкільної освіти визначено зміцнення фізичного, 
психічного та соціального здоров’я дитини, а однією із ключових для дошкільної 
освіти є рухова і здоров’язбережувальна компетентність дитини. 

Скорочення рухової активності, збільшення навантаження і комп’ютеризація 
сучасних дітей – ось причини, що ведуть до погіршення рівня фізичної 
підготовленості та зниження інтересу до занять з фізичною культурою розвитку та 
спортом. Тому й випливає нагальна потреба заохочення дошкільників до активного 
фізичного розвитку, щоб допомогти сформувати основні можливості організму, 
вдосконалити рухові вміння і навички, спонукати до здорового способу життя. Цьому 
сприяють сучасні підходи до організації фізичного виховання в закладах дошкільної 
освіти, що базуються на використанні здоров’язбережувальних та здоров’ятворчих 
технологій, інноваційних методів та прийомів. 

http://kramatorsk-dnz67.dn.sch.in.ua/news/id/97/vn/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83/
http://kramatorsk-dnz67.dn.sch.in.ua/news/id/97/vn/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%8F%D0%BA-%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%88%D0%BB%D1%8F%D1%85-%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83/
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Сучасні діти рухливі, активні, допитливі. І, щоб підтримувати їх бажання та 
інтереси, завжди знаходжусь в пошуку цікавих, дієвих та ефективних напрямів 
організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти.  

Одним з таких є організація занять дітей дошкільного віку клаймбінгом. 
Клаймбінг (підйом вгору) – різновид спортивного скелелазіння по природному 

(скелі) або штучному (скеледром) рельєфу, що поєднує в собі фізичні навантаження 
та розвиток логічного мислення. Саме така інтеграція підштовхнула мене до 
організації в закладі гуртка зі скелелазіння для дітей старшого дошкільного віку. 

Адже, з одного боку, це цікавий і корисний засіб, що розвиває у дошкільнят 
фізичні якості, гнучкість, спритність, рухливість, силу, витривалість, відчуття власного 
тіла. 

А з іншого – це розвиток логіки. Долаючи перешкоди, діти продумують всі 
кроки, шукають зручні зачепи під руки і ноги аби полегшити проходження дистанції. 
Дитина на скелелазній стінці постійно продумує аналіз траси: куди поставити руку 
або ногу, на яку частину тіла перенести вагу, який рух зробити наступним.  

Та перш ніж організувати в закладі гурток «Скай-ап» та знайомити дітей з 
прийомами клаймбінгу, облаштувала відповідну тренувальну базу, яка складається 
із: похилих дощок і драбин, шведської стінки, мотузкової драбини, скелелазних стінок 
різної величини, матів, страхувальних мотузок і систем тощо.  

Власноруч виготовила скеледром, де розмістила різноманітні зачепи: дверні 
ручки різної конфігурації та форми, дерев’яні та пластикові об’ємні геометричні 
форми, що відповідають розміру дитячої руки. Щоб навчити вихованців вільно, легко 
і технічно лазити, заняття гуртка проводжу двічі на тиждень.  

Сама ж структура заняття клаймбінгом практично не відрізняється від інших 
занять з фізичного розвитку. 

Тому, рекомендую будь-яке заняття-тренування в скелелазінні починати із 
розминки, що складається із короткого бігу, загальнорозвиваючих і спеціальних 
вправ на розігрівання всіх м’язів. Практика показує, що їх необхідно виконувати м’яко, 
з невисокою швидкістю, але досить енергійно, з хорошою амплітудою, щоб 
розтягнути всі м’язи і підготувати їх до силової роботи.  

Особливу увагу на цьому етапі заняття раджу звертати на розтяжку ніг та 
розминку кистів і пальців рук, а також стоп і пальців ніг, оскільки навантаження на них 
при лазінні велике. Існує досить багато вправ для розминки всього тіла, їх необхідно 
постійно урізноманітнювати в процесі занять. Наприклад:  

Гра-інсценівка «Замок» 
На дверях замок висить ( ритмічні швидкі з’єднання пальців обох рук у замок). 
Ми його відкриєм вмить (пальці з’єднані в замок, руки тягнуться в різні 

сторони). 
Постукали, покрутили (рухи з’єднаними пальцями від себе, до себе. Пальці 

зімкнені, долоні постукують одна одну). 
І легесенько відкрили (пальці розмикаються, долоні в стороні). 
Добираю такі вправи, враховуючи вимоги програм, за якими працює наш садок 

(а це – програма розвитку дітей дошкільного віку «Українське дошкілля», освітня 
програма «Впевнений старт» для дітей старшого дошкільного віку) та використовую 
елементи стретчингу і методики М. Єфименка «Театр фізичного виховання та 
оздоровлення дошкільнят». 

Наступний етап – виконання силових та координаційних вправ, які проводжу у 
формі різноманітних рухливих ігор, як-от: «Дістань кульку», «Силач», «Підтягнись до 
іграшки» тощо. 

Основну частину тренування присвячую:  
1) розвитку умінь дітей: 
- виконувати вправи на скеледромі, (лазити вгору-вниз різними 

способами); 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
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- обговорювати та аналізувати заданий маршрут; 
2) безпосередньому проходженню дистанції. 
З досвіду проведення занять хочу наголосити, що під час лазіння дітей на 

скеледромі необхідно безперервно і дуже уважно стежити за їх рухами на дистанції. 
Від цього залежить психологічний стан маленького скелелаза.  

Заключна частина заняття проходить з використанням релаксаційних та 
заспокійливих вправ, психогімнастик, спрямованих на зняття фізичного та психічного 
напруження, стабілізацію психоемоційного стану, заспокоєння. Мої вихованці 
полюбляють такі: «Метелик», «На вершині», «Пташки», «Мрії альпініста», «Сонечко і 
хмаринка» тощо. 

Вправа «Метелик» 
Заплющте очі і слухайте мій голос. Дихайте глибоко і спокійно. Уявіть собі, що 

ви сидите на галявині у прекрасний літній день. Просто перед собою бачите чудового 
метелика, який пурхає із квітки на квітку. Простежте за рухами його крил. Рухи легкі 
та граціозні. Тепер нехай кожен уявить, що він метелик, що в нього гарні великі 
крила. Відчуйте, як ваші крила повільно і плавно рухаються вгору-вниз. 
Насолоджуйтеся відчуттям ширяння в повітрі. А тепер гляньте на строкату галявину, 
над якою летите. Подивіться, скільки на ній яскравих квітів. Знайдіть очима 
найгарнішу квітку й поступово починайте наближатися до неї. Ви вже відчуваєте її 
аромат… Повільно і плавно ви сідаєте на м’яку пахучу середину квітки. Вдихніть ще 
раз її пахощі і… розплющте очі. Розкажіть про свої відчуття. 

Пам’ятайте, під час заняття клаймбінгом можуть бути випадкові зриви. Тому 
найважливіша вимога при проведенні тренувань – забезпечення безпеки дитини. 
Своїх вихованців я з перших днів знайомлю з правилами поводження на скеледромі, 
самостраховки, страховки дорослим, яких ми намагаємось дотримуватись. А щоб це 
не набридало, разом з дітьми постійно придумуємо правила у вигляді речівок, як-от: 

Про безпеку свою дбай!  
На клаймбінг-тренажер без дорослого не залізай! 
Без страхувальних матів тренувань не починай, 
І другові своєму також нагадай. 
Перед початком занять розминку проведи! 
Коли лазиш, іграшки з собою не бери!  
На тренажері уважним будь! 
Щоб вдало пройти свою путь. 
Із тренажера не стрибай, 
Про всі ці правила ти завжди пам’ятай! 
Отже, займаючись клаймбінгом, діти старшого дошкільного віку отримують 

різнобічну підготовку. Адже, кожна подолана вершина – це невеличка перемога, яка 
піднімає настрій, приносить задоволення від командної роботи і відчуття 
самоствердження, що є базисними характеристиками готовності до життя в соціумі. 
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Анотація. У статті йдеться про соціально-громадянську компетентність 
дошкільника, спрямовану на виконання завдань програми Українське дошкілля та 
Базового компонента дошкільної освіти у сфері формування основ соціально-
громадянської компетентності дитини-дошкільника та є узагальненим досвідом 
роботи з дітьми дошкільного віку 

Ключові слова: національне виховання, патріотизм, діти дошкільного віку, 
громадянське виховання, компетентність. 

Патріотизм починається з любові до людини. 
Патріотизм починається з колиски. 
Василь Сухомлинський 
Однією з ключових компетентностей дитини згідно Базового компоненту 

дошкільної освіти є вільне володіння державною мовою та громадянсько-соціальною 
компетентністю [1, с. 5]. 

Кожне нове покоління людей живе і розвивається у певному національному 
середовищі, життя якого залежить від особливостей державного устрою країни. 

Зараз третє тисячоліття, складний суперечливий час, коли у багатьох людей 
зростає національна самосвідомість, інтерес та повага до національної культури, 
історії свого народу, мови. 

Тому, однією з важливих педагогічних задач, визначених Законом України «Про 
дошкільну освіту», є виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до 
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 
національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, 
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. 

Концепція дошкільного виховання в Україні сповідуючи історичний підхід до 
патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, 
українознавчі напрями. На це орієнтують і сучасні програми дошкільного виховання.  

Державним стандартом дошкільної освіти є Базовий компонент дошкільної 
освіти. Його мета – забезпечення життєвої компетентності дитини, до змісту якої 
входить і поняття «бути громадянином своєї країни, патріотом свого народу». 

Особливості національно-патріотичного виховання дітей дошкільного 
віку. 

Національно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку – це комплексна 
системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 
організацій, сім’ї, дошкільних навчальних закладів, інших соціальних інститутів щодо 
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формування в дошкільників високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові 
до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 
громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 
цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 
демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-
патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості дитини-
дошкільника до українського народу, Батьківщини, держави, нації [3, с. 11]. 

Однією з важливих педагогічних задач, визначених Законом України «Про 
дошкільну освіту», є виховання в дітей любові до України, шанобливого ставлення до 
родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 
національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, 
свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля. 

Великий педагог В. Сухомлинський підкреслював: «У дитинстві починається 
тривалий процес пізнання – пізнання і розумом, і серцем – тих моральних цінностей, 
що лежать в основі моралі: безмежної любові до Батьківщини, бажання стати 
справжнім патріотом, справжнім борцем» [4, с. 24]. 

Дошкільний вік – важливий період формування духовності особистості. 
Саме в цей період закладаються основи формування духовності, почуттів, 
сприймання світу, усвідомлення свого «Я». Яскраві враження від краси рідної 
природи, творчої праці людей, героїчних вчинків українського народу сприяють 
вихованню в дітей любові до сім’ї, українського народу, до рідної Батьківщини. 

Старший дошкільний вік – це вже той період життя дитини, в якому можна 
закласти основи національно свідомого громадянина, патріота, тобто людини, якій 
притаманні особистісні якості й риси характеру, світогляд та спосіб мислення, 
почуття, вчинки та поведінка, спрямовані на саморозвиток демократичного 
громадянського суспільства в Україні. 

У старшому дошкільному віці виникають реальні можливості для 
опосередкова- ного засвоєння дітьми знань, які виходять за межі їхнього життєвого 
досвіду і безпосереднього сприймання, а також які віддаленні у часі. Це створює 
сприятливі умови для ознайомлення дітей з історією рідного краю, його народом, 
специфікою праці та побуту, особливостями мови і культури [2, с. 206]. 

Я вважаю що мета патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку 
може бути досягнута шляхом реалізації таких виховних завдань: 

• утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 
переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

• виховання поваги до Конституції України, законів України, державної 
символіки; 

• підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 
ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя; 

• усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 
людини та її патріотичною відповідальністю; 

• сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 
готовності до участі в процесах державотворення, вміння визначати форми та 
способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з 
соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та 
захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності 
розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; 

• формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 
традицій; 

• утвердження гуманістичної моральності як базової основи 
громадянського, чесності, бережного ставлення до природи; 

• формування мовленнєвої культури; 
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• спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 
аморальності, сепаратизму,шовінізму, фашизму. 

Основні напрямки освітньої роботи педагога з реалізації національно-
патріотичного виховання. 

Сучасні концепції національного виховання наголошують на важливості 
національної спрямованості освіти, її органічної єдності з національною історією і 

традиціями, на збереженні і збагаченні культури українського народу. 
У Концепції дошкільного виховання в Україні зазначено, що провідними 

засадами діяльності сучасного національного дошкільного закладу мають бути 
національна психологія, культура та історія, а також загальнолюдські духовні 
надбання. 

Важливим завданням педагогічної науки і практики є забезпечення етнізації – 
природного входження дітей у духовний світ свого народу, нації як елементу 
загальнолюдської культури, позбавленого національної обмеженості та егоїзму. 
Моральна спрямованість цієї роботи вимагає єдності національного і 
загальнолюдського у формуванні національної самосвідомості, інтернаціональних 
почуттів дошкільників.  

Національне самовизначення особистості (віднесення себе до певної нації, 
відданість їй, любов та інтерес до всього національного) за такої умови не 
перероджується в національний егоїзм і негативне ставлення до інших націй, адже 
людина, яка має високу національну свідомість, поважатиме й інший народ [5, с. 21]. 

Актуальність питання патріотичного виховання дошкільників обумовлюється 
тим, що формування громадянської позиції свідомого українця має полягати в 
активному обстоюванні традиційних для нашого менталітету чеснот: любові до рідної 
землі, товариськості, розумної достатності, цінності родинного життя, духовного 
повсякденного буття, уважного ставлення до людей. Саме з раннього дитинства, з 
перших років життя дитини починається плекання національної свідомості й 
самосвідомості, при щеплення моральних ідеалів та ціннісних орієнтирів. 

Основними завданнями педагогів у роботі з патріотичного виховання 
дітей дошкільного віку є: 

• розширювати уявлення про місце кожної людини в соціальному 
середовищі, необхідність дотримання морально-етичних норм суспільства; 

• формувати у дітей позитивний образ Батьківщини та рідної домівки; 
• виховувати любов і повагу до членів своєї родини, бажання піклуватися 

про них; 
• формувати ціннісне ставлення до культури українського народу, його 

історичного минулого, мови, звичаїв, традицій; 
• виховувати почуття власної гідності як представника українського 

народу; 
• навчати дотримуватися культури поведінки у щоденній життєдіяльності; 
• почуття власної гідності як представників свого народу; 
• толерантне ставлення до представників інших національностей, до 

ровесників, батьків, сусідів, інших людей. 
Для цього в ДНЗ повинна бути створена цілісна система всебічного розвитку 

особистості майбутнього громадянина-патріота України шляхом ознайомлення дітей 
з культурою, традиціями та звичаями українського народу; а також формування у них 
почуття причетності до історії та майбутнього свого краю, пробудження і виховання 
патріотичних почуттів. 

А також створена матеріальна та навчальна бази (добір та розробка ігор, 
конспектів занять, наочності, обладнання тощо), в кожній групі для роботи з дітьми 
доцільно створити відповідне розвивальне середовище: 

• оформити український куточок національної та народної символіки; 
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• оформити добірку віршів про Україну, Київ, Дніпродзержинськ, рідну 
природу, Батьківщину; 

• зібрати бібліотечку українського фольклору: народні прикмети, прислів’я, 
легенди, загадки, заклички, колисанки, народні ігри, тощо; 

• підібрати фонотеку українських пісень; 
• підібрати та узагальнити дидактичні ігри на закріплення знань про рідний 

край та його природу; 
• підібрати ілюстрації, плакати, карту України; 
• доповнити папками, ширмами на українську тематику; 
• доповнити українським національним одягом, рушниками, посудом. 
Патріотичне почуття за своєю природою – інтегральне, оскільки об’єднує в 

одне ціле всі сторони розвитку особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, 
фізичну. 

Воно формується поступово під впливом навколишнього середовища та інших 
виховних чинників. Бути патріотом – означає любити материнську мову, свій дім, 
батьків і усіх людей, природу рідного краю, звичаї, шанувати традиції народу, 
людську працю, прагнути не лише зберігати духовні скарби народу, а й примножувати 
їх. Саме ці проблеми і є визначальними у громадянському вихованні дітей 
дошкільного віку. 

Систематична робота з патріотичного виховання дає змогу педагогам 
послідовно й системно формувати у дітей уявлення про такі складні для розуміння 
дитини моральні категорії, як добро, зло, совість, людяність тощо. 

Ключовими фігурами освітнього процесу є діти, батьки й педагоги. Всю роботу 
доцільно спланувати в трьох напрямках: 

• робота вихователя; 
• робота з дітьми; 
• робота з сім’єю. 
Роботу з патріотичного виховання дітей планувати відповідно до їхніх вікових 

особливостей і можливостей. Підвищення фахової компетентності педагогів з питань 
формування громадянської компетентності дошкільників передбачає поглиблення 
теоретичних знань та вдосконалення практичних вмінь і навичок. 

Педагоги мають: 
• досконало володіти знаннями, необхідними для реалізації завдань 

Базового компонента дошкільної освіти; 
• орієнтуватися на вікові та індивідуальні особливості дошкільників; 
• вміло поєднувати репродуктивну й продуктивну діяльність, спонукаючи 

дітей до творчої; 
• використовувати в роботі з дітьми сучасні форми роботи, ІКТ-технології; 
Дитина набирається вражень та знань про навколишнє: про близьких людей, 

про свою милу Батьківщину, які залишають у душі її незабутні спогади на все життя. 
З ранніх років вчать закладати в малюка готовність захищати й примножувати 
здобутки народу, рідного краю. Як відомо, у житті є різні цінності. Але є й такі святині, 
які ні з чим не можна зіставити і порівняти – Вітчизна, відданість рідній землі й 
народові. 

Виховання любові до своєї країни ми поєднуємо з поданням дитині 
елементарних знань про державу і право, про національну символіку – Державний 
герб, Прапор, Гімн, з вихованням поваги до символів української держави. 
Ознайомлення дітей зі звичаями, традиціями, народними обрядами, малими 
жанрами фольклору. 

Проблема громадянина-патріота давня, як світ. Вона постала перед людством 
тоді, коли виникла перша держава. Патріотичне виховання створює певні передумови 
громадянської поведінки. Однак це лише передумови. Любов до Вітчизни 
починається з любові до своєї Малої Батьківщини – місця, де людина народилася. У 
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цьому зв’язку, як мені здається, величезного значення набуває визначення мети, 
завдань, прийомів, методів, змісту та засобів патріотичного виховання дітей 
дошкільного віку. 

Сьогодні всім зрозуміло, що саме життя ставить завдання – виховувати у дітей 
любов до Батьківщини, українського народу, національну самосвідомість, 
гуманістичну мораль. 

Методи і форми роботи з патріотичного виховання 
Для патріотичного виховання важливо правильно визначити віковий етап, на 

якому стає можливим активне формування у дітей патріотичних почуттів. 
Найсприятливішим для початку систематичного патріотичного виховання є середній 
дошкільний вік, коли особливо активізується інтерес дитини до соціального світу, 
суспільних явищ. 

Цілеспрямоване патріотичне виховання повинно поєднувати любов до 
найближчих людей з формуванням такого ж ставлення і до певних феноменів 
суспільного буття. З цією метою факти життя країни, з якими ознайомлюють 
дошкільнят, ілюструють прикладами з діяльності близьких їм дорослих, батьків 
залучають до оцінки суспільних явищ, спільної участі з дітьми у громадських справах. 

Концепція дошкільного виховання в Україні), сповідуючи історичний підхід до 
патріотичного виховання дітей дошкільного віку, актуалізує його народознавчі, 
українознавчі та краєзнавчі напрями. На це орієнтують і різноманітні програми 
дошкільного виховання. 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні орієнтує на опанування знань 
про нашу державу, виховання поваги до державних символів. Старші дошкільники 
мають знати прапор, гімн, герб України, назву її столиці, інших великих міст, значущі 
географічні назви (Крим, Карпатські гори, Дніпро), пам’ятні місця (Тарасова гора у 
Каневі, Хортиця, заповідник Асканія-Нова тощо). Цій меті підпорядковані заняття «Ми 
живемо в Україні, ми дуже любимо її», «Пам’ятні місця України», «Рідне місто 
(село)», «Вулиці нашого міста (села)», «Наш герб» та ін. 

Діти мають поступово усвідомлювати, що моральний аспект патріотизму 
полягає і в розвитку національної економіки (це нові робочі місця, заробітна плата 
працівникам, доходи бюджету, раціональне використання яких робить життя у рідній 
країні достойним), і в підтримці національного виробника, і в економічній, 
господарській порядності власників підприємств, і в розвитку меценатства тощо. 
Щодо цього педагог може використати приклади з історії і з сучасного життя країни. 
Доцільним у патріотичному вихованні дітей дошкільного віку є використання творів 
художньої літератури, в яких ідеться про історію і сьогодення України, життя дітей і 
дорослих. 

До ефективних методів і форм організації патріотичного виховання належать: 
екскурсії вулицями рідного міста, до історичних пам’яток, визначних місць; розповіді 
вихователя; бесіди з цікавими людьми; узагальнюючі бесіди; розгляд ілюстративних 
матеріалів; читання та інсценування творів художньої літератури; запрошення членів 
родин у дитячий садок; спільні з родинами виховні заходи (День сім’ї, свято бабусь 
тощо); зустрічі з батьками за межами закладу дошкільної освіти, за місцем роботи та 
ін. 

Важливим напрямом патріотичного виховання є прилучення до 
народознавства – вивчення культури, побуту, звичаїв рідного народу. Дошкільників 
ознайомлюють з культурними і матеріальними цінностями родини і народу, 
пояснюють зв’язок людини з минулими і майбутніми поколіннями, виховують 
розуміння смислу життя, інтерес до родинних і народних традицій. 

Значну роль у вихованні дітей відіграють народні традиції – досвід, звичаї, 
погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в 
покоління (шанувати старших, піклуватися про дітей, відзначати пам’ятні дати тощо). 
З традиціями тісно пов’язані народні звичаї – усталені правила поведінки; те, що 
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стало звичним, визнаним, необхідним; форма виявлення народної традиції (як 
вітатися, як ходити в гості та ін). 

Прилучаючись до народознавства, діти поступово утверджуватимуться у думці, 
що кожен народ, у тому числі й український, має звичаї, які є спільними для всіх 
людей. Пізнаючи традиції, народну мудрість, народну творчість (пісні, казки, 
прислів’я, приказки, ігри, загадки тощо), розширюючи уявлення про народні промисли 
(вишивка, петриківський розпис, яворівська іграшка), вони поступово отримують 
більш-менш цілісне уявлення про втілену в художній і предметній творчості 
своєрідність українського народу. Водночас у дітей розширюються знання про 
характерні для рідного краю професії людей, про конкретних їх представників. При 
цьому вихователь повинен не стільки піклуватися про збагачення знань, скільки про 
їх творче засвоєння, розвиток почуттів дітей. У дошкільному віці вони залюбки беруть 
участь у народних святах і обрядах, пізнаючи їх зміст, розвиваючи художні здібності, 
навички колективної взаємодії. Важливим напрямком роботи по вихованню любові до 
Батьківщини є формування у дітей уявлень про людей рідної країни. Перш за все 
необхідно згадати тих людей, які прославили нашу країну – художників, композиторів, 
письменників, винахідників, вчених, мандрівників, філософів, лікарів (вибір залежить 
від вихователя). Необхідно на конкретних прикладах, через конкретних людей 
познайомити дітей з «характером» українського народу (творчі здібності, вмілість, 
пісенність, гостинність, доброзичливість, чутливість, вміння захищати свою 
Батьківщину). 

У народі кажуть: добрий приклад – кращий за сто слів. Втілюючи цей мудрий 
педагогічний прийом у життя, педагогам необхідно запрошувати до дитсадка відомих 
людей, фахівців, чиї справи гідні наслідування та популяризації і можуть стати 
прикладом для малят. Діти бачать, що звичайні люди, які їх оточують, пишуть гарні 
вірші, випікають смачні хліби, керують складними машинами та механізмами, 
виборюють нагороди у спортивних змаганнях тощо. Тож і наші малюки, коли 
виростуть, стануть особистостями. Цікавими і повчальними є заняття, спрямовані на 
прищеплення шанобливого ставлення до різних професій та власне праці, зокрема 
екскурсії на сільськогосподарське виробництво. Малюки, 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. Неабияке значення для виховання 
свідомого громадянина є прищеплення шанобливого ставлення до героїв війни, 
ветеранів, до пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи Вітчизну; поваги до воїнів – 
захисників, кордонів Батьківщини. Діти з щирою вдячністю йдуть разом із батьками та 
вихователями до обеліска Слави, покладають квіти. Дуже великий вплив мають 
бесіди, зустрічі з ветеранами, екскурсії, використання пісень, віршів, наочного 
матеріалу. Добре коли після кожного заходу малята беруть у руки олівці та фарби й 
відтворюють свої враження в образотворчій діяльності. При ознайомленні з 
природою рідної країни акцент робиться на її красі, розмаїтті, багатстві, на її 
особливостях. Діти повинні отримати уявлення про те, які тварини живуть в наших 
лісах, які ростуть дерева, за яким деревом можна відразу визначити Україну («Без 
верби і калини нема України»), які квіти цвітуть на українських полях і луках 
(кульбабки, волошки, маки). 

Креативний підхід у роботі сучасного вихователя 
Базовий компонент дошкільної освіти передбачає перехід дошкільної освіти 

до креативних технологій виховання і навчання, модернізацію змісту дошкільної 
освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно 
до їхніх задатків,нахилів,здібностей,індивідуальних, вікових особливостей, 
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культурних потреб. Креативний підхід у роботі сучасного вихователя полягає у вмінні 
в старому знаходити щось нове, щоразу випромінювати невідоме, видозмінювати, 
випереджувати, конструювати, трансформувати інформативний шквал у практичну 
площину, до якої долучена дитяча свідомість, уява, фантазія. Вихователь – 
педагог, ведучий, інформатор, помічник, порадник, наглядач, товариш, фантазер. І 
лише його діяльність має містити експериментаторство щодо організації та 
проведення індивідуального та групового часу дошкільника. 

Пропоную реформування дошкільних закладів за допомогою введення таких 
елементів, як музичний супровід патріотичного змісту, мультимедійні засоби, 
слухання й перегляд яких не лише буде сприяти бадьорому настрою, піднесенню 
патріотичного духу, емоційності та радості, а й пробудженню здібностей і талантів 
дошкільнят. 

Особливо ефективним для розвитку патріотичних здібностей дітей, на мою 
думку, є мультимедійний проектор – засіб, без якого немислиме майбутнє сучасного 
ЗДО, завдяки якому можна пропонувати нові напрями діяльності вихователя. 
Наприклад, вдало дібраний мультиплікаційний перегляд на теми «Я і моя родина», 
«Рідний край», «Моя маленька батьківщина», «Традиційний посуд», «Національні 
іграшки», «Рослині символи», «Національний одяг» та ін. стимулює розвиток 
національно-патріотичних якостей дитини (любов до рідного краю, любов до 
культурного спадку свого народу, виховання любові, поваги до своїх національних 
особливостей, почуття власної гідності як представників свого народу та ін).. 

Варто також впроваджувати в практику національно-патріотичного виховання 
такі реконструйовані форми роботи, адаптовані до дітей старшого дошкільного віку: 
воркшопи, дитячі дайджести, національно-патріотичні, військово-спортивні керлінги, 
тренінгові заняття з розвитку міжнаціональної толерантності дітей, культурні проекти, 
інтерактивно-мультимедійні студії, етнографічні райтси. 

Таким чином, творчий підхід вихователя до національно-патріотичного 
виховання сприятиме зацікавленості, збагаченню, вдосконаленню знань дітей 
старшого дошкільного віку [6]. 

Саме в дошкільному віці, коли дитина дуже чутлива до емоційних впливів і 
схильна до наслідування, створюються сприятливі умови для того, щоб поступово 
розкрити їй зміст народної і світової спадщини через мистецькі твори, етику людських 
взаємин, сформувати перший практичний досвід прояву душі стосовно рідних та 
близьких людей, рідної домівки, отчого краю з його природою, історією і традиціями, 
рідної мови,– усього, з чого для кожного починається Батьківщина. 

Робота з батьками з питань патріотичного виховання. 
Ознайомлення батьків з роботою закладу дошкільної освіти з питань патріоти- 

чного виховання; залучення батьків до співпраці та стимулювання їхньої активної 
участі в ній; організація різноманітних заходів за участю батьків; ознайомлення 
батьків з результатами навчання і розвитку дітей (відкриті перегляди, тематичні 
тижні, інформація в куточках батьків). 

Без любові до Батьківщини, готовності примножувати її багатства, оберігати 
честь і славу, а за необхідності – віддати життя за її свободу і незалежність, людина 
не може бути громадянином. Як синтетична якість, патріотизм охоплює емоційно-
моральне, дієве ставлення до себе та інших людей, до рідної землі, своєї нації, 
матеріальних і духовних надбань суспільства. 

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на їх інтересі до 
найближчого оточення (сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села), яке вони 
бачать щодня, вважають своїм, рідним, нерозривно пов’язаним з ними. Важливе 
значення для виховання патріотичних почуттів у дошкільників має приклад дорослих, 
оскільки вони значно раніше переймають певне емоційно-позитивне ставлення, ніж 
починають засвоювати знання. 
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Патріотизм як моральна якість має інтегральний зміст. З огляду на це в 
педагогічній роботі поєднано ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, 
народознавство, засоби мистецтва, практична діяльність дітей (праця, 
спостереження, ігри, творча діяльність та ін)., національні, державні свята [5]. 

Сімейне середовище як основа виховання громадянина-патріота. 
Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї. Батьки є першими 

вихователями дитини дошкільного віку. Із сім’ї для дитини починається Батьківщина. 
Сім’я в доступних формах дбає про гармонійний розвиток дитини, опікується її 
розумовим, моральним, естетичним і фізичним вихованням. Метою родинного 
виховання загалом є формування всебічно і гармонійно розвиненої особистості, 
вироблення в неї таких якостей, які допомагатимуть гідно долати життєві труднощі та 
перешкоди. Національно-патріотичне виховання дітей у родині – складний і 
суперечливий процес, на який впливають різні чинники: матеріально-економічна 
забезпеченість, соціальний стан та рівень освіти батьків, місце проживання (місто, 
село), звичаї і традиції в родині, кількість членів родини, ставлення до дітей тощо. 
Метою національно-патріотичного виховання, як складника виховання у родині, є 
виховання любові до землі, де народилась і виросла людина, до рідного краю, 
міста (села), вулиці, тобто до батьківщини; гордості за здобутки свого народу, своєї 
родини, а також гордості за минуле і сьогодення своїх співвітчизників; прагнення 
захищати інтереси родини та Батьківщини. У певному розумінні родина – це і є 
Батьківщина. Тому любов до своєї родини, матері, батька, родичів, дотримання 
духовно-культурних традицій, які вони сформували, – це ніщо інше, як вияв 
патріотизму, саме того його складника, що формується у родинних стосунках. У 
цьому розумінні взаємини у родині є для дитини ідеалом. Тут народжуються 
патріотичні почуття, виховується повага до батьків і свого родоводу, до родинних 
традицій, любов до Батьківщини і до рідної землі. 

Виховувати в родині дітей патріотами означає: підтримувати, розвивати й 
скеровувати їхні прагнення набуття й використання на практиці знань з історії рідного 
краю, історії України і її народу. Джерелом національно-патріотичного виховання є 
культ рідного слова батька й матері, колискова пісня, рідна оселя, садиба, 
Батьківщина, героїчне минуле народу, конкретні вчинки особистості, спрямовані на 
матеріальне й культурне збагачення народу. Досвід переконує: що діти, якщо з ними 
проводять у родині цілеспрямовану: роботу, успадковують славу своїх батьків, дідів, 
прадідів, славу народу. 

«Нащо клад – коли у сім’ї лад», – кажуть у народі. І в цьому вислові закладено 
глибокий педагогічний зміст. Особливу роль у національно-патріотичному вихованні у 
сім’ї відіграє загальний мікроклімат, настрій, уклад, спрямованість тощо. 

Родина є благодатним середовищем для виховання національно-патріотичної 
свідомості, почуттів і переконань у дітей. Це обумовлено, по-перше, тим, що вона є 
своєрідним мікроколективом, що ґрунтується на довірливих взаємин між чоловіком та 
дружиною, батьками й дітьми, на емоційному переживанні різних життєвих подій. 
Починаючи з перших років життя дитини, родина має великі потенційні можливо- 
сті соціального впливу на її свідомість та почуттєву сферу. Можливості ці криються 
у спільності запитів,інтересів членів родини, у їхній взаємозалежності, 
відповідальності, допомозі, в найглибших почуттях подружньої та батьківської 
любові. По-друге, у родинному середовищі втіленням національно-патріотичних 
почуттів для дитини є батьки, бабусі й дідусі. З ними у дітей пов’язуються поняття про 
свій будинок, рідні місця, свій край, свою Батьківщину. По-третє, процес 
внутрішньородинного спілкування між різними поколіннями є неперервним. Це 
спілкування є не лише звичайним обміном інформацією, а й передачею дітям та 
онукам духовного досвіду й героїки минулого, формуванням патріотичної свідомості, 
почуттів і переконань, поведінки. Завданням закладів дошкільної освіти є залучення 
батьків вихованців до активної участі в освітньому процесі, долучення до організації 
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та проведення виховних дитячих соціально значущих заходів. Батьки мають стати 
не тільки гостями на заходах, не лише спостерігачами за успіхами їхніх дітей, вони 
мають безпосередньо впливати на формування дітей власним досвідом та 
прикладом. Зусилля педагогів мають бути спрямовані на підтримку ініціативи 
батьківської громади, взаємодію у розробленні та виконанні сумісних рішень щодо 
національно-патріотичного виховання дітей [7]. 

Мета дошкільного виховання полягає у тому, щоб сформувати національно 
свідомого громадянина, патріота, тобто людину, якій притаманні особистісні якості й 
риси характеру, світогляд та спосіб мислення, почуття, вчинки та поведінка, 
спрямовані на саморозвиток демократичного громадянського суспільства в Україні. 
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ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА МАРІЇ МОНТЕССОРІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Анотація У даній статті розглянуто педагогічну систему Марії 

Монтессорі, яка виділила в житті дітей сензитивні періоди розвитку дитини, та 
приділяла увагу формуванню сенсорних якостей ,необхідних протягом усього 
життя. Свою роботу з дітьми раннього віку ми будуємо керуючись принципами 
роботи за педагогічною системою М.Монтессорі.  

Ключові слова: Марія Монтессорі, сензитивний розвиток, взаємодія, 
розвиток сенсорних процесів 

Основними завданнями нашого закладу – Центру раннього розвитку дитини 
«Дивосвіт» є забезпечення ранньої соціальної адаптації дітей до умов дошкільного 
навчального закладу та надання методичної і консультативної допомоги сім’ям, 
залучення батьків до процесу виховання та навчання. 

Соціалізація – це входження дитини в гурт інших дітей, сприймання нею 
групових цінностей. 



393 

 

На базі нашого закладу працюють групи короткого перебування дітей віком від 
6 місяців до 3 років, в тому числі групи «Я+мама». 

В закладі облаштована група, де розташовані дидактичні посібники, які 
дозволяють використовувати в роботі педагогічні практики Марії Монтессорі. 
«Потенціал дитини може повністю розкриватися лише за умови свободи для дитини 
та любові до неї» – казала видатний італійський педагог. 

Марія Монтессорі виділяла в житті дітей сензитивні періоди розвитку дитини. 
Марія Монтессорі довела, що кожна дитина має свої сензитивні періоди – 
найсприятливіший вік для розвитку певних психічних функцій. У цей час дитина 
віддає перевагу якомусь одному виду діяльності. Сензитивний період закінчується 
набуттям навичок. Якщо дитині під час сензитивного періоду не дають змоги 
самостійно обирати певний вид діяльності і займатися нею, чи для її взаємодії з 
навколишнім середовищем не створено відповідних умов,то природний шлях здобуття 
певних знань або формування певної навички втрачається назавжди. 

Мета дорослих – спостерігати і помічати коли починається сензитивний період 
для певного виду діяльності та допомогти дитині створити навколишнє середовище, 
що відповідатиме її потребам. 

Перший сензитивний період. Він з’являється у дитини з перших місяців і 
триває протягом перших двох років життя. Дитина у цей час упорядковує свої 
враження від хаотичного навколишнього світу. Та слід пам'ятати, що порядок у 
розумінні дитини дуже відрізняється від нашого, дорослого розуміння. 

Для дорослого порядок – це задоволення від того, що кожна річ має певне 
місце і знаходиться саме там. Для дитини порядок – це бажання бачити речі у 
навколишньому середовищі на звичних місцях і діяти у певній послідовності, тобто 
щоденна рутинність. 

Дитина виявляє потребу в порядку трьома способами: 
 демонструє радість від того, що бачить речі на звичних місцях; 
 відчуває себе нещасною, плаче, коли це не так; 
 наполягає на тому, щоб речі були покладені на звичні місця, а дії 

виконувались у звичному порядку як рутинні. 
 Другий сензитивний період. Він починається з бажанням вивчати 

навколишній світ за допомогою язика та рук (на сенсорному рівні). Дитині легше 
природним шляхом вивчати предмети навколишнього середовища. Марія 
Монтессорі дійшла висновку, що язик, який дитина використовує для мовлення, та 
руки, якими вона діє, дуже тісно пов’язані з розвитком інтелекту. 

Третій сензитивний період. Під час цього періоду розвитку мовлення дитині 
слід забезпечити мовленнєве оточення і спілкування. До соціальних навичок 
відноситься сензитивний період ходіння. Це один з тих періодів, що легко 
розпізнається дорослими. Марія Монтессорі вважає, що оволодіння дитиною 
навичкою ходіння другим народженням дитини, бо з безпомічного немовляти вона 
стає активною у своїх рухах. У цей період характерною особливістю дитини є інтерес 
дітей до дрібних речей та предметів. Що пробуджує у дитини інтерес до соціальних 
аспектів життя.  

В своїй практиці вона виявила наступні закони саморозвитку дитини: 
1. Закон праці. Марія Монтессорі довела, що праця допомагає дитині стати 

самою собою, дає їй змогу бути активною. Але завжди слід розуміти, що праця 
дитини і дорослого абсолютно відрізняються. Діти використовують навколишнє 
середовище, щоб удосконалювати себе. А дорослі, працюючи, вдосконалюють 
навколишнє середовище. Для дитини важливий процес праці, а для дорослого – 
кінцевий результат.  

2. Закон незалежності або автономності. Кожна дитина має абсолютно 
природне бажання бути незалежною і саме це почуття дає їй змогу дослухатися до 
свого внутрішнього «Я», який веде дитину шляхом саморозвитку. 
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3. Закон розвитку уваги. Коли дитина починає звертати увагу на окремі 
предмети, їй потрібен спеціальний дидактичний матеріал (матеріал Монтессорі). Що 
більше вона працює з ним, то більше дізнається про його можливості. Їй хочеться 
зазирнути ще далі. Інтерес, який підштовхує дитину до інтелектуального розвитку, 
зміцнює інтерес, засвоєний на примітивних імпульсах зацікавленості. Дитина вчиться 
фіксувати увагу, відповідно, стає самостійнішою, врівноваженішою, контролює свої 
дії. 

4. Закон розвитку волі. Марія Монтессорі визначала три ступені формування 
волі дитини: 

- дитина починає цілеспрямовано повторювати дію. Це трапляється тоді, коли 
увага дитини концентрується. При цьому дитина із задоволенням декілька разів 
повторює одні і ті самі вправи. Для дорослого це нецікаво. Але дитина відчуває, що 
стає незалежною, бо оволодіває своїми рухами, контролює свої дії сама; 

- дитина обирає самодисципліну як спосіб життя (взяти матеріал, закінчити 
роботу, віднести на місце). Дитина творчо використовує свої можливості, повністю 
відповідає за свої вчинки і вміє користуватися свободою, знає її ліміти; 

- дитина виявляє абсолютно природне бажання слухатися. Монтессорі каже не 
про сліпу слухняність, що лише руйнує особистість, уважаючи її гідність. Йдеться про 
природну суть людини, яка дає їй змогу оптимально співіснувати з природою та 
суспільством. 

5. Закон розвитку розуму. Початком інтелектуального розвитку дитини можна 
вважати усвідомлення різниці, тобто вміння розрізнювати та зіставляти. Це вміння 
формується на сенсорному рівні (червоні штанги, блоки циліндрів, коробочки тощо). 

6. Закон розвитку уяви та творчості. Марія Монтессорі вважала, що уява та 
творчість природно закладені у кожній дитині і швидко розвиваються при взаємодії з 
навколишнім середовищем. Тому слід забезпечити таку взаємодію. А навколишнє 
середовище дитини має бути гармонійним, красивим, реальним, у межах якого 
дитині потрібна свобода вибору. 

7. Закон емоційного та морального розвитку. Початок емоційного та 
морального розвитку закладає материнська любов. Саме любов матері пробуджує 
внутрішні почуття. Для формування емоційної та моральної зрілості дитини потрібно 
розвинута не лише внутрішнє бажання любити, але й сформувати моральні цінності. 
А для цього потрібно, щоб у найближчому оточенні дитини чітко розрізняли добро і 
зло. 

8. Закон сензитивних періодів. Закон сензитивних періодів Марія Монтессорі 
визначила так: 

- від народження і до 3 років – несвідоме накопичення чуттєвого досвіду, що є 
основою інтелекту, та емоційний розвиток, які відбуваються відповідно до 
сензитивних періодів і завдяки «спраглому розуму»; 

- від 3 до 6 років дитина переходить від мимовільного до довільного 
сприйняття; 

- від 6 до 9 років дитина оволодіває академічними та соціальними навичками; 
- від 9 до 12 років дитина вивчає світ як і в період з 0 до 3 років, але вже на 

свідомому рівні. 
В ранньому віці особливого значення набуває предметне і соціальне 

середовище, яке оточує дитину. Марія Монтессорі вказувала, що дорослий повинен 
створити для дітей таке середовище, в якій вони могли б знайти все необхідне і 
корисне для свого розвитку, отримати багаті і різноманітні сенсорні враження. 
Завданням для педагогів ЦРРД «Дивосвіт» було створення умов для розвитку у дітей 
якісного процесу сприйняття навколишнього світу і засвоєння сенсорних еталонів, 
відповідно до вікових характеристик гармонійного розвитку дитини. Ми почали з того, 
що привнесли в оснащення педагогічного процесу додаткову кількість матеріалів і 
устаткування, сенсорної спрямованості: 
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Матеріали для зорового сприйняття: 
- рамки-вкладиші; 
- коричневі сходи; 
- набори для сортування за кольором – сухий басейн з різнокольоровими 

кульками; 
- матеріали для закріплення основних кольорів – гра «Різнокольорові 

долоньки», «Сховай мишку», «Намисто», «Підбери хустинку до плаття» та інше. 
Матеріали для розвитку дотику: 
- тактильні таблички 
- модулі для тактильного обстежування – мішечки з крупою. 
 Матеріали для розвитку слуху: 
- шумові коробочки 
- дзвіночки  
- маракаси. 
 Матеріали для розвитку нюху: 
- коробочки з запахами. 
 Матеріали для розвитку координації рухів: 
- набір прищіпок – гра «Пограємось прищіпками » 
- набір рамок із застібками – гудзики, блискавки, кнопки, ремені, банти 
- набори шнурівок 
- набори для переливання води - тазики, воронки, млинок  
- набори для пересипання і сортування крупи – різні крупи, контейнера, 

підноси, дерев'яні ложки, сито 
 - планшет для закручування корків 
- бізіборди 
 - стіл для «сухих басейнів». 
В нашій групі розставлені стелажі, де розміщені ігри, що сприяють 

формуванню у дитини уявлень про сенсорні еталони. Діти мають вільний щоденний 
доступ до ігрових зон. Всі ігри мають як прямі, так і непрямі завдання. Наприклад: 
рожеві штанги. Пряма мета – формування понять «великий» – «маленький», а 
непряма мета – розвиток моторики, координації рухів вміння впорядковувати 
предмети. Для підтримки інтересу постійно оновлюються або ускладнюються вже 
наявні ігри. Всю роботу ми проводимо за принципом – від простого до складного. 

В роботі з дидактичним матеріалом надаємо малюкам свободу вибору будь-
якого дидактичного матеріалу, свободу вибору місця роботи, право вільного 
пересування. Вихователі вчать дітей переносити матеріали і працювати з ним, 
задіюючи обидві руки, після роботи ставити матеріал на колишнє місце. «Монтессорі 
матеріали» ми використовуємо як у вільній ігровий діяльності, так і на заняттях з 
математичних уявлень – знайомство або закріплення понять «товстий-тонкий», 
«великий-маленький»; заняттях з розвитку мовлення; для проведення 
експериментально-дослідницької діяльності.  

Як відомо, увага дітей раннього віку короткочасна, нестійка, з наочно-дієвим 
мисленням, тому в своїй роботі ми робимо акцент на ігрову форму діяльності. Саме 
гра з рухом, елементами новизни, яскравості, динамізму, несподіванки стала для 
малюків тим засобом, який стимулює їх активність, сприяє розвитку сенсомоторики і 
інтелекту. 

Пріоритет ми віддаємо предметно-дослідницькій діяльності дітей, яка 
спрямована на вивчення і обстеження навколишнього світу. Діти люблять ігри з 
піском та водою. Діти самостійно ховають предмети і з радістю шукають їх. Діти 
порівнюють на дотик пісок, пшоно, рис, квасолю, горох. Граючи з піском, діти 
пересипають його, роблять з нього споруди. 

Вплив на сенсорний розвиток малюка надає формування у нього уявлень про 
особливості сухого і мокрого піску, про зміну його форми в залежності від форми 



396 

 

ємності, в яку він насипається або накладається. Також дуже подобаються нашим 
вихованцям ігри з водою, з великими і маленькими іграшками, з тазами, відерцями, 
ложечками різного кольору і розміру.  

Для розвитку у дітей зорового сприйняття ми звертаємо увагу на естетичну 
сторону дидактичного матеріалу. При проведенні ігор і в підборі предметного 
середовища формуються не тільки зорові уявлення, а й відчуття. Щоб пізнати будь-
який предмет ми спонукаємо дітей проводити ряд цілеспрямованих дій по його 
обстеженню: діти стискають, гладять, проводять пальчиком по контуру. Розвивається 
дрібна моторика рук при здійсненні дій з викладання, виймання, утикання предметів. 
У повсякденному житті для самостійної діяльності дітям пропонуються ігри на 
закріплення кольору. 

Якісні зміни в освітній процес сенсорного розвитку вносить інтеграція. У своїй 
роботі ми використововуємо інтегративний підхід. Так, успішна організація занять по 
ознайомленню з величиною, формою, кольором предметів можлива при наявності 
певного рівня фізичного розвитку дитини. Тому закріплення уявлень про форму, 
величину і колір предметів проводимо використовуючи рухливі ігри. Наші діти дуже 
полюбили рухливу гру «Нагодуємо курочок». Спочатку розкидали кульки двох 
кольорів (червоні і жовті). Діти розкладали їх по коробках відповідно до кольору. 
Ускладнення йшло за рахунок збільшення кількості коробок різного кольору. Ігри 
завжди проходять з хорошою активністю і емоційним підйомом. Прибирання 
дидактичного матеріалу теж стає чудовою грою. Дітям подобається розкладати 
кубики і цеглинки за своїми будиночків-коробкам, сортувати матеріал за кольором. 

Реалізація поставлених завдань повною мірою можлива лише за умови тісної 
взаємодії дитячого садка і сім'ї. З цією метою для батьків ми проводимо різні 
консультації: «Сенсорний розвиток і його значення для малюка», «12 розвиваючих 
ігор за методикою Марії Монтессорі», анкетування батьків на тему: «Виявлення 
інтересів і знань батьків вихованців з питань сенсорного розвитку і виховання 
дошкільників». Батьки беруть активну участь у створенні центру сенсорного розвитку 
– допомагають в його обладнанні і в поповненні необхідними матеріалами. 

Сенсорний розвиток дитини раннього віку – це формування нових, що не 
існують у дитини раніше, сенсорних процесів і властивостей (відчуттів, уявлень); це 
розвиток його сприйняття і формування уявлень про зовнішні властивості предметів: 
їх форму, колір, величину, положення в просторі, а також запаху і смаку. 

Уже зараз видно результати нашої роботи. Відзначається позитивна динаміка 
в розвитку уявлень у дітей груп раннього віку про колір, форму, величину. Завдяки 
використанню спеціально підібраних дидактичних ігор і вправ, інтегрованого підходу 
до освоєння інформації, багато дітей стали більш спостережливими і уважними. 
Помітно зросла у дітей уміння аналізувати, порівнювати, зіставляти. Діти з великим 
інтересом розглядають нові ігри, охоче грають зі знайомими їм матеріалами, кожен 
день чекають чогось новенького. Методика Марії Монтессорі – це хороший засіб 
сенсорного розвитку дошкільників. 
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ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ:  

СПІВПРАЦЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗІ ШКОЛОЮ ТА БАТЬКАМИ 
ВИХОВАНЦІВ 

 
Анотація. У статті основна увага зосереджується на важливості дотримання 

принципів наступності та перспективності в умовах сучасного реформування системи 
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освіти, розглядаються питання діагностування дітей старшого дошкільного віку щодо 
готовності до школи, створення і реалізація моделі дій, спільних для управлінців, 
педагогів, батьків, які спрямовані на розвиток, виховання і навчання старших 
дошкільників, що є підґрунтям для їх успішного навчання в початковій школі. 

Ключові слова: наступність, перспективність дошкільної та початкової освіти, 
компетентність, готовність до навчання. 

Забезпечення неперервності здобуття людиною освіти є можливим за умови 
реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними ланками освіти, 
зокрема дошкільною і початковою. Україна – одна із небагатьох країн світу, в якій на 
державному рівні визнано обов’язковість дошкільної освіти та її пріоритетну роль у 
формуванні особистості. Це свідчення того, що українське суспільство об’єктивно 
готове до сприйняття принципово нового розуміння статусу і ролі дошкільної освіти.  

У Базовому компоненті дошкільної освіти (у редакції 2021р.) та Державному 
стандарті початкової освіти (2018р.) визначається пріоритетність особистісно-
орієнтованого, 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.  

Аби дитина успішно й безболісно просувалася послідовними етапами освіти, 
кожен педагог на черговому освітньому етапі має якісно робити свою справу – 
забезпечувати умови для повноцінного та якісного проживання дитиною кожного 
періоду свого життя. Тому такі 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.  

Важливим засобом забезпечення наступності між дошкільною і початковою 
освітою є створення і реалізація єдиної, динамічної, моделі дій, спільних для 
управлінців, педагогів та батьків, які спрямовані на розвиток, виховання і навчання 
старших дошкільників.  

Зазначимо, що для формування фундаменту успішного навчання дитини в 
умовах Нової української школи спрямовуємо педагогічну діяльність за такими 
напрямками:  

 розвиток допитливості, зацікавленості у дошкільника, як основи 
пізнавальної активності школяра;  

 формування здібностей – навчання дитини просторовому моделюванню, 
використання схем, символів;  

 розвиток пізнавальних здібностей дитини як засобів самостійного 
розв’язання завдань;  

 формування творчої уяви, як напрямку інтелектуального і особистісного 
розвитку дитини;  

 розвиток комунікативності – вміння спілкуватися з однолітками та 
дорослими;  

 розвиток пізнавальних процесів (пам’ять, мислення, увага);  

 розвиток дрібної моторики руки. 
Впродовж багатьох років для сталого функціонування такої моделі наш заклад 

співпрацює з Нетішинською загальноосвітньою школою № 2. Щороку на початку 



399 

 

навчального року керівниками закладів укладається Угода про співпрацю, у якій 
визначається мета співпраці, права і обов’язки кожного закладу.  

В закладі дошкільної освіти на першій педагогічній раді розглядається та 
затверджується план спільної роботи із забезпечення наступності освітнього процесу 
в ЗДО№4 та ЗОШ № 2, в якому передбачено самоосвіта педагогів, 
взаємовідвідування відкритих занять вчителями початкової школи та вихователями 
груп старшого дошкільного віку, діагностика дітей старшого дошкільного віку.  

У спільній роботі ефективними є такі форми взаємодії, як взаємне знайомство 
з освітніми програмами старшої дошкільної групи і НУШ, організація спільних 
семінарів («Освітня програми «Впевнений старт» – крок у шкільне життя»), круглих 
столів («Дошкільна та початкова освіта: чи є суперечності»). Ще одним з 
результативних напрямків роботи дошкільного закладу і школи – є організація 
спільних свят, виставок творчих робіт («Мальовничий вернісаж – Моя рідна 
Україна»). 

Знайомство зі специфікою планування роботи в старшій дошкільній групі і 
тематичними планами проведення уроків в школі дає можливість педагогам 
обмінюватися досвідом, знаходити оптимальні методи, прийоми і форми роботи 
щодо організації життєдіяльності і освітнього процесу. Така співпраця формує у 
педагогів розуміння важливості процесу розвитку дитини в закладі дошкільної освіти, 
розставляє пріоритети – збереження всебічного здоров’я дітей, не тільки 
накопичення знань, а застосування їх в практичному житті, допомагає здійснювати 
індивідуальний підхід щодо розвитку майбутнього учня. 

Одну з ключових позицій у забезпеченні наступності і перспективності в 
освітньому процесі посідає зв’язок змісту дошкільної і початкової освіти. В нашому 
закладі для організації та проведення освітнього процесу з дітьми старшого 
дошкільного віку використовуємо освітню програму «Впевнений старт», яка орієнтує 
вихователів на формування особистості дитини, розвиток її творчої спрямованості, 
розкриття потенційних можливостей. 

Завдяки впровадженню програми «Впевнений старт», вихователям старших 
груп вдалося на практиці реалізувати нові підходи та принципи освітньої діяльності, 
сучасні теми, цікаві проекти, забезпечити пріоритет партнерства у спілкуванні з 
дітьми, максимальну активність вихованців і найголовніше, що вдалося – це змінити 
у роботі з дітьми односторонню комунікацію на конструктивний діалог.  

Дошкільний заклад і початкова школа націлені на реалізацію комплексу 
освітніх завдань, що випливають із двох взаємодіючих цілей – підготувати дитину до 
навчання у початковій школі, закласти базу для подальшого активного навчання та 
розвитку. Готовність дитини до навчання є інтегративною характеристикою 
психічного розвитку дитини, яка охоплює компоненти, що забезпечують її успішну 
адаптацію до умов і вимог початкової школи.  

В нашому закладі практичний психолог проводить діагностичне дослідження з 
використанням тесту Керна-Йєрасека, що складається з трьох завдань: «Малюнок 
людини» (чоловічої фігури), копіювання фрази з письмових букв, змальовування 
крапок та тесту «Візуально-моторної інтеграції (ВМІ)». Первинна (вхідна) діагностика 
– жовтень, підсумкова (вихідна) – квітень, що дозволяє сформувати думку про 
готовність дитини до школи і оцінити динаміку розвитку кожної дитини. 

Діагностика, яку проводить практичний психолог, дає можливість отримати 
повні уявлення про розвиток у дитини передумов до навчальної діяльності, про 
рівень розвитку психічних процесів, розвитку мислення, довільність психічної 
діяльності, інших психофізіологічних складових психічної діяльності дитини, вміння 
слухати, виконувати завдання за зразком за інструкцією педагога. Тестові завдання 
вивчають просторове і зорове сприймання, зорово-моторну координацію, розвиток 
дрібної моторики рук. 
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Отримані результати наочні, легко обраховуються, показують педагогу 
необхідний напрям корекційно-розвиткової роботи з кожною конкретною дитиною.  

Дослідження в кінці навчального року (вихідне) дозволяє оцінити індивідуальну 
динаміку розвитку дитини, в результаті проведеного навчання і корекційно-
розвиваючої роботи. 

Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і 
співвіднести фактично досягнуті результати із очікуваними, що необхідно для 
коригувально-розвивальної роботи з дітьми, дає змогу кваліметричний підхід до 
організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою 
кількісних балів (за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г. В.). Тому 
вихователі груп старшого дошкільного віку проводять моніторингове дослідження 
рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної 
моделі. Показники І етапу дослідження вихователі вносять до електронної програми 
з метою автоматичного здійснення розрахунків, отриману інформацію 
невикористаних ресурсів кожної дитини застосовують для подальшого планування 
освітньої діяльності, створення оптимальних умов для якнайповнішого розкриття 
потенційних можливостей кожної дитини.  

Своєчасне і компетентне використання діагностичних методик визначення 
готовності дітей до школи дозволяє коригувати траєкторію підготовки дошкільника до 
переходу в школу, підвищуючи ефективність подальшого навчання.  

Результати вихідного оцінювання розвитку дітей (ІІ етап) визначає сумарний 
кінцевий показник рівня розвиненості та вихованості дитини старшого дошкільного 
віку. Матеріали дослідження використовуються для забезпечення наступності між 
дошкільною та початковою ланками освіти. Результати обстеження рівня 
сформованості компетенцій у дітей старшого дошкільного віку свідчить, що 
педагогічний колектив на достатньому рівні виконує завдання, висунуті Базовим 
компонентом дошкільної освіти, освітньої програмою для дітей старшого дошкільного 
віку «Впевнений старт». 

У своїй роботі наш заклад акцентує увагу на всебічному розвитку вихованців, 
спираючись на який, вчитель зможе краще розв’язувати поставлені перед ним 
завдання. Вчителі мають знати, що компетентності, що сформовані у дитини в різних 
видах діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в 
сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», 
«Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» створюють базу 
для збагачення та поглиблення змісту освіти у початковій школі. 

Не менш важливим напрямком роботи з питань наступності є взаємодія 
закладу дошкільної освіти і батьків вихованців. Одним із головних завдань взаємодії 
педагогів закладу та батьків вихованців є підготовка дітей до навчання в школі – 
формування у дошкільника мотивації до навчання, відповідальності, самостійності, 
організованості, готовності працювати. 

Так, в річному плані роботи закладу дошкільної освіти у розділі «Співпраця з 
сім’єю/зв’язок зі школою» передбачено традиційні та інтерактивні форми роботи з 
батьками: групові та загальні батьківські збори (конференція), консультації щодо 
підготовки дітей до школи (на сайті закладу), засідання сімейного клубу «Школи 
батьківства», консультативний пункт «Розвивайко» для батьків, діти яких не охоплені 
суспільним дошкільним вихованням, спільні акції, конкурси за участі батьків. 

У закладі проведено конференцію батьківської громадськості та педагогічного 
колективу «Готовність сім’ї та дитини до навчання в школі. Сучасні тенденції», на якій 
означено важливість реалізації концепції передшкільної освіти на засадах Нової 
Української Школи, розкрито питання про сучасні тенденції та підходи щодо 
впровадження освітньої програми для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений 
старт».  
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В зв’язку із запровадженням протиепідемічних заходів у закладі дошкільної 
освіти на період карантину через поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) 
просвітницька робота з батьками вихованців старших груп проводиться дистанційно, 
в онлайн-режимі. Педагоги в мережі фейсбук в групі «ЗДО № 4 «Вогник», в мережі 
Vibеr співпрацювали з батьками вихованців, поширювали корисні посилання на веб-
адреси сайтів щодо ознайомлення з проблемами навчання і виховання дітей, ролі 
сім’ї у вихованні майбутнього школяра, психологічної готовності батьків до навчання 
дитини у школі, практичні поради щодо вирішення різних проблемних ситуацій. 
Практичний психолог з метою психологічної підтримки батьків вихованців 
розміщувала у групі Facebook «Психологічний вісник ЗДО № 4 «Вогник» корисні 
психологічні поради, психологічні вправи, цікавий та яскравий дидактичний матеріал. 

Проведення онлайн-презентації освітньої програми «Впевнений старт» для 
дітей старшого дошкільного віку допомогло батькам вихованців середніх груп 
визначитися з вибором програми на наступний навчальний рік. 

Психолого-педагогічна просвітницька робота педагогів закладу допомагає 
налагодити партнерську взаємодію з родинами, привернути увагу батьків до долі 
власного малюка, допомогти зрозуміти вирішальне значення дошкільного дитинства 
для розвитку особистості дитини та сформувати уявлення про те, як буде проходити 
її шкільне життя.  

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. 
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Ямпільського ЗДО «Росинка» 
  
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ 
 

Анотація. У статті розкривається проблема інтеграції в освітньому 
процесі у сучасному закладі дошкільної освіти. Перехід до інтегрованого 
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освітнього процесу є вимогою сучасності, що обумовлено реформуванням 
дошкільної освіти.  

Ключові слова: інтеграція, інтегрований освітній процес, інтегровані 
заняття, інтеграційні підходи. 

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 та потреб. 

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 дошкільних закладів (А. Богуш, К. Крутій, Т. Піроженко, 
О. Кононко та ін.). 

Інтегрований освітній процес у закладі дошкільної освіти – це цілеспрямований 
та систематичний процес об’єднання освітніх напрямів під час спеціально 
організованої взаємодії педагогів та вихованців, спрямований на вирішення освітніх 
завдань на основі інтеграції змісту освіти та видів дитячої діяльності. 

Маючи на меті виховання компетентного дошкільника, ми переконуємося в 
тому, що високі результати роботи дає активне застосування принципу інтеграції не 
тільки на організованих формах навчально-пізнавальної діяльності, а й в усіх видах 
діяльності протягом дня. Застосування цього принципу значно розширює можливості 
педагогічного процесу: стимулюється аналітико-синтетична діяльність дітей, 
розвивається потреба в системному підході до об’єкта пізнання, формуються уміння 
аналізувати, порівнювати предмети, об’єкти довкілля, що забезпечує цілісне 
сприйняття світу. Та це відбувається лише за певних умов:  

1. Урізноманітнення форм пізнавальної діяльності протягом дня: заняття, 
спостереження, експериментування, моделювання проблемних ситуацій, ігрова та 
творча діяльність тощо. 

2. Доцільне поєднання розвивального матеріалу з різних розділів програми 
та активне використання його в процесі життєдіяльності дошкільників. 

3. Тісна співпраця та співтворчість дітей та вихователів, надання дітям 
права вибору та можливості самостійно знаходити шляхи розв’язання завдань. 

Структура інтегрованих занять відрізняється від інших своєю чіткістю, 
стислістю. У форматі інтегрованих занять доцільно проводити узагальнюючі заняття, 
на яких буде розкрито проблеми, важливі для декількох напрямків програми. 
Тривалість інтегрованих занять не може перевищувати установлені норми. 

Навчання в школі вимагає пошуку нових підходів до вирішення проблеми 
наступності, що допомагає успішному розв’язанню завдань безперервної освіти 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; керування процесом переходу від 
гри до навчання; створення умов 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 ЗДО. Як у дошкільному закладі, так і в школі освітньо-
виховний процес повинен бути спрямований на створення особистості дитини: 
розвитку її компетентності (комунікативної, інтелектуальної, фізичної), креативності, 
ініціативності, самостійності , відповідальності, самосвідомості та самооцінки. 

Головною умовою забезпечення наступності у вихованні та навчанні є 
спрямованість освітнього процесу закладу дошкільної освіти і початкової школи на 
всебічний розвиток особистості дитини. З огляду на це необхідний зв'язок програм, 
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методів та форм навчання в закладі дошкільної освіти та початкової школи. 
Елементи освітньої діяльності, що формуються в процесі навчання на заняттях, 
забезпечують успішність навчання в школі. А шкільне навчання має забезпечити 
взаємозв’язок, розширення, поглиблення і удосконалення отриманих у закладі 
дошкільної освіти знань, умінь та навичок. Тільки зацікавленість обох сторін зробить 
перехід безболісним та успішним для дитини. 

Саме тому створюю та працюю за проектами «Співпраця ЗДО та НУШ: новий 
зміст освіти», «Скоро до школи» .У своїй роботі практикую попереднє знайомство 
вихованців старшої групи з майбутнім вчителем, а також проведення спільних 
заходів з учнями першого класу та дошкільнятами. Побутує також практика 
взаємовідвідування вихованцями закладу освіти і учнями початкових класів свят, 
спортивних змагань та спільних концертів. 

Робота з наступності також включає цикл занять для дітей старшого 
дошкільного віку «Життя у школі», конкурс дитячих малюнків «Моя майбутня школа», 
та сюжетно-рольову гру «Школа». 

Заслуговує на увагу реалізація діяльнісно-практичного методу у наступності, 
який передбачає тісну співпрацю педагогів закладів дошкільної освіти, вчителів 
початкових класів та сім’ї майбутніх школярів. Вибір варіативних форм, методів та 
змісту реалізації наступності залежить від володіння інноваційними технологіями, 
рівня розвитку педагогічної культури батьків, врахування як колективних так і 
індивідуальних форм роботи, що позитивно впливає на процес адаптації дитини у 
школі. 

Наступність у роботі закладу освіти та загальної середньої освіти передбачає 
тісний взаємозв’язок змісту, методів, прийомів, організованих форм роботи з дітьми, 
а також підготовку дитини до школи і її адаптацію до нових умов навчання, виховання 
та розвитку. Саме дошкільний заклад має забезпечити готовність дитини до шкільних 
навантажень, нових знань, умінь та навичок, якими дитина має оволодіти у Новій 
українській школі. 

Важливо не перевантажувати дитину інформацією, яку вона через свої вікові 
особливості ще не може повністю сприйняти. Бажано подавати знання дозовано. 
Інформація має відповідати віковим інтересам дитини. Одне з основних завдань 
готовності дитини до навчання в школі – навчити її слухати та переказувати почуте, 
відповідати на запитання відповідно до теми. Дорослий, навчаючи дитину, має бути 
для неї мудрим наставником та другом. 

Оскільки інтегрований підхід до освітнього процесу в закладі дошкільної освіти 
заявлений Державними стандартами дошкільної освіти та всіма Програмами 
розвитку дітей, намагаюсь осучаснити планування освітнього процесу на 
інтеграційних засадах. На моє переконання, інтеграція здатна підвищити в деякій мірі 
якість освіти тому, що вона закладає нові умови діяльності вихователя та дітей є 
діючою моделлю активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності та 
розвивального навчання в ЗДО. Вона зобов’язує до використання різноманітних 
форм проведення освітнього процесу, що має великий вплив на ефективність 
сприйняття дітьми навчального матеріалу; вона стає для всіх учасників-вихователів, 
музичного керівника, логопеда, практичного психолога, дітей, батьків, адміністрації – 
школою тісної співпраці та взаємодії. 

Отже, використання інтеграційних підходів та тісна співпраця та взаємодія 
закладу дошкільної освіти та початкової школи допомагає разом досягати 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. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

ДОШКІЛЬНИКА ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ БАЗОВОГО КОМПОНЕНТА 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Анотація. У статті розкрито особливості формування соціально-

громадянської компетентності у дітей дошкільного віку як однієї зі складових 
життєвої компетентності в умовах закладу дошкільної освіти відповідно до вимог 
оновленого Стандарту – Базового компонента дошкільної освіти; подано форми 
роботи з дітьми, які використовуються в освітньому процесі.  

Ключові слова: компетентність, життєва компетентність, соціально-
громадянська компетентність. 

Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в 
Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Як перша самоцінна 
ланка, яка спрямовує освітній розвиток людини протягом життя, вона має гнучко 
реагувати на сучасні соціокультурні запити, допомагати дитині реалізувати свій 
природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські та національні цінності.  

Визнання української дошкільної галузі як сучасної, науково обґрунтованої та 
методично забезпеченої ланки освіти потребує утвердження цих позицій відповідно 
до міжнародних стандартів якості освіти. Ключовим поняттям у критеріях оцінки 
ефективності та якості освіти виступає категорія сформованих у дитини 
компетентностей, що вказують на можливість активно проявляти особистісні 
надбання в різних самостійних та організованих за підтримки дорослого видах 
діяльності. Ключова категорія компетентності та характеристика її вікових 
особливостей стали предметом ретельного аналізу й конкретизації в оновленому 
Стандарті дошкільної освіти, яким і є Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. 

Компетентності – це динамічна комбінація цінностей та ставлень, знань, умінь і 
навичок, які визначають здатність скористатися знаннями або шукати інші знання, що 
й характеризує важливішу життєву компетентність, здатність особи успішно 
розв’язувати життєві проблеми, проводити подальшу навчальну та професійну 
діяльність, реалізувати освіту впродовж життя [3].  

Однією зі складових життєвої компетентності є соціально-громадянська 
компетентність дитини. Це здатність до прояву особистісних якостей, соціальних 
почуттів, любові до Батьківщини; готовність до посильної участі в соціальних подіях, 
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що відбуваються в дитячих осередках, громаді, суспільстві та спрямовані на 
покращення спільного життя. Результат сформованості соціально-громадянської 
компетентності засвідчує ціннісне ставлення дитини до себе, своїх прав і прав інших, 
наявність уявлень про правила і способи міжособистісної взаємодії з членами сім’ї, 
родини, іншими людьми та вмінь дотримуватись цих правил в соціально-
громадянському просторі, а також ціннісне ставлення та повагу до культурних 
надбань українського народу, представників різних національностей та культур [1]. 

Соціально-громадянську компетентність у дітей я формую за допомогою різних 
видів діяльності: ігрової, комунікативної, здоров'язбережувальної, художньо-
естетичної, пізнавально-дослідницької. 

У методичних рекомендаціях до Базового компонента зазначено, що в ігровій 
діяльності у дітей дошкільного віку потрібно формувати інтерес до взаємодії з 
однолітками та активність в колективних іграх; виховувати повагу до партнерів по грі, 
їхніх прав. Збагачувати уявлення дітей про соціальні стосунки; знання про себе, про 
свою сім’ю, заклад дошкільної освіти, Батьківщину, звичаї та традиції українського 
народу; вміння створювати на цій основі сюжети творчих ігор. Важливо 
ознайомлювати дітей з правилами поведінки в групових іграх і брати активну участь у 
їх розробленні, формувати здатність домовлятися з іншими дітьми про сюжет, ігрові 
ролі, іграшки, робити вибір і нести за нього відповідальність, сприяти відтворенню в 
іграх позитивного прикладу, поведінки та емоцій героїв та розвивати емпатію: 
співпереживати та співчувати, керувати власними емоціями та виражати почуття. 

У комунікативній діяльності важливо сприяти усвідомленню дітьми етики 
людських взаємин, відмінностей між людьми, що оточують, та культурного 
багатоманіття, формувати поняття, що пов’язані із соціальним життям та правами 
дитини/людини в суспільстві, виховувати людяність, справедливість та почуття 
власної гідності як представника українського народу, громадянина України, а також 
збагачувати словник дітей, вчити називати і вербалізувати основні поняття, пов’язані 
з життям людини серед інших.  

У здоров'язбережувальній діяльності необхідно формувати в дітей ставлення 
до життя і здоров’я як до найвищої людської цінності, вміння демонструвати дружнє 
та неупереджене ставлення до дітей з особливими освітніми потребами, 
підтримувати й допомагати за необхідності. Збагачувати знання щодо фізичної, 
психічної та соціальної сфер здоров’я та важливості здорового способу життя. 
Виховувати в дітей розуміння безпечної поведінки у природному та соціальному 
середовищах (не шкодити собі й іншим, спілкуватися лише зі знайомими дорослими 
тощо). 

У художньо-естетичній діяльності необхідно виховувати ціннісне ставлення до 
культурних надбань українського народу та інших національностей та культур, поваги 
до творів мистецтва як суспільного надбання. 

У пізнавально-дослідницькій діяльності доцільно вчити дітей сприймати себе 
як активного учасника і члена суспільства, формувати інтерес до пізнання природи 
рідного краю, близького оточення своєї держави України; ознайомлювати з 
навколишнім світом речей, людей, природи на регіональному матеріалі. Важливо 
формувати повагу до індивідуальних відмінностей, вчити використовувати прийнятні 
назви (етнічні, культурні, фізичні), розвивати навички самопізнання через спілкування 
з людьми та практичну взаємодію зі світом [2]. 

Працюючи з дітьми, я організовую різноманітні ігри, в яких діти мають 
можливість здійснювати вибір, наводити аргументи на його користь, усвідомлювати 
наслідки власного вибору, приймати результати вибору більшості та йти на поступки 
у разі обґрунтованості дій. Наприклад, під час організації сюжетно-рольових ігор 
«Сім’я», «Дитячий садок», «Пожежники», «Лікарня» тощо, діти самостійно 
розподіляють ролі, висловлюють власні думки та побажання стосовно розгортання 
сюжету, домовляються між собою про те, які атрибути будуть використовувати, де 
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розгортатимуть гру, які рольові дії виконуватимуть. Під час гри діти перевіряють свою 
силу та спритність, у них виникає бажання фантазувати, відкривати таємниці і 
прагнути чогось прекрасного. Вона дарує радість, задовольняє актуальні невідкладні 
потреби, а ще – спрямована в майбутнє, бо під час гри у дітей формуються чи 
закріплюються властивості, вміння, здібності, необхідні їм для виконання соціальних, 
професійних, творчих функцій у майбутньому.  

Використовуючи бесіди, я доношу до дітей розуміння соціальних явищ, подій, 
взаємин: пояснюю переваги розв’язання конфліктів і суперечок мирним і 
конструктивним шляхом; формую здатність встановлювати доброзичливі взаємини з 
дітьми та дорослими, виявляти повагу до співрозмовників, уважно слухати й 
відповідати на запитання, стримувати емоції, висловлювати власну думку та 
приймати думку іншого, вживати ввічливі слова. Розглядаючи картини та ілюстрації, 
на яких зображено різні події з життя (День козацтва, свято Великодня, День 
Перемоги, День знань тощо), формую у дітей знання про події, які відбуваються 
навколо нас, звичаї українського народу. Читаючи художні твори, знайомлю з 
творчістю письменників рідного краю, народною творчістю, виховую інтерес до 
художнього слова, звертаю увагу, як майстерно автори передають соціальні події. 

Крім того, у власній педагогічній діяльності я часто використовую командні 
спортивні ігри змагального характеру (наприклад, до Дня козацтва було організовано 
спортивну розвагу «Козацькому роду нема переводу»), організовую ігри-квести, 
інтелектуальні ігри та розваги, тому що вони сприяють формуванню здатності в дітей 
цінувати чесність, товариськість, підтримку; вміння боротися, вигравати й 
програвати, радіти за успіхи інших.  

Екскурсії в бібліотеку, до краєзнавчого музею дають мені змогу познайомити з 
історичними надбаннями нашого народу, з культурною спадщиною, розширити 
особистий соціальний досвід кожної дитини. 

Під час занять з образотворчої діяльності, самостійної художньої діяльності я 
збагачую знання дітей про мистецтво як результат творчої діяльності митців, вчу 
поважати результати праці, виховую бережливе ставлення до власних продуктів 
творчої діяльності та творчості інших, надаю право вибору під час самостійної 
художньої діяльності засобів, способів вираження тощо та розвиваю вміння 
передавати свої враження про соціальні події та взаємини людей художніми 
засобами (малювання, ліплення, аплікації, складання оповідань тощо). Часто я 
залучаю дітей до посильної участі у благодійній діяльності (виготовлення листівок, 
сувенірів та оберегів для людей похилого віку, для захисників та захисниць 
Батьківщини тощо). 

Пріоритетними формами формування соціально-громадянської компетентності 
дошкільників для мене є гра, заняття, колективні справи, спільна пошукова діяльність 
тощо. Під час організації зазначених форм роботи, використовую різноманітні методи 
та прийоми: наочні (спостереження, ілюстрація, показ), словесні (бесіда, розповідь, 
читання та слухання художніх творів), практичні (вправи, прості досліди, дидактичні 
ігри, моделювання), проблемні (постановка і вирішення завдань), дослідницькі 
(організація пошукової, творчої діяльності дітей), інтерактивні (проектування, 
обговорення соціальних проблем, різноманітні ігри щодо вирішення конфліктних 
ситуацій тощо). 

Організація освітнього простору передбачає активну участь дітей, педагогів та 
батьків, що характеризується єдністю виховних впливів на підростаюче покоління. 
Тому, з метою формування соціально-громадянської компетентності, я активно 
залучаю батьків до освітнього процесу. Під час спілкування з ними, наголошую на 
необхідності збагачення соціального досвіду дитини, спонукаю обговорювати вчинки, 
поведінку, відчуття дитини та емоції людей, персонажів у книгах, казках, 
мультфільмах. Підводжу до розуміння того, що соціально-громадянська 
компетентність формується не лише в межах закладу дошкільної освіти, а й значною 
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мірою безпосередньо в сім’ї. Спонукаю надавати можливість у визначенні та 
прийнятті правил співжиття в родині, моделювання життєвих ситуацій, знаходження 
спільних способів подолання життєвих труднощів. Пропоную обговорювати з дітьми 
різні приклади та моделі здоров'язбереження, зокрема з власного досвіду; 
формувати здатність співчувати й допомагати у випадку хвороби членів родини, 
оптимістично ставитися до труднощів та визначати шляхи їх подолання. Разом з 
батьками намагаюсь підтримувати та поважаю мистецькі уподобання дитини, 
підштовхую до виготовлення спільних виробів. Наприклад, до дня захисників та 
захисниць Батьківщини, батьки разом з дітьми виготовляли власноруч обереги, які 
потім через волонтерів були передані бійцям, що знаходяться в зоні проведення 
антитерористичної операції на Сході країни, до випускного ранку діти разом з 
батьками виготовляли листівки-запрошення для працівників закладу дошкільної 
освіти тощо. Також я завжди раджу батькам залучати дітей до родинного дозвілля, 
соціальних проєктів, благодійних акцій. З цією метою використовую різноманітні 
форми роботи: батьківські збори, консультації, спілкування в чаті, засідання «круглих 
столів», індивідуальні бесіди, оформлення виставок світлин, залучення до 
благодійних акцій тощо. 

З метою ознайомлення з культурною спадщиною, звичаями та традиціями 
українського народу, спільно з батьками в групі створений національний куточок, в 
якому розміщені різноманітні експонати: мапа України, ляльки в національному 
вбранні, вироби народних умільців, тематичні папки з ілюстраціями тощо. Адже 
нашій Батьківщині потрібні громадяни з усвідомленням своєї належності до роду, 
краю, держави, творчі особистості етнонаціонально усвідомлені в полікультурному 
просторі, здорові й духовно багаті. Національний куточок в групі розташований 
відокремлено від ігрових центрів. Експонати я постійно змінюю та поповнюю разом з 
батьками відповідно до обрядових циклів, освітніх тижнів, тематичних днів тощо. 
Змінюючи їх, я проговорюю з дітьми, щоб привернути їхню увагу до нового, 
розширити та збагатити знання.  

Отже, систематична послідовна освітня робота щодо формування соціально-
громадянської компетентності дітей у закладі дошкільної освіти має бути спрямована 
на розвиток життєздатних, національно свідомих, патріотично налаштованих 
громадян, вихованих на кращих історичних і культурних традиціях українського 
народу, нерозривних зв’язках минулих і теперішніх поколінь українців, небайдужих до 
свого минулого, неспокійного сьогодення і щасливого майбутнього. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРВЗ 

 
Анотація. Формування мовлення в дітей дошкільного віку є досить 

актуальною, адже ступінь розвитку мови старшого дошкільника визначає рівень 
сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини, вміння 
висловлюватися та здобувати інші знання. Розв’язання таких проблем 
мовленнєвої компетентності дітей має здійснюватися в процесі їх щоденного 
спілкування з вихователями, батьками та однолітками, інтегруючись у різних 
видах діяльності. 

Ключові слова: мовленнєва компетентність, мовлення, мовленнєвий 
розвиток, особистісно-орієнтований підхід, діти старшого дошкільного віку, 
індивідуальний підхід, диференціація, заклад дошкільної освіти. 

Розвиток комунікативної компетентності починається з набуття дитиною вміння 
встановлювати контакт із партнером у спілкуванні, дотримуючись усталених правил 
етикету. У повсякденному житті дитина спостерігає і наслідує приклади спілкування 
між собою дорослих, дітей тощо. Справжнім зразкам комунікативної поведінки має 
бути притаманна широка палітра емоційно-інтонаційного забарвлення. Старші 
дошкільнята особливо чутливі до мовлення, його граматичної будови й досить 
критично ставляться до чужих та власних висловлювань. Вони вже помічають мовні 
помилки й продовжують оволодівати тими граматичними формами, у застосуванні 
яких зазнають певних труднощів. Дошкільник іще з раннього віку вчиться обирати в 
загальному словесному потоці два слова, які він узгоджує між собою, поступово 
додаючи до них дедалі більше інших слів, що також підлягають граматичній нормі. З 
часом, шліфуючи звуковимову, розширюючи свій лексичний запас, удосконалюючи 
граматичні вміння, дошкільник засвоює засоби мовленнєво-комунікативної поведінки, 
яка створює його індивідуальне мовленнєве «обличчя». Так формується мовленнєва 
особистість  

І сьогодні в сучасній дошкільній освіті, актуальне місце відводиться саме 
мовленнєвому розвитку. У Базовому компоненті дошкільної освіти виділений освітній 
напрямок «Мовлення дитини», яка включає в себе мовленнєву компетентність, 
комунікативну компетентність та художньо-мовленнєву компетентність [1, c. 18]. 

Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» 
виокремлює освітню лінію «Мовлення дитини» як сферу життєдіяльності, і програмує 
окремі заняття суто мовленнєвого змісту: звукова культура мовлення, словникова 
робота, граматична правильність мовлення, зв’язне мовлення, мовленнєвий етикет а 
в старшій групі водиться і підготовка руки дитини до письма. І це підвищує мовлення 
як компонент, що обслуговує всі сторони життєдіяльності малюка, є основою всіх 
змістових ліній програми [2, с. 45]. 

Мовлення – особлива форма діяльності дитини, дієвий результат її зусиль в 
освоєнні життєвого простору. Наслідуючи способи мовленнєвого спілкування того 
середовища, яке оточує дошкільника, дитина сприймає та переймає їх як єдино 
правильні й незмінні. Варіативність виникає на виході дитини з родинного оточення в 
інше середовище, коли з'являється потреба в спілкуванні з іншими дітьми, 
дорослими, що й стає початком набуття життєвого досвіду. 

Ознайомившись із теоретичними аспектами проблеми, прийшли до висновку, 
що дитина має не лише отримувати чи здобувати інформацію, а й активно оперувати 
нею у взаємодії з партнером спілкування, тобто в закладі дошкільної освіти набувати 
мовленнєвої компетентності. Плануючи мовленнєву діяльність дітей, варто 
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організувати в групі мовленнєве розвивальне середовище – це забезпечення 
доброзичливої атмосфери, де дитина має право на мовленнєву активність, довіру, 
помилку: 

- книжковий осередок – має динамічний характер, його полиці відповідно до 
тематики поповнюються новими, цікавими казками, віршами, оповіданнями, що не 
залишається поза увагою дітей; 

- осередок дослідницької діяльності, який дає змогу дітям експериментувати, 
досліджувати, висувати власні гіпотези, припущення, логічно робити висновки, 
аналізуючи стан росту рослин, пророщення насіння та інше; 

- центри сюжетно-рольових ігор – тут діти мають змогу відтворити набутий 
досвід спілкування в перукарні, на прийомі у лікаря, в родинному колі, під час зустрічі 
з друзями; 

- осередок мій театр – набуті мовленнєві уміння і навички, засоби виразності, 
діалогічне і монологічне мовлення діти використовують, беручи участь у театральній 
діяльності. З особливим ентузіазмом дошкільники беруть участь у театралізації 
казок, пісень та віршів; 

- зона усамітнення, де розміщується ілюстративний матеріал з теми, яка 
розглядається, цікаві іграшки. Дитина має змогу усамітнитися з улюбленою іграшкою, 
поспілкуватися з другом і т.д. [4, с. 3-5]. 

Цікаве середовище спонукає дітей до дії, до мовленнєвої діяльності, розвиває 
естетичні почуття. А ще доцільно наситити мовленнєве середовище, в якому 
постійно чи тимчасово перебуває малюк, зразками рідної мови. Та все ж вважаємо, 
що повсякденного спілкування для становлення мовленнєвої компетентності 
недостатньо. Основною формою навчальної діяльності залишається заняття. Саме 
на заняттях педагоги систематично та послідовно формують у дітей мовленнєві 
вміння та навички, які потім закріплюються при спілкуванні дітей під час різних видів 
діяльності у повсякденному житті. 

Заняття з мовленнєвого спілкування (комплексні, спеціальні, тематичні) 
проводяться у підгрупах, що забезпечує максимальну мовленнєву активність усіх 
дітей. Під час занять з мовленнєвого спілкування поєднуюся завдання, щонайменше 
з трьох компонентів мовлення, серед яких звукова культура, лексика, граматика і 
власне зв’язне мовлення. Плануючи комплексні заняття, слід врахувати, щоб усі 
завдання з розвитку мовлення рівномірно чергувалися протягом місяця [9, с. 53]. 

Добираючи зміст комплексного заняття, потрібно передбачити розвиток різних 
компонентів мовлення і визначити зміст роботи над кожним завданням (словник, 
звукова культура чи зв’язне мовлення). При плануванні важливо, щоб заняття 
відповідало тижневій темі, було взаємопов’язане з іншими заняттями: художньою 
літературою, ознайомленням з навколишнім та ознайомленням з природою. У 
процесі планування тематики для складання розповіді, слід обов’язково враховувати 
попередній досвід дітей [6, с. 10]. 

Крім означених спеціальних занять з мовленнєвого розвитку дітей – 
дошкільників, чинне місце займають інтегровані заняття для закріплення дітьми вмінь 
і навичок, збагачення пізнавального досвіду. Щоб глибше розкрити теми та успішно 
розв’язати мовленнєві завдання, слід інтегрувати матеріал з різних розділів 
програми. Адже на таких заняттях поєднуються кілька напрямів діяльності дітей, що 
підпорядковані певній меті: залежно від того, які завдання є головними, визначається 
напрям: художньо-естетичний (музика, образотворче мистецтво, мовлення), 
інтелектуально-мовленнєвий (ознайомлення з довкіллям, розв’язання комунікативних 
ситуацій). Та пріоритетним на заняттях інтегрованого виду є спілкування, що 
активізує мовленнєву діяльність дошкільників і паралельно відбувається закріплення 
знань дітей з різних освітніх ліній. Тому завдяки такому спілкуванню уточнюються, 
активізуються та розвиваються монологічне й діалогічне мовлення 
дошкільників [3, с. 11-13]. 
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Слід відмітити, що з оновленням підходів до організації мовленнєвих занять 
потрібно оновлювати засоби і методи розвитку дітей, віддавати перевагу 
інноваційним формам роботи з формування мовленнєвої компетентності 
дошкільників під час занять та поза заняттями. 

Під час використання інтерактивних методів мовленнєвого розвитку 
дошкільників, створюються умови, завдяки яким дитина має змогу обговорювати 
проблеми з іншими, ставити запитання, активно діяти, досліджувати. 

Для розвитку мовленнєвої взаємодії доцільно використовувати різні види 
вправ, ігор, які проводяться не тільки на заняттях, а і в повсякденному житті, під час 
режимних моментів. Ігрова форма спонукає дітей до активності та мовленнєвої 
творчості, дає змогу створити умови, за яких дошкільники швидко набувають досвіду 
комунікативної діяльності [5, с. 3-5]. 

Особливого значення у закладі дошкільної освіти набуває сюжетно-рольова 
гра. Саме завдяки їй відбувається найбільш інтенсивне формування всіх компонентів 
мовленнєвої системи, зокрема фонетики, лексики і, що дуже важливо для дітей з 
мовленнєвими вадами, граматики та зв'язного мовлення. 

Важливим при формуванні мовленнєвої складової дошкільника є розвиток 
зв’язного мовлення в умовах сім'ї, адже тільки закріплюючи вдома набуті на заняттях 
навички, дитина вчиться правильно розмовляти, використовує граматичні конструкції 
речень, вільно висловлюється, збагачує активний словник. 

Ознайомлення дітей з навколишнім світом, формування трудових та гігієнічних 
навичок, робота з художніми творами, зразками малих фольклорних жанрів 
залишаються незмінними у процесі формування мовленнєвої компетентності 
дошкільників, адже своєчасно сформована мовленнєва компетентність у 
дошкільному віці є головною умовою подальшого успішного навчання у 
школі [1, с. 20]. 

Спостереження показують, що традиційне навчання дошкільнят розповідання 
будується на наслідуванні з переважанням репродуктивних прийомів керівництва. 
Функція дитини на таких заняттях виконавська, а не розвиває. Діти не можуть самі 
оцінити, вибрати способи виправлення помилок. Це перешкоджає розвитку 
самостійності, активності, творчості. 

К. Д. Ушинського писав: «Якщо дитина мовчить, покажіть йому картинку, і він 
заговорить». Не меншу роль у розвитку мовлення відіграє картинка, створена уявою 
самої дитини. 

Саме творче розповідання наближає дитину до того рівня монологічного 
мовлення, який потрібно йому для переходу до нової провідної діяльності – навчанні, 
так як представляє великі можливості для самостійного вираження дитиною своїх 
думок, усвідомленого відображення в мові різноманітних зв'язків і відносин між 
предметами і явищами, грає важливу роль у розвитку словесно-логічного мислення, 
сприяє активізації знань і уявлень про навколишній світ. 

Найважливішим засобом, який спонукає дітей до творчого розповідання, є 
вправи, в яких використовуються прислів'я, приказки, метафори, фразеологічні 
звороти, загадки, скоромовки, потішки, частівки. 

Тема мовного розвитку повинна бути цікава дітям, розширювати коло знань 
про предмети і явища навколишнього світу. 

Пропонований сюжет повинен відповідати наявній у дітей досвіду, зачіпати 
моральні і естетичні почуття, поглиблювати інтерес до мовної діяльності, 
враховувати рівень мовного розвитку. 

Вирішити завдання промови проблемним методом сьогодні дозволяє ТРВЗ – 
педагогіка. Що ж таке ТРВЗ? Ця абревіатура розшифровується так: теорія рішення 
винахідницьких задач, виникла як інженерна дисципліна. Засновники її 
Г. С. Альтшуллер, Г. І. Альтов і ін. Теорія ТРВЗ розроблена на базі наук про розвиток, 
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виховання і навчання дитини і передбачає систему засобів, методів і прийомів 
розвитку мислення, уяви, фантазії, навичок творчої роботи. 

У процесі аналізу науково-методичної літератури та досвіду педагогів-
практиків було встановлено, що з-понад ста методів і прийомів ТРВЗ педагогіки 
найчастіше в роботі з дітьми дошкільного віку використовують такі методи ТРВЗ: 
метод спроб і помилок; метод контрольних запитань (МКЗ); метод мозкового штурму; 
метод фокальних об’єктів (МФО); метод морфологічного аналізу (ММА); метод спроб 
і помилок [10, с. 20]. 

Найпростішим з методів творчого мислення вважають метод спроб і помилок. 
Сутність цього методу полягає у виконанні проблемного завдання унаслідок добору 
різноманітних варіантів розв’язання. Дошкільник безсистемно перебирає різні 
варіанти: «А якщо зробити так?». Це найдавніший і найпростіший метод пошуку 
нових відповідей. Його застосовують для розв’язання завдань нижчого рівня, для 
виконання яких досить перебрати один-два десятки варіантів. У процесі 
застосування методу спроб і помилок можна пропонувати будь-які рішення, якими б 
безглуздими вони не здавалися.  

Практики вважають, що в дошкільнят це перший крок до творчості. Завдання 
для педагогів: запропонувати проблемну ситуацію для дошкільників (Наприклад, «Ти 
загубився на ярмарку. Що робити?» або «Пташеня випало з гнізда. Як вчинити?»). 

Метод контрольних запитань (МКЗ) є вдосконаленим варіантом методу спроб і 
помилок, а також одним з методів активізації творчого мислення завдяки заздалегідь 
підготовленому переліку навідних запитань. Перелік навідних запитань (спроб), який 
дає змогу підвести дітей до виконання поставленого завдання, дуже різноманітний 
(зміна предмета внаслідок максимізації, мініатюризації, «оживлення», зміни 
властивостей та ін.). (Наприклад, «Що було б, якби комаха стала великою?». «А що, 
якби дощ йшов цілодобово?») 

Завдання для педагогів: Сформулювати «відкриті» (без однозначної відповіді) 
запитання до запропонованої картини. 

Метод мозкового штурму сприяє подоланню психологічної інерції, 
продукуванню максимальної кількості нових ідей за мінімальний термін. 

Мозковий штурм є колективним пошуком нестандартних шляхів розв’язання 
проблем; ураховує психологію не лише окремої людини, а й «натовпу», що дає змогу 
залучати мозок багатьох до розв’язання задачі. Під час мозкового штурму 
заборонено будь-яку критику (словесну, жестову, мімічну), рекомендовано 
підтримувати будь-яку ідея, навіть жартівливу або безглузду. 

Метод діє найбільш ефективно за умови дотримання кількох правил: 
– невелика кількість дітей у підгрупі (не більше 10 осіб); 
– чітка установка: можна висловлювати будь-яку думку, оскільки вилучено 

критику однолітків і вихователя; 
– заохочення вільного асоціювання: незвичність ідеї робить її цікавою; 
– необмежена кількість ідей; 
– вільне комбінування висловлених ідей; 
– підведення підсумків, вибір найбільш цікавих ідей. 
Завдання для педагогів: Розв’язати питання «Як прикрасити ігрову залу до 

зимового балу?» (на висловлення ідей – 5 хвилин). 
Метод фокальних об’єктів (МФО) полягає у перенесенні властивостей одного 

предмета на інший. Фокальним називають об’єкти, що перебувають у фокусі, тобто в 
центрі уваги. Мета цього методу – навчити дітей наділяти предмети нетиповими 
ознаками. Метод морфологічного аналізу (ММА) застосовується для визначення 
можливих варіантів розв’язання проблеми й забезпечує творчий підхід до її 
розв’язання. Наприклад, вихователь пропонує дитині намалювати будинок з опорою 
на допоміжну таблицю або описати будь-який об’єкт за допомогою різних 
аналізаторів. 
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В роботі з розвитку мовлення, особливо в логопедичних групах, необхідна 
активна участь батьків. 

Дитина повинна засвоїти певний словник, його граматичні форми відповідно до 
свого віку і активно використовувати їх в свій мови. 

Батькам пропонується система творчих завдань: 
• Вчимося складати загадки, орієнтуючись на ознаки дії предметів. Наприклад: 

трикутна, помаранчева, тверда, хрустка, соковита. солодка, смачна (морква). 
• Фантазування. 
На прогулянці. спостерігаючи за «живими» хмарами, задуматися над тим, куди 

вони пливуть? Які вести несуть? Чому тануть? Про що мріють? Про що розкажуть? 
«Оживляє» вітер. Хто його мама? Хто його друзі? Який характер вітру? Про що 

сперечаються вітер з сонцем? 
• Прийом емпатії. 
Дитина уявляє себе на місці спостережуваного: «А що. якщо ти перетворишся 

в дерево? (кущик, квітка, каченя і т. д.) Про що думаєш, мрієш? Кого боїшся? З ким 
би подружився? 

• Проведення ігор вдома: 
• «На що схоже», «Дорисуй» (даються певні елементи, а дитина повинна до 

фантазувати, що це). 
• Гра «Добре – погано» (шукаємо протиріччя в навколишньому): спостерігаючи 

за вітром, снігом, дощем - що добре, а що погано; що буває восени (влітку, взимку, 
навесні) добре, а що погано і т. д.. 

• Гра «Навпаки». Під час цієї гри діти засвоюють антоніми. 
Ці ігри є підготовчим етапом для освоєння більш складного матеріалу. 
Всі ми хотіли б бачити своїх дітей щасливими, емоційно благополучними, 

успішними в справах, навчанні, різнобічно розвиненими, словом, цікавими 
особистостями. А цікава особистість – це означає, впевнений в собі і постійно 
розвиваюча людина [1, с. 40]. 

Тому, в даний час перед педагогами дошкільних закладів стоїть найважливіше 
завдання: розвиток комунікативних навичок дітей. Аналізуючи досвід педагогів, 
можна сказати, що традиційні методи не завжди ефективні в роботі з дошкільнятами. 

Інтегрований метод навчання є для дошкільнят інноваційним. Він спрямований 
на розвиток особистості дитини, його пізнавальних і творчих здібностей.  

Інтегрований метод включає в себе проектну діяльність. Дослідницька 
діяльність цікава, складна і неможлива без розвитку мови. Завдання дослідницької 
діяльності в дошкільному віці – це: формування передумов пошукової діяльності, 
інтелектуальної ініціативи; розвиток вміння визначати можливі методи вирішення 
проблеми за допомогою дорослого, а потім і самостійно; формування вміння 
застосовувати ці методи, що сприяють вирішенню поставленого завдання, з 
використанням різних варіантів; розвиток бажання користуватися спеціальною 
термінологією, ведення конструктивної бесіди в процесі спільної дослідницької 
діяльності. 

Працюючи над проектом діти отримують знання, розширюють свій кругозір, 
поповнюють пасивний і активний словники, вчаться спілкуванню з дорослими і 
однолітками. 

Дуже часто для запам'ятовування незнайомих слів, текстів, розучування віршів 
я в своїй практиці використовують мнемоніку. 

Мнемоніка, або мнемотехніка – це система різних прийомів, що полегшують 
запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення додаткових 
асоціацій. Такі прийоми особливо важливі для дошкільнят, так як наочний матеріал 
засвоюється краще вербального.  

Особливості методики – застосування не зображення предметів, а символів 
для опосередкованого запам'ятовування. Це значно полегшує дітям пошук і 
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запам'ятовування слів. Символи максимально наближені до мовного матеріалу, 
наприклад для позначення диких тварин використовується ялинка, позначення 
домашніх-будинок. Робота з розвитку зв'язного мовлення дітей ведеться за 
наступними напрямками: збагачення словникового запасу, навчання складанню 
переказу і вигадування оповідань, розучування віршів, відгадування загадок. 

Як відомо, мовленням тісно пов’язане із пам’яттю людини. Аби полегшити 
дітям запам’ятовування незнайомих слів, текстів, переказування та розповідання 
широко використовується мнемотехніки, як системи методів і прийомів, які 
спрощують запам’ятовування і збільшують обсяг пам’яті завдяки утворенню 
додаткових асоціацій [7, с. 7]. 

Мнемотехніка має такі основні переваги у навчанні дошкільників: 
- зменшуються стреси від навчання; 
- підвищується самооцінка дитини завдяки результативності у навчанні; 
- формується вміння самостійно вчитися; 
- збільшується об’єм пам’яті; 
- дітям легше виділяти істотне, знаходити спільне і відмінне; 
- підвищується інтерес до вивчення рідної мови [5, с. 13]. 
К. Ушинський писав: «Учіть дитину невідомим їй п’яти словам, і вона буде 

довго і марно мучитися, але зв’яжіть двадцять таких слів з картинками і дитина 
засвоїть їх на льоту». 

Як будь-яка робота, мнемотехніка будується від простого до складного. 
Починати діяльність необхідно з найпростіших мнемодоріжок, послідовно слід 
переходити до мнемосхем, і пізніше – до мнемоколажів. 

Зміст мнемосхем – це графічне або частково графічне зображення персонажів 
казки, явищ природи, певних дій та шляхом виділення головних смислових ланок 
сюжету оповідання. Головне – необхідність передати умовно-наочну схему, 
зобразити матеріал так, щоб намальоване було зрозумілим дітям. 

Схеми служать своєрідним зоровим планом для створення монологів, 
допомагають дітям вибудовувати композицію та послідовність розповіді, її лексико-
граматичну наповнюваність. 

Мнемосхеми служать дидактичним матеріалом у роботі з розвитку зв’язного 
мовлення дітей. Їх використовують для: збагачення словникового запасу, навчання 
складання оповідань, переказів художньої літератури, відгадування і загадування 
загадок, заучування віршів [18, с. 15].  

Працювати з мнемосхемами необхідно зі старшими дошкільниками. Так, для 
систематизації знань дітей про сезонні зміни використовуються модельні схеми, 
мнемосхеми за блокам «Зима», «Весна», «Літо», «Осінь». Також розробляються 
мнемотренажери для складання описових розповідей про іграшки, посуді, одязі, 
овочах і фруктах, птахів, тварин, комах. Ці схеми допомагають дітям самостійно 
визначити головні властивості і ознаки розглянутого предмета, встановити 
послідовність викладення виявлених ознак; збагачують словниковий запас дітей. 

Робота за мнемосхемою повинна будуватися в три етапи:  
- розглядання таблиці і розбір того, що на ній зображено; 
- здійснення перекодування інформації, тобто перетворення абстрактних 

символів слів в образи; 
- після перекодування здійснюється переказ казки або розповіді за заданою 

темою самостійно. 
Мнемотехніка багатофункціональна і дозволяє створювати різноманітні 

дидактичні ігри. Вибудовуючи різноманітні моделі з дітьми, необхідно дотримуватися 
таких вимог: 

1. Модель повинна відображати узагальнений образ предмета; 
2. Розкривати істотне в об’єкті; 
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3. Задум створення моделі слід обговорювати з дітьми, що б вона була їм 
зрозуміла. 

У зв’язку з підвищенням вимог до дошкільної освіти актуальним стає 
переосмислення педагогами змісту і форм роботи з дітьми. Важливе місце у 
вирішенні поставлених перед дошкільними навчальними закладами завдань відіграє 
інтеграція – один з найважливіших і перспективніших методологічних напрямів 
становлення сучасної освіти. Власне «інтеграція» означає об’єднання кількох 
навчальних предметів в один, в якому наукові поняття пов’язані спільним змістом і 
методами викладання. Таким чином, інтеграція є однією з найбільш сприятливих 
форм розвитку дітей дошкільного віку. 

Дослідники питань розвитку зв’язного мовлення дошкільників інтегрованими 
засобами вважають, що розвиток мовлення і система художньо-естетичного 
виховання дошкільника – два взаємопов’язаних компоненти процесу виховання, 
навчання дітей у дитячому дошкільному навчальному закладі. Кожен з них є в один і 
той же час початком і продовженням іншого. Завдання – поєднати у свідомості, 
почуттях дітей живий світ і світ слів, точніше, навіть не з’єднати, а розкрити їх 
взаємозумовленість, що безпосереднім чином сприятиме гармонійному розвитку 
особистості дошкільника. Цей тип інтеграції, як показує практика, дозволяє підвищити 
рівень розвитку мовленнєвих умінь і навичок, придбаних у процесі творчої роботи 
дошкільнят. 

Використання наочного моделювання дає позитивний результат, що 
підтверджується даними діагностики рівня мовного розвитку дітей. 

Висновки. Отже, можна зробити наступні висновки: мовлення – це особлива 
форма діяльності дитини, особливий результат її зусиль в освоєнні життєвого 
простору. Наслідуючи способи мовленнєвого спілкування того середовища, яке його 
оточує, маля сприймає та переймає їх як єдино правильні й незмінні. Варіативність 
виникає на виході дитини з родинного оточення в інше середовище, коли з'являється 
потреба в спілкуванні з іншими дітьми, дорослими, що й стає початком набуття 
життєвого досвіду. 

Мовленнєва компетенція – інтегроване вміння адекватно й доречно 
спілкуватись рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, 
наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, 
використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби 
виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм 
мовленням та мовленням інших, виправляти помилки, дотримуючись загальної 
культури мовлення, прагне творчо самореалізуватися. Слід зауважити, що жоден вид 
діяльності дошкільника не може бути відокремленим від комунікативної діяльності, 
що мовленнєві задачі можна реалізувати навіть у самостійній діяльності. Вихователь 
може досягти удосконалення мовленнєвих умінь вихованців за умови комплексного 
підходу до формування мовленнєвої компетентності дошкільника, без чого 
неможливий гармонійний розвиток дитини та її подальше навчання у школі. 
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УПРОВАДЖЕННЯ «КУБИКІВ РОРІ» В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗДО ЯК ТРЕНАЖЕРУ 

КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Анотація. В даній статті розкривається вплив «Кубиків Рорі» на розвиток 
критичного мислення, яке не передбачає оцінювання, а передбачає продукування 
нових ідей, які дуже часто виходять за рамки життєвого досвіду, зовнішніх норм і 
правил. 

Ключові слова: критичне мислення, «сторітелінг», «мозковий штурм», 
«кубики Рорі», «Кубики історій». 

Стратегія модернізації українського суспільства тісно пов’язана із розвитком 
актуальних та потенційних можливостей особистості, її здібностей і потреб, 
готовності до самопізнання і саморозвитку. Цінністю сучасної особистісно 
орієнтованої освіти стає соціальнокомпетентна особистість, різнобічно розвинута і 
така, що успішно адаптується у світі, в якому стрімко зростає обсяг інформації та 
кількість джерел її надходження. 

Проблема формування компетентності особистості знайшла широке 
обгрунтування в Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Державному 
стандарті дошкільної освіти, де задекларовано впровадження особистісно 
зорієнтованого, компетентного, діяльнісного підходу. 

Особливого значення набуває впровадження технологій, які б позитивно 
впливали на освітній процес в закладі дошкільної освіти і давали б якісні зміни. 

Нове обгрунтування та практичне впровадження в діяльність закладів освіти 
ефективних форм, методів, засобів формування критичного мислення дітей 
вважається актуальним та закономірним в умовах сьогодення. 

За твердженням дослідників О. Пометун, О. Тягло, Г. Липкіної критичне 
мислення – це перевірка запропонованих рішень з метою визначення сфери 
можливого їх застосування, а також здатність людини усвідомлювати власну позицію 
з того чи іншого питання, вміння знаходити нові ідеї, аналізувати і оцінювати події та 
приймати зважені рішення стосовно будь-яких думок та дій. 

Аналіз наукових джерел дозволяє виділити базові якості дитини дошкільного 
віку, яка здатна аналізувати інформацію та формувати до неї власне відношення: 
самостійність, допитливість, пошук власного розв’язання проблеми, наполегливість, 
соціальність. 
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Критичне мислення – одна з найважливіших навичок, яких сьогоднішні діти 
потребуватимуть у майбутньому. Саме критичне мислення включають до топ-десяти 
найважливіших життєвих навичок, необхідних особистості XXIст., яке знаходиться на 
другому місці. 

Поради та ідеї, як допомогти дітям побудувати фундамент критичного 
мислення й вирости людьми, здатними вирішувати проблеми: 

- Забезпечення можливості для гри, адже саме під час гри діти тестують 
можливості свого мислення. Надання місця та часу для ігор забезпечує дітям чудові 
можливості пробувати нове, спостерігати реакцію та визначати, наскільки змінюється 
ця реакція. Цей процес дослідження має вирішальне значення для критичного 
мислення. 

- Відкритість запитань до дітей. Замість того,щоб автоматично давати відповіді 
на ті запитання, які ставить дитина, допомагайте їй мислити самостійно й критично, 
ставлячи відкриті запитання у відповідь. 

- Розв’язання проблем за дітей. Давайте достатньо інформації для того, щоб 
діти не засмучувались, а вчилися самостійно знаходити розв’язання проблеми. 

- Заохочення нестандартного мислення. Допомагайте дітям розвивати 
гіпотези, припущення. 

Дозволяйте дітям думати по іншому, і ви допоможете їм доводити до 
досконалості свої навички творчого вирішення проблем. 

- Підтримання прагнення дитини шукати додаткову інформацію. Ви можете 
допомогти своїм дітям розвивати навички критичного мислення, спрямовуючи їх на 
пошук додаткової інформації 

Одним з інтерактивних методів, який допомагає розвивати критичне мислення 
дітей, є «мозковий штурм». 

«Мозковий штурм» – це метод розв’язання проблеми, коли всі учасники 
розмірковують над однією проблемою і «йдуть на неї». Даний метод використовують 
в освітньо-виховній діяльності, щоб проявити уяву та творчість. Цей метод дає 
можливість дошкільникам вільно висловлювати свої думки. 

Для розвитку критичного мислення розроблено багато ігор та посібників. В 
своїй роботі використовую такий дидактичний посібник, як «Кубики Рорі», в основу 
яких покладено функцію критичного мислення, з використанням методу «мозковий 
штурм». 

Створення даних кубиків, їх ще називають «кубиками історій», належить 
ірландському тренеру з критичного мислення і творчого вирішення проблеми. 

Рорі О’Коннору. Це метод символічного, метафоричного, проективного і 
особистісного ресурсу для вирішення різноманітних освітніх завдань. 

В основу гри з кубиками покладено таку технологію, як «сторітелінг». 
«Сторітелінг» – це мистецтво захоплюючої розповіді, складання цікавих 

історій. Дана технологія дозволяє розширити можливості для розвитку і збагачення 
зв’язного мовлення, уяви, комунікативних здібностей дітей. 

Впровадження «Кубиків Рорі» розпочала, перш за все, під час занять з 
мовленнєвого розвитку. Так, як у дошкільників не достатньо розвинена 
комунікабельність, їм важко висловлювати власні думки, навіть за допомогою 
кубиків. Тому практична діяльність з дошкільниками почалася зі складання спільних 
історій. Наприклад, перший кубик кидає дитина, а наступний -вихователь, і т.д. Таким 
чином, у вихователя з’являється можливість корегувати сюжетну лінію в потрібному 
напрямку. 

Правила створення історій прості: не думати довго, думати асоціативно і 
промовляти одразу, історію потрібно обов’язково закінчити. 

Складання історій можуть містити різноманітні варіанти: 
- «Одного разу…» 
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- Історія навпаки. Обрати назву(тему), викидаючи кубики, складаємо логічно 
пов’язані дії . 

- Складання історій, не озвучуючи «заборонене слово», його обираємо за 
допомогою одного із символів кубика (обравши один із символів кубика). 

- Рорі-вежа – використовуємо по одному кубику з різних наборів, будуємо вежу 
, створюючи історію. Діти працюють в команді. Хто швидше збудує вежу та складе 
історію, той переможець. За допомогою даного варіанту у дітей розвивається 
змагальний ефект. 

Ігри з сюжетними кубиками розробила в різних варіаціях. 
1. Кинути всі 9 кубиків, вибрати один з них як початок історії і розпочати 

розповідати історію, яка поступово поєднає всі кубики. 
2. Вибрати задану тему, кинути всі 9 кубиків і розповісти історію, пов’язуючи всі 

кубики. Наприклад, із кубиками – тваринками «Як кіт шукав друга?». 
3. Роздати кубики всім учасникам. По черзі кожен кидає кубик і продовжує 

історію за картинкою, що випала. 
4. Придумати історію, використовуючи лише один кубик, і пов’язати всі 

піктограми або малюнки на ньому. 
5. «Головний герой». Скласти образ головного героя, вибравши три кубики. 

Наприклад: ім’я, прізвище, місце та звідки родом герой або описати його зовнішній 
вигляд. 

6. «Професіонали». Вибрати кубики – піктограми, за якими можна створити 
новий вид діяльності або назвати вид професії. 

7. Знайти картинки з ознаками предметів – тверді, дрібні предмети і т.д. 
8. «Знайди пару». Підбрати до предметів (квітка) ознаки (інопланетянин) 

вийде «квітка неземної краси». 
9. «Що спільне?». Кинути два кубика і порівняти дві картинки: знайти спільне 

або відмінне. Більше спільного можна знайти, беручи кубики з різних наборів. 
Головне творчий підхід! Що спільного між рибкою і чарівною паличкою? 

10. «Словник». Зібрати інформацію про слово, що позначене на картинці. 
Наприклад: Що? «вода», (що робить?) – «тече», (яка?) – «прозора, брудна» і т.д. 

Під час систематичного використання кубиків Рорі у дошкільників розвивається 
гнучкість мислення, вміння домовлятися, упевненість у власних силах, дається пошук 
нестандартних рішень, висловлювання власних ідей. 

Кубики Рорі також є незамінним атрибутом у тренуванні пам’яті: запам’ятати 
послідовність розкладених кубиків, перемішати і відновити історію; у тренуванні 
уваги: замінити одну піктограму кубика, повернувши його на інший бік, актуалізувати 
– що змінилось?; у тренуванні сприйняття, уваги і усвідомлення; у корекційній роботі: 
кочення кубика долонею(долонями) по столу, гірка (скачування по руці), «підйомний 
кран» (піднімання кубика двома пальцями, без вказівного). 

Систематично використовуючи кубики, розробила формулу, яка допомагає у 
створенні історій, а саме: Одного разу_ (дія), у_ (місце), жив_(герой) і ось _, однак_ 
(щось трапилось), тоді_ (вирішується проблема), потім_(чи вирішилось), 
зрештою_(підсумок історії). 

Систематично використовуючи «куби Рорі» в практичній роботі з 
дошкільниками, слід відмітити позитивну динаміку у розвитку мовленнєвого запасу, 
діти перестали бути замкненими, проявляють активність під час спілкування з 
дорослими, спокійно ведуть діалог. 

Розвивається фантазія. Неймовірні історії виникають раптово і це дуже радує 
та надихає. Кубики історій не можна в повній мірі назвати настільною грою. Гра в них 
не передбачає переможців чи потерпілих, головна її мета – підняти настрій, 
розвеселити, розвинути мислення, уяву. Гра розвиває фантазію, допомагає 
налагодити спілкування між учасниками. Кубики історій не мають обмежень по 
кількості учасників. 
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Якщо в складанні історій приймає участь більше трьох дітей – кубики кидають 
по черзі і продовжують один за одним розпочату історію. 

Заохочуючи дошкільнят, розпочинаю власну історію, а діти продовжують та 
розповідають, кидаючи кубики.  

Перевагами «кубиків Рорі» є властивість використання їх під час різноманітної 
освітньо-виховної діяльності, не лише мовлення. Підвищується інтерес до завдань і, 
як наслідок, підвищується концентрація уваги, розширюється багаж знань про 
навколишній світ та комунікативні навички дітей. 

Кубики історій Рорі – відмінний інструмент для розвитку креативності та 
вироблення навички вирішувати проблеми. 
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ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ПЕРВИННОГО ДОСВІДУ ОРІЄНТУВАННЯ В ЕЛЕМЕНТАРНИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТТЯХ  

Анотація. У статті розглянуто проблему економічного виховання та 
формування в дітей дошкільного віку первинного досвіду орієнтування в 
елементарних економічних поняттях. 

Ключові слова: економічне виховання, соціально-фінансова грамотність, 
економічна компетентність, економічна культура. 

Одна з найскладніших і в той же час важливих проблем сьогодення, є 
залучення дитини до світу економічної дійсності. Формування економічної 
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грамотності є невід’ємною складовою соціалізації дитини. Але виникає багато 
запитань з якого віку потрібно вводити дитину у світ економіки? 

Діти вже в дошкільному віці зустрічаються з економічними проблемами в сім'ї. 
Дорослі часто не замислюються над цим, вважаючи дитину ще малою, аби зрозуміти 
навіть елементарні економічні поняття. Звісно, що дитина дошкільник не освоїть цю 
область самостійно, але разом з вихователями та батьками, вона придбає доступні 
їй знання і зрозуміє, яке місце економіка займає в соціумі, де і коли людина 
стикається з нею. 

Раннє розумне економічне виховання є основою правильного світорозуміння і 
організації ефективної взаємодії дитини з навколишнім світом. Здійснюючи 
економічне виховання в дошкільному віці, ми вирішуємо завдання всебічного 
розвитку дитини. 

Ознайомлення дітей із працею дорослих відбувається вже в молодшому віці, 
коли діти через казки, спостереження, спілкування з дорослими і засобами масової 
інформації дізнаються про різні професії. Залежно від здібностей, психологічних 
особливостей темпераменту й характеру, від виховання і прищеплення дітям 
ціннісного ставлення до праці у них формується система знань про професії , інтерес 
до певних видів діяльності. 

Що більше різних умінь і навичок отримає дитина в дошкільному віці, то краще 
вона знатиме й оцінюватиме свої можливості в дорослому житті. Перші згадки про 
економічну освіту дітей дошкільного віку можна простежити вже у працях 
Коменського Я. А. в «Материнській школі», Макаренко А. С. «Сімейне господарство», 
у працях Сухомлинського О. В., у практиці М. Монтессорі. На сучасному етапі дана 
проблема розглядається у працях (Н. Грама, Г. Григоренко, Ю. Лелюк, 
А. Смоленцева, Г. Шатова та ін.), які розкривають роль і значимість знайомства дітей 
з навколишньою дійсністю і економічними відносинами. 

Провідні спеціалісти у області педагогіки та психології стверджують, що 
говорити з дитиною про «гроші», «товари» та «послуги» слід починати вже з 
трирічного віку. Вводити дитину в економічну сферу, яка наповнена складними 
поняттями та процесами, потрібно поступово, через уроки практичного життя, 
завдяки яким відбувається збагачення дитячого досвіду різними враженнями. 

На життя багатьох малюків гроші починають впливати до того, як вони 
навчаться оперувати ними. Дитина часто спільно з батьками бере участь в 
економічних процесах, але дорослі здебільшого не вдаються до пояснень, коли їхні 
чада капризують біля вітрин з іграшками, а більше забороняють. 

Реклама в ЗМІ,сучасні супер та гіпермаркети в буквальному сенсі витягують 
кошти з маленьких і великих громадян. А спеціальні рекламні акції покликані 
цілеспрямовано формувати моду і попит у маленьких споживачів на окремі товари. 

Завдання батьків і вихователів навчити дитину шанобливого ставлення до 
грошей і їх значимості, вчити співвідносити дохід з ціною на товар, пояснити роль 
праці в житті людини. 

Основною метою економіки для малюків є формування навичок та умінь 
раціонального використання та інтересу до матеріальних цінностей, відповідального 
ставлення до довкілля, розвиток економічного мислення,спонукання до ділової 
активності, ознайомлення з сучасними ринковими відносинами. 

У варіативному складнику оновленого Базового компонента дошкільної освіти 
визначені завдання освітнього напрямку «Дитина в соціумі. Соціально-фінансова 
грамотність». Вони стосуються формування у дітей соціальної компетентності й 
основ фінансової грамотності. Конкретизуються завдання щодо засвоєння дітьми 
знань про планування бюджету в родині,заощадження, назви грошових одиниць 
тощо. Варто зазначити,що соціально-фінансова грамотність стосується не лише 
грошей: процеси обміну, дарування та виконання роботи по господарству також слід 
брати до уваги плануючи освітню діяльність. Організація роботи щодо формування 
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соціально-фінансової грамотності дошкільників буде успішною, якщо створити 
відповідне предметно-розвивальне середовище. 

Предметно-розвивальне середовище включає в себе різноманітність 
предметів, об’єктів соціальної дійсності. Створення такого середовища необхідне 
дітям перш за все тому, що воно виконує інформативну функцію, кожен предмет несе 
певні відомості про економіку, фінанси, довкілля, стає засобом передачі соціального 
досвіду, спонукає їх до діяльності. 

Для засвоєння економічних знань використовуються найрізноманітніші методи, 
прийоми і засоби навчання. 

Зони предметно-розвивального середовища: 
 інформаційна зона: 

 твори художньої літератури економічного змісту для дітей дошкільного 
віку,  

 економічні казки, 

 бесіди економічного спрямування,  

 прислів’я та приказки, 

 економічні загадки, 

 моделі товарів,послуг,бюджету,витрат тощо; 
 цікава економічна зона:  

 кросворди, 

 лабіринти, 

 піктограми, 

 мнемо таблиці, 

 економічні історії та задачі,ребуси тощо; 
 практично-економічна зона 

 дидактичні ігри з економічним змістом, 

 іграшки-предмети для організації таких сюжетно-рольових ігор, як 
«Лікарня», «Салон краси», «Магазин», «Аптека», «Товарний склад» тощо; 

 набори різних матеріалів та інструментів, 

 ігрові модулі (для приготування їжі,ремонту одягу,виготовлення іграшок);  

 моделі грошових знаків,різних видів валюти. 
Форми організації роботи з дітьми: 

 заняття  

 заняття-подорожі 

 сюжетно-рольові ігри 

 драматизації казок 

 тижні економічних знань,тижні енергозбереження 

 екскурсії  

 ігрові імпровізації 

 різні види праці 
Прийоми: 

 сюрпризні моменти, 

 ігрові ситуації, 

 умисне допускання помилки, 

 створення проблемних ситуацій, 

 вказівка,підказка,порада,схвалення,заохочення. 
Така системність в роботі з економічного виховання сприятиме формуванню в 

кожної дитини економічного мислення, уміння орієнтуватись у нестандартних 
ситуаціях, проявляти ініціативу та самостійність, бути в майбутньому активним та 
свідомим учасником соціально-економічних відносин. Дитина буде дивитися іншими 
очима на світ цінностей і потреб людини. Свої бажання і потреби вона буде 
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співвідносити з можливостями сім’ї і соціуму, навчиться поважати інтереси близьких 
їй людей. Набуття первинного економічного досвіду є підгрунттям для подальшого 
самостійного його збагачення. На базі отриманих знань в дошкільному віці діти 
зможуть піднятись на наступний щабель економічного пізнання в школі, 
познайомитися з новими, більш складними економічними поняттями. 
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РОЗВИТОК МИСТЕЦЬКО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІКИ ПАРТНЕРСТВА 
 
Анотація. У статті розкрито практичний зміст взаємодії музичного 

керівника з батьками вихованців, що відвідують гурток шумових інструментів 
«Веселі музики» з метою розвитку мистецько-творчої компетентності дітей 
дошкільного віку. Обґрунтовано педагогіку партнерства, висвітлено форми 
роботи групових занять з батьками вихованців гуртка шумових інструментів у 
формі скайп-зустрічі, квесту, тімбілдінгу, майстер-класу, челенджу, музикотерапії, 
свята, розкрито їх специфіку.  

Ключові слова:педагогіка партнерства, співпраця, батьки, дошкільний 
навчальний заклад, музичний керівник, музика, вихованці гуртка, проєкт. 

«Дитинство – найважливіший період життя, не підготовка до майбутнього 
життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, неповторне життя. І від того яке було 
дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце з 
навколишнього світу, – від цього значною мірою залежить якою людиною стане 
сьогоднішній малюк». (В. Сухомлинський).  

Першою сходинкою у державній системі освіти являється дошкільний 
навчальний заклад, де педагог виконує роль фасилітатора – фахівця, який стимулює 
процес розвитку дитини, створюючи для цього середовище інтелектуального та 
емоційного благополуччя. Нині ефективність дошкільної освіти пов’язана з 
організацією освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства. Це спонукає 
оновити зміст і форми співпраці педагогів дошкільних закладів з батьками 
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вихованців [3]. Фундаментом розвитку та виховання у дошкільному навчальному 
закладі являється система виховних відносин, де батьки – партнери, рівноправні 
учасники освітнього процесу.  

Виховання дитини в дошкільному закладі та сім’ї – це цілісний, нерозривний 
процес, тому надзвичайно важливо, щоб педагогічні працівники і батьки об’єднали 
свої можливості й тісно співпрацювали в напрямку становлення успішної особистості 
дитини. Така співпраця передбачає виявлення та активізацію виховних аспектів у 
родині, підвищення педагогічної культури батьків та організацію спільної діяльності 
сім’ї та закладу [1]. Для цього необхідно змінити традиційні педагогічні підходи на 
результативніші, цікаві сучасним батькам. Музичне мистецтво є найкращим містком, 
який встановлює надійні емоційні контакти між учасниками освітнього процесу – 
вихованців, батьків та педагогів. Сучасні наукові дослідження свідчать про те, що 
розвиток музичних здібностей, формування основ музичної культури – тобто музичне 
виховання, потрібно починати в дошкільному віці адже музика дає можливість 
впливати на дитину на ранніх етапах її розвитку [2]. Успіх музичного виховання, 
здійснюваного в дошкільному закладі чимало залежить від того, як організоване 
виховання в родині. Саме в сім'ї, у її традиціях криються джерела музичного 
обдарування дитини – вони ще не прокинулись, але чекають відчутного і своєчасного 
дотику до них. Саме в сім'ї завершується процес закріплення набутого дитиною в 
дошкільному закладі. Це означає, що за формування дитячого художнього смаку, 
музичних навичок, як і за формування особистості дитини, відповідальні вихователь, 
музичний керівник та особливо батьки. Важлива ціннісно-орієнтаційна єдність сім'ї, 
що інтерпретується як наявність стійких родинних традицій, цілісність 
світосприйняття, образу та стилю життя, наявність значущої спільної діяльності, 
соціально-культурний рівень її розвитку [4]. Музична освіта розвиває розум і почуття, 
зміцнює духовне і психічне здоров’я дитини, сприяє формуванню теплих, довірливих 
відносин у сім’ї між батьками і дітьми. Співаючи колискових пісень, виконуючи 
елементарні танцювальні рухи, плескаючи під знайомі мелодії, виконуючи дитячі 
пісеньки із улюблених мультфільмів, батьки мимоволі стають першими сіячами 
музичного мистецтва для своїх малюків, навіть, не усвідомлюючи цього. Саме тому я 
вирішила допомогти батькам зрозуміти цінність спільних занять із музики, 
спрямувати їх діяльність на розвиток музичних здібностей дітей, навчити 
організовувати дозвілля для свої малюків адже від професіоналізму музичного 
керівника, ґрунтовного підходу до спільної організації навчально-виховного процесу 
залежить чи буде ця взаємодія плідна, корисна, чи матиме формальний характер. 

Більше десяти років я працюю керівником гуртка шумових інструментів «Веселі 
музики». Мої вихованці – учасники різноманітних свят, розваг, охоче відвідують 
гурток, з радістю грають на музично-шумових інструментах, намагаються створювати 
власні мелодії. Звичайне запитання однієї мами «Що краще купити для дитини 
металофон чи ксилофон?» надихнуло мене на проведення занять для батьків 
вихованців гуртка. Згодом визріла ідея реалізації освітнього проєкту адже цей метод 
являється ефективним та актуальним підходом для спільної діяльності із батьками 
вихованців.  

Роботу з батьками розпочала із експрес-опитування у спільноті вайбер « Чи 
маєте ви можливість відвідувати заняття для батьків?». Отримавши ствердну 
відповідь та погодження батьків розпочала реалізацію освітнього проєкту, де 
застосувала новітні форми роботи із батьками вихованців, які відвідують гурток: 
скайп-спілкування, тімбілдінг, майстер-клас, музикотерапія, тренінг, квест та 
челендж. 

У ході реалізації проєкту , усвідомила переваги нашої співпраці: 
- художньо-естетичний розвиток вихованців; 
- взаємний обмін інформацією про дітей; 
- особистісний професійний розвиток, самоосвіта; 
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- використання інтернет-ресурсів для розвитку музичних здібностей дітей; 
- урізноманітнене дозвілля. 
Співпраця з батьками моїх вихованців ще раз підтверджує слова великого 

педагога В. Сухомлинського: «У наші дні немає важливішого завдання в сфері 
виховання, ніж учити матір та батька виховувати своїх дітей». 

Назва проекту: Інноваційні форми роботи музичного керівника з батьками в 
контексті розвитку музично-естетичного потенціалу особистості дитини дошкільного 
віку.  

Актуальність проекту: В сучасних умовах зростає потреба вдосконалення 
змісту форм методів виховання дошкільників. Значне місце в розв’язанні цього 
завдання відводиться єдності родинного та суспільного виховання. Сім'я, родина – 
найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної людини щасливим, повноцінним, 
плідним. Родина – це перше соціальне й емоційне мікросередовище, в якому 
розвивається та виховується людина з моменту її народження (М. Стельмахович). 
Батьки повинні усвідомити, що вони виконують важливу соціальну роль, адже кожна 
повноцінна родина є фундаментом здорового суспільства. Отже, сім’я: 

- створює сприятливий емоційно-психологічний мікроклімат, заснований 
на неповторній близькості між батьками та дітьми; 

- враховує характер, звички, ставлення до людей, праці, суспільства, 
природи; 

- дає уроки життя в усіх його виявах, виконуючи своєрідне тренування у 
виконання певних функцій. 

Освітнє середовище дошкільного закладу, побудоване на взаємодії 
педагогічного колективу та батьківської громадськості відповідає стратегічному 
реформуванню сучасної освіти щодо входження її до Європейського освітнього 
простору. 

Сьогодні перед педагогами дошкільного закладу стоїть завдання – 
максимально узгодити позиції та діяльність педагогів і батьків в усіх напрямах 
розвитку, виховання та навчання дошкільників. Музичний керівник дошкільного 
закладу – поводир у світ музики, традицій, звичаїв, обрядів, які слугують 
формуванню естетичного розвитку. Тому, основними завданнями музичного 
керівника у роботі з батьками є: 

- створення умов, що спонукають батьків до об’єднання зусиль із 
педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання 
та навчання дітей дошкільного віку; 

- сприяння формування сприятливих стосунків та демократичного стилю 
спілкування дорослих з дітьми в родині; 

- підтримка інтересів та бажань батьків обмінюватись досвідом сімейного 
виховання; 

- використання інноваційних форм роботи з родинами; 
- розширення музичного світогляду батьків. 
Гіпотеза проєкту: робота музичного керівника з батьками має велике освітнє 

значення та забезпечує умови для розвитку музично-естетичного потенціалу 
особистості дитини дошкільного віку, налагодження ефективної дитячо-батьківської 
взаємодії, ефективно впливає на підвищення батьківської компетентності.  

Мета проєкту: створення інноваційної освітньої компетентнісно-орієнтованої 
програми роботи музичного керівника з батьківською громадськістю вихованців 
гуртка шумових інструментів «Веселі музики».  

Умови реалізації проєкту: зацікавленість учасників проекту в досягненні 
кінцевого результату, регулярність і систематичність роботи.  

Очікувані результати: 
- виховання цілісної особистості дошкільника, що зумовлене співпрацею 

дітей із батьками; 
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- налагодження зворотного зв’язку батьки-гурток; 
- розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної, 

музичної та виховної компетентності батьків; 
- відповідальне ставлення батьків до дітей. 
Принципи реалізації проєкту:  
- співробітництво та педагогічна корекція;  
- єдність родини і дошкільного закладу. 
Учасники та виконавці проєкту:  
- музичний керівник;  
- вихованці гуртка шумових інструментів;  
- батьки. 
Ресурси: 
Людські: музичний керівник, батьки, діти; 
Матеріально-технічні: наявність комп’ютера, ксерокса, паперу, музичних та 

відеоматеріалів. 
Інформаційні: доступ до мережі Інтернет. 
Характеристики проєкту: 
За кінцевим результатом: практико-орієнтований. 
За кількістю учасників: колективний. 
За тривалістю: короткотривалий. 
За ступенем самостійності: експерементально-дослідницький. 
За характером контактів: зовнішній. 

Етапи реалізації проєкту 

Етап  Завдання  Термін 
реалізації 

Примітка  
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Вивчення та аналіз 
педагогічного досвіду з практики 
роботи з батьками. 

 
 
 
 

05-20.09 

 

Визначення стратегії підготовки 
музичного керівника і батьків до 
використання Інтернет-ресурсу у ході 
взаємодії. 

Соціологічне опитування 
батьків через інформаційні джерела, 
щодо необхідності проведення 
зібрань. 
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Пошук інноваційних форм 
взаємодії з батьками. 

 
 
 
 

20-30.09 
 

 

Поширення інформації про 
проєкт: 

- презентація та 
узгодження проєкту з адміністрацією 
та батьками; 

- створення вайбер-
оголошення для батьків «Прийми 
рішення». 

 ІІ
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Організація роботи батьківської ліги «Мажорний лад». 
(Проведення серії зустрічей батьків та вихованців гуртка шумових 
інструментів «Веселі музики» у форматі зібрань для відпочинку та 
розвитку.) 

Скайп-зустріч «Перший крок». жовтень  
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Музичний тім-білдінг «В 
єдиному ритмі». 

листопад  

Музично-оздоровче заняття 
за участю батьків і дітей «Подорож до 
осіннього лісу». 

 
грудень 

 

Майстер-клас з виготовлення 
ляльки-мотанки на основі 
українського фольклору «Лялька-
мотанка – берегиня роду». 

 
 
 
 
 

січень 

 

Челендж «Цитата, яка рухає 
мене вперед». 

 

Онлайн-привітання від дітей 
« У новорічну святкову годину, 
віншуємо і ми нашу дружню родину». 

«Радість нині у кожній родині – 
ми святкуєм Різдво в Україні». 

 

Вайбер-консультації  

Тренінг «Мажорна гамма 
щастя». 

лютий  

Майстер-клас «Шумові 
експерименти». 

березень  

Родинне свято закосичення та 
підперезування. 

квітень  

Колаж «Познайомтесь, це – я». 

Квест «Гармонія наших 
сердець» 

травень  

ІІ
ІІ
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Аналіз результатів 
впровадження проєкту.  

  

 
Отже, співпраця дошкільного навчального закладу із родинами вихованців 

являється пріоритетним питанням сучасної дошкільної освіти. Розуміючи усю 
важливість та актуальність даного питання, створила освітній проєкт «Інноваційні 
форми роботи музичного керівника з батьками в контексті розвитку музично-
естетичного потенціалу особистості дитини дошкільного віку». В рамках проєкту була 
створена батьківська ліга «Мажорний лад». Реалізація проекту допомогла об'єднати 
виховні зусилля дошкільного закладу і сім'ї на користь дитини, розширила кругозір 
батьків щодо методів навчання та виховання дітей дошкільного віку, дала можливість 
батькам розпізнати індивідуальні особливості музичного розвитку своїх дітей. Даний 
проєкт сприяв ефективній організації дозвілля дітей та батьків.  

Визначення чітких пріоритетів у роботі, особиста готовність педагогів та батьків 
до співпраці, спрямованість усіх заходів на партнерський формат взаємин 
сприятимуть досягненню мети – організацію освітнього процесу на принципах 
партнерства і довіри [3]. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ 

УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 
Анотація. Дитина є індивідом, вона не живе дорослим життям, а вчиться у 

дорослого правильно жити. Тільки разом з батьками, спільними зусиллями, 
вчителі можуть дати дітям велике людське щастя. 

Ключові слова: партнерство, взаємодія, співпраця, розвиток, успіх, одна 
команда, сенс життя. 

У сучасному суспільстві досягнути якісно нового рівня освіти, спілкування, 
навчання дітей можна лише з партнерськими взаємовідносинами батьків, 
вихователів, дітей, вчителів. Спільна співпраця є запорукою успіху у навчанні і 
вихованні дітей та має нерозривну ниточку поєднання усіх учасників у спільному 
процесі. Працюючи разом, партнерськими взаємовідносинами формуємо у наших 
дітях індивідуальність. 

Працюючи у садочку, наш колектив тісно співпрацює з батьками та з усіма 
педагогами для створення найсприятливіших умов для самореалізації і розвитку 
діток. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє батьків від 
виховання і розвитку їхньої дитини. (ЗУ «Про освіту», «Про дошкільну освіту»). 
Участь батьків та залучення до освітнього процесу, де кожен з батьків є 
відповідальним за виховання і розвиток та навчання дитини, за збереження її життя 
та усвідомленого ставлення до здорового способу життя, формування почуття 
моральної гідності. Така партнерська взаємодія підвищує культуру відповідального 
батьківства, посилює необхідність педагогічного просвітництва сімей, які опинилися 
перед соціальними викликами сьогодення.  

Насамперед, перед відвідуванням дитини в садочку вихователі знайомляться з 
батьками, розказують та показують територію садочка, групи, ознайомлюють з 
програмою навчання та режимом і розкладом садочка. Таке ознайомлення та робота 
допомагають батькам налагодити контакт з педагогами та допоможе познайомити з 
проблемами розв’язання яких потребує їхньої участі. 

https://vseosvita.ua/library/tema-uspih-ditini-u-riznih-vidah-muzicnogo-mistectva-dla-ditej-doskilnogo-viku-248848.html
https://vseosvita.ua/library/tema-uspih-ditini-u-riznih-vidah-muzicnogo-mistectva-dla-ditej-doskilnogo-viku-248848.html
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При плануванні виховної роботи вихователі та батьки обирають заходи, які 
спрямовані на реалізацію роботи один з одним, з дітками, щоб усім було комфортно 
в одній команді. 

Також існує психолого-педагогічна освіта для батьків. При відвідуванні садочка 
батьки можуть відвідувати як індивідуальні, так і колективні консультації, можуть 
проводитись бесіди, тренінги. Для спільного розвитку залучаються як вихованці, так і 
батьки. Ще наш садочок залучає батьків до спільної діяльності з дітками: участь у 
конкурсах, спільному проведенні свят, майстер-класів, та прогулянок. Така 
партнерська співпраця згруповує батьків, діток, вихователів, це сприяє більш 
довірливим та дружнім стосункам . 

Практикуємо також співпрацю з окремими родинами. Адже є родини, які 
потребують особливої підтримки та допомоги (неблагополучні, сім’ї, що виховують 
дитину з інвалідністю, дитину з ООП, неповні, багатодітні) у налагодженні ситуації. 
Так і в родинах обдарованих діток потрібні консультації, у наданні більш розширеної 
інформації по літературі, новинках, інноваціях та поглибленні у певній зацікавленості, 
які обирає дитина. Це вже педагог має розширювати свій кругозір та продовжувати 
далі зацікавлювати дитину розвивати звої здібності та таланти. 

Батьки можуть брати участь і взаємодіяти з організаціями та школами. Широко 
використовується співпраця садочка зі школами. Спільне відвідування вихователів 
шкіл, бібліотек позитивно відображається на успіхах дітей, вони стараються швидше 
потрапити до школи, стати дорослішими та цікавитись усім новим та поринути у світ 
книг та знань. Відвідування батьків школи дає поштовх зацікавити батьків та дітей 
новизною, поєднує усіх учасників навчального процесу налагодити партнерство між 
собою та більше дізнатись про питання та проблеми, що можуть виникнути. 

Усе це разом вихователі з батьками можливо здійснювати через такі форми 
взаємодії: батьківські збори, тематичні зустрічі, відео-лекції, відео-заняттях. 

Головним завданням у педагогіці партнерства є підвищення педагогічної 
грамотності рівня освіти, як батьків так і самих вихователів та вчителів, що 
спрямовані на систему умінь необхідних для організації навчання дитини вдома або 
під час дистанційного навчання, яке на даний час дуже актуальне. 

Співпрацюючи разом, створюється належний психологічний клімат у колективі і 
набувається соціальний досвід взаємодії усіх учасників педагогічного процесу. 

Працюючи в садочку, можу зробити висновок, що рівень розвитку дитини 
залежить від освідченості самих батьків, та цінностей, що закладені у родинах. І тому 
у нашому закладі широко використовується педагогічний лекторій, який надає 
батькам знання з теорії виховання та актуальних проблем виховання, що 
проводиться за допомогою бесід, лекцій. Популярними є батьківські вечори. Один із 
яких проводився нещодавно під назвою «Поділись думкою своєю». Така форма 
роботи згуртувала батьківський колектив, вислухали думку кожного, поділились 
набутою інформацією. А головне є те, що почули один одного та підвели підсумки в 
подальшій нашій спільній роботі. 

Активно наші батьки долучаються до обміну інформації в соціальних мережах, 
вайбер групах. Цікавляться батьки сайтом нашого садочку, де також можна дізнатись 
про корисну інформацію про заклад та наші групи, та спільне життя. Все більше 
долучаються до цього батьки, які раніше не цікавились життям групи, яку відвідувала 
їх дитина. 

Наші діти є сенсом нашого життя. Щоб у них було щасливе дитинство потрібно 
створювати єдиний комфортний простір, як вдома так і в садочку, щоб дитина 
почувала себе захищено та впевнено. І лише спільна, партнерська взаємодія усіх 
учасників зможе надати дитині можливість розвивати сильні сторони характеру, 
надавати безперервний розвиток у навчанні та емоційній підтримці, розвиток дитини 
«як сильній особистості». 
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ПІДГОТОВКА ДО ШКОЛИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
ЗА ВИМОГАМИ ОНОВЛЕНОГО СТАНДАРТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
Анотація. У статті розкрито проблему підготовки дітей до школи. Адже 

проблема готовності дітей до навчання у школі – життєва і гостра. Від її 
успішного вирішення залежить адаптація дитини до шкільного життя, подальша 
навчальна діяльність малюка.  

Ключові слова: дошкільна освіта, підготовка до школи, компетентність, 
компетентнісний підхід, наступність, дошкільна зрілість, психологічна 
готовність. 

 Бути готовим до школи вже сьогодні – 
 не означає вміти читати, писати й лічити. 

Бути готовим до школи – означає бути  
готовим усього цього навчитися. 

Л. А. Венгер 
Нині в Україні надзвичайно важливим є питання формування готовності дітей 

до школи. Воно пов`язане із завданням розбудови сучасної української держави, 
проблемами виховання гідних членів суспільства в закладах освіти. У Законі України 
«Про освіту» ст. 11 п. 2 йдеться про обов`язкове охоплення дошкільною освітою 
дітей старшого дошкільного віку відповідно вимог Базового компонента дошкільної 
освіти (Державного стандарту дошкільної освіти (нова редакція).  

Вступ дитини до школи – надзвичайно відповідальний момент як для самої 
дитини, так і для його батьків. Адже зі вступом до школи настає абсолютно новий 
етап життя дитини. І до цього етапу він повинен бути достатньо підготовлений.Така 
підготовка має на меті не лише вироблення певних знань, умінь і навичок дітей. 
Насамперед вона спрямована на загальний психічний розвиток особистості.  

Тож, перед дошкільною ланкою освіти постають завдання формування 
психологічної готовності дітей до навчання: розвиток пам`яті, мислення, мовлення, 
тобто загальних розумових здібностей, сформованість яких сприяє успішному 
засвоєнню шкільних предметів. 

Успішне розв`язання завдань розвитку особистості дитини, підвищення 
ефективності навчання, сприятливе професійне становлення багато в чому 
визначається тим, наскільки правильно врахований рівень підготовки дітей до 
шкільного навчання.У сучасній психології, на жаль, поки не існує єдиного чіткого 
визначення понять «готовність» чи « шкільна зрілість». 
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А. Анастазі трактує «шкільну зрілість як «оволодіння вміннями, знаннями, 
здібностями, мотивацією та іншими необхідними для оптимального рівня засвоєння 
шкільної програми поведінковими характеристиками» [6]. 

Л. В. Божович ще в 1960-ті роки вказувала, що готовність до навчання у школі 
складається з певного рівня розвитку мисленнєвої діяльності, пізнавальних інтересів, 
готовності до довільної регуляції пізнавальної діяльності і до соціальної позиції 
школяра [6]. 

Найповніше поняття «готовність до школи» визначив Л. А. Венгер.Він вважав, 
що це – певний набір знань і умінь, у якому повинні існувати всі інші елементи, хоча 
рівень їх розвитку може бути різний. 

Д. Б. Ельконін, розглядаючи проблеми готовності до школи, на перше місце 
ставив сформованість необхідних передумов навчальної діяльності. Аналізуючи їх, 
він виділив такі параметри: 

 Уміння дітей свідомо підпорядковувати свої дії правилам, які 
узагальнено визначають спосіб дії; 

 Уміння орієнтуватись на визначену систему вимог; 

 Уміння уважно слухати того, хто говорить, і точно виконувати завдання, 
які запропонують в усній формі; 

 Уміння самостійно виконувати необхідне завдання за зразком, що 
візуально сприймається [6]. 

Навчання першокласників здійснюється з урахуванням особливостей їхнього 
фізичного і психічного розвитку, вікових та індивідуальних можливостей. Отже, 
готовність до систематичного навчання визначається взаємозв`язаними 
компонентами: фізичною готовністю (станом здоров`я і фізичним розвитком дитини), 
інтелектуальною, особистісною та соціально-психологічною готовністю.  

Сучасні дослідження (А. Богуш, Л. Артемова, Л. Калмикова, С. Кулачківська, 
Т. Поніманська та ін.), дають підставу зробити припущення, що, за умови відповідно 
організованого освітнього процесу, діти старшого дошкільного віку можуть засвоїти 
зміст, оволодіти розумовими операціями та набути таких морально-вольових 
якостей, які, будучи стартовими в шкільному учінні, дають можливість їм у першому 
класі опановувати програмовий матеріал більш високого рівня складності. 
Вирішенню важливих питань підготовки дітей дошкільного віку до навчально-
пізнавальної діяльності у школі сприяють положення сучасних вітчизняних 
психолого-педагогічних досліджень, проведених Л. Артемовою, А. Богуш, Н. Бібік, 
М. Вашуленком, Н. Кудикіною, С. Ладивір, Т. Люріною, О. Проскурою та ін. Різні 
аспекти питання підготовки дітей до школи, знайшли своє відображення у працях 
З. Борисової, І. Корякіної, О. Кудрявцевої, О. Лобчук, І. Луценко, О. Папач, 
Т. Постоян, Т. Степанової, Р. Чулкової та ін., у яких ця проблема найчастіше 
розглядалася з точки зору наступності педагогічного впливу дошкільної установи та 
школи за умови початку навчання дітей з семи років і охоплюють період до 
реформування освіти в Україні. 

У реалізації нових навчально-виховних завдань сучасної освіти початкова 
школа покликана стати фундаментом, на якому будується засвоєння системи 
наукових понять. Вона є першим етапом у розвитку інтелектуальних можливостей, 
формуванні творчих здібностей, самостійності учнів у навчанні, у спрямуванні їхньої 
навчальної діяльності. Усе це зумовлює і зміну функцій дошкільних закладів. Нова 
роль закладу дошкільної освіти визначається насамперед потребою підготовки дітей 
до нової навчальної діяльності, озброєння їх уміннями вчитися.  

Керуючись принципом наступності змісту дошкільної і початкової ланок освіти, 
було внесено певні зміни як до змісту Базового компонента дошкільної освіти 
(Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція, так і до його структури. Як і 
в початковій школі, зміст Базового компонента дошкільної освіти визначено на основі 
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компетентнісного підходу відповідно до вікових можливостей дітей, що реалізуються 
в освітньому просторі, спрямованому на досягнення соціально закріпленого 
результату (заданої норми, вимог до розвиненості, вихованості та навченості 
дитини), що зумовлює необхідність чіткого визначення життєво важливих 
компетенцій (дитина знає, обізнана, розуміє, уміє, усвідомлює, здатна, застосовує, 
виявляє ставлення, оцінює). Компетентнісний підхід орієнтує на цілісний розвиток 
дитини, підкреслює важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для 
набуття на подальших вікових етапах розвитку спеціальних знань та вмінь. Увага 
педагога має спрямовуватися на головні лінії розвитку фізичного та морально-
духовного здоров'я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, 
формування навичок практичного життя та сприйняття розвитку індивідуальності 
дитини.  

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в 
різних видах діяльності за освітніми напрямами: «Особистість дитини», «Дитина в 
сенсорно-пізнавальному просторі», «Дитина в природному довкіллі», «Гра дитини», 
«Дитина в соціумі», «Мовлення дитини», «Дитина у світі мистецтва» та створюють 
базу для збагачення та поглиблення змісту освіти на наступних рівнях освіти у 
початковій школі та впродовж життя [1, 5]. 

У школі дитина переходить до систематичного засвоєння основ наук, наукових 
понять, що спричиняє особливий розвиток пізнавальної сфери дошкільника.У 6-
річному віці помітно вдосконалюються пізнавальні процеси. На 25-30 % 
поліпшуються гострота зору, розрізнення кольорів та їх відтінків (улюблені кольори – 
червоний і синій), розвивається фонематичний слух, рука використовується як орган 
активного дотику і практичної дії. Підвищується чутливість аналізаторів, що є 
результатом засвоєння дітьми суспільного досвіду. Активнішим, довільнішім, 
цілеспрямованішим є сприймання 6-річних дітей. Упродовж дошкільного віку 
збільшується тривалість розглядання зображень (від 6 до 12 хв.), дитина поступово 
вчиться керувати своїм зором, рукою, використовує спеціальні прийоми детального 
обстеження предмета. Змінюється роль розумових процесів: пізнаючи предмети, 
старші дошкільники порівнюють їх, використовуючи наявні знання, обґрунтовують 
свою думку, однак при цьому не завжди вміють відокремити те, що бачать, від того, 
що знають про об'єкт. Вони все частіше зауважують зміни у довкіллі без спеціальних 
запитань дорослих. 

Як і раніше, активно розвивається наочно-дійове мислення. До завершення 
дошкільного віку формується образно-мовне мислення (спирається на образи 
уявлень і реалізується за допомогою слів), яке поступово набуває певної 
самостійності (відокремлюючись від практичних дій, переходить у власне розумовий 
процес, спрямований на розв'язування пізнавальних завдань). У зв'язку з цим під-
вищується роль мовлення, за допомогою якого діти починають мислити подумки, 
оперувати різними об'єктами, зіставляти їх, розкривати властивості і зв'язки, 
розмірковувати. Основним у цей період є наочно-образне мислення, зароджується 
логічне. 

Інтенсивно збагачується словник 6-річної дитини (3000-5000 слів). Крім 
іменників і дієслів, вона вживає прикметники, прислівники, вставні слова, значно 
краще володіє граматичною будовою мови, структурою простих і складних речень. 
Триває розвиток і внутрішнього мовлення, яке стає способом становлення і формою 
функціонування внутрішніх розумових дій. Його поява свідчить про розвиток 
словесно-логічного мислення, яке, виокремлюючись із практичної діяльності, стає 
більш абстрактним і узагальненим. 

До 6-ти років помітно розширюються можливості пам'яті: збільшується її обсяг, 
тривалість збереження і точність відтворення інформації. У 6-7-річних дітей домінує 
смислова пам'ять, завдяки якій вони запам'ятовують значно більше, ніж раніше. 
Характерна особливість пам'яті дошкільника полягає у легкому запам'ятовуванні 



431 

 

того, що викликає сильне враження, тому потрібно бути дуже тактовним у спілкуванні 
з ним, щоб необережним словом не відмежувати потрібних для нього і його розвитку 
об'єктів. Важливо, щоб діти весь час збагачувалися зрозумілими, корисними 
знаннями, потрібними їм для ігор, бесід, малюнків, без яких неможливий їх 
подальший розумовий і моральний розвиток. Старші дошкільники вже можуть 
використовувати прийоми запам'ятовування, намагаються зрозуміти матеріал, 
повторювати його. Однак мимовільне запам'ятовування і надалі залишається 
найпродуктивнішим. 

Увага у дошкільників ще дуже нестійка, незначна також і здатність 
зосереджуватися: вони часто відволікаються з будь-якого приводу. Попри те, у 6 
років починає розвиватися довільна увага: дошкільники вже виокремлюють потрібні 
для їхньої діяльності об'єкти, вчаться бути уважними. Водночас розвивається та 
набуває більшої стійкості і обсягу мимовільна увага, яка переважає в цьому віці. Ді-
тям важко зосередитися на одноманітній і малопривабливій для них діяльності. Вони 
здатні утримувати увагу на інтелектуальних завданнях, однак при цьому швидко 
виснажуються. 

Уява дошкільників характеризується багатством проявів: її образи яскраві, 
наочні, емоційно насичені, але недостатньо керовані. Розвивається вона через 
поступове підкорення свідомим намірам, перетворення їх на засіб відтворення 
певних задумів. 

Удосконалюється психічна діяльність дитини. Наприкінці дошкільного віку 
багато психічних процесів контролюються свідомістю. Дитина довільно регулює свої 
рухи і вчинки, що є істотним показником її загального розвитку, свідченням готовності 
до навчання у школі. Однак ця саморегуляція у 6-річних дітей ще недосконала: вони 
часто порушують дисципліну, їх поведінка піддається миттєвим бажанням, рухи 
досить імпульсивні. З огляду на це дорослі повинні постійно дбати про формування у 
дитини організованості, зібраності, дисциплінованості. 

У процесі пізнання навколишньої дійсності, участі у різних видах діяльності 
збагачується емоційне життя дошкільника, відбуваються зміни у сфері моральних 
почуттів, які поглиблюються і чіткіше проявляються. Дитина починає не лише 
розуміти моральний зміст дій, а й відповідно переживати їх. Під впливом виховання 
формуються почуття дружби, товаришування, взаємодопомоги, співчуття, 
розвивається відповідальне ставлення до дорученої справи. Старший дошкільник 
починає усвідомлювати почуття обов'язку, необхідність і загальнообов'язковість 
правил суспільної поведінки, починає підпорядковувати їм свої дії і вчинки, виявляти 
належну самооцінку. У цей період важливо не допустити формування неадекватної 
(завищеної, заниженої) самооцінки. Діти старшого дошкільного віку вже переживають 
почуття патріотизму. Характерна особливість психіки дошкільників – висока емоційна 
збудливість, нестриманість, недостатня емоційна стійкість. їх почуття, переживання 
то швидко змінюються, то набувають певної стійкості. Водночас діти нерідко 
старанно намагаються регулювати прояви своїх емоцій. 

На завершенні дошкільного періоду у дитини з'являються елементарні 
обов'язки, змінюється її життя, зміст і форми спілкування з людьми, що породжує нові 
потреби, інтереси й наміри. Від спільної з дорослими діяльності діти переходять до 
самостійного виконання їх вказівок. Водночас зростає інтерес, прагнення долучитися 
до діяльності, взаємин дорослих. Виникають нові відносини з однолітками, бажання 
погратися разом, розповісти щось цікаве товаришеві, попрацювати з ним, допомогти 
йому. Сформовані до цього віку якості особистості забезпечують нормальний перехід 
дитини до шкільного життя. На основі їх сформованості можна робити висновок про 
готовність малюка до навчання в школі. 

Психологічна готовність до шкільного навчання є комплексною 
характеристикою дитини, у якій відображений розвиток психічних якостей, що 
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найбільше сприяють нормальному входженню у шкільне життя і формуванню 
навчальної діяльності. 

Висновки. Питання підготовки до школи – досить важливий етап у житті 
дитини, тому що від нього залежить подальший розвиток та успіх малюка в освоєнні 
знань. Звісно сучасна навчальна програма початкової школи досить насичена і тому 
малюки повинні йти до неї «володіючи основами грамотит – це здатність дитини до 
фонематичного сприйняття, звукового аналізу елементів мови, готовність до письма, 
друкування і читання свого імені, простих слів. Мотивована оволодіти грамотою як 
важливою ознакою дорослої культурної людини» [3. 27]. Дитина повинна вміти 
висловлювати свою думку, мати невелике уявлення про навколишній світ, тощо. 
Коли ми підготуємо дитину до такого важливого кроку то їй буде легко пройти етап 
адаптації, в неї не виникатиме стресових ситуацій, які вплинуть на відношення до 
навчання, на свою самооцінку та впевненість. В перші дні малечі буде весело та 
цікаво: учень з легкістю буде засвоювати матеріал, тому що він йому вже знайомий, 
сидіння за партою та співпраця в колективі не буде викликати дискомфорту і все це 
буде сприяти лише успіху та позитивним досягненням у навчанні. Дошкільний вік має 
внутрішні закономірності психічного розвитку, порушення яких може спричинити 
непоправну шкоду. Одним із таких порушень є намагання деяких педагогів 
працювати з дошкільниками з використанням притаманних шкільному навчанню 
методів, ігноруючи привабливі для дітей гру, конструювання, ліплення, прогулянки. 
Однак, маючи на меті підготовку дітей до школи, необхідно працювати з ними на 
основі максимального врахування особливостей їхнього віку, використовуючи 
можливості дошкільної педагогіки. Особливо важлива роль у формуванні 
новоутворень, психічних процесів і властивостей особистості, що готують перехід 
дитини до молодшого шкільного етапу, належить ігровій діяльності, яка не лише 
розвиває їх мислення, сприймання, рухи, а й формує мотиваційну готовність дитини 
до школи. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ГЕОКЕШИНГА З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. В статті розкрито теоретичні аспекти проведення геокешинга 

в закладах дошкільної освіти. Подано форми роботи щодо підготовки до гри, 
зазначено особливості її організації з дітьми молодшого, середнього та 
старшогодошкільного віку. 

Ключові слова: інтерактивні методи, геокешинг, освітній геокешинг, 
етапи роботи. 

У зв'язку зі змінами, які відбуваються в освітній системі України, на перший 
план виходить застосування нових педагогічних технологій, спрямованих на 
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індивідуальний розвиток особистості. Перед педагогами освітніх закладів постає 
нове завдання – підготувати нове покоління: здорове, активне, допитливе, всебічно 
розвинуте. Одним з таких ефективних засобів є використання педагогами 
інтерактивних методів. 

Інтерактивні методи – це посилена педагогічна взаємодія, взаємовплив 
учасників освітнього процесу, сутність яких полягає в тому, що навчання 
відбувається у взаємодії всіх дітей, включаючи і педагога. Враховуючи вікові 
особливості дошкільників, в роботі з ними найбільш доцільними є саме інтерактивні 
технології самостійної діяльності, які створюють умови для саморозвитку, 
самонавчання, самовиховання. Інноваційним напрямом цієї форми роботи може 
стати синтез спортивного орієнтування та геокешинга, який відповідає всім 
характеристикам інтерактивних методів роботи з дітьми дошкільного віку.  

Що ж таке геокешинг? Якщо скласти і проаналізувати складові даного слова, 
то можна визначити, що це поєднання іноземних слів, які в перекладі означають 
«земля» і «схованка», тобто це «пошук схованки в землі». Це і є змістом гри, в яку 
грають дуже багато людей по всьому світу, не лише дітей, а й дорослих. 

Геокешинг – це пригодницька гра з елементами туризму та краєзнавства. 
Завдання, яке вирішують гравці геокешинга – це пошук скарбів, захованих іншими 
учасниками гри [1].  

Освітній геокешинг є ще одним педагогічним інструментом в процесі виховання 
та розвитку дошкільників. Він володіє характерними особливостями інтерактивних 
методик, так як включає в себе: 

 наявність учасників, інтереси яких значною мірою співпадають, або 
наближені; 

 наявність чітко встановлених правил (кожна методика має власні 
правила); 

 наявність чіткої, конкретної мети; 

 взаємодія учасників в тому об’ємі і тим способом, який вони самі 
визначають; 

 групову рефлексію; 

 підведення підсумків. 
Існує методика проведення геокешинга з дітьми дошкільного віку. Вона 

включає в себе чотири етапи:  

 Перший етап – попередня робота. Тут виготовляється макет групи, 
закладу дошкільної освіти, присадибної ділянки чи іншого об’єкта, що знаходиться на 
території чи за територією закладу. Також на цьому етапі з дітьми проводяться ігри-
заняття щодо орієнтування в просторі, розвитку вміння працювати з макетом, 
картою-схемою, визначення розташування на них місця знаходження різноманітних 
об’єктів. 

 Другий етап – підготовчий. На цьому етапі вихователь створює сценарій, 
підбирає завдання для кожного завдання і готує все необхідне для проведення самої 
гри, метою якої є знаходження схованки. 

 Третій етап – проведення гри. На даному етапі з дітьми розглядається 
карта-схема маршруту до схованки, діти дають відповіді на запитання, пов’язані з 
предметом чи місцем, де знаходиться скарб, робляться світлини знайденого місця. 

 Четвертий етап – презентація результатів. На даному етапі діти 
представляють результат, узагальнюють отримані знання, оформлюють їх в кінцевий 
продукт. 

Сучасні технології дозволяють проводити навчання дітей у вигляді гри, 
роблять навчання цікавим, творчим та значущим для учасників. Тут заохочується 
фантазія. Ось, наприклад, схованки: це невеликі контейнери з яким-небудь цікавим 
предметом. Тут може бути використано все: іграшки, прикраси, світлини, канцтовари 
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тощо. Геокешери захоплюються творчими схованками: з загадками, ребусами, 
світлинами. Місцезнаходження схованок може бути зовсім поруч, а може вимагати 
подолання серйозних перешкод. Правила гри є досить простими, але їх потрібно 
неухильно виконувати. 

Правила гри: скарбом називають предмет, покладений в контейнер. Потім його 
ховають в цікавому місці: наприклад, під деревом, під камінням тощо. Для гри дуже 
важливою є карта місцезнаходження. На карті обов’язково має бути зазначено, де 
знаходиться скарб. Спосіб пошуку скарбу – це пошук за загадками, за прикметами, за 
схемою [3].  

Я зацікавилась геокешингом кілька років назад, аналізуючи напрацювання 
педагогів щодо даного інтерактивного методу, переглядаючи представлені в 
Інтернет-ресурсах конспекти даної форми роботи, зробила висновок, що для 
повноцінного впровадження геокешинга в освітній процес, потрібна ретельна 
підготовка не лише дорослого, а й дітей. Спершу розпочала підготовку місць для 
пошуку скарбів: вивчила карту району, де розташований заклад дошкільної освіти, 
визначила для себе, куди можна піти з дітьми, як це зробити безпечно, яку цінність 
мають ці місця, які знання можна отримати під час їх відвідування. Далі розпочала 
створення маршрутів для себе. Малювала прості карти-схеми, добирала матеріали, 
які мені стануть у нагоді під час роботи по заданому маршруту, аналізувала, які 
ризики можуть бути, як їх мінімізувати чи усунути, розраховувала приблизний час у 
поході. Напрацювавши певну базу, я перейшла до роботи з дітьми. Як зазначає 
освітня програма «Дитина», з дітьми дошкільного віку рекомендовано проводити 
лише елементи геокешинга, починаючи зі старшого дошкільного віку. В середньому 
дошкільного віці рекомендовано проводити геокешинг у формі простих квест-ігор, а з 
дітьми молодшого дошкільного віку це не використовуються в роботі [2]. Але, я 
розпочала підготовку до проведення даної гри вже з дітьми молодшого дошкільного 
віку. Перше, що ми спільно зробили – це макет групової кімнати, потім, спальні, 
роздягальні, далі об’єднали всі ці замальовки в одну таким чином, що вийшов єдиний 
макет простору. Далі поступово перейшла до створення схеми закладу (спершу 
лише тієї частини, де розташовувалась наша група, а потім поступово розширюючи і 
долучаючи інші елементи). Перша гра, яку я провела з дітьми з використання макету 
групової кімнати це була «Знайди, де заховано». В груповій кімнаті ховала іграшку, а 
потім пропонувала дітям знайти, де вона, використовуючи стрілку-вказівник на макеті 
з зазначенням місця її розташування. До кінця навчального року діти вже добре 
орієнтувалися в макетах, які ми створили спільно і я плавно перейшла до створення 
плану ділянки, з зазначенням ігрових майданчиків. І вже навесні вперше разом ми 
відправились на пошук скарбу. Я використала контейнер (тубус, обклеєний 
кольоровою плівкою), в якому була захована іграшкова бджілка. Слід зазначити, що 
всі діти з величезним задоволенням відгукуються на виконання завдань, пов’язаних з 
пошуком скарбів. Це для них є захопливою подорожжю і набагато легше сформувати 
нові знання під час такого виду діяльності, ніж на звичайному занятті. Ще однією 
позитивною рисою було те, що в ході таких міні-квестів діти вчилися співпрацювати, 
діяти єдиною командою, допомагати один одному, що має величезне значення для 
подальшого успішного навчання в школі. 

Починаючи з середньої групи, я розширила межі пошуку скарбів. Поруч з 
закладом дошкільної освіти розташований парк, тому пошук скарбів було перенесено 
туди. В ході квестів, діти познайомились з природніми об’єктами, які насаджені там, 
отримали знання про військово-історичний музей (який розташований у Гарнізонному 
будинку офіцерів, який знаходиться на території парку). Маршрути стали вже довші. 
Орієнтування на картах-схемах вже вимагало докладання більших зусиль, тому що 
були організовані виходи за межі закладу дошкільної освіти. Перед кожним виходом 
проводилась величезна робота: чітко проговорювались правила безпечної поведінки 
під час проходження маршруту, діти вперше знайомились з правилами проведення 
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гри-квесту. Дана форма роботи вимагала від дітей зібраності, уважності, 
витривалості, терплячості тощо. Малюки не лише вдосконалювали фізичні вміння та 
навички, а й в процесі спостережень отримували нові знання про оточуючий світ. 
Визначальним для того, щоб в подальшому працювати в даному напрямку, 
розвивати даний напрям для мене стало те, як діти реагують на геокешинг. Це 
завжди безліч позитивних емоцій, вражень, поруч з тим набагато більше 
відповідальності та дисциплінованості. Під час геокешинга ми ставали 
рівноправними партнерами, а не я диктувала дітям, що хочу, щоб вони робили. Ми 
домовлялися, спільно складали маршрути. Я часто практикувала таке: дітям 
демонструвалась світлина певного місця (наприклад, майданчик для відпочинку в 
парку), яке було для них добре знайомим, потім ми спільно розглядали карту і 
прокладали маршрут до місця, вибирали різні варіанти, проговорювали, який буде 
коротшим, безпечнішим, як краще дістатися до цього місця. Такі квест-ігри 
надзвичайно подобалися дітям, вони з радістю розповідали батькам, чим займалися, 
де були, що бачили, як шукали.  

З дітьми старшого дошкільного віку я ускладнила завдання. Ми далі шукали 
скарби, читали карти-схеми, визначили місце розташування скарбу і знаходили його, 
але тепер це вже були довші за тривалістю походи. Скарбів було два, іноді три, крім 
скарбу в тубусі була ще й підказка до наступної геолокації, яку потрібно було 
визначити. Ускладнюючи завдання, спонукала дітей продукувати більше ідей до 
вирішення поставленого завдання, прояву пізнавальної активності. Дана туристична 
гра має досить потужний потенціал для формування всебічно розвиненої 
особистості, тому я планую і надалі активно використовувати її у власній діяльності.  

Отже, під час гри геокешинг діти не лише активно рухаються, вдосконалюючи 
свої фізичні навички та вміння, але й розвиваються розумово. Беручи участь в грі, 
діти самовиражаються, отримують нові знання, що збагачують їх особистий досвід 
про світ живої та неживої природи, формують моральні цінності, знання про 
важливість власного здоров’я та здоров’я оточуючих тощо, навчаються правил 
безпечної поведінки. Даний напрям стає актуальним, так як допомагає здійснити 
комплексно-діяльнісний підхід до розвитку особистості кожного вихованця. 
Геокешинг дозволяє винести навчання за межі закладу дошкільної освіти. Це 
найкращий спосіб познайомити з природою рідного краю, визначними місцями 
нашого міста. Адже скарб можна знайти не лише в землі, а ай у всьому розмаїтті 
нашого оточуючого середовища. Але найголовнішим є те, що діти отримують 
задоволення від спілкування з однолітками та дорослими. 

Таким чином, використання технології «освітнього геокешинга» є ефективним 
та необхідним для розвитку у дошкільників самостійності, допитливості, пізнавальної 
активності, наполегливості у пошуку та досягненні результату в бажанні подальшого 
самостійного дослідження та пізнання оточуючого середовища. 
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Анотація. Підготовка дітей до школи розпочинається з перших днів 

перебування дитини у закладі дошкільної освіти. Якісна підготовка дитини до 
школи залежить від тісної співпраці вихователя та батьків, врахування 
психофізичного розвитку кожної дитини, створеного безпечного та доступного 
освітнього середовища. 

Ключові слова: компетентність, безпечне освітнє середовище, сучасний 
вихователь, неперервність освіти, передшкільна освіта. 

 
Підготовка дитини до школи – це важливий крок у розвитку кожної дитини. Це 

перший етап навчання, і кожна деталь має значення в подальшому розвитку 
особистості дитини. Мовлення, письмо, читання, соціальна адаптація, фізичний, 
психологічний, духовний розвиток – усе це невід'ємні складові розвитку дитини. 

Підготовка дітей до школи розпочинається з перших днів перебування дитини 
у закладі дошкільної освіти. Якісна підготовка дитини до школи залежить від тісної 
співпраці вихователя та батьків, врахування психофізичного розвитку кожної дитини, 
створеного безпечного та доступного освітнього середовища. 

Відповідно до Базового компонента дошкільної освіти потрібно дотримуватися 
обов’язкових компетентностей та вийти на результат освіти дитини дошкільного віку 
(6(7) років), а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до 
міжнародних стандартів якості освіти.  

Для початку, потрібно визначитися, що ж таке компетентність. Компетентність 
– динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 
цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно 
соціалізуватися, провадити професійну або подальшу навчальну діяльність. Тобто, 
іншими словами – це усі набуті знання, уміння, навички, які допоможуть дитині 
пізнати світ, пропусти через свої відчуття сприйняття так, щоб в подальшому дитина 
могла використати їх в житті та на практиці. Кожна дитина повинна відчути, що вона 
потрібна суспільству, кожна дитина, без винятку, повинна вміти застосувати свої 
знання, уміння та навички. Таке завдання стоїть перед кожним закладом дошкільної 
освіти та перед кожним вихователем, коли він готує дитину до школи.  

Компетентнісний підхід орієнтує на цілісний розвиток дитини, підкреслює 
важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття на подальших 
вікових етапах розвитку спеціальних знань та вмінь. Увага педагога має 
спрямовуватися на головні лінії розвитку фізичного та морально-духовного здоров'я, 
особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, формування навичок 
практичного життя та сприйняття розвитку індивідуальності дитини. 

Дуже важливо для сучасного вихователя бути креативним і вчити креативності 
своїх дітей. Не забувати давати дитині право вибору та висловлення власної думки, 
хоча вона дуже часто не співпадає з думкою вихователя. Сучасні діти ще з утроба 
матері поглинають всі реалії сьогодення, разом з мамою, а пізніше і самі, вони добре 
знають і вміють користуватися найновішими гаджетами, знають багато слів, значення 
яких ми не розуміємо або не знаємо. Тобто сучасному вихователеві, щоб наздогнати 
свого здобувача освіти потрібно багато вчитися, бути креативним та сучасним. Але 
найголовнішим завданням, звичайно, для кожного вихователя залишається бути 
толерантним, вихователь повинен вміти направити в правильне русло всі ці сучасні 
вміння та навички сучасної дитини сучасного світу. 
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Сучасний вихователь повинен будувати освітній простір суголосно з 
цінностями гуманної філософії та педагогіки. Це передбачає сформованість 
гуманістичних цінностей педагогів, особистої зрілості, широкого світогляду, високого 
рівня освіченості, а також практичну вмілість створювати відповідне означеним 
цінностям освітнє середовище, зокрема інклюзивно спямоване, будувати взаємини з 
вихованцями на засадах партнерства, здатність до розуміння себе та іншого, 
розуміння конкретної ситуації буття кожної дитини. Тобто вихователь – це партнер, 
на якого дитина може завжди покластися. Готуючи дітей до першого класу кожен 
вихователь повинен інтегрувати свої знання у практичне застосування. Завдання 
вихователя не лише навчити дітей читати, писати, рахувати, а й ознайомити з 
природними явищами, космосом, довкіллям, вихователь повинен проводити різного 
виду експерименти, дослідження. Адже все це чекає дитину у першому класі. Процес 
підготовки дитини до школи повинен мати наступність між дошкільною та початковою 
освітою в реалізації перспектив розвитку дитини.  

Наступність та перспективи розвитку дитини в закладі дошкільної та початкової 
освіти забезпечується завдяки: 

- узгодженості та цільовій єдності в розвитку дитини на етапі дошкільної 
та початкової освіти; 

- визначенню спільних для дошкільної та початкової освіти принципів, 
підходів, намірів та адекватних віковим закономірностям дитини провідним видам 
діяльності, які спрямовують розвиток дитини; 

- використанню форм та методів педагогічної роботи, які відповідають віку 
дітей; 

- послідовному збагаченню результатів освіти, які висвітлено у 
формуванні компетентностей дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Дошкільний вік є фундаментом розвитку базових компетентностей і навичок, 
необхідних людині протягом життя. Він передбачає взаємодоповнювальний розвиток 
емоційних, інтелектуальних, вольових якостей та процесів, досягнення відповідної до 
цього віку психофізіологічної/тілесної та психологічної зрілості. Це надає дитині 
можливість опанувати нову соціальну ситуацію розвитку – перехід до систематичного 
шкільного навчання, оволодіння новою соціальною роллю учня та відповідними 
функціями та діями, які сприятимуть формуванню навчальної діяльності. 

Саме зрілість особистісних якостей та психічних процесів забезпечує 
успішність розвитку навчальних навичок на наступних етапах шкільного життя. У 
молодшому шкільному віці розгортається навчальна діяльність, яка спирається на 
вікові надбання дитини дошкільного віку та потребує належних педагогічних форм та 
методів. 

Збереження субкультури дошкільного дитинства передбачає активне 
використання провідної для дошкільного періоду ігрової діяльності та збагачення 
індивідуального досвіду, який здобула дитина у всіх специфічно дитячих видах 
діяльності, зокрема у комунікативній, мовленнєвій, здоров’язбережувальній, 
господарчо-побутовій, мистецько-творчій, пізнавально-дослідницькій. 

Саме тому повинно бути створене безпечне освітнє середовище. Що ж таке 
освітнє середовище. Освітнє середовище – сукупність об’єктивних зовнішніх умов, 
факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного функціонування освіти. Це 
система впливів і умов формування особистості, а також можливостей для її 
розвитку, які містяться в соціальному і просторово-предметному оточенні. 

Створення сучасного універсального дизайну в закладі дошкільної освіти 
(доступного, безпечного, розвивального, максимально придатного навколишнього 
середовища) дає змогу ефективно використовувати потенціал різних моделей 
організації освітнього процесу із застосуванням сучасних технологій, освітніх програм 
та послуг, що відповідають особливостям розвитку всіх дітей дошкільного віку.  
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Створення безпечного освітнього середовища – це одне з головних завдань, 
але не менш важливим сьогодні залишається питання участі сім’ї в розвитку та 
підготовці дитини до школи. Саме сім’я є природним середовищем для фізичного, 
духовного, інтелектуального, культурного, соціального розвитку дитини, її 
матеріального забезпечення і несе відповідальність за створення належних умов для 
цього. 

В наш час батьки, майже, не спілкуються з дітьми. Підготовка дитини до школи 
вимагає розвитку усіх необхідних умінь та навичок, а саме розвиток мовлення, 
мислення, пам’яті, дрібної моторики, концентрації, уважності. Саме батьки повинні 
читати дитині казку перед сном, складати різні історії, розмовляти на різні теми. 
Батьки повинні пояснювати дітям про різні явища природи, показувати їм різні 
предмети та явища, говорити про їх загальні риси та відмінності. Кожна дитина 
повинна вміти порівнювати явища, узагальнювати схожі предмети в одну групу, 
знаходити схожі предмети за певною ознакою чи прибирати з групи предметів 
невідповідний. Для того щоб розвивати пам'ять дитини потрібно вчити з дитиною 
вірші та пісні, просити її повторити речення, яке ви тільки що озвучили. 

Завдання батьків розповідати дитині, в якій країні вона живе, в якому місті та 
за якою адресою, а також розповідати про столицю своєї країни. Потрібно, щоб 
батьки вчили з дітьми сезони, місяці та їх послідовність, на які проміжки ділиться 
доба, скільки в ній годин, скільки днів у тижні та їх послідовність. Важливо, щоб не 
лише вихователь, а й батьки прищеплювали дітям знання про природу, про бережне 
ставлення до неї, про економію природних ресурсів, про основні види рослин і 
тварин, дорожні правила та існуючі професії. Дитина повинна знати як її звуть, 
скільки їй років, за якою адресою вона проживає і з ким, а також знати повні імена 
батьків та їх професію. 

Під час підготовки дитини до школи, в першу чергу, сім’я виступає дієвим, 
моделюючим, соціальним, комунікативним, культурним інститутом виховання, 
навчання і самореалізації особистості. 

Важливою складовою при підготовці дитини до школи – є зміст та організація 
освітнього процесу.  

Удосконалення змісту дошкільної освіти передбачає запровадження принципу 
педагогіки партнерства, що ґрунтується на співпраці дитини, вихователя і батьків, 
забезпечення рівного доступу всіх дітей до закладів дошкільної освіти, втілення 
особистісно орієнтованого, компетентнісного, діяльнісного, соціокультурного та 
інтегрованого підходів, реалізації самостійної творчої діяльності дитини в освітньому 
процесі з урахуванням вікових особливостей психофізичного розвитку дітей, ігрової 
діяльності як провідної та принципу навчання через гру як наскрізного у взаємодії з 
дитиною. 

Основні принципи успішної підготовки дітей до школи – регулярність, 
відсутність примусу та дотримання конкретних правил. Це дозволить дитині 
домогтися необхідних результатів та прищепить дисципліну, яка знадобиться для 
регулярних занять в школі. Всі ці процеси мають бути не вимушеними, відбуватися 
під час гри, і найважливіше, що має бути – тісна співпраця закладу з батьками. 
Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє батьків від виховання й 
розвитку їх дитини. 

Існує таке поняття, як передшкільна освіта. Це поняття досліджувалося 
багатьма науковцями. Отже, передшкільну освіту розуміємо як проміжну ланку між 
дошкільною і початковою освітою, яка асоціює спеціальну (засвоєння знань, умінь і 
навичок), загальну готовність і підготовку дитини до школи з усіма її компонентами, 
яка відбувається на позитивному, емоційному тлі взаємовідносин педагога і дітей з 
орієнтацією на особистісно – діяльнісний і комунікативний підходи, які повинні 
зберегтись і в першому класі. 
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Передшкільна освіта – цілеспрямований і організований процес і результат 
розвитку, виховання й навчання дітей старшого дошкільного віку в різних соціальних 
установах; її метою є створення умов для вирівнювання стартових можливостей 
дітей із різних соціальних груп і прошарків населення для подальшого їхнього 
успішного навчання у школі. 

Це складова неперервної системи освіти, проміжна ланка між сімейною, 
дошкільною і початковою освітою; вона виконує функцію контролю за станом 
фізичного, психічного, розумового, морально-естетичного, емоційно-вольового 
розвитку дитини перед вступом до школи. 

Отже, передшкільна освіта повинна забезпечити легку адаптацію дитини до 
нового соціального осередка – школи; виступити одним із шляхів вирівнювання 
стартових можливостей дітей із різних соціальних груп і прошарків населення, 
розвитку задатків, здібностей дітей до засвоєння нового більш складного матеріалу, 
сформованість психологічної готовності дітей до школи з усіма її компонентами. За 
необхідності здійснювати коригування окремих порушень і відхилень у фізичному, 
психологічному, розумовому, емоційно-мотиваційному і комунікативно-мовленнєвому 
розвитку дітей. Водночас передшкільна освіта не може замінити дошкільну освіту, 
вона є лише її завершальним етапом, що дозволяє реалізувати принцип 
неперервності і перспективності дошкільної і початкової ланок освіти. 

У життєвому циклі розвитку і формування особистості особливої значущості 
набуває неперервність її освіти. Неперервну освіту визначаємо як полікомпонентне 
утворення, ефективність якого залежить від реалізації таких його чинників, як 
наступність, спадкоємність, перспективність і готовність. У такому розумінні 
неперервна освіта відкриває можливості для досягнення цілісності й наступності в 
навчанні й вихованні, перетворення освіти у процес, що триває все життя. Першою 
сходинкою, на якій дитина залучається до організованого навчання, є дошкілля, що 
сьогодні визнано всіма державними базовими стандартами, вихідною, початковою 
ланкою освіти. Отже, на теоретичному рівні державою забезпечено неперервність 
освіти від її першої сходинки до здобуття вищої освіти. 

Оскільки першою сходинкою неперервної освіти є її дошкільна ланка, а другою 
– початкова освіта, то й розкривати сутність і характеристику складових неперервної 
освіти потрібно саме в цьому аспекті. Отже, неперервність розуміємо як обізнаність 
класних керівників з програмами і методиками навчання і виховання дітей у закладі 
дошкільної освіти, результатами розвиненості, навченості й вихованості дітей за 
всіма розділами програми, і врахування їх у подальшій роботі початкової школи. 
Потрібно зауважити, що таке трактування не є новим у педагогічних дослідженнях, 
воно стало популярним вже впродовж кількох десятиліть і особливо актуалізувалося 
сьогодні. Тобто цілком доречно, що заклад дошкільної освіти та школа повинні тісно 
співпрацювати впродовж всього календарного року. Організовувати відвідування 
різних заходів у школі та присутність вихователів на уроках у початкових класах та 
навпаки, вчителів на заняттях у закладі дошкільної освіти. 

Діти передшкільного віку повинні ознайомитися з новим освітнім середовищем 
ще задовго до того, як їм доведеться там навчатися. 

Отже, підготовка дитини до школи відповідно до оновленого стандарту 
дошкільної освіти включає аспекти тісної співпраці та послідовності між дошкільною 
освітою та початковою освітою. Можна виділити головні напрямки, за якими потрібно 
працювати кожному закладу – створення безпечного освітнього середовища, 
дотримання взаємодії дошкільної освіти з учасниками освітнього процесу, 
дотримання змісту та організації освітнього процесу, участі сім’ї в розвитку дитини, 
кожен педагог як фахівець своєї справи, який стимулює процес розвитку кожної 
дитини. 

І найголовніше, не потрібно змушувати рибу літати, або дертися на дерево, 
адже вона вміє дуже гарно плавати. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЛОКІВ З. ДЬЄНЕША ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІСТУ 

ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ «ДИТИНА У СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ» 
 

Анотація. Обґрунтовано необхідність застосування та наявність 
широкого кола розвиваючих можливостей логічних блоків Дьєнеша для 
інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку. Проведено опис складу набору 
відповідних логічних блоків Дьєнеша. Зосереджено увагу на тому, що в процесі 
різних дій із логічними блоками, діти безпосередньо опановують різні вміння та 
розвивають інтелект та логіко-математичні здібності. 

Ключові слова: інтелектуальний розвиток, дошкільна освіта, логічні блоки 
Дьєнеша, ігрові вправи, логіко-математичні ігри.  

Творчо та критично мислити, зрозуміло викладати власні думки та логічно 
міркувати в наш час потрібно вміти кожному, оскільки це є базова основа процесу 
освіченості особистості людини, шляхом до досягнення її успіхів. І прокладати цей 
шлях варто з маленьких стежинок дошкільного дитинства. На це націлюють нас і 
процеси модернізації якісного оновлення освітнього процесу у відповідності до вимог 
оновленого Базового компонента дошкільної освіти [1].  

Власне, на сучасному етапі розвитку дoшкiльнa oсвiтa характеризується 
активним пошуком та впровадженням у практику роботи з дітьми технологій, 
інноваційних підходів, методик, дидактичних засобів, що сприятимуть досягненню 
якісних показників в інтелектуальному розвитку дітей дошкільного віку, створенню 
умов до їх особистісного розвитку та творчої самореалізації. Наразі це є невід'ємною 
частиною досліджень багатьох науковців. На мою думку однією з найбільш 
ефективних дидактичних засобів є логічні блоки, що були розроблені угорським 
математиком та психологом, автором методики «Нова математика», на основі якої 
проводиться навчання з використанням логічних ігор, Золтаном Дьєнешем. 

Дослідниця Г. Володіна відмічає, що логічні блоки Дьєнеша можуть досить 
широко застосовуватися під час безпосереднього ознайомлення дітей із 
геометричними фігурами та формами предметів під час розв’язання інших завдань 
розвивального змісту, так як вони представляють собою еталони певних фігур 
(квадрат, круг, прямокутник, трикутник) [2, с. 37]. Дослідники А. Даніелян, та О. Лінник 
встановили, що відповідні дидактичні матеріали, які були розроблені З. Дьєнешем 
несуть вагомий розвивальний потенціал [3, с. 189]. 

Набір логічних блоків Дьенеша утворюється із 48 геометричних фігур, які 
мають різний колір (синій, червоний, жовтий), розмір (малі, великі), форму 
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(квадратну, круглу, трикутну, прямокутну), товщину (товсті, тонкі). У ньому немає 
однакових двох фігур, для кожної характерними є чотири властивості, які зазначено 
вище. Власне разом із відповідними логічними блоками у роботі вихователя ЗДО 
можуть бути використані картки, на котрих умовно встановлені властивості блоків 
(форма, колір, товщина, розмір). Застосування таких карток дає можливість 
розвивати у дітей відповідну здатність до моделювання та заміщення властивостей, 
вміння декодувати та кодувати інформацію про них. Дані вміння та властивості 
розвиваються під час виконання різних дій предметно-ігрового змісту.  

В результаті пошуку блоків із властивостями, які вказані на картках, діти 
оволодівають вмінням декодувати інформацію про них. Окремо відкладаючи картки, 
що «розповідають» про властивості блока, дошкільники створюють певну його 
модель. Картки-властивості дають їм можливість перейти безпосередньо від 
мислення наочно-образного до наочно-схематичного, а картки із «запереченням» 
являються певним містком до розвитку словесно-логічного мислення. 

Зазначені завдання із застосуванням блоків Дьєнеша є комплексними, тобто у 
процесі різних видів діяльності у дітей дошкільного віку не тільки закріплюються певні 
уявлення про ознаки предметів, фігур, формуються відповідні розумові дії, а й 
безпосередньо розвиваються складові інтелектуальної сфери: пам'ять, мислення, 
уява, увага, мовлення. В процесі вправлянь з блоками дошкільник навчається 
складати певні висловлювання з такими сполучниками як «і», «або», часткою «не», 
проводить узагальнення, набуває свої перші уявлення про досить складні поняття 
такі як декодування, кодування інформації, операції логічного змісту [4, с. 60]. За 
допомогою блоків проводять навчання дітей, що пов’язане із розв'язуванням задач 
логічного спрямування. Також логічні ігри із блоками Дьєнеша варто застосовувати в 
художньо-естетичній, навчально-пізнавальній та ігрової діяльності дошкільників. На 
заняттях з аплікації діти викладають зображення з логічних фігур, а на заняттях з 
малювання діти безпосередньо обводять певну логічну фігуру по її контуру, 
розфарбовують, домальовують додаткові деталі тощо.  

Підготовчі вправи із логічними блоками Дьєнеша дають змогу дошкільникам 
засвоїти всі властивості блоків. Власне, це можуть бути такі завдання як [5]: знайди 
таку ж саму фігуру, як дана за формою (кольором, товщиною, розміром); знайди не 
такі самі фігури, як ця, за формою (кольором, товщиною, розміром) тощо. Передусім 
необхідно надати можливість дошкільнику самостійно познайомитись з блоками. 
Потрібно, щоб дитина сама уявляла, експериментувала, складала з блоків різні 
силуети та визначала, що блоки мають різний колір, форми, товщину, величину. Далі 
навчаємо дітей пояснювати власний вибір. Для прикладу, можна дати їм завдання 
знайти червоний блок, а вже після виконання даного завдання поговорити з ним: 
«Чому так ти вирішив?», «Чому ти не обрав фігуру жовтого чи синього кольору?», 
«Дмитрик вибрав трикутник червоного кольору, а Аліна – круг червоного кольору. 
Чий вибір був правильний і чому?». В подальшій роботі з логічними блоками дитина 
буде проводити різні дії, а саме міняти місцями, викладати, ховати, збирати, шукати, 
а під час проведення дій, розмірковувати. 

Важливо під час роботи створювати відповідну ситуацію успіху та підтримувати 
навіть їх незначні досягнення. У випадку коли дитина допускає помилки, необхідно 
давати їй можливість самостійно виправляти їх, надаючи допомогу їй такими 
запитаннями: «Як?», «Де?», «Звідки?» та інші.  

Досить корисно, щоб сама дитина, що повільно оперує своїм власним логіко-
математичним досвідом, самостійно складала запитання подібні тим, які пропонує 
сам вихователь. На дані запитання можуть відповідати, як дошкільники, так і сам 
педагог. У тому випадку коли дитина відчуває великі труднощі, дорослий має сам 
запропонувати варіативність вирішення завдань, надаючи при цьому детальні 
пояснення вирішення. Власне, саме в спільній діяльності з дитиною педагог може 
виявити відповідний стан логіко-математичного досвіду дитини та мотивувати 



442 

 

зацікавленість до логіко-математичних ігор, також надати їй допомогу у виконанні 
конкретних дій класифікації, порівняння та узагальнення. Спільна діяльність дитини 
та вихователя сприяє просуванню її на новий рівень в пізнанні залежностей та 
зв'язків, у побудові не складних логічних висловлювань [6, с. 201-202]. 

Всі ігрові вправи та ігри з блоками Дьєнеша логічного характеру поділено на 
чотири групи: 

- розвиток вміння порівнювати певні предмети відповідно до їх властивостей;  
- розвиток відповідного вміння абстрагувати та виявляти певні властивості; 
 - розвиток здатності до логічних операцій та дій;  
- розвиток дій узагальнення та класифікації.  
Кожну окрему гру можна проводити в трьох варіантах різного ступеня 

складності: 
- перший варіант забезпечує розвиток у дітей відповідного уміння оперувати 

безпосередньо однією властивістю, іншими словами абстрагувати, виявляти одну 
властивість, узагальнювати і класифікувати предмети на її основі; 

 - другий варіант сприяє відповідному розвитку у дітей певного уміння 
безпосередньо оперувати двома властивостями;  

- третій варіант забезпечує у дітей розвиток уміння оперувати трьома 
властивостями.  

Блоки Дьєнеша можна застосовувати як замінники будь-яких предметів. Для 
прикладу, червоний маленький трикутник, під час роботи з дітьми, перетворюється 
на невелику рибку, а синій великий круглий блок – на досить смачне тістечко. 

Отже, для того, щоб навчити дітей безпосередньо самостійно проводити 
аналіз завдань, знаходити відповідні шляхи вирішення, здогадуватися, педагог 
застосовує різні прийоми дидактичного супроводу: словесні звіти дітей, ігрові 
ситуації, пояснення, нагадування тощо. Під час виконання завдань в молодшому та 
середньому дошкільному віці вводиться ігрова мотивація, а в більш старшому 
дошкільному віці – це елемент змагання (хто швидше знайде, складе, покладе). 
Дітям надається інструкція (цілісна – для старшого віку та поетапна – для малюків), 
роз'яснення, пояснення, вказівки про потребу у використані пошукового підходу до 
розв’язання поставленого завдання. Може також використовуватися система 
навідних запитань, а також словесні відповіді-звіти дітей про виконання завдання. 
Обов'язковим є контроль за виконанням завдань та оцінка, підтвердження 
помилковості чи правильності їх ходу.  

Основний методичний принцип у застосуванні блоків Дьєнеша є їх 
багаторазове повторення, тому що діти по-різному та у різному темпі засвоюють 
нове.  

Як зазначає Н. Миськова, одна з укладачів парціальної програми 
інтелектуальногорозвитку дітей раннього та передшкільного віку Інтелектуальна 
мозаїка, матеріал вивчається невеликими частинами і обов’язково повторюється, 
закріплюється на наступних заняттях. Таким чином знання дітей збагачуються, 
уточнюються, приводяться в систему. Досить важливо організовувати повторення 
матеріалу, поєднуючи його із новими знаннями, що дає змогу не лише поглибити 
знання, але й по-новому їх осмислити. 

Кожне завдання і курс в цілому будуються на принципах: 
- від простого до складного; 
- опори на інтерес молодших дошкільнят; 
- психологічного комфорту малюків; 
- позитивної оцінки досягнень дитини [7,с 5]. 
Продуктивність впровадження вправ та ігор з використанням логічних блоків 

Дьєнеша безпосередньо досягається тільки спільною роботою вихователя з 
дитиною, створенням мотивації до фантазування та вигадування дитиною нових 
сценаріїв гри. 
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Отже, враховуюче вище викладене, можна констатувати наступне: 
використання в освітній діяльності дошкільників блоків Дьєнеша є одним з 
продуктивних підходів до досягнення якості освітнього процесу за освітнім напрямом 
«Дитина у сенсорно – пізнавальному просторі», оскільки задовольняє потреби 
дошкільнят бути активними та безпосередніми діячами, дослідниками, 
експериментаторами в сенсорно-пізнавальній, логіко-математичній та дослідницькій 
діяльності.  
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ДОШКІЛЬНА ТА ПОЧАТКОВА ЛАНКИ ОСВІТИ: ВЕКТОРИ ВЗАЄМОДІЇ 

 
Анотація. Неперервність здобуття людиною освіти є можливою за умови 

реалізації принципів перспективності і наступності між суміжними рівнями освіти, 
зокрема між дошкільною та початковою. У закладах дошкільної освіти 
наступність виявляється насамперед у підготовці дитини до школи, а в закладах 
початкової освіти – у використанні та удосконаленні уже набутих раніше 
сформованих компетенцій, знань та навичок. Наступність між дошкільною та 
початковою освітою є однією з обов’язкових умов здійснення неперервності 
процесу здобуття освіти. 

Ключові слова: наступність, перспективність, єдність, співпраця, методи, 
принципи.  

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 без спонукання і насилля; визнання самоцінності 
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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, конструктивних мотивів поведінки, самосвідомості, позитивної 
самооцінки, самоповаги та шанобливого ставлення до тих, хто її оточує; 
забезпечення реалізації можливостей дитини тощо.  

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа 
забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, 
соціальний розвиток; формує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, 
української культури, здоров’я, здатність до творчого самовираження, критичного 
мислення та інше.  

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.  

Елементи навчальної діяльності (учбові інтереси і учбові дії), що формуються у 
дитини старшого дошкільного віку під час спеціально організованої дорослим 
навчально-пізнавальної діяльності, а також у ході будь-яких специфічних для даної 
вікової групи видах дитячої діяльності у закладах дошкільної освіти, забезпечують 
успішність оволодіння новими компетентностями. Доцільною є організація освітнього 
процесу, орієнтованого на зону найближчого розвитку дитини. 

Зміст освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку реалізується за 
чинними комплексними програмами розвитку, навчання, виховання, що 
рекомендовані Міністерством освіти і науки України та орієнтують вихователів на 
формування особистості дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття 
потенційних можливостей. 

Однією з таких програм є освітня програма «Впевнений старт». Головні 
конструкти програмних завдань з урахуванням вимог сьогодення передбачають:  

- збалансування напрямів розвитку особистості дитини для збереження її 
цілісності; 

- створення фундаменту успішності дитини через її діяльнісну 
самореалізацію в умовах нової соціальної ситуації розвитку;  

- забезпечення сучасної та зручної системи методичного сервісу для 
педагогів і батьків.  

Матеріали програми окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, 
виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в 
межах вікової компетентності дітей старшого дошкільного віку.  

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. Ситуації, що відповідають потребам 
дітей у практичних діях, сприяють максимальній активізації пізнавальних інтересів і 
формуванню почуття відповідальності за найближче оточення (ділянка, рослини на 
ділянці, у групі, вміння цінувати речі).  

Слід активізувати мислення дітей, сприяти свідомому сприйманню і засвоєнню 
ними знайомого і нового матеріалу, заохочувати до постановки питань, висування 
припущень, пошуку самостійних рішень, перевірки їх правильності та інше. 
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 Під час проведення організованої навчально-пізнавальної діяльності важливо 
систематично використовувати різноманітні класичні та інноваційні педагогічні 
технології, методи і прийоми, що позитивно зарекомендували себе в сучасній 
дидактиці, раціонально поєднувати вербальні, наочні та практичні методи.  

Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії закладів дошкільної освіти та 
початкової школи має бути спрямованим і на батьків, і на педагогів. Діти, батьки та 
педагоги, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є добровільними та 
зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками освітнього процесу, 
відповідальними за результат.  

У роботі з батьками необхідно передбачити: 
- анкетування з питань особистісного зростання дітей, рівня досягнення 

дошкільної зрілості для надання консультативної допомоги;  
- ознайомлення з психологічними закономірностями розвитку дитини 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку;  
- проведення Днів відкритих дверей у закладах загальної середньої 

освіти;  
- проведення Інтернет-консультацій, вебінарів, форумів для батьків;  
- організацію роботи «педагогічної вітальні» з питань створення 

психологічно комфортних умов для сприйняття дитиною нової соціальної ролі 
школяра; батьківських клубів та інших форм взаємодії закладів освіти і батьків 
вихованців. 

Встановлення зв’язку та творчої співпраці між закладом дошкільної освіти і 
початковою школою на рівні заходів з дітьми – необхідна умова успішного вирішення 
завдань наступності. Практичний аспект співробітництва у цьому контексті 
передбачає: 

- попереднє знайомство вчителів зі своїми майбутніми учнями; 
- відвідування вихователями відкритих уроків, позакласних заходів своїх 

колишніх вихованців-першокласників з метою спостереження за їх розвитком; 
- проведення екскурсій; 
- організацію спільних тематичних виставок дитячих робіт, вернісажів, 

конкурсів тощо; 
- проведення спільних заходів для дітей старшого дошкільного віку та 

учнів початкової школи у закладах дошкільної і загальної середньої освіти 
(театралізованих вистав, відвідування музеїв тощо); 

- спільну участь школярів і старших дошкільників у проектній діяльності та 
інше. 

В освітньому процесі як дошкільного закладу, так і початкової школи провідним 
є спілкування дорослого з дітьми у формі діалогу.  

Наступність дошкільної і початкової освіти забезпечується шляхом єдності 
підходів до організації життєдіяльності дитини шостого та сьомого років життя 
незалежно від соціально-педагогічних умов здобуття освіти: заклад дошкільної 
освіти, перший клас початкової школи, група Центру розвитку дитини, сімейне 
виховання тощо. 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. 
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ВИКОРИСТАННЯ ОРФ-ТЕХНОЛОГІЙ В РОЗВИТКУ МУЗИЧНИХ І ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ЧЕРЕЗ ГРУ НА МУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТАХ І РУХИ 
 

Анотація. Стаття присвячена концепції Карла Орфа «Шульверк. Музика 
для дітей». Ознайомлено з основами цієї педагогіки – «вчимося, роблячи і 
творячи», що дозволяє дітям пізнати музику в дії, а не через теоретизацію. 
Акцентується увага на провідному принципі – навчання через творчість. 

Ключові слова: інновація, імпровізаційне музикування, елементарна музика, 
інструменти-саморобки, «звукові жести». 

Постановка проблеми. Розвиток творчих здібностей дітей через 
імпровізаційне музикування, рухи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У комплексі засобів впливу 
(через спів, гру на інструментах, слухання музики, особисту продуктивну творчість) у 
різних системах як головний, центральний елемент виділявся один із цих засобів. 
Наприклад, у системі Д. Кабалевського це установка на слухання й аналіз музики; у 
системах К. Орфа і 3. Кодая – установка на продуктивну творчість; у методиці 
Д. Огородного – на «музично-образний» спів т. д. Характеристика основних 
принципіворфівської методики дана авторами В. Хартманом і Б. Хазельбахом 
(2017 р.). У монографії В. Шульгіної «Музична україніка» (К., 2000) висвітлюються як 
прогресивність цієї концепції, так і її дискусійні моменти. А в статті Є. Куришева в 
збірці «Спогади. Досвід. Дослідження» (К, 2002, вип. 3) вищезгадана методика 
розглядається у зв’язку з формуванням творчої особистості дитини. Опис методики 
педагогічної системи К. Орфа за музичним матеріалом «Шульверка» міститься в 
статтях В. Келлера і Г. Кеетман у збірці «Елементарне музичне виховання по системі 
Карла Орфа». Зв’язок між системою Орфа і фізичним вихованням в межах 
дослідження інтелекту описав Даг Гудкін, викладач каліфорнійської школи 
SanFranciscoSchool (США), всесвітньо відомий учитель, який працює по системі 
Орфа (стаття опублікована в журналі Орф-Шульверк # 91, Winter, 2014).  

Постановка завдання: 
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– розглянути новаторство «елементарної музики» К. Орфа; 
– дослідити значення системи музичного виховання Карла Орфа; 
– підвищити рівень професійної компетентності педагогів шляхом 

оволодіння ними орф-прийомами для ознайомлення дітей дошкільного віку зі світом 
імпровізації та музикування через гру на музичних інструментах та рухи. 

Орф-педагогіка сьогодні дуже затребувана серед фахівців у галузі 
музикотерапії та музичної педагогіки. У світовій педагогічній практиці існують кілька 
відомих концепцій музичного виховання дітей, які стали основою для розробки різних 
програм і методик. Більш ніж в 40 країнах світу концепція Карла Орфа «Шульверк» 
широко використовувана. Орф-підхід, що виник на хвилі соціальних та культурних 
трансформацій початку ХХ століття, ввібрав у себе (явно чи неявно) основні 
філософські, культурологічні, естетичні та соціокультурні відкриття свого часу. 
Досягнувши певного метакультурного синтезу, ці ідеї фактично сформували образ 
сучасної європейської культури, вплинули на сучасні соціокультурні практики та 
педагогічні підходи. 

Коли Карл Орф, великий композитор, склав два німецькі слова Schule (школа) і 
Werk (робота), то, напевно, намагався прямо визначити, що в Шульверці є місце і 
вченню, і роботі… Слово «Schulwerk», відоме без перекладу педагогам усього світу, 
було створено самим Орфом і позначає «навчання в дії». Головний принцип цієї 
педагогіки – «вчимося, роблячи і творячи» – дозволяє дітям, виконуючи і створюючи 
музику разом, пізнати її в реальному, живому дії, в процесі музикування, а не 
наукоподібного теоретизування. Орф відомий в усьому світі як композитор, який 
запропонував практичну модель музикування з дітьми. Вся «теорія» його концепції 
зафіксована в нотах – невеликих і повних чарівності партитурах для співу, гри і танцю 
з акомпанементом орфовських інструментів. Кожна невелика п’єса з Шульверка 
доступна у виконанні навіть маленьким дітям. 

Педагогічні принципи К. Орфа давно знайшли визнання у міжнародній музичній 
освіті. Педагогів приваблює його концепція елементарного музикування, заснована 
на єдності різних та рівноправних видів художньої діяльності: музики (ритм, спів, 
колективна гра на різноманітних інструментах) руху, слова, імпровізації. Сучасне 
розуміння проблеми музичного навчання дітей передбачає залучення в процес 
спілкування з музикою на основі принципу діяльності та творчої гри. Залучення до 
музики найбільш природно відбувається в активних формах спільного музикування 
(гра на музичних інструментах, спів, рух), яка повинна складати фундамент для 
музичного виховання дітей дошкільного, молодшого та середнього шкільного віку. 
Подібний підхід набув поширення у всьому світі. 

Орфовська педагогіка являє собою особливий тип музичної педагогіки, яка 
отримала назву креативною. Основу концепції Орфа становить імпровізаційне 
музикування. Навчання через творчість сприяє прояву універсальної креативності, 
яка є в кожній дитині і розвиток якої стає все більш очевидною завданням освіти. 
Навчання через творчість – не елітарна, а загальна освітня необхідність, у ньому 
закладені можливості, про які ми зараз можемо тільки здогадуватися. Мета 
музичного виховання перестає бути локальною і занижено-утилітарною. Вона 
природно з’єднується з головною метою освіти – допомогою людині повною мірою 
реалізувати свої можливості і стати самим собою. 

Впроваджуючи інноваційні технології в систему роботи, я зацікавилась 
методикою К.Орфа, як умовою розвитку творчого потенціалу вихованців, їх 
природних здібностей, їх пізнання чарівного світу музики через особисті 
переживання. Така методика дає можливість виховання і навчання через мистецтво і 
творчість, які ґрунтуються на єдності і взаємозв’язку музики, рухів і мови. Тому 
ознайомлюючи своїх колег з сучасними інноваціями у вигляді майстер-класу, я 
пропоную нові ідеї для роботи. 
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Особливе місце в музично-педагогічній концепції К.Орфа приділяється 
музикуванню з акомпанементом «звукових жестів». Це гра звуками власного тіла: 
оплески, притупування, щиглики. К. Орф вважав, що дітям потрібна своя особлива 
музика. Вона повинна відповідати віку дитини і бути зрозумілою і доступною. Ця 
музика пов’язана з мовою і рухами. Застосування різних ритмічних та мелодійних 
інструментів в Орф-Шульверк, як правило, виконує роль акомпанементу до пісні чи 
танцю, тоді як терапевтичні інструменти часто використовуються для стимулювання 
спілкування та допомагають досягти спільної уваги. У дитячому садку навчання 
танцю не є спеціальним завданням. Відправною точкою для роботи педагога є 
рухова гра, в якій діти творчо пізнають можливості свого тіла: похитування, 
балансування, повороти і кружляння, біг і біг підстрибом, повзання, обертання, 
нахили та багато іншого. Прості рухи, що повторюються в безлічі варіантів, і повинні 
становити головну турботу педагога-музиканта, що працює з дошкільнятами. У цій 
віковій групі життєво важливо підтримувати притаманне дітям задоволення від 
необхідності спонтанного руху під музику. Якщо спочатку дитина рухається 
спонтанно, сама по собі, то потім поступово залучається до стихії колективного руху 
разом із усіма учасниками музикування. 

Ідея творчого виховання за К.Орфом – різномислення, з якого в співпраці 
народжується музика. 

Елементарна музика – це гра звуками дитячих інструментів, людського тіла, 
шумами предметного середовища (металевими звуками предметів: каструлі, ложки, 
кришки, зв’язки ключів, пружинок та ін.), природи (шурхіт листя, паперу, стук 
каштанів, горіхів, ляскотіння сухої квасолі). Різноманітність звуків, тембрів і фарб 
сприймається дітьми, як оточуючий «звуковий космос», з якого народжується музика. 

При викладанні ідей та принципів музичної педагогіки та музикотерапії Карла 
Орфа професіоналам величезне значення, крім теоретичних знань у музиці, мають 
навички виготовлення різних музичних інструментів. В елементарному музикуванні 
діти використовують власні інструменти – саморобки створені батьками з відходів та 
природного матеріалу. Це квасолеві брязкальця, горіхові ланцюжки, ложки – 
намисто, арфи з олівців, кубики – кастаньєти, ґудзикові браслети, бубон з кришок.  

Гра на дитячих (придбаних чи саморобних) музичних інструментах в ансамблі 
та в оркестрі – один із найулюбленіших для дітей видів музичної діяльності. Вона 
підвищує інтерес дошкільнят до музичних занять, сприяє розвиткові музичної пам’яті, 
уваги, допомагає долати надмірну сором’язливість, скутість. У ній розвиваються й 
реалізуються природні музичні здібності та виконавські здатності всіх дітей 
незалежно від рівня обдарованості; проявляються індивідуальні риси кожного 
виконавця; воля, емоційність, зосередженість. Така гра є чудовою формою 
залучення дітей до спільного елементарного музикування. 

На найпершій стадії свого використання дитячі музичні інструменти мають бути 
іграшками. Музичні іграшки збуджують творчу думку дитини, допомагають зрозуміти, 
звідки беруться звуки. А найголовніше – вони зручні для використання в 
різноманітних забавах малечі. Їх можна озвучити найпростішими інструментами, які 
виготовляють самі діти з усього, що можна знайти у побуті й пристосувати для 
звукоутворення. Мета такої інструментальної гри – імпровізаційне розважальне 
звуконаслідування. 

Інструментальна гра в її елементарно – імпровізаційному вигляді є органічною 
частиною дитячої музичної культури. Власне, інструменти чи не найпривабливіша 
для дітей музична галузь. Адже дитина й саму музику асоціює з інструментом, а не зі 
співом, позаяк вона не виокремлює спів із усного мовлення. Отже, саме інструмент є 
для неї символом музики. 

Навчання дошкільнят гри на саморобних музичних інструментах проводжу 
організовано і послідовно. Знайомство з ними можна здійснювати як на музичних 
заняттях (протягом 5-7 хв.), так і в ході індивідуальної роботи. Тут доцільно 
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вдаватися до різних методичних прийомів: до показу ілюстрацій, музичних іграшок; 
використання музично-дидактичних ігор, фланелеграфа; слухання музики в запису 
і т. д. З багатьма інструментами дошкільнят ознайомлюю на музичних заняттях з 
урахуванням їхніх вікових особливостей. З рештою інструментів, які використовую в 
оркестрі, у невеликих ансамблях та в деяких музичних іграх, ознайомлюю 
індивідуально. Навчання може здійснюватись і у вільний від занять час. 

В цій роботі, зокрема, знадобляться народні поспівки, потішки, пісеньки. Вони 
допомагають розвивати у дітей мелодійний слух, чуття ритму, голос, здатність 
порівнювати й розрізняти звуки за висотою і тембром. 

Для правильної організації роботи дотримуюсь таких принципів: 
– урахування жанрового розмаїття музичних творів; 
– використання іграшок – саморобок у різних видах музичної діяльності; 
– забезпечення максимальної активності дітей на всіх етапах – під час 

виготовлення музичних інструментів, навчання гри на них та виконавства; 
– співробітництво дітей одне з одним і з дорослим; 
– урахування підготовленості й зацікавленості самих вихователів; 
– залучення батьків до виготовлення саморобних музичних інструментів. 
Матеріалом для музично-інструментальної дитячої творчості можуть 

слугувати: 
– бляшанки різних розмірів (з-під кави, фарби тощо); 
– природний матеріал (каштани, горіхи, камінці, насіння, різні крупи); 
– пластмасові, металеві картонні коробочки; 
– пляшечки з-під йогурту; 
– дрібні металеві предмети (гайки, ключі, кришечки); 
– дзвіночки, брязкальця, ґудзики різних розмірів, фломастери без 

стрижнів; 
– дерев’яні брусочки, палички, кубики, олівці; 
– нитки, дріт, риболовна жилка, клаптики тканини. 
Кожен перелічений предмет має свій «голос». 
Висновки. Отже, значимість ідей К. Орфа полягає в тому, що дітям потрібна 

своя музика, спеціально призначена для музикування на початковому етапі, 
початкове музичне навчання має бути сповнене позитивних емоцій і радісного 
відчуття гри. Комплексне навчання музиці на уроці надає дітям широкі можливості 
для творчого розвитку здібностей. К. Орф вважає, що найголовніше – атмосфера 
заняття: захопленість дітей, їх внутрішній комфорт, бажання дітей проявити себе в 
ролі активного учасника. 

Прогресивність ідей К. Орфа можна узагальнити через положення: 
– загальний музично-творчий розвиток особистості кожної дитини; 
– дитяча музична творчість як метод активного музичного розвитку і 

становлення творчої особистості; 
– зв’язок дитячого музичного творчості з імпровізаторськими традиціями 

народного музикування. 
Застосування прийомів і методів роботи, запропонованих К. Орфом допомагає 

в практичній реалізації загальної концепції музичного виховання Д. Б. Кабалевського, 
а так як основний напрямок у технології К. Орфа – ігрові моделі занять, то вони 
найбільш прийнятні в дитячому садочку. Протягом декількох років роботи в школі я 
прийшла до висновку, що гасло «За діяльнісне навчання», висунутий К. Орфом, 
приносить позитивні результати. Опановуючи мовою музики, пізнаючи засоби її 
виразності і застосовуючи їх у своїй виконавській практиці, діти і розумом, і 
почуттями залучаються до творіння музики. Вони звертаються до найстаріших 
мовних і музичних форм, які духовно відповідають раннім ступеням розвитку 
свідомості. Нескладні ритмічні і мелодійні музичні інструменти кличуть до танцю, 
танець народжує музику. Імпровізоване музикування формує «танцюючий хор», який 
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виконує театралізовані вірші та сценки. Все разом це дає можливість розвивати 
здібності, закладені в кожній особистості. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЧЕРЕЗ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МУЗЕЙНІЙ ПЕДАГОГІЦІ  
 

Анотація: У статті висвітлено поняття соціально-громадянської 
компетентністі, згідно Державного стандарту, розкривається аспект музейної 
педагогіки та інтеграційних процесів у формуванні соціально-громадянської 
компетентності. 

Ключові слова: соціально-громадянська компетентность, Державний 
стандарт, музейна педагогіка, інтеграція 

Виховувати маленького соціально компетентного громадянина складно. Про 
це говорять як науковці, так і практики. Автори Державного стандарту дошкільної 
освіти зазначають, що у старших дошкільників має бути сформована соціально-
громадянська компетентність. Основи соціально-громадянської компетентності 
закладаються в дошкільному віці і є передумовою для подальшого розвитку 
соціальної та громадянської компетентності в Новій українській школі. Завдання та 
зміст освітнього напряму «Дитина в соціумі» реалізується з урахуванням системи 
особистісних цінностей, здібностей, потреб, інтересів, активності дітей дошкільного 
віку [2]. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/5621
http://www.orff-ua.com/index.html
http://www.a-sol.org.ua/
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Соціально-громадянська компетентність – це здатність дитини виявляти 
особистісні якості, соціальні почуття, любов до Батьківщини; готовність до посильної 
участі в соціальних подіях, що відбуваються в дитячих осередках, громаді, 
суспільстві та спрямовані на поліпшення спільного життя [1]. 

Підхід у сучасній дошкільній освіті 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. 

Інтеґрований підхід означає реалізацію принципу інтеґрації в будь-якому 
компоненті освітнього процесу, забезпечує його цілісність і системність [4]. 

Шукаючи ефективні та сучасні засоби створення для дошкільників такого 
дитячого та водночас реального світу, педагоги все частіше обирають музейну 
педагогіку. Для того щоб сформувати соціально-громадянську компетентність, 
потрібний увесь спектр педагогічних впливів і засобів. Тож розгляньмо один з 
найдієвіший – застосування музейної педагогіки соціально-громадянського змісту, 
використовуючи принцип інтеграції. 

Сільві Гранж – директорка французького центру співробітництва та 
інформування у сфері музейної справи говорила: «Музеї – це посередники між 
сучасним і минулим». А сучасний музей у дошкільному закладі – це аж ніяк не склад 
ретельно збережених старовинних речей. Це інтерактивне середовище, справжній 
культурний центр для навчання та дозвілля дітей, що відповідає потребам 
сьогодення [3]. 

Музейна педагогіка нині є популярним видом педагогічної практики. Як 
свідчить досвід, це надзвичайно цікава та корисна навчальна дисципліна, що надає 
широкі можливості, адже дає змогу розв‘язувати декілька завдань: 

 Здійснювати нетрадиційний підхід до навчання, виховання та розвитку 
дітей; 

 Налагодити дослідницьку та проєктну роботу в міні-музеї ЗДО 
Музейна педагогіка в дошкільному закладі передбачає 

 Виклад складного для дошкільнят матеріалу на простих і наочних 
прикладах 

 Систематизація знань, набуття соціального досвіду дошкільника 

 Значущість і практичність досліджуваного матеріалу 

 Організація дослідницької та гурткової діяльності [4] 
Міні-музеї в дошкільному закладі – це особливий розвивальний простір, 

створений з метою долучення дитини до світу мистецтва, розширення її культурного 
й національного світогляду, формування життєвої компетентності.  

Завдання міні-музею – продемонструвати об’єкт з різних сторін, відобразити 
його взаємозв’язки з іншими об’єктами. Розглянемо профілі міні-музеїв соціально-
громадянського спрямування як народознавчий («Бабусина світлиця», «Вироби 
народних умільців», історичний («Історія мого міста») 

На прикладі міні музею народознавчого спрямування «Вироби народних 
умільців» хочемо показати вплив музейної педагогіки, побудованої на принципах 
інтеграції, на формування соціально-громадянської компетенції. Міні-музей «Вироби 
народних умільців» – це таємничий світ минулого. Добираючи історичний матеріал та 
спираючись на нього, діти знайомляться з історією свого народу, його історичним 
шляхом, життям та діяльністю людей, звичаями, традиціями. Міні-музей ми 
оформили використовуючи горизонтальні поверхні: полиці шаф, кутки, підставки, 
столи тощо [5]. Під час оформлення музейних експозицій урахували принцип 
інтеграції – зміст міні музею дає змогу педагогу ознайомлювати дітей з різними 
галузями людської діяльності. 

Суть інтегрованого підходу у використанні музейної педагогіки в: 
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 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 тощо у міні-
музеї, що мають складну структуру [4]. 

Запроваджуючи інтеґрацію в освітній процес роботи міні-музеїв, необхідно 
враховувати ще й вікові особливості дітей дошкільного віку. 

Тому у своїй практиці намагаємось урахувати такі умови:  
 об’єкти дослідження повинні або збігатися, або бути досить близькими; 
 в інтеґрованих освітніх напрямах використовуються однакові або близькі 

методи навчання; 
 інтеґровані напрями будуються на загальних закономірностях, загальних 

теоретичних концепціях.  
Такий підхід дозволяє:  

 здійснювати переходи між раніше розгалуженими галузями знань ; 
 гнучко реалізовувати різні види дитячої діяльності; 
 пробудити внутрішній потенціал дитини до набуття знань, стимулювати 

пізнавальну активність дитини. 
Пропонуємо розглянути, які завдання мають розв’язувати міні-музеї, щоб 

сприяти соціально-громадянському розвитку дошкільників (табл.) [2]. 

Емоційно-ціннісне 
ставлення 

Знання Навички  

Розвивати інтерес до 
національних культурних 
цінностей свого народу та 
інших культур 

Зацікавлювати культурою 
українського народу, його 
історичним минулим, 
мовою, звичаями, 
традиціями.  

формувати особистісні 
якості – самостійність, 
відповідальність, 
працелюбність, лідерство, 
людяність, 
спостережливість, 
справедливість, 
ініціативність, креативність 
тощо  

розвивати емпатію – 
здатність співпереживати 
та співчувати, керувати 
власними емоціями 
та виражати почуття  

заохочувати взаємодіяти 
з однолітками, поважати 
партнерів, їхні права та 
бажання усамітнитися  

Збагачувати уявлення дітей 
про себе, свою сім’ю, дитячий 
садок, Батьківщину, соціальні 
ролі та взаємини  

ознайомлювати зі звичаями і 
традиціями сім’ї, українського 
народу, українськими 
народними іграшками й іграми, 
культурними традиціями інших 
народів відтворювати сюжети 
народних казок, мультфільмів, 
емоції персонажів, приклад і 
поведінку позитивних героїв  

формувати уявлення про 
правила поведінки, необхідність 
домовлятися, можливість 
робити вибір і бути за нього 
відповідальним  

Сформувати 
уявлення про місце 
кожної людини в 
соціальному 
середовищі; про себе 
як члена громади, 
суспільства; 

уявлення про свою 
сім’ю, родину, рід, 
рідну домівку, заклад 
дошкільної освіти, 
Батьківщину; 

про державні та 
національні символи 
України, звичаї, 
традиції сім’ї та 
українського народу.; 

формувати культуру 
поведінки, повагу; 

навчати відстоювати 
свою думку незалежно 
від думки інших, 
домовлятися, 
узгоджувати особисті 
потреби з потребами 
інших ; 

вправляти в умінні 
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робити власний вибір, 
аргументувати його та 
усвідомлювати; 

наслідки; приймати 
рішення, поважати і 
приймати результати 
вибору більшості та 
поступатися за 
потреби  

Етапи активізації вихованців: 
- пізнавальний етап, що характеризується нагромадженням знань про 

народні ремесла; 
- емоційно-змістовий етап, завдання якого полягає у розвитку здатності до 

художньо – творчого переживання і співпереживання, у формуванні морально – 
етичних уявлень; 

- художньо-діяльний етап, який полягає у практичній реалізації засвоєних 
знань про народні ремесла, у формуванні навичок виготовлення певних виробів. 

Знайомство з народними ремеслами проходить у кілька етапів. 
На першому подаються узагальнені поняття про побутову культуру наших 

предків. Вихованців необхідно підвести до усвідомлення природного таланту, 
працьовитості, естетичного смаку та краси наших пращурів, які вміли все робити 
своїми руками, створювали корисні і прекрасні речі. 

На другому етапі необхідно сформувати уявлення про різновиди українського 
декоративно – прикладного мистецтва, про його регіональні особливості, що 
виявляються у кольоровій гамі, способах і прийомах виготовлення та оздоблення. 

Для третього етапу визначальним є те, що вихованцям подаються знання 
про окремі види народних ремесел, звичаї, традиції, обряди, що пов’язані з 
виготовленням та використанням виробів. 

На практиці ми переконалися, що освітня робота з дітьми має бути 
інтегрованою, що передбачає поєднання і взаємопроникнення різних видів дитячої 
діяльності. Лише так можна забезпечити повноту реалізації різнобічних можливостей 
дитини, сприяти формуванню цілісного сприймання нею навколишнього світу та її 
всебічного розвитку. 

Намагаємось практично вирішити інтегровані завдання у ході спільної з 
педагогом діяльності, коли дитина за допомогою дорослого, «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.  

В своїй діяльності використовуємо різні форми, методи і прийоми роботи з 
дітьми  

1.Словесні форми, які спрямовані на отримання основної інформації. Екскурсії 
(проводить вихователь чи підготовлені діти); Домінуючий метод навчання – діалог, 
інтерактивний;  

2. Наочні форми, які пов’язані з використанням наочного приладдя та 
експонатів музею. 

3. Практичні форми оволодіння матеріалом. Метод мандрівки в минуле. За 
допомогою цього методу діти за допомогою музейних предметів уявляють світ очима 
людини іншого часу. Такі заняття в музеї можна вести від імені героя події.  

4. Метод проектів. Він являє собою педагогічну систему, яка має певну 
сукупність взаємопов’язаних засобів і процесів, необхідних для створення 
організованого й цілеспрямованого педагогічного впливу на формування особистості 
дошкільника.  
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5. Метод моделювання Метод моделювання дозволяє вихователю провести 
разом з дітьми музейне дослідження за допомогою побудови ситуацій, подій, явищ, 
«залучити до роботи» свою пам’ять та уяву.  

Ураховуючи принцип інтеграції як один із провідних в організації освітнього 
процесу, ми розробили систему перспективно-календарного блочно-тематичного 
планування кожного міні-музею. 

Блочно-тематичне планування для нас – це не самоціль, а лише засіб, за 
допомогою якого ми формуємо системні уявлення дітей про себе самих і світ 
навколо. Особливістю такого планування є його комплексний інтегрований характер. 
Творча група педагогів розробила теми на рік, кожна з яких визначає загальний 
напрям роботи. 

 Найголовнішою перевагою 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. 

Успішно апробована нами модель організації міні-музеїв на засадах інтеграції 
спрямована не лише на формування в малюків знань, досвіду, умінь і навичок, а й на 
розкриття в кожній дитині її природних задатків. 

Підсумуємо. Музейна педагогіка передбачає, що виховання дошкільнят слід 
здійснювати на музейному матеріалі, який становить загальнолюдські цінності. Кожен 
музей народознавчого, історичного, патріотичного спрямування створений при 
освітньому закладі може сприяти реалізації патріотичного, сімейно-родинного, 
естетичного, морального, народознавчого, правового виховання та допомагає у 
формуванні в дошкільників соціально-громадянської компетенції. А побудова 
освітнього процесу в використанні музейної педагогіки на засадах інтеґрації 
забезпечує підвищення рівня ефективності педагогів у створенні середовища 
особистісного розвитку дитини і результативності освітнього процесу в контексті 
формування дошкільної зрілості випускника дошкільного навчального закладу. 
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СОЦІОІГРОВИЙ СТИЛЬ РОБОТИ З ДІТЬМИ ЯК ЕФЕКТИВНА  

ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 
 

Анотація. У статті теоретично обґрунтовано застосування соціо-ігрової 
педагогіки в навчально-виховному процесі сучасного закладу дошкільної освіти. 
Розкрито принципи соціо-ігрової педагогіки. Сформовані завдання соціо-ігрових 
технологій, наведені методи та прийоми, що використовуються під час 
проведення заняття та для організації дітей на заняття. 

Ключові слова: соціо-ігрова технологія, соціо-ігровой стиль, комунікативна 
взаємодія, особистісно-орієнтована модель. 

«Ми не навчаємо, а створюємо ситуації коли їх учасникам  
хочеться довіряти і один одному і своєму власному досвіду  

в результаті чого відбувається ефект  
добровільного і навчання і тренування.»  

В. М. Букатов 
В умовах стрімких змін, що відбуваються на сучасному етапі розвитку нашого 

суспільства, посилюються вимоги до особистості дитини-дошкільника. Становлення 
нового освітнього простору потребує не засвоєння дитиною якнайбільшої кількості 
інформації та знань, а готовності та відкритості до спілкування, взаємодії та 
партнерства, здатності слухати, чути, та вести діалог, вільно обмінюватися думками, 
шукати потрібну інформацію, працювати зі знаннями та вміти застосовувати їх за 
призначенням. За словами Лілії Гриневич, «суть нової української школи полягає в 
переході від школи, де дітей напихають знаннями, до школи компетентностей ХХІ 
століття, школи життя. Тобто вона буде давати не лише знання, а й знання, з умінням 
їх застосовувати». Отже, освітній процес має бути побудований за діяльнісним 
принципом. Оскільки гра в дошкільному дитинстві є основним видом діяльності, то 
саме цей вид діяльності має набувати ще більшої значущості та посісти вагоме місце 
в житті дитини-дошкільника.  

Мета статті – розкрити значення та особливості використання соціо-ігрового 
стилю роботи з дітьми, яка базується на взаємодії дітей у мікрогрупах та мікрогруп 
між собою за посередництва гри.  

Основна частина. Дошкільне дитинство – один з найважливіших етапів в 
житті дитини. У цей період дитина активно пізнає навколишній світ, накопичує новий 
досвід і вчиться будувати відносини в різних сферах. Дві найбільш значимі сфери 
для дитини в цей період – сім'я і, звичайно ж, дитячий садок. 

Дошкільний заклад - щабель, на якому дитина отримує перший досвід 
взаємодії з іншими дітьми, намагається знайти своє місце серед них, вчиться жити в 
злагоді з самим собою і оточуючими, і разом з ними дізнається багато нового і 
цікавого. У дошкільному віці дитина лише отримує характерні для неї способи 
відносин з навколишнім, у неї виробляється стійкий особистісний стиль і з'являється 
уявлення про себе. «Роки чудес» - так називають вчені перші роки життя дитини. 

Провідним видом діяльності в дошкільному віці є гра. Д. Б. Ельконін 
стверджував, що гра – це символіко-моделюючий тип діяльності, в якій операційно-
технічна сторона мінімальна, операції скорочені, предмети умовні [7, 97].  

Гра як самостійна дитяча діяльність формується в ході виховання і навчання 
дитини, вона сприяє освоєнню нею досвіду людської діяльності. Гра як форма 
організації дитячого життя важлива тим, що служить становленню психіки дитини, її 
особистості. 
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Вагомі аргументи на підтвердження значення гри для розвитку дитини 
містяться у працях І. Сєченова, І. Павлова, П. Лесгафта, Л. Чулицької, Т. Осокіної [6].  

Гра є не лише фактором настрою, емоцій дитини, а й важливим чинником 
розвитку функцій мозку, серцево-судинної, нервової систем її організму. Саме в грі 
розвиваються не тільки психічні процеси: мислення, мовлення, пам’ять, увага, – а й 
наполегливість, уважність, уміння дотримуватися певних правил. Засобами гри 
формуються моральні знання і судження, виховуються почуття і співчуття, 
проявляються вміння морального вибору й відповідних вчинків. 

З огляду на педагогічну цінність гри освітній напрям Базового компонента 
дошкільної освіти «Гра дитини» наголошує на тому, що гра відіграє ключову роль у 
житті дитини дошкільного віку, і необхідно визнати самоцінність вільної гри дитини в 
освітньому процесі закладу дошкільної освіти [1].  

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» робить 
окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього 
дошкільного дитинства. Зміст програми передбачає організацію взаємодії дорослого 
з дитиною в такий спосіб, який забезпечує збалансований особистісний розвиток 
дошкільника, передбачає збагачення досвіду взаємодії дитини дошкільного віку з 
соціальним та природним оточенням через організацію специфічно дитячих видів 
діяльності, які формують відповідні життєві компетентності та якості психологічної 
зрілості. Аналізуючи навчально-методичні матеріали, які входять до комплекту 
програми, зокрема «Книгу вихователя» та «Книгу дошкільника» зрозуміло, що гра 
присутня в усіх структурних компонентах дня, який проживають діти: під час 
ранкового, спільного та вечірнього кола тощо [5, с. 28].  

Саме домірна участь, прямі та непрямі педагогічні впливи дорослого 
сприятимуть своєчасному розвитку усіх етапів дитячої гри. Тому завдання педагогів в 
організації ігрової діяльності дітей наступні: створювати умови для вільної 
самостійної ігрової діяльності дітей; використовувати різні види ігор, допомагати 
дітям опановувати способами рольової поведінки; активізувати їх уяву і стимулювати 
творчість; сприяти виникненню в грі дружніх, партнерських відносин та об’єднуватися 
за інтересами [3].  

Досить часто ігрова діяльність у дітей і педагогів зв'язується з чимось легким і 
доступним, а освітня – з важким і напруженим. 

Тому в своїй педагогічній практиці педагоги ЗДО часто застосовують соціо-
ігрові технології, спрямовані на підтримку інтересу, доброзичливе ставлення дітей 
один до одного, на активізацію самостійності та ініціативності дитини, її творчих 
здібностей, розвиває дитину в ігровому спілкуванні з однолітками, маючи на увазі 
свободу дій, свободу вибору, свободу думок дитини. 

Сам термін «соціо-ігровой стиль» з'явився ще в 1988 році.  
У 1992 році в «Учительській газеті» з'явилася стаття, яка називалася «Вільний 

стиль або гонитва за 133 зайцями», де автор, спираючись на матеріали прихильників 
соціоігрової педагогіки: Е. Шулешко, А. Єршова, В. Букатова, описує організацію 
занять з дітьми як ігри між мікрогрупами дітей (малими соціумами – звідси і термін 
«соціо-ігрова») і одночасно в кожній з них. 

У той час це не прижилося. Пробувалися окремі прийоми, і на цьому все 
закінчилося ... Психологічна перебудова позиції педагогів на особистісно-орієнтовану 
взаємодію з дитиною в процесі навчання тривала всі ці роки. І ось зараз педагогічні 
колективи поглянули на цю проблему більш зацікавлено. Усвідомлюючи, що по-
старому працювати просто не можна, так як сучасні дослідження показують, що 
становлення суб'єктивної позиції дитини в діяльності, спілкуванні і пізнанні 
забезпечує розвиток таких найважливіших якостей особистості, як активність, 
самостійність, комунікабельність, творчий початок. 

Соціо-ігрова технологія – це система педагогічних впливів, яка базується на 
взаємодії дітей у мікрогрупах (малому соціумі) та мікрогруп між собою за 
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посередництва гри, де педагог виконує роль порадника, наставника, а дитина 
утверджується як затребувана особистість [2].  

Соціо-ігрова технологія орієнтує педагога на пошук способів такого спілкування 
з дітьми, при якому примус поступається місцем захопленості. «Треба не вчити, а 
налагоджувати ситуацію, коли їх учасникам хочеться довіряти одне одному, і свого 
власного досвіду, в результаті чого відбувається ефект добровільного навчання, 
тренування і навчання» (В. М. Букатов) [8].  

Соціо-ігрові підходи ґрунтуються на формуванні і використанні дітьми та 
педагогами вміння вільно і з цікавістю обговорювати різні питання, вміння стежити за 
ходом спільної розмови і справи, вміння надавати один одному допомогу і приймати 
її, коли це потрібно; а так як робота організовується в малих групах, діти вчаться 
спілкуватися між собою. 

Метою застосування соціо-ігрових технологій в розвитку дітей дошкільного віку 
є організація власної діяльності дітей в атмосфері взаєморозуміння. 

Завдання соціо-ігрових технологій полягають у формуванні навичок 
ефективного спілкування, розвитку у дітей вміння елементарного самоконтролю, 
мовного висловлювання, саморегуляції своїх дій, взаємин з оточуючими, зняття 
страху перед будь якою діяльністю, сприянні розвитку в дітей активної позиції, 
самостійності, творчості. Завдання, яке необхідно реалізувати педагогам 
дошкільного закладу, полягає в тому, щоб в результаті застосування соціо-ігрових 
технологій підготувати дитину до подальшого успішного життя [4]. 

1. Формування у дошкільників навичок дружньої комунікативної взаємодії з 
використанням граматично правильного зв'язного мовлення. 

2. Розвиток у дітей навичок повноцінного міжособистісного спілкування, що 
допомагає зрозуміти самого себе. 

3. Розвиток взаємодії дитина-дитина, дитина-дорослий, дитина-батько для 
забезпечення душевного благополуччя. 

4. Розвиток у дітей з вміння елементарного самоконтролю мовного 
висловлювання і саморегуляції своїх дій, взаємин з оточуючими, зняття страху і 
затиску перед діяльністю. 

5. Створення умов для розвитку особистісних якостей і здібностей всіх 
суб'єктів відкритого освітнього простору. 

Принципи, які лежать в основі даної технології, у високій мірі актуальні для 
сучасного виховання і навчання дошкільнят. Сьогодні просто необхідна наявність у 
педагога нового погляду на дитину як на суб'єкт (а не об'єкт) виховання, як на 
партнера по спільній діяльності. 

Принципи організації соціо-ігрової технології: 
- Педагог-рівноправний партнер. Він вміє цікаво грати, організовує ігри, вигадує 

їх. 
- Зняття суддівської ролі з педагога і передача її дітям зумовлює зняття страху 

помилки у дітей. 
- Свобода і самостійність у виборі дітьми знань, умінь і навичок. Свобода не 

означає вседозволеність. Це підпорядкування своїх дій загальними правилами. 
- Зміна сцени, тобто середовища, коли діти можуть спілкуватися в різних 

куточках групи. 
- Орієнтація на індивідуальні відкриття. Діти стають співучасниками гри. 
- Подолання труднощів. У дітей викликає інтерес не те, що просто, а що важко 

- то цікаво. 
- Рух і активність. 
- Життя дітей в малих групах, в основному шістках, буває в четвірках і трійках. 
Розрізняють такі форми організації соціо-ігрових технологій розвитку дітей 

дошкільного віку, прийоми спеціально спрямовані на створення ситуації успішності і 
комфортності та корекції мовних порушень: 
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- Ігри з правилами. 
- Ігри-змагання. 
- Ігри-драматизації. 
- Режисерські ігри. 
- Сюжетно-рольові ігри. 
- Казкотерапія. 
- Метод створення проблемних ситуацій з елементами самооцінки. 
- Прийоми, соціально-спрямовані на створення ситуації успіху та комфортності. 
- Тренінги. 
- Самопрезентація. 
Один з авторів соціо-ігрової технології В'ячеслав Михайлович Букатов каже: «У 

соціо-ігрової педагогіки хитрий стиль. Головне в ній – реанімація власної інтуїції ... 
Соціо-ігровий стиль полягає в тому, щоб зробити режисуру заняття так, щоб серце 
раділо і у себе, і у всіх учасників. Будь-яку живу діяльність можна назвати роботою в 
соціо-ігровому стилі ... » [8]. Наприклад: «Лото», «Доміно», «Четвертий зайвий», 
«Геометричні фігури», «Цифри». 

Спілкування дітей в рамках даної технології необхідно організовувати в три 
етапи: 

- на найпершому етапі – вчити дітей правилам спілкування, культурі 
спілкування (діти вчаться домовлятися, а значить слухати і чути партнера, 
розвивається мовлення); 

- на другому етапі спілкування є метою – дитина на практиці усвідомлює, як їй 
треба організувати своє спілкування в мікрогрупі, щоб виконати навчальне завдання; 

- на третьому етапі спілкування – це педагогічний засіб, так, як через 
спілкування дошкільнята навчаються. 

Основне завдання, яке повинні вирішити педагоги дошкільного закладу для 
дітей полягає в тому, щоб в результаті застосування соціо-ігрових технологій усунути 
(частково або повністю) мовний дефект і підготувати дитину до успішного навчання в 
школі. 

Можна провести пряму залежність між соціо-ігровим стилем і особистісно-
орієнтованою моделлю спілкування на заняттях з використанням прийомів роботи в 
малих групах: діти і слухають, і роблять, і розмовляють. Саме ці три компоненти є 
головними складовими самостійної діяльності дітей. Завдяки цьому дитина сама 
формує систему уявлень про навколишній світ. Таким чином, вона вчиться сама, а 
всі умови для цього їй створює педагог – це і є головне завдання! 

Соціо-ігровий стиль орієнтує педагогів на пошук способів такого спілкування з 
дітьми, при якому втомливий примус поступається місцем захопленості. 

Застосування «соціо-ігрових» технологій в освітній роботі дозволяє спиратися 
на принцип активності дитини, проводити освітню діяльність, яка відповідає сучасним 
вимогам організації освітнього процесу: творчо підійти до виконання програмно-
методичних вимог, інтегрувати всі види діяльності і підпорядкувати їх виконання 
поставленим дидактичним цілям та завданням, навчальні завдання вирішувати через 
основний вид діяльності – гру. Гра виконує не тільки розвиваючу функцію, а й 
комунікативну, терапевтичну і діагностичну. 

Соціо-ігрової технології умовно можна розділити на кілька груп: 
1. Ігри-завдання для робочого настрою. Головне завдання ігор – пробудити 

інтерес дітей один до одного, поставити учасників гри в якісь залежності один від 
одного, що забезпечують загальне підвищення мобілізації уваги і тіла («Відлуння»). 

Вихователь (або дитина) відбиває ударами нескладний ритмічний малюнок. 
(«Відлуння» за сигналом (по погляду або ін.) Повторює ритм ударами 
(притопуванням, відбиттям по столу долонями і ін.). Варіант: промовляння складів, 
слів, фраз. Хто говорить вимовляє, що грає «відлунням» повторюють приглушено, 
але точно так само, як було вимовлено ведучим). 
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2. Ігри для соціо-ігрового залучення до справи, під час виконання якої 
вибудовуються ділові взаємини педагога з дітьми, і дітей один з одним. Дані ігри 
можуть використовуватися в процесі засвоєння або закріплення навчального 
матеріалу; якщо діти навчаються щось розрізняти, запам'ятовувати, 
систематизовувати і т. п., то вони навчаться цьому в процесі виконання ігрових 
завдань. («Розповідь-малюнок про те, що бачу». Вихователь або дитина-ведучий 
просить дітей описати словами те, що знаходиться у нього за спиною 
(використовувати епітети, порівняння). Вихователь (дитина) знаходить предмет або 
місце за описом (за вікном, в кабінеті, в групі і т. п.). Описи повинні бути зрозумілими, 
чіткими, зв'язковими.) 

3. Ігрові розминки – об'єднуються своєю загальною доступністю, швидким 
виникненням, азартністю і смішним, несерйозним виграшем. У них домінує механізм 
діяльного і психологічно ефективного відпочинку. («Руки ноги». Один оплеск – 
команда рукам: їх треба або підняти або опустити; два оплески – команда ногам: 
потрібно встати або сісти. Гравці сидять (на стільцях, на килимі). Вихователь або 
дитина-ведучий плескає 1 раз – команда рукам (підняти, опустити, на пояс, за голову 
і т. п., плескає 2 рази – команда ногам (встати, сісти, схрестити і т. п. Послідовність 
рухів (ударів, темп можуть змінюватися). 

4. Завдання для творчого самоствердження – це завдання, виконання яких 
передбачає художньо виконавський результат дії. («Вірші за ролями». Для гри 
вихователь підбирає діалоги з віршів. Гравці вимовляють текст різними голосами, 
інтонацією, використовуючи різні образи (костюми, елементи декорації. Діти 
відкривають для себе різні взаємозалежності між кінцевим результатом, текстом, 
задумом, прийомами виконання.) 

5. Вільні ігри (виконання яких вимагає простору і свободи пересування, так як 
їх не завжди можна виконувати в кімнаті. («Горобці-ворони». Гравці діляться на 2 
команди, встають один напроти одного (команда «Горобці», команда «Ворони»). Та 
команда, яку називає вихователь або дитина-ведучий – ловить, інша – тікає. Ловлять 
і тікають до певної межі (на 2-3 кроки позаду команди). Вихователь (дитина-ведучий) 
говорить повільно: «О-о-о-ро-о-о-о-о ...». У цей момент всі готові тікати або ловити 
(цей момент суперечливої готовності, вихідної мобілізації кожного граючого особливо 
важливий). Після паузи вихователь (дитина-ведучий) закінчує: «... ни! ... ці! »). Гравці 
тікають – наздоганяють. Варіант: введення ускладнення «стоп-замри»: діти 
розбиваються на пари і домовляються, хто в парі «горобець», «ворона». Діти на 
майданчику розташовуються хаотично. За командою: «Ворони!» «Ворона» 
наздоганяє «горобця», поки не прозвучить команда «Стоп!» Або «Замри!». 
Запізнилися пари виходять з гри (навіть якщо один з пари виконав правило). 

В результаті реалізації соціо-ігрових технологій у розвитку дітей старшого 
дошкільного віку: 

- У дітей розвивається мовленнєва взаємодія, активізується словник 
дошкільника, вдосконалюється діалогічне і монологічне мовлення. 

- Дитина вміє відстоювати свою позицію, розумно і доброзичливо заперечувати 
дорослим. 

- Дошкільники вміють слухати і чути один одного, домовлятися, приходити до 
згоди. 

- Сформоване позитивне ставлення до навколишнього світу, інших людей, 
самого себе, до однолітків. 

- У дітей немає почуття страху за помилку.  
Застосовуючи соціо-ігрові технології в освітньому процесі ЗДО, необхідно 

пам'ятати про найосновніші правила і умови актуальні для розвитку дітей 
дошкільного віку: 

1 правило: використовується робота малими групами або як їх ще називають 
«групи ровесників». 
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Оптимальним, для продуктивного спілкування і розвитку є об'єднання малими 
групами: в старшому дошкільному віці – по 5-6 дітей. Сам процес поділу на групи 
являє собою цікаву, захоплюючу гру і сприяє виникненню дружніх відносин між 
дітьми, вмінню домовитися. Можна поділитися: за кольором волосся, очей, одягу; 
щоб в імені хоча б один звук був однаковим; хто на якому поверсі живе; хто сьогодні 
в дитячий садок приїхав на машині, а хто прийшов пішки і т. п. 

2 правило: «зміна лідерства». 
Зрозуміло, що робота в малих групах передбачає колективну діяльність, а 

думку всієї групи висловлює одна людина, лідер. Причому лідера діти вибирають 
самі, і він повинен постійно змінюватися. 

3 правило: навчання поєднується з руховою активністю і зміною 
місцезнаходження (середовища) , що сприяє зняттю емоційної напруги. 

Діти не тільки сидять на занятті, а й стоять, ходять, плескають у долоні, грають 
з м'ячем. Можуть спілкуватися в різних куточках групи: в центрі, за столами, на 
підлозі, в улюбленому куточку і т. п. Наприклад: «У ведмедя у бору», «Горобці і 
ворони», «День наступає - все оживає, ніч наступає все завмирає», «Пальчикові 
ігри». 

4 правило: зміна темпу і ритму. 
Проведення занять різного роду повинно підкреслювати ритмічність роботи 

дітей, їх злагодженість під час занять. Це повинно стати діловим фоном для всіх 
дітей. Змінювати темп і ритм допомагає обмеження в часі, наприклад, за допомогою 
пісочних і звичайних годинників. У дітей виникає розуміння, що кожне завдання має 
свій початок і кінець, і вимагає певної зосередженості. Наприклад: «Звуки дощу», 
«Тупаємо-плескаємо», «Займи своє місце», «Роботи і сніжинки», вони вимагають 
уваги, швидкої реакції, точності рухів. 

5 правило: соціо-ігрова методика передбачає інтеграцію всіх видів діяльності, 
що в сучасних дошкільних установах є найцінніше. 

Це дає позитивний результат в області комунікації, емоційно-вольової сфери, 
більш інтенсивно розвиває інтелектуальні здібності дітей у порівнянні з традиційним 
навчанням, сприяє мовному, пізнавальному, художньо-естетичному, соціальному, 
фізичному розвитку. Навчання відбувається в ігровій формі. В даному випадку тут 
буде актуальним використання різних сюжетно-рольових ігор. Наприклад: «Пошта», 
«Лікарня». 

6 правило: в своїй роботі ми орієнтуємося на принцип поліфонії: «За 133 
зайцями поженешся, дивись і наловиш з десяток». 

Дитині разом зі своїми ровесниками здобувати знання цікавіше, вона більш 
мотивована. В результаті всі діти відкривають для себе нові знання, хтось більше, 
хтось менше.  

Висновок. З огляду на викладене можемо стверджувати, що впроваджуючи 
соціо-ігрові технології, педагогу слід акумулювати інноваційні тенденції дошкільної 
освіти у практику активної взаємодії з вихованцями. Дорослий має стати партнером у 
грі, взірцем для наслідування, носієм моральності та толерантності. Переконанні, що 
саме завдяки зазначеній технології зміни відбуваються в житті і дітей і педагога. 
Вихователь змінює манеру спілкування з дітьми: не «навчати», а слухати і чути 
вихованців, довіряти їм, надавати право самим учитися. Не бути ініціатором усього і 
вся, а доповнювати власною ініціативою ініціативу дітей. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ МОВЛЕННЮ 

 
Анотація. У статті висвітлюється питання використання сучасних 

прийомів роботи з дітьми, які розвивають їх мовленнєву компетентність, 
активність та цікавість до мови та мовлення. 

Ключові слова: мовленнєвий розвиток, мовленнєва компетентність, 
мнемотехніка, креативне мислення, кубик Блума, коректурні таблиці. 

Вік дошкільнят – це період активного засвоєння дитиною розмовної мови, 
становлення та розвиток всіх сторін мовлення (фонетичної, лексичної, граматичної). 
Основною перевагою дитини з гарно розвинутим мовленням є те, що вона легко 
вступає в спілкування з однолітками, не боїться взаємодіяти з дорослими, активно 
пізнає оточуючий світ. 

Варто констатувати той факт, що сучасний етап розвитку суспільства 
відрізняється від попередніх етапів заміною живого спілкування на спілкування 
віртуальне, за допомогою гаджетів. Наші діти опинилась в активному 
інформаційному полі. Інформацію чують різними мовами і починають говорити 
мовою, якою не спілкуються батьки: фразами з російськомовних мультиків, 
англійськими висловлюваннями – з англомовних серіалів.  

Ще одна проблема: науковці та практики констатують той факт, що 
збільшується кількість дітей з мовними недоліками, тобто логопедичних дітей. 

Нажаль, зайняті батьки недостатньо уваги приділяють мовленнєвому розвитку 
своєї дитини, тому роль педагога у формуванні мовленнєвої компетенції дошкільнят 
досить значна. 

Дуже важливо зробити процес оволодіння мовленням цікавим і доступним для 
дітей. У новій редакції Базового компоненту дошкільної освіти розвиток мовлення 
дитини справедливо подано як один із основних освітніх напрямів. Акцент зроблено 
не на розв’язанні окремих завдань, а на комплексному підході до формування 
мовленнєвої компетентності.  

Науковець Н. Гавриш зауважує, що на перший план виступає власний 
комунікативно-мовленнєвий досвід дитини, активна практика самостійного і 

https://www.cuspu.edu.ua/ua/konferentsiia-24-25-veresnia-2015-roku
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свідомого розв’язання ситуативних мовленнєвих завдань, а не лише наслідування 
зразка й відпрацювання окремих умінь. 

Отже, розвитку ключових мовленнєвих компетентностей сприяє застосування 
сучасних технологій. Кожне заняття має дарувати дітям задоволення. Досягається це 
завдання шляхом використання доступних та цікавих прийомів навчання, створенню 
атмосфери доброзичливості, командній роботі, радості за успіх кожного. 

В дошкільному закладі вже другий рік ми впроваджуємо технологію розвитку 
критичного мислення, яка забезпечує перехід від освітнього процесу, орієнтованого 
переважно на запам’ятовування, до навчання, спрямованого на розвиток 
самостійного свідомого мислення дітей. прийоми критичного мислення допомагають 
мені реалізувати мету сучасної освіти: «Вчити дітей не стільки науці, а вчити – 
вчитися».  

Розпочала роботу з дітьми своєї групи з прийому «Тонкі та товсті запитання». 
Вияснила, що означає саме поняття. Отже, запитання – це мовне звернення, яке 
вимагає відповіді. Це завдання, яке передбачає використання або переробку знань, 
якими вже володіє дитина. В літературі цей прийом зустрічається під назвою 
«Закриті та відкриті запитання», «Репродуктивні та пошукові».  

«Тонкі» запитання, або закриті – це запитання, що вимагають конкретної 
відповіді з одного або двох слів та відповідають на питання: відповідають на питання: 
хто?, що?, який?, де?, куди?. 

«Товсті», або відкриті запитання – це запитання, що не мають однозначної 
відповіді, вимагають роздумів, залучення додаткових знань, уміння аналізувати та 
відповідають на питання: як пояснити, чому?, у чому відмінність?, що буде, якщо?, 
що, якщо?, у чому причина?, які наслідки?.  

Щоб дітям було цікавіше працювати, у нас з’явилися зображення Тонкого та 
Товстого чоловічка. 

Коли ставлю питання намагаюсь правильно поставити логічний наголос, тому 
що під час формулювання відповіді, дитина орієнтується саме на це опорне слово, 
яке несе основне змістовне навантаження. 

Хочу зауважити, що кожний вид запитання по-своєму цінний та важливий в 
процесі навчання дітей. 

Далі ми перейшли до роботи над таким прийомом, як «Кубик Блума». 
За допомогою цього прийому можна швидко та цікаво закріпити вивчений 

матеріал. Метод універсальний, тому використовую не тільки на заняттях з 
мовленнєвого розвитку, а і з грамоти, природи, ознайомлення з соціумом. Звичайно 
діти в садочку ще не вміють читати, тому запитання на кубику озвучує вихователь. 
Вчилися працювати з кубиком відповідаючи на прості запитання «Назви» (пори року, 
предмет, літеру). Наступне запитання «Чому» (дитина вчиться описувати процеси, 
що відбуваються з цим предметом). «Поясни» (це питання, що уточнює, допомагає 
бачити проблему). На ці 3 запитання діти швидко знаходили відповідь, а от з такими, 
як «Поділись», «Запропонуй», «Придумай» виникали труднощі. Потрібен був певний 
час для здобуття досвіду. Ми разом з дітьми вчилися аналізувати, оцінювати 
отримані знання, бачити проблеми та вміння їх вирішувати. Але згодом дошкільники 
навчилися формувати свої думки, ідеї, пропонували своє бачення розв’язання 
проблеми. 

На заняття з грамоти виготовила кубик з позначками, які діти самі могли 
розпізнавати та легко з ним працювати. «Назви слова на голосний звук» (позначка 
кружечок), «Назви слово на приголосний звук» (позначка рисочка), «Назви ознаку 
предмета» (позначка хвиляста лінія), «Назви дію предмета» (позначка дві рисочки), 
«Склади речення» (позначка перше слово в реченні), «Придумай риму, скоромовку, 
невелику розповідь» (позначка схематичне зображення речення). Як наслідок, 
дошкільники стали краще засвоювати мовленнєвий матеріал, здатні самостійно 
вирішувати завдання, опираючись на раніше здобуті знання. 
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Згодом, в нашій групі з’явилась ще збірно-розбірна «Ромашка Блума» і дітям 
стало працювати ще цікавіше. 

Дошкільне дитинство – особливий період у розвитку особистості. Діти ставлять 
безліч запитань, їм вкрай необхідна нова інформація. Помітила, що використання 
мнемотехнічних прийомів дає дошкільнятам змогу ефективніше сприймати і 
переробляти отриману інформацію. Основний «секрет» мнемотехніки полягає в 
тому, що дитина в своїй уяві поєднує декілька зорових образів, які мозок 
взаємопов’язує. Тому, коли дитина в подальшому бачить один образ – в мозку 
відтворюється весь взаємозв’язок. Отже, завдання мнемотехніки – полегшити 
запам’ятовування, збільшення об’єму пам’яті шляхом утворення додаткових 
асоціацій. 

Роботу з мнемотехніки організовую поетапно. Перш за все ознайомлюю 
дошкільників з мнемоквадратом, завдяки якому ми «зашифровуємо» слова. Спочатку 
малює дорослий та пояснює деталі малюнка, вчить співставляти знакові символи з 
образами, тобто кодувати інформацію. В подальшому до малювання символів 
частково залучаються діти.  

Наступним етапом ознайомлення є робота з мнемосмужкою, яка слугує 
опорною схемою задля складання речення. Далі – робота із мнемотаблицями, які 
складаються із картинок-символів, що зображують певну дію або ж предмет. 
Використовую ще такий прийом: пропоную дітям готові зображення, а дошкільнята 
самостійно складають з них мнемодоріжку чи мнемотаблицю. Вважаю ефективним 
використання мнемодоріжок під час навчання дітей дошкільного віку складанню 
речень. Мнемотаблиці застосовую під час вивчення з дітьми віршів та скоромовок. 
Коли вивчено вже кілька творів, даю дитині вибрати мнемотаблицю та розповісти по 
ній вірш, скоромовку. 

А ще дітям подобається гра «Цікаві речення», метою якої є вчити дітей за 
допомогою графічних зображень прийменників складати речення з іменниками та 
дієсловами. Спочатку ми познайомили дітей з графічним зображенням прийменників, 
чорним квадратом з кружечком в різних позиціях: на, під, біля. А далі додаються 
предметні картинки і дошкільнята «конструюють» речення. Такі вправи покращують 
граматичну будову, розвивають зв’язне мовлення.  

Задля формування у дошкільників лексичної, граматичної та комунікативної 
компетенцій використовую також технологію Н. Гавриш «Коректурні таблиці». 
Основними засобами у роботі з коректурними таблицями є інтелектуально-
мовленнєві завдання, ігри-вправи, які корегують уявлення дітей про предмети; 
сприяють розвитку мислення й мовлення, удосконалюють сприймання, увагу, 
пам’ять, формують основи діалектичного світогляду, розкривають творчі здібності 
дошкільників, забезпечують пізнавальну активність, стійкий інтерес до 
інтелектуальної діяльності. 

Варто зазначити, що систематичне використання в роботі цієї технології 
збагачує словник дітей (іменниками, прикметниками, дієсловами, прислівниками), 
розвиває звукову культуру мовлення (вміння виразно говорити, чітко вимовляти 
звуки, дво-, три-, чотири складові слова), формує граматичну правильність мовлення 
(правильне вживання іменників множини, узгодження іменників з прийменниками та 
прикметниками, складання речень), розвиває зв’язне мовлення дошкільників, 
заохочує дітей активізувати власну мовленнєву діяльність, спонукає їх міркувати, 
шукаючи відповіді, аналізувати власний досвід. 

Коли діти розуміють суть роботи з таблицями, то з’являється інтерес, кожний 
хоче першим знайти відповідь. Цікаво для дітей та результативно проходять ігри: 
«Відповідай швидко», «Порахуй», «Добери порівняння». 

Подобається дітям гра типу «Муха»: дошкільнята мають «дойти» до малюнка, 
який загадав вихователь. Вихователь дає завдання, наприклад, знайти картинку під 
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№ 13 (один і три), від неї піднятися на дві клітинки вверх, одна клітинка вправо і так 
далі. 

Працюємо з дітьми і командами, використовуючи завдання «Накрий фішками». 
Наприклад, потрібно закрити фішками тваринок, які живуть в лісі; закрити тільки 
маленьких тваринок, закрити картинки під № 2 та № 6 і так далі. 

Використовую коректурні таблиці на заняттях для складання дітьми речень та 
коротких оповідок: «Мені подобається…», «Вона може…», «Давним-давно жив 
собі…», «Раптом…», «Потім…». Дошкільники самостійно вибирають картинку за 
якою складають речення. 

Під час роботи з коректурними таблицями звертаю увагу на те, щоб вихованці 
обов’язково пояснювали власні дії; за необхідності надаю додаткову інформацію, 
уточнюю окремі факти, коментую дії дітей.  

Використовуються нами коректурні таблиці не тільки на мовленнєвих заняттях, 
а і на всіх інших, наприклад, на заняттях сенсорно-пізнавального змісту: діти 
рахують, встановлюють послідовність, порівнюють, визначають форму.   

Організовуючи роботу з розвитку мовлення старших дошкільників опираюся на 
технологію Джанні Родарі «Мистецтво вигадування історій». Італійський письменник 
не тільки писав казкові книги для дітей, але і книги для їх батьків. Твір «Граматика 
фантазії» вчить вигадувати, фантазувати, творити разом з дитиною різні 
інтелектуальні ігри.  

З дітьми ми гралися в переробку казок: «Жила собі Зелена шапочка…», 
«Змініть місцями головних героїв казки: Котика та Півника», «Змініть кінець 
улюбленої казки». Також придумували фантастичні гіпотези, наприклад, «Що було б, 
якби до нас прийшов у групу Сніговик?», «Придумати історію про країну, в якій все 
зроблено з мила».  

Ефективність проведеної роботи підтверджують результати. Діти стали більш 
активні в мовному спілкування, висловлюють власну думку, намагаються 
відстоювати свою позицію. Проявляють творчу активність, самостійність, 
намагаються не перебивати товариша. У дітей покращилась пам’ять, увага. 

Отже, мова формується поетапно. І якщо раніше ми говорили, що на кожному 
віковому періоді вирішуються свої мовні завдання, то зараз ми звертаємо увагу на 
кожну конкретну дитину та починаємо з тієї сходинки, на якій вона стоїть в цей час. 
Кожна дитина – неповторна особистість зі своїми потребами, інтересами та 
здібностями. А завдання дорослих підтримати своїх дошкільнят в усіх проявах і 
починаннях. 

Змінилися не стільки методи, скільки способи їх використання, позиції педагога 
і дітей: перевага має віддаватися творчим мовленнєвим завданням і вправам, 
багатоваріантності в процесі їх виконання. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ 

УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Анотація. У статті розглядається та аналізується проблема педагогіки 
партнерства, а також формування мережевого партнерства дошкільного закладу 
з батьками, співпраця педагогів та батьків, як важливої умови успішної роботи з 
дітьми у формуванні на кінець дошкільного віку ціннісних основ особистості 
дитини, розширення її інструментальних можливостей, становлення у 
зростаючої особистості життєвої компетентності. 

 Ключові слова:партнерство, педагогіка партнерства, особистісно-
орієнтована модель спілкування, принципи педагогіки партнерства, форми 
партнерства, партнерська орієнтація, модель партнерства, мережеве 
партнерство, співпраця, співтворчість. 

«…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. Котирло, С. Ладивір  

Василь Сухомлинський говорив: «…. кожну людську рису природа закладає, а 
не відшліфовує. Відшліфовувати їх належить батькам, педагогам, суспільству».  

Саме тому в основу Стандарту дошкільної освіти покладено ідеї гуманістичної 
педагогіки, патріотичного і громадянського виховання та солідарної відповідальності 
держави, громади, родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних 
до піклування, догляду та розвитку дітей дошкільного віку, а також теорію 
природовідповідності. Базовими принципами реалізації Стандарту є загальні 
демократичні принципи суспільного життя: �демократичність – формування засад 
демократичного суспільства, де кожен може бути почутий, має право на 
самовираження та активну участь у громадському житті;� рівний доступ до якісної 
дошкільної освіти для кожної дитини, освіта без дискримінації за будь-якими 
ознаками; �забезпечення сталого розвитку – основи соціальної, екологічної та 
економічної свідомості, відповідальності за власні дії та їх наслідки для довкілля;� 
міжвідомча взаємодія – співпраця закладів освіти із психологічною, соціальною та 
медичною службами; �державно-громадське та державно-приватне партнерство 
в організації дошкільної освіти та управлінні нею;� соціально-педагогічне 
партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу: засновників закладів 
освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, керівників та працівників ЗДО, фахівців, що 
надають освітні послуги дітям дошкільного віку, інших фахівців. 

Як бачимо, ефективність дошкільної освіти та її якість тісно пов’язані з 
організацією освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства. Це спонукає до 
оновлення змісту і форм співпраці педагогів закладів дошкільної освіти з батьками 
вихованців. 

Ідея взаємозв’язку суспільного й сімейного виховання знайшла свої відбиття в 
ряді нормативно-правових документів, у тому числі в «Концепції дошкільного 
виховання», «Положенні про заклад дошкільної освіти», Законі «Про освіту» й тощо. 
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Особистісно-орієнтована модель спілкування дорослого з дитиною на 
засадах партнерства виявляється у розумінні внутрішнього світу кожного з 
учасників освітнього процесу, гармонізації їх потреб, інтересів, бажань. Формування 
на кінець дошкільного віку ціннісних основ особистості дитини, розширення її 
інструментальних можливостей за рахунок використання сучасних навчальних і 
виховних технологій, сприяння становленню у зростаючої особистості життєвої 
компетентності. У контексті означеного підходу виховання дошкільника не зводиться 
до виправлення можливих відхилень поведінки або запобігання їм засобами 
навіювання, повчання, різних форм покарання. Виховувати – означає створити таке 
розвиваюче середовище, яке сприятиме повноцінній реалізації потенційних 
можливостей дитини.  

Вищі психічні функції, виникаючи у формі співробітництва з іншими людьми, 
стають індивідуальними функціями. Що саме стане для дитини цінним та близьким, 
наскільки гармонійно формуватиметься її особистість і реалізовуватиметься в 
діяннях, залежить від дорослих, які її оточують: батьків і педагогів. На жаль, 
емоційному вихованню не приділяється належної уваги, хоча саме воно є тим 
стрижневим компонентом виховання, який забезпечує осягнення дитиною самої себе 
і свого найближчого оточення, визначає цілі, заради яких використовуються набуті 
знання та вміння. Позитивні емоції мають домінувати в житті дитини, оскільки це є 
першоосновою для нормального розвитку її психіки [2, ст. 3]. 

Сім’я і дитячий садок – два суспільних інститути, які стоять у витоків нашого 
майбутнього, але часто не завжди їм вистачає взаєморозуміння, такту, терпіння, щоб 
почути і зрозуміти один одного. 

Нерозуміння між сім’єю та дитячим садом всією своєю вагою лягає на дитину. 
Не секрет, що багато батьків цікавляться тільки харчуванням дитини, вважають, що 
дитячий сад – місце, де тільки доглядають за дітьми, поки батьки на роботі. І тому 
педагоги дуже часто мають великі труднощі у спілкуванні з батьками з цієї причини. 
Як іноді буває складно достукатися до тат і мам!  

Як нелегко часом пояснити батькам, що дитину треба не тільки нагодувати і 
красиво одягнути, але і спілкуватися з нею, навчити її думати, міркувати. 

Але саме педагоги і батьки повинні бути партнерами в загально важливій та 
нелегкій справі – вихованні дітей. 

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. 
Принципи педагогіки партнерства 
• доброзичливість і позитивне ставлення; 
• довіра у відносинах, стосунках; 
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• діалог – взаємодія – взаємоповага; 
• принцип соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття 

зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 
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, 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). 

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.  

Для того, щоб найкраще підготувати себе до моделі партнерства, 
варто [7, ст. 50]: 

1. Прийняти факт, що зміни мислення відбуваються повільно – воно подібне до 
айсбергу, зануреного у глибини історії. Отже, слід набратися терпіння, намагаючись 
побудувати партнерські стосунки з батьками, з рештою – 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. 

3. Розвивати уяву і креативність. 
4. Освоювати навички перемовин і вчитися не лише аргументувати власну 

позицію, але й слухати інших. 
5. Підтримувати власний ресурсний стан і почуття гумору. 
6. Укладати Меморандум про співпрацю між батьками, вихователями і дітьми 
Найпоширенішими засобами інформування батьків про життя нашого закладу 

дошкільної освіти є: 
 сайт закладу 
 інформаційні осередки 
 дошки оголошень 
 планшети 
 папки 
 інформаційні/тематичні стенди 
 тематичні та педагогічні виставки 
 стінгазети 
 колажі 
 вайбер інформування 
Наш дитячий садок, як і будь-який інший сучасний заклад дошкільної освіти, в 

епоху пандемій, криз та швидкого розвитку ІКТ, розвивається як відкрита соціально-
освітня система. А це означає, що поступово на перший план вийшло формування 
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мережевого партнерства дошкільного закладу з батьками вихованців, колегами 
інших дитячих закладів, адміністрацією дошкільного закладу. Мимоволі виникає 
потреба в оволодінні інтерактивними методами і технологіями взаємодії та завдання 
формування мережевого іміджу дошкільного навчального закладу. 

Завдяки сайту дитячого садка, створення груп у вайбері для спілкування з 
батьками, з'явилася можливість проводити в інтернет-просторі консультації та 
форуми, очно-заочні екскурсії, майстер-класи, навчальні тренінги, конференції, 
анкетування батьків, конкурси фотографій та ін.. Батьки мають змогу побачити своїх 
дітей під час усіх режимних моментів та занять (за бажанням), їх поведінку під час 
ігор, праці, розваг. З іншого боку, батьки можуть продемонструвати вихователю, як 
мама чи татко працювали над створенням тієї чи іншої композиції, відгадували 
загадки, вивчали вірш і тд… 

Завдяки такому мережному партнерству розширюється коло інтересів батьків, 
відбувається узгодження педагогічних установок сім'ї та представників закладу 
дошкільної освіти. 

Висновки  
Отже, 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 й зацікавленими спільниками, 
рівноправними учасниками освітнього процесу і відповідають за результат. Модель 
взаємодії: партнерство, повага, довіра, рівність, відповідальність, добровільність, 
діти, родина, педагоги, діалог. Концепція Нової української школи сприяє розкриттю 
та розвитку здібностей і можливостей дитини на основі педагогіки, що ґрунтується на 
партнерстві між дитиною, вихователем і батьками. Адже саме педагогіка партнерства 
дозволяє нам успішно будувати стосунки з оточуючими, оскільки без взаємодії з 
іншими людьми, без розуміння своїх та їхніх почуттів неможливо досягти спільних 
цілей. Діалог і багатостороння комунікація між дітьми, педагогами та батьками має 
змінити односторонню авторитарну комунікацію. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАПОРУКА 

УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ ВИХОВАНЦІВ 
 

Анотація. У статті розкрито питання партнерської взаємодії між 
закладом дошкільної освіти та батьками з метою встановлення довірливих 
стосунків в сучасних умовах розвитку та функціонування дошкільної освіти. 

Ключові слова: педагогіка партнерства, партнерські відносини, довіра, 
взаємодія. 

На сьогоднішньому етапі розвитку дошкільної освіти в Україні сім’я відіграє 
визначальну роль не лише у формуванні особистості дитини, а й суспільства в 
цілому. Вона разом з закладом дошкільної освіти є першими соціальними 
інститутами, що створюють той комплекс факторів і умов виховного середовища, 
який визначає ефективність освітнього процесу. У статті 8 Закону України «Про 
дошкільну освіту» зазначено, що сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти 
в дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї 
відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Батьки або особи, які їх 
замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, 
виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської 
гідності [2]. В Україні історично склалася своя система взаємодії сімейного і 
суспільного дошкільного виховання з врахуванням звичаїв та традицій нашого 
народу. Від гармонізації взаємин батьків і педагогів, від розробки єдиної стратегії 
виховання дитини в майбутньому залежить, якою людиною вона виросте. Аналізуючи 
стан взаємовідносин закладів дошкільної освіти і сім’ї, можна відмітити, що 
традиційні підходи до виховання та навчання дітей дошкільного віку на сучасному 
етапі є малоефективними. В закладах дошкільної освіти недостатньо 
використовуються досягнення науки відносно інтеграції родинного та суспільного 
виховання. 

Одним з базових принципів реалізації Стандарту дошкільної освіти (Базового 
компоненту) є соціально-педагогічне партнерство громади та усіх учасників 
освітнього процесу (засновників закладів дошкільної освіти, батьків або осіб, які їх 
замінюють, керівників та працівників закладів дошкільної освіти, фахівців, що 
надають освітні послуги дітям дошкільного віку, інших фахівців) [1]. 

Педагогіка партнерства – це напрям педагогіки, який включає в себе систему 
методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого підходу до 
розвитку особистості. ЇЇ підґрунтя було закладено ще в працях В. О. Сухомлинського, 
Ш. О. Амонашвілі, А. С. Макаренка тощо. За педагогікою партнерства дитина – це 
зацікавлений однодумець, рівноправний та зацікавлений учасник освітнього процесу, 
відповідальний за його результати. В основі педагогіки партнерства лежить 
зацікавленість усіх учасників освітнього процесу, їх співпраця, взаємодія та 
спілкування. Діти, педагоги та батьки, об’єднані спільними цілями та прагненнями є 
добровільними та зацікавленими учасниками створення освітнього простору, в якому 
створюються сприятливі умови для виховання, розвитку та навчання підростаючого 
покоління. Педагог має виступати як друг, а родина має бути максимально 
залученою до побудови освітньої траєкторії розвитку дитини. Педагогіка партнерства 
визначає істинно демократичний спосіб співпраці педагога і дитини, який не відкидає 
різниці в їхньому життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність у 
праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість [3].  
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В побудові партнерських відносин можна виділити три етапи. Перший – це 
знайомство. Він розпочинається з моменту вступу дитини до закладу дошкільної 
освіти. На цьому етапі визначається спільна мета. Зазвичай вона спрямована на 
розвиток особистості малюка. У тих випадках, коли мова йде про те, що розвиток 
дитини не може відбуватися автономно, важливого значення набуває саморозвиток 
всіх суб’єктів, які взаємодіють з нею (педагогів, батьків, ровесників). Загальні цінності 
розуміються тут як принципи (способи) досягнення мети. Для сучасних батьків 
важливий не лише результат, але й та ціна, яка стоїть за його досягненням, зокрема і 
психологічна. На першому етапі великого значення набуває визначення взаємної 
корисності учасників, вивчення ресурсів один одного. Від цього залежить 
розподілення зусиль сторін при досягненні бажаного результату. Під час цього етапу 
використовуються різноманітні форми роботи з батьками. Зокрема, це опитування та 
анкетування батьків, щоб визначити, чого вони очікують, до чого прагнуть, якої 
допомоги потребують. Батьківські збори за участю педагогів закладу дошкільної 
освіти дають змогу прийняти спільні рішення щодо побудови освітнього процесу з 
метою задоволення потреб та запитів, створення освітнього розвивального простору. 
Консультування батьків відповідно до їх запитів дасть змогу вирішити непорозуміння, 
прийняти спільні рішення щодо виховання та навчання підростаючого покоління. 
Розміщення інформації на сайті закладу дошкільної освіти сприятиме налагодженню 
партнерських стосунків між всіма учасниками освітньої діяльності. 

Другий етап – спільна діяльність. На цьому етапі майбутні партнери, 
визначившись з напрямком взаємодії та ресурсами, переходять до проектування 
конкретних програм спільної діяльності. Тут важливе розуміння спільного вкладу – 
розподілення відповідальності за ті чи інші сторони спільної діяльності. Обов’язковою 
умовою розвитку партнерства на даному етапі є продуктивність. Якщо батьки не 
бачать результатів своїх зусиль, їх інтерес до спільної взаємодії істотно знижується. 
Відповідно, на даному етапі особливої актуальності набуває зворотній зв'язок та 
відкритість каналів комунікації [4]. У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь 
світ, гостро стоїть питання організації освітнього процесу в умовах карантину. На 
жаль, батьки не мають змоги потрапити до закладу дошкільної освіти і стати 
безпосередніми спостерігачами, це стає однією з причин виникнення труднощів під 
час налагодження партнерської взаємодії, тому потрібно ретельно продумувати і 
створювати такі канали комунікації, де б вони мали змогу побачити результати 
власних зусиль. На допомогу можуть прийти такі інструменти спілкування: чати, 
форуми, блоги, відео конференції, соціальні мережі, електронна пошта. Саме за їх 
допомогою батьки матимуть змогу спілкуватися в режимі реального часу, отримувати 
відповіді на свої запитання та поради щодо вирішення проблем, які виникли на 
даному етапі. Це сприятиме максимальному залученню батьків до освітнього 
процесу та прозорості у взаємовідносинах. 

Третій етап – власне партнерство. Необхідною умовою партнерських відносин 
є їх добровільність, яка розуміється тут як наявність свободи та усвідомленості 
вибору в різних формах взаємодії (спільної діяльності). В тих закладах дошкільної 
освіти, які будують свою діяльність з батьками на принципах примусу, говорити про 
розвиток партнерства передчасно. Другою ознакою партнерських взаємовідносин є їх 
довготривалість, спрямованість суб’єктів на тривалий та багаторазовий характер 
взаємодії. Орієнтування батьків на довготривалу співпрацю дозволяє втілювати 
спільні проекти стратегічного значення. Однією з самих важливих умов для побудови 
партнерських взаємовідносин є довіра, тобто надія на те, що люди, від яких ми 
залежимо виправдають наші очікування. До факторів, які формують довіру, 
відносяться результативність (ефективність, безпосередньо пов’язана з 
компетентністю), порядність (дотримання етичних норм та домовленостей) та 
підтримка (прояв турботи). Під час формування позитивного образу, що схилятиме 
потенційних партнерів до співпраці, слід вивчити їх очікування, презентувати себе як 



471 

 

організацію, що викликає довіру і надати максимально можливу підтримку на всіх 
етапах спільної діяльності [5]. 

Досить часто в суспільному та родинному вихованні немає узгодженості. Це 
ускладнює процес формування партнерських взаємовідносин. Часто в роботі ми 
стикаємось з батьками, які не хочуть йти на контакт, постійно незадоволені якістю 
надання освітніх послуг. Вони ставляться до закладу дошкільної освіти, як до 
установи, яка зобов’язана надати повний пакет послуг щодо виховання, розвитку та 
навчання їх малюків, таким чином самоусуваючись від участі в освітньому процесі, 
перекладаючи свої обов’язки на заклад. З такими батьками потрібно більше 
працювати, показувати позитивні зрушення, які відбуваються з дитиною, більше 
залучати їх до співпраці, щоб викликати бажання бути активним учасником взаємодії, 
а не пасивним спостерігачем. Відсутність узгодженості в діях педагогів та батьків 
ускладнює процес формування особистості дошкільника, його свідомості та 
поведінки, адже саме тісна співпраця допомагає забезпечити єдність вимог і 
виховних впливів. Вона є важливою умовою ефективної освітньої діяльності, 
спрямованої на створення атмосфери доброзичливості та взаєморозуміння, з 
опорою на народні та сучасні педагогічні надбання, національну і світову культуру, 
моральні цінності.  

Головними завданнями педагогічного партнерства закладу і сім’ї з питань 
вирішення проблем виховання, навчання і розвитку дітей можна виділити наступні: 
інтеграція зусиль в діяльності щодо розвитку особистості дитини; забезпечення 
участі батьків в освітньому процесі; мотивацію батьків до вивчення психолого-
педагогічної та науково-методичної літератури з проблем розвитку та виховання 
дітей; підвищення психолого-педагогічної культури батьків, поповнення запасу їх 
знань, умінь та навичок виховної взаємодії з власною дитиною; підвищення 
відповідальності за виховання дітей; створення системи просвітницької роботи, 
спрямованої та підвищення правової культури батьків; презентації успішного досвіду 
сімейного виховання; підвищення рівня поінформованості батьків та їхньої 
компетентності з проблем формування здорового способу життя, організації 
змістовного сімейного дозвілля; надання психолого-педагогічної підтримки та 
допомоги сім’ям, які цього потребують. 

Партнерські відносини між батьками та педагогами повинні бути міцними та 
різнобічними, адже в період дошкільного дитинства малюк активно розвивається і 
засвоює знання, уміння та навички, необхідні для подальшого успішного навчання в 
умовах Нової української школи. 

Діяльність батьків та педагогів в інтересах дитини є успішною лише в тому 
випадку, коли вони стануть активними союзниками. Тому в закладі дуже важливо 
встановити партнерські відносини з сім’єю кожного вихованця, створити атмосферу 
взаємопідтримки та спільності інтересів. За нашими спостереженнями, батьки 
проявляють активну діяльність під час першого року перебування дитини в закладі, 
частково під час другого року, але до кінця старшої групи їх активність поступово 
згасає, тому що, коли дитина приходить в заклад, вона потребує максимальної 
підтримки під час адаптації до нових умов, немає достатньо сформованих культурно-
гігієнічних навичок, а поступово, звикаючи до нових умов, починає активно 
засвоювати уміння, навички і знання, стає самостійною, менш залежною від 
вихователів та батьків. Тому першочерговим завданням нашого закладу є 
необхідність активізації батьківської участі у освітньому процесі протягом всього 
періоду перебування дитини.  

Від участі батьків у діяльності закладу, беззаперечно, виграє дитина, тому ми 
активно практикуємо такі форми роботи: ведення сайту закладу; розміщення 
інформації про діяльність та досягнення малюків на сторінках у соціальних мережах; 
ведення чатів батьківських груп; «скриньки довіри»; консультації, батьківські збори та 



472 

 

засідання «круглих столів» онлайн, з використанням освітніх платформ з залученням 
всіх спеціалістів закладу; ознайомлення з матеріалами папок-пересувок тощо.  

Отже, успішний розвиток дітей значною мірою залежить від налагодження 
партнерських взаємовідносин між всіма учасниками освітнього процесу. 
Використання різноманітних форм роботи з сім’ями вихованців дає позитивні 
результати: змінюється характер взаємодії педагогів з батьками, багато з них стають 
активними учасниками освітнього процесу та незамінними помічниками. Всією своєю 
діяльністю педагоги мають доводити батькам, що їх залучення до педагогічної 
діяльності, зацікавлена участь в освітньому процесі важлива не лише тому, що цього 
хоче вихователь, а тому, що це необхідно для розвитку їх власної дитини. 
Педагогічний колектив та колектив батьків – це має бути єдиний живий організм, 
об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою відповідальністю. 
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Анотація: у статті висвітлено питання забезпечення доступної та якісної 
дошкільної освіти, надання якісних освітніх послуг в умовах оновленого Базового 
компонента, особливості діяльності групи короткотривалого перебування дітей 
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Дошкільна освіта є невід’ємною складовою та важливою самоцінною ланкою в 
системі освіти України – стартовою платформою особистісного цілісного розвитку 
дитини. В Україні дошкільна освіта є обов'язковою частиною у системі безперервного 
навчання. Нині її зміст органічно пов’язаний з ідеями Нової української школи: він 
забезпечує наступність між дошкільною та початковою освітою в умовах 
реформування. 
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Доступна дошкільна освіта, це: мережа закладів освіти різних типів та форм 
власності, що в повній мірі забезпечує потреби громади; різноманітні форми освіти, 
сучасне освітнє середовище; доступність та розумне пристосування для осіб з 
особливими освітніми потребами. 

Стратегічними цілями державної політики України у сфері дошкільної освіти є: 
 забезпечення доступності дошкільної освіти (наближення до місця 

проживання дитини); 
 подолання черги до закладів дошкільної освіти; 
- розширення мережі приватних закладів дошкільної освіти; 
- забезпечення безбар'єрного доступу до закладів дошкільної освіти; 
- створення розвивального інклюзивного освітнього середовища. 
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про дошкільну освіту» громадяни України 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, 
етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних 
або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних 
навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, а також 
у сім’ї [2]. Закон передбачає неперервність і наступність у єдиній системі освіти між 
усіма ланками, визначає пріоритетну роль дошкільної освіти як обов’язкової 
первинної її складової та необхідність створення належних умов для її здобуття 

Сучасний дошкільник живе у середовищі, яке постійно змінюється, 
ускладнюється, розвивається, і адаптуватися дитині до нього мають допомогти 
дорослі, зокрема педагогічні працівники. Необхідно створити кожній дитині рівні 
можливості для здобуття дошкільної освіти.  

Форми залучення дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, до 
дошкільної освіти можуть бути різними: організація короткотривалих, прогулянкових, 
консультативних груп, груп вихідного дня, груп з підготовки дітей до навчання у 
школі, гуртків, центрів і т. ін. [3]. 

У Законі України «Про освіту» [1] зазначено, що відповідальність за здобуття 
дітьми дошкільної освіти несуть батьки. Вони самостійно обирають способи та 
форми, якими забезпечують реалізацію права дітей на дошкільну освіту. 

Нині настала нагальна потреба створити в нашому ЦРД безкоштовну групу 
короткотривалого перебування дітей «Майбутній школяр». 

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного 
виховання, надання психолого-медико-педагогічної допомоги батькам у розвитку, 
вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх 
культурних потреб у ЦРД «Пролісок» м. Дунаївці група створена з метою підготовки 
до подальшого навчання й успішної адаптації серед однолітків, зокрема: 

 -створити ідеальний інформаційний простір для батьків для гармонійного 
розвитку дитини. 

 - надати рівні стартові можливості у підготовці до шкільного навчання дітям, 
які відвідують і які не відвідують дошкільний заклад. 

 - сформувати у батьків основні психолого-педагогічні знання та практичні 
навички щодо підготовки дітей до входження в соціум. 

 - сприяти соціалізації дітей дошкільного віку, яких виховують в умовах сім’ї. 
Створюючи групу «Майбутній школяр», ми врахували потреби батьків, їх 

можливості, необхідність забезпечення психологічного, соціального та 
інтелектуального розвитку дошкільників, формування ключових компетентностей 
інваріантної частини Базового компонента дошкільної освіти: рухова і 
здоров’язбережувальна, особистісна, ігрова, предметно-практична та технологічна, 
сенсорно-пізнавальна, логіко-математична та дослідницька, нові: природничо-
екологічна з навичками, що орієнтовані на сталий розвиток, соціально-громадянська, 
комунікативна, мовленнєва, художньо-мовленнєва, мистецько-творча (художньо-
продуктивна, музична, театралізована) та варіативної частини: спортивно-ігрова 
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(шахи, футбол, баскетбол), цифрова компетентність (основи цифрової грамотності), 
соціально-фінансова грамотність, мовленнєва (оволодіння основами грамоти), 
мовленнєва (оволодіння іноземною мовою), мистецько-творча (хореографія). 

Групу «Майбутній школяр» відвідує 15 вихованців. Робота з дітьми 
розпочинається з поглибленого медичного огляду, спілкування з психологом. За 
результатами розробляється програма корекції стану фізичного та психічного 
здоров’я дітей. Робота організовується за сталим режимом дня, який передбачає 
щоденне перебування дитини в ЦРД протягом трьох годин з (9 до 12 годин). 
Традиційною формою навчальної діяльності є заняття: ознайомлення з соціумом, 
формування логіко-математичних уявлень, мовленнєве спілкування, підготовка руки 
до письма. Введено художньо-естетичний розвиток, музичну діяльність, фізичний 
розвиток, англійську мову, інформатику. Поряд з традиційними формами роботи в 
освітній процес впроваджуються інноваційні технології, зокрема використовуються 
елементи програми «Творимо майбутнє відповідально й ощадливо: програма 
фінансової освіти й виховання для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Програма «Афлатот» (В. С. Петрович, Т. П. Цюман, Т. П. Авельцева, В. В. Молочний) 
та технологія формування інформаційно-ігрової творчості дітей (Н. Гавриш, 
О. Безсонова коректурні таблиці). 

Побудова освітнього процесу у групі «Майбутній школяр» здійснюється на 
основі формування досвіду дітей у всіх видах діяльності, які реалізуються в 
дошкільному віці (предметно практичній, ігровій, образотворчій, пізнавальній), в 
універсальному розвивальному середовищі на засадах діяльнісного, 
компетентісного, особистісно зорієнтованого, інтегрованого, соціокультурного 
принципів організації освітнього процесу. 

Серед методів і прийомів роботи провідна роль належить ігровим. Адже 
«домашні діти» не відразу навчаються слухати, розуміти, виконувати певні завдання. 
Помічниками в такому випадку є малі фольклорні жанри, ігри, казки, гумор, цікаві 
сюрпризи. Щодня на заняттях проводяться фізкультхвилинки, динамічні паузи в 
перервах, руханки. Заняття – це лише одна з форм роботи в групі. Час між заняттями 
та відведений на прогулянки використовується для організації руханок, догляду за 
квітами, чергування, іншої трудової діяльності та фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Дієвим, моделюючим, соціальним, комунікативним, культурним інститутом 
виховання, навчання і самореалізації особистості виступає сім’я. Так як у групі 
організовано короткотерміновий режим відвідування, велика увага приділяється 
формуванню культури відповідального батьківства, просвітницькій та спеціальній 
роз’яснювальній роботі з сім’ями вихованців. Педагог ініціює різні форми участі 
батьків в освітньому процесі. Важливе значення мають рекомендації щодо змісту і 
методичних прийомів (ігрових ситуацій, цікавих логічних завдань, зорових диктантів, 
мовленнєвих вправ), які батьки можуть використовувати в домашніх умовах. 

Своєчасність та успішність розвитку дітей дошкільного віку залежить від 
усвідомлення батьками важливості правильного вибору доступних форм здобуття 
дітьми дошкільної освіти та небайдужості, активності, компетентності місцевих 
органів влади, на які покладається основна відповідальність за охоплення всіх дітей 
дошкільною освітою. А ми, нова генерація педагогів дошкільної освіти маємо бути 
готовими до побудови освітнього простору в закладі дошкільної освіти, суголосного з 
цінностями гуманної філософії та педагогіки. Це передбачає сформованість 
гуманістичних цінностей у педагогів, їх особистісної зрілості, широкого світогляду, 
високого рівня освіченості, а також практичну вмілість створювати відповідне 
означеним цінностям освітнє середовище, зокрема інклюзивно спрямоване, будувати 
взаємини з вихованцями на засадах партнерства, здатність до розуміння себе та 
іншого, розуміння конкретної ситуації буття. 
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Інна Шидловська , 
вихователь  

ЗДО № 1 «Теремок»  
Старокостянтинівська міська ОТГ 

 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОСВІТНЬОГО ГЕОКЕШИНГА, 

КВЕСТІВ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Анотація. В статті розкритий алгоритм впровадження освітньої 
технології «геокешинг», квестів в роботу закладів дошкільної освіти, їх роль в 
реалізації завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, 
запропонований перспективний план проведення занять з елементами 
геокешинга та квест – ігор з дошкільниками. 

Ключові слова: технологія геокешингу, квест-гра, карти-схеми, маршрут, 
правила гри, компетентності. 

Сьогодні в умовах реалізації нового Державного стандарту дошкільної освіти 
навчальний заклад, батьки повинні забезпечувати умови для формування 
компетентностей дитини, розквіту її потенціалу. Життя вимагає від нас, педагогів, 
пошуку нових методів і прийомів в роботі з дошкільнятами. Важливим фактором 
ефективності освіти стає впровадження інноваційних педагогічних технологій, що 
відкривають нові можливості виховання і навчання дошкільнят.  

Серед таких інноваційних педагогічних технологій є «Геокешинг», квести. Дані 
технології дозволяють зробити процес навчання актуальним, особистісно-значущим, 
цікавим, продуктивним, творчим. 

Ці форми і ігрові технології прийшли до садочків з дорослого життя, і сказати, 
що їх застосовують у повному обсязі недоречно, найчастіше використовують 
елементи, або проводять у стилі, форматі геокешингу або квесту. Проте, слід все ж 
таки максимально намагатися дотримуватися особливостей організації і проведення 
цих форм, адаптуючи їх для дітей дошкільного віку. «Геокешинг» походить від 
англійського слова, складається з двох частин «гео» – земля, «кеш» – скарб. 
Геокешинг – це захоплююча командна гра, в якій присутні: мандрівка, знаходження 
місця розташування заданих об'єктів, пошук інформації про об'єкти і відповідей на 
питання, розвиток допитливості та пізнавальної активності, уміння спілкуватися і 
знаходити в результаті спілкування потрібну інформацію, вирішувати проблему 
спільно. Автор технології геокешинг Дейв Алмер, який в 2000 році заклав перший 
тайник. Поява гри пов’язана з розвитком супутникових навігаційних систем і зняттям 
доступу пересічних споживачів до їх даних та інтернет-ресурсу. 

Питання геокешингу розглядаються у працях Л. Є. Марченка, Н. О. Рабчун, 
Є. Є. Скуритиної, а також популярних статтях в Вікіпедії та посиланнях в соціальних 
мережах. Ця гра в дитячому садочку проводиться з імітаційними засобами, 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
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пропонуються різноманітні підказки – листи, посилки від казкових героїв, історичних 
постатей та карт-схем, які допомагають в пошуку схованок і скарбів. 

Головна особливість геокешинга для дорослих – це те, що тайники 
створюються в місцях, які володіють природним, історичним, культурними або 
географічним інтересом. Дошкільнята знаходять речі, зрозумілі для них – об’єкти 
природного довкілля, предмети домашнього вжитку пращурів, видатні місця, їх 
зображення тощо як правило в груповому осередку, або на майданчику дитячого 
закладу. Втім, зустрічаються можливості проведення геокешингу у місті, 
навколишньому природному оточенні. З дітьми дошкільного віку використовуються 
тільки елементи цієї захоплюючої гри і проводяться за методикою «освітнього 
геокешинга».  

«Освітній геокешинг» – педагогічна технологія, яка допомагає дитині 
самостійно пізнавати навколишній світ. Суть технології – організація ігрової 
діяльності дітей, що наповнює її розвивально-пізнавальним матеріалом. У цю гру 
грають діти молодшого, середнього, старшого дошкільного віку, вихователі, інші 
фахівці, бажано залучення батьків. Діти молодшого дошкільного віку грають в 
спрощену квест-гру, яка готує їх до геокешинга. Вони ходять в гості один до одного і 
виконують елементарні завдання. Діти середньої групи в квест-грі вже вчаться 
користуватися картами-схемами і пересуваються в приміщенні закладу дошкільної 
освіти, це є підготовкою для повноцінної гри в геокешинг в старшому дошкільному 
віці. Геокешинг можна проводити як короткочасно, так і довготривало, як в групі, так і 
з виходом на ділянку, в інші приміщення дошкільного закладу. 

Для успішного проведення заняття, гри у стилі геокешингу існує декілька 
правил для створення організаційних умов ефективності проведення гри: 

1. Виготовити макет групи, закладу дошкільної освіти, ділянки, що 
знаходиться на території установи. Провести ігри-заняття на орієнтування, уміння 
працювати над макетом, картою-схемою, вміння визначати на них розташування 
різних об'єктів. Організація ігор в команді, вчити домовлятися, обговорювати, слухати 
один одного. 

2. Створити сценарій, дібрати матеріли для кожного завдання, кеші – 
винагороду, підготувати все необхідне для проведення самої гри, метою якої є 
знайти схованку. У сценарії обов’язково слід визначити мету і доцільність гри-
пошуканки, а саме, яким чином вмотивувати команди. 

3. Проведення гри. З дітьми розглядають карту маршруту, діти 
відповідають на питання, які пов’язані з містом схову тайника, роблять фото, 
обговорюють, а потім дотримуються правил гри, покрокової інструкції / карти.  

Важливо, при розділі дітей на команди, зауважити, що команди на певному 
етапі гри, поміняються функціями, а саме та команда, що ховала скарби, стане їх 
шукати, а інша команда замість пошуку – стане їх ховати. 

4. Наприкінці гри діти представляють результат, узагальнюють отримані 
знання, оформляють їх у кінцевий продукт. В кінці всіх випробувань учасників чекає 
заслужена винагорода, призи розраховуються на всю команду і розподіляються між 
гравцями справедливо. 

Акцент в цій грі пересувається на формування у дітей здатності самостійно 
мислити, добувати і застосовувати знання, ретельно обмірковувати прийняті рішення 
і чітко планувати свої дії, а також ефективно співпрацювати в різних за складом 
групах, бути відкритими для нових контактів і зв'язків. Звідси завдання педагога, 
спеціально організувати цю діяльність, створюючи всередині неї атмосферу 
співробітництва, взаємної довіри – дітей один до одного, а також дітей і дорослих.  

При організації геокешинга важливо ,щоб всі учасники дотримувались таких 
правил гри:  

- діяти в команді; 
- не відволікатись від маршруту ; 
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- скарб є спільною знахідкою ; 
- не забути відзначити скарб на мапі ; 
- дотримуватися інструкції.  
Для успішної реалізації всіх етапів, варто використовувати методи: 
• метод мозкової гри: «Мозковий штурм»; 
• метод «відкриттів»,адже пізнавальна діяльність породжує ідею – відкриття; 
• метод індивідуальної і колективної пошукової діяльності, так як пошукова 

діяльність стимулює розумову активність, допомагає знайти вірне рішення з усіх 
можливих. 

• метод діалогічності. Вихователь-вихованець співрозмовники. 
За результатами спостережень більш ефективному проведенню «освітнього 

геокешинга» сприяє дотримання і таких умов: 
• створення відповідного психологічного клімату, доброзичливого ставлення 

один до одного, радісного відношення до пізнання, позитивних емоцій; 
• дотримання принципу «права на помилку»; 
• оптимальне поєднання групових та індивідуальних форм роботи в освітньому 

процесі; 
• врахування індивідуальних, вікових, психологічних особливостей дітей; 
• широке використання ігрової мотивації; 
• інтеграція пізнавальної діяльності; 
• розвиваючий характер завдань на шляху пошуку скарбу. 
Актуальним на сьогодні стало використання в дошкільному закладі квестів. 

Ігрова педагогічна технологія квест – ефективна форма взаємодії учасників 
освітнього процесу. Квест (англ. quest) – це пригодницька гра, під час якої учасники 
розв’язують інтелектуальні, рухові та творчі завдання. Освітній квест тлумачать як 
пошуковий спосіб реалізації освітніх цілей, який, на відміну від власне навчальної 
діяльності, містить елементи сюжету, рольової гри, пов’язаний з розшукуванням 
місць, об’єктів, людей, інформації, використовує ресурси певного середовища або ж 
інформаційні. 

Головна мета квесту – якісне і швидке виконання завдань для досягнення 
певної цілі, за підсумками чого команда або гравець отримує приз. Гра в жанрі квесту 
вимагає від гравців розумових зусиль, тому що ключова роль в цьому процесі 
відведене рішенню різних інтелектуальних завдань та головоломок. Крім цих завдань 
у такій пригодницькій грі використовують рухові завдання – біг з перешкодами, 
підлізання, стрибки в довжину та творчі – складання загадок, малювання карт-схем, 
конструювання, замальовки предметів, природних об’єктів тощо. Важливими 
елементами гри є розповідь і обстеження світу. В квесті гравці шукають різні 
предмети, знаходять їм застосування, спілкуються з героями гри. Ідея гри нескладна 
– команди, пересуваються за певними орієнтирами, виконують завдання. В 
результаті організації такої діяльності, діти виконавши одне завдання, отримують 
підказку до виконання наступного. Це підвищує рухову активність та мотивацію до 
пізнання та дослідження.  

При побудові квесту для дітей дошкільного віку слід дотримуватись таких 
принципів: навігації, доступності, системності, емоційного забарвлення завдань, 
інтегрованості, розумної тривалості, самостійності, можливості вибору, імпровізації. 

Основними критеріями вдалого квесту є насамперед його безпечність для 
учасників, а також оригінальність, логічність, цілісність, відповідність запланованому 
сюжету, створення атмосфери повного занурення у гру. Якісний квест слід будувати 
на комунікаційній взаємодії між гравцями. 

Структура побудови квесту у дошкільному закладі: 
1. Складання плану квесту, чітке формулювання мети, завдань, вибір 

сюжету, визначення приблизної тривалості, . 
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2. Аналіз освітнього середовища та поповнення його у відповідності до 
сюжету та завдань. Складання мапи маршруту (або визначення ключових зупинок). 

3. Проведення гри. 
4. Аналіз досвіду, отриманого учасниками квесту (рефлексія). 
 Для організації і проведення успішного квесту у дошкільному закладі 

слід розробити продуманий і детальний сценарій. Варто звернути увагу, що перше 
завдання повинно бути не занадто складним, таким яке зацікавить, надихне, 
залучить дітей до гри. Наступні завдання мають бути зрозумілі, пробуджувати 
допитливість і не викликати відчуття перевтоми дошкільнят. 

 Для складання маршруту можна використати різні речі:  
• карту – схематичне зображення маршруту; 
• маршрутний лист – де послідовно позначені станції, місця їх 

розміщення, зашифровані слова, загадки, ребуси, відповідь, на які і буде те місце, 
куди подорожують; 

• чарівний клубок – на ньому послідовно прикріплені записки з назвою 
того місця, куди треба вирушити. Поступово розмотуючи клубок, діти переміщуються 
від станції до станції; 

• «чарівний екран» – ноутбук, планшет, мультимедійна дошка, на яких 
послідовно розміщені фотографії, тих місць, куди повинні слідувати учасники. 

Квест – це проблемне завдання, спрямоване на пізнавальну та дослідницьку 
діяльність, розвиток критичного, логічного, аналітичного і творчого мислення дітей. 

Квест поєднує в собі елементи мозкового штурму, тренінгу, гри тощо. 
Під час його проходження задіяні розум дітей, їхні фізичні здібності, уява, 

пам’ять і увага. Окрім цього, дошкільники проявляють кмітливість та організованість. 
Тому квест дає змогу ефективно поєднувати ігрову та навчальну діяльності дітей. 

У сучасній педагогіці найчастіше використовують такі види квестів: 
лінійний , штурмовий, коловий. 
Побудова маршруту – один із найскладніших етапів підготовки квест-гри, 

оскільки обраний шлях має бути безпечним, цікавим та незвичним для дітей. 
Водночас важливо, щоб під час проходження запропонованого маршруту діти мали 
змогу вільно рухатися і діяти самостійно.  

Ще один етап підготовки квесту – виготовлення й розміщення підказок. Їх 
треба сховати так, щоб діти могли знайти їх. Проте пошук не має бути занадто 
простим. 

У старшій групі ігрові квести допомагають формувати не тільки фізичну та 
інтелектуальну готовність до шкільного навчання, але й мотиваційну. 

Щоб дійти до фінішу, учасники мають осмислювати отриману інформацію та 
зрештою відбирати й застосовувати лише потрібну для певного етапу гри. Це 
допомагає розвивати логічне, критичне та творче мислення дошкільників, необхідне 
для навчальної діяльності у школі. 

Щоб досягти успіху, необхідно співпрацювати з іншими членами групи. 
Наприклад, вислухати думку інших, ділитися власними судженнями, допомагати одне 
одному, підтримувати й підбадьорювати слабких гравців, очікувати своєї черги, 
дотримуватися встановлених правил. Така взаємодія навчає керувати власною 
поведінкою та будувати взаємини з однолітками, а також формує емоційно-вольову 
та соціально-особистісну готовність до шкільного життя. 

Квести можна використовувати під час занять, свят, розваг і прогулянок.  
Новий матеріал для квесту добираємо відповідно до вже сформованого 

життєвого досвіду дітей. Так вони зможуть самостійно шукати способи розв’язання 
завдань квесту та застосовувати творчі здібності. Ознайомлюючи дітей із новою 
темою, застосовуємо квест лише як частину заняття. Так діти сприймають 
інформацію більш ненав’язливо та позитивно. 
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Завдання добираємо такого рівня складності, щоб створити ситуацію успіху. 
Діти мають перш за все отримувати естетичну насолоду від роботи та творчого 
пошуку, а не перенапружуватися. Якщо вони не здатні виконати заскладне завдання, 
виникає розчарування, зникає зацікавленість і знижується самооцінка. Утім, і занадто 
легкі завдання не даємо. Вони не потребують зусиль, а отже, дитина не отримує 
задоволення та радості від подолання нової вершини. А от коли докладені зусилля 
дають результат, це мотивує дітей навчатися та досягати поставленої мети. 

Квести мають бути динамічні. Тобто поєднувати як інтелектуальні та творчі, так 
і рухові завдання. Ми складаємо їх так, щоб статичні ігри змінювалися рухливими. 

Отже, квест – це не лише гра, а й засіб підготовки дітей до школи.  
Вивчений досвід колег показав, що «освітній геокешинг» залучає, «притягує» 

до себе не тільки дошкільнят, а й їхніх батьків. Відомо, що жодне виховне або 
навчальне завдання не можна успішно вирішити без плідного контакту з сім'єю.  

Варто використовувати різні форми взаємодії з батьками : 
• консультації з організації геокешинга, бесіди (індивідуальні та групові) 

батьківські збори, на яких батьки дізнаються про форми реалізації технології 
«освітнього геокешинга», його можливості і вплив на розвиток дитини; 

• короткі інтернет- повідомлення про організацію квестів; 
• рекомендації з використанням відеоматеріалів; 
• короткі відео повідомленням про успіхи дітей у групі вайбер; 
• розміщення інформації на сайті днз. 
• «домашні завдання» для батьків і дітей у формі гри «Здійсніть екскурсію 

до задуманого об'єкта», де батькам спільно з дітьми пропонуються записки-
орієнтири, які в підсумку призводять до задуманого. 

Отже, використання освітньої технології «геокешинг», квестів у закладах 
дошкільної освіти посилюють у дітей дошкільного віку мотивацію до пізнання , вміння 
спілкуватися, вчать критично мислити, вирішувати нестандартні ситуації. Вони також 
сприяють розв’язанню поставлених завдань, формуванню ключових 
компетентностей та наскрізних вмінь, що є спільним для дошкільної та початкової 
освіти.  

Дані технології та розроблене перспективне планування допоможе педагогам 
успішно вирішувати завдання, визначені Базовим компонентом дошкільної освіти та 
підготувати вихованців до навчання у Новій українській школі. 

 
Перспективний план проведення 

занять-ігор з елементами геокешинга і квест-гри з дітьми дошкільного 
віку 

№ з/п Місяць Тема Мета і завдання 

Молодший дошкільний вік 

 1 Вересень «Пошук 
невідомої казки» 
(квест-гра з 
елементами 
мнемотехніки) 

Повторити і закріпити назви і зміст відомих дітям 
казок, розвивати акторські здібності, вміння 
уважно слухати питання і відповідати на них та 
складати із частин ціле; формувати вміння 
передавати зміст казок за допомогою 
мнемотаблиці; виховувати чуйне, добре 
ставлення до казкових героїв, бажання 
допомогти їм у важкій ситуації. Розвивати 
спостережливість, увагу, логічне мислення, 
уміння працювати в команді; прищепити інтерес 
до нової форми ігрової діяльності  
(квест-гра). 

 2 Грудень «В пошуках 
новорічних 

Організація дозвілля дітей, створення чарівної 
новорічної атмосфери. Закріпити і розширити 
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подарунків» 
(квест-розвага) 

знання дошкільнят про зиму, про новорічне 
свято, традиції. Розвиток творчих здібностей 
малят. Розширення кругозору; сприяти 
об'єднанню колективу, умінню дітей працювати в 
команді. 

 3 Березень «Загублена 
скриня» 
(заняття з 
елементами 
геокешинга) 

Закріплювати вміння дітей виконувати дії за 
вказівкою вихователя, розрізняти, вибирати й 
співвідносити, називати кольори. Закріпити 
поняття «великий – малий», «широкий – 
вузький», «один – багато», вміння орієнтуватися 
щодо просторових відношень «високо – низько», 
«далеко – близько», вміння вибирати предмети з 
орієнтуванням на їх форму (куля). Розвивати 
вміння знаходити підказки для виконання 
завдань. Створити радісну і веселу атмосферу, 
сприяти емоційному сприйняттю, активізувати 
малят за допомогою виконання різноманітних 
рухових дій спільно з однолітками. Виховувати 
вміння домовлятися один з одним. 

 4 Червень «Дивовижна 
знахідка» 
(квест-гра на 
прогулянці) 

Вправляти рухові вміння дітей (стрибки з обруча 
в обруч, ходьба змійкою, ходьба з переступанням 
предметів, пролізання у тунелі). Формування 
позитивних емоцій для розвитку динамічної 
активності дітей. Розвивати спостережливість, 
увагу, логічне мислення, уміння працювати в 
команді, 
і підготовку до тривалих динамічних 
навантажень. 

Середній дошкільний вік 

 1 Вересень «Пошук 
лікарської 
рослинки для 
хворого Лисиня» 
(гра-квест з 
елементами 
геокешінга та 
тімбілінгу) 

Закріпити знання про дерева, кущі, рослини 
(лікарські); удосконалювати вміння правильно і 
швидко відповідати на запитання. 
Розвивати уяву, творчі здібності, активізувати 
мова. Продовжувати формувати готовність до 
спільної діяльності, а також розвивати вміння 
домовлятися, самостійно вирішувати проблемні 
ситуації освітнього характеру. Залучати до 
активної участі в квест-грі. 

 2 Листопад «Світлофор із 
Квіткового 
міста» 
(квест-гра) 

Закріплювати знання дорожніх знаків, правил 
безпечної поведінки на дорозі; удосконалювати 
вміння взаємодіяти під час різних видів 
діяльності. 

 3 Січень «Казкова країна 
Мультляндія» 
(заняття з 
елементами 
квесту) 

Активізувати мовну і розумову діяльність дітей. 
Формувати мовленнєву компетенцію дітей, 
вживання слів – ознак та слів – дій 
на позначення настрою та емоційного стану. 
Формувати вміння передавати настрій кольором. 
Вправляти у складанні простого розповідного 
речення з прийменниками –в-, -на-, -під-, -між- за 
допомогою Кілець Луллія. Узгоджувати різні 
частини мови в роді, числі та відмінку. 
Удосконалювати навичку складання речень з 
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опорою на зорові орієнтири. Виховувати 
впевненість,  
почуття власної гідності, культуру спілкування, 
доброзичливість і емоційну  
чуйність. 

 4 Березень «Мандруємо 
світом» 

Розширювати уявлення про різні країни планети 
Земля; заохочувати до перегляду слайдів про 
мандрівки людей різними країнами світу 
(Америка, Китай, Єгипет); збагачувати знання 
дітей про подорожі та речі, які необхідні 
мандрівникам; формувати знання про те, що ми 
живемо в найкращій країні - Україні, належимо до 
українського народу, розмовляємо рідною 
українською мовою, та елементарні уявлення про 
найближче й дальнє людське довкілля, про 
існування різних країн і народів; розвивати 
інтерес до самостійного вирішення пізнавальних, 
творчих завдань, вміти виходити зі складних 
ситуацій. 

 5 Травень «У пошуку 
капсули» 
(геокешинг) 

Розвивати у дітей витривалість і підготовку до 
тривалих динамічних навантажень; сприяти 
формуванню у дітей знань, умінь, навичок за  
орієнтуванням і топографії; створення 
психологічного настрою на новий вид  
діяльності. 

Старший дошкільний вік 

 1 Вересень «Екологічна 
стежина» 
(екологічний 
квест з 
елементами 
«геокешинга») 

Формування екологічної культури дітей, 
узагальнення і закріплення знань дітей по 
екології через «геокешинг». Систематизувати 
знання дітей з екології, закріпити знання про 
явища осінньої природи, про рослини, птахів, 
тварин; сприяти становленню у дітей уявлень 
про правильну поведінку в лісі. Формувати 
основи екологічної грамотності, розвивати вміння 
орієнтуватися в групі по карті – схемі, визначати 
напрямок маршруту. Виховувати вміння 
працювати в команді, дотримуватися правил гри. 

 2 Листопад «Пошук скарбу 
від фіксика 
Нулика» 
(квест-заняття з 
елементами 
гекешинга) 

Удосконалювати вміння називати слова однакові 
за звучанням, але позначають різні поняття, 
визначати місце заданого звука у слові, 
визначати кількість складів у заданих 
словах,називати предмети одним словом, 
добирати слова на останній звук «ланцюжок», 
розвивати у дітей логічне та аналітичне 
мислення, вміння орієнтуватись на місцевості по 
карті-схемі, визначати напрямок маршруту. 
Продовжувати формувати у дітей такі якості, як 
уважність, кмітливість, дружбу, взаємодопомогу, 
вміння отримувати радість і задоволення від ігор 
розвиваючого характеру. 

 3 Січень «Космічна 
мандрівка» 

Уточнити і систематизувати уявлення дітей про 
космос. Розширювати кругозір дітей; 
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(квест-ігри) закріплювати знання і уявлення про предмети і 
явища навколишнього світу; розвивати 
пізнавальний інтерес дітей; збагачувати і 
активізувати словник по темі «космос»; 
виховувати почуття відповідальності, 
взаємодопомоги; створити радісну атмосферу. 

 4 Березень «У пошук до 
математичної 
країни» 
(квест-заняття) 

Удосконалювати навички рахунку; розвивати 
вміння співвідносити число з кількістю предметів; 
закріплювати вміння впізнавати і називати 
геометричні фігури і тіла (куля, куб, циліндр, 
конус, піраміда); формувати уявлення про 
складання і віднімання сукупностей предметів; 
закріплювати вміння вирішувати прості 
арифметичні задачі, використовуючи логічне 
мислення. Розвивати просторову уяву, дрібну 
моторику рук, вміння орієнтуватися на аркуші 
паперу, пізнавальний інтерес;виховувати дружні 
взаємини між дітьми, звичку займатися спільно. 

 5 Травень «Цікаві пригоди» 
(квест-гра з 
елементами 
геокешінга та 
тімбілінгу) 

Закріпити знання дітей про властивості води 
(смак, колір, запах, стан), закріпити назви різних 
професій (вміння відгадувати загадки), вміння 
визначати та поєднувати предмети й об'єкти за 
характерними ознаками, закріплювати знання 
дітей про тваринний світ. Розвивати у дітей 
логічне та аналітичне мислення, вміння 
орієнтуватися на місцевості по карті-схемі, 
визначати напрямок маршруту, інтерес до 
самостійного вирішення пізнавальних, творчих 
завдань. Розвивати швидкість, спритність, вміння 
долати перешкоди (лабіринт),вміння 
співпрацювати у команді. 

 6 Липень «Острів скарбів» 
(розважальний 
квест) 

Дати дітям позитивні емоції. Розвивати логічне 
мислення, комунікативні здібності, партнерські 
відносини, силу, витривалість, терпіння, вміння 
доводити справу до кінця. Розвивати у дітей 
уміння орієнтуватися на місцевості по карті – 
схемі, визначати напрямок маршруту.  
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. Пізнавальна діяльність – є одним з головних чинників розвитку 

дитячої особистості. Пізнавальний розвиток здійснюється за різними напрямами 
програми. Саме дошкільний вік характеризується бурхливим розумовим 
розвитком, темп якого уповільнюється. Ось чому важливо максимально 
використовувати потенційні можливості дітей з метою розвитку їх пізнавальних 
здібностей. 

Ключові слова: пізнавальні здібності, освітні процеси, творчі завдання, 
освітні програми, освітня діяльність, індивідуальність, практична діяльність, 
активізація навчання, повноцінний розвиток особистості. 

На сучасному етапі розвитку дошкільної освіти важливим завданням є 
формування особистості дитини, яка у дорослому віці зможе творчо мислити, здатна 
ефективно діяти, проектувати, винаходити, конструювати нове, розв’язувати творчі 
задачі. Тому розвиток пізнавальних здібностей стає одним з пріоритетних завдань як 
освіти, так і педагогічної науки. 

Питання розвитку пізнавальних здібностей дітей постійно привертає увагу 
дослідників, оскільки взаємодія людини із навколишнім світом можлива тільки 
завдяки її активній пізнавальній діяльності. Пізнавальна активність є одним з 
головних чинників розвитку дитячої особистості. Саме тому в усіх розділах чинних 
освітніх програм значна увага приділяється розвитку пізнавальних здібностей дітей у 
освітньому процесі [2, с. 49]. 

В Україні існує декілька альтернативних програм виховання та навчання дітей 
дошкільного віку і кожна з них велику увагу приділяє саме розвитку пізнавальних 
здібностей з позицій гуманістичного підходу до кожної дитини. Такі програми, як 
«Впевнений старт», «Дитина», «Українське дошкілля» чітко вказують не те, що 
пізнавальні здібності є одним з головних чинників розвитку дитячої особистості, 
розвитку її індивідуальності. Аналіз зазначених програм показав, що проблема 
розвитку пізнавальних здібностей дошкільника розглядається в усіх розділах із 
здійснюються у процесі всієї освітньо-виховної роботи вихователів з дошкільнятами. 
В кінці кожного розділу подаються показники за освоєння програм. Кожна програма 
орієнтує вихователів і батьків у тому, що можуть і повинні знати та вміти діти. Крім 
цього,важливого значення набуває співпраця ЗДО з родиною в розвиткові 
особистості дитини в цілому. Зокрема, особливу роль у розвитку пізнавальних 
здібностей дитини, розвитку її особистості усі програми відводять батькам, адже 
вони, її перші вчителі. 

Пізнавальний розвиток, як наголошується у перерахованих програмах 
здійснюється за такими напрямами як українське народознавство (відомості про 
особливості та побутовий уклад життя українців) та надання інформації про 
навколишній світ (природа, соціум). Крім того у змісті програм наголошено 
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навдосконаленні логіко-математичної сфери та опанування основами економічних 
знань. Реалізація окреслених векторів освіченості дитини у підсумку має сформувати 
у старшого дошкільника пізнавальний інтерес. Це утворення, за змістом, повинно 
виявлятися у проявах зацікавленості до оточуючого середовища, а також до соціуму 
зі стосунками між його членами [3, с. 6].  

Необхідно наголосити, що для розвитку пізнавальних здібностей дітей 
дошкільного віку необхідно дотримуватися наступних педагогічних вимог:  

розширення інформаційного поля: допитливість старших дошкільників вже 
стосується подій, які відбуваються у соціальній сфері (стосунки між дітьми, 
дорослими, родичами), звичаїв українського народу, моральних категорій (добро, 
справедливість тощо), інтересу щодо подій, які відбуваються в країні, просторових і 
часових зв’язків; 

забезпечення емоційно-образного спілкування дітей з оточуючою дійсністю та 
з дорослими: для того, щоб дитина дошкільного віку діяла в певному напрямку, могла 
звернути увагу на той чи інший предмет, необхідно цей предмет зробити емоційно 
привабливим, таким, який би пробуджував позитивні почуття. Розвинене образне 
мислення робить будь-яку діяльність більш успішною і повноцінною. Образна пам’ять 
має більші переваги як в полегшенні засвоєння, так і в обсязі і якості, і збереженні 
засвоєних знань. Таким чином сухий програмний матеріал краще і ефективніше буде 
засвоюватися дітьми, якщо його зміст буде втіленим в образній формі;  

створення оптимальних умов для самостійної практичної діяльності кожного 
вихованця, ураховуючи індивідуальні особливості: під якістю освіти розуміють не 
набуття дитиною певної суми знань, а її вміння здобувати їх самостійно. При 
проведенні роботи з дошкільниками необхідно ставити перед дітьми проблему, яку 
вони можуть самі вирішити, використовуючи свій досвід, спостерігаючи за тими чи 
іншими явищами і подіями. Необхідно дітям так ставити запитання, щоб малюки 
мали змогу висловити свою точку зору, а не просто відтворити раніше почуте. Це 
запитання типу: Що? Де? Коли? Чому? Навіщо? Як? Суть цього прийому – 
необхідність вести діалог з дошкільниками, ставити дитину в центр взаємодії на 
заняттях. Це стимулює прояв особистісної активності дитини, викликає радість і 
задоволення від того, що її думка є важливою. Тому дуже важливим є ведення 
діалогу з дошкільниками не з авторитарної позиції, а з позиції рівноправного 
партнера, який запрошує до співпраці [1, c. 13] 

Висновок. Проблема формування пізнавальної активності дітей дошкільного 
віку – одна з найактуальніших, оскільки взаємодія людини з довкіллям можлива 
завдяки її інтересу, активності та діяльності. Активність є неодмінною передумовою 
формування розумових якостей особистості, її самостійності та ініціативності.  

Реалізація пізнавальної активності забезпечує дитині мимовільне пізнання 
світу, перевтілення невідомого у відоме, забезпечує творче відображення образів, 
становлення сенсорних та перцептивних еталонів, що формує первинні знання 
дитини про світ.  

Отже, розвиток пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку, здійснюється в 
різних аспектах всіх розділів програм виховання та навчання у ЗДО та сприяє 
активізація навчання, формування у дітей позитивного ставлення до процесу й 
результатів своєї праці та повноцінному розвитку особистості. 
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МЕТОД НАОЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ І МНЕМОТЕХНІКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Анотація.Запропонована стаття спрямована для впровадження методу 

наочного моделювання і мнемотехніки в різних сферах пізнавальної діяльності 
дошкільнят згідно вимог програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське 
дошкілля» та Базового компоненту дошкільної освіти (Державний стандарт 
дошкільної освіти) нова редакція.Основною метою даної статті є допомога 
вчителям-логопедам, вихователям і батькам в оволодінні методикою та 
формами організації роботи з розвитку зв’язного мовлення дітей на основі 
наочного моделювання і мнемотехніки. 

Ключові слова: діти дошкільного віку, «зона найближчого розвитку», 
ейдетика, метод моделювання, мнемотаблиця, мовлення, мовленнєве спілкування, 
мовленнєвий розвиток, наочні моделі, піктограми, схеми-моделі. 

Мовленнєве спілкування є одним із перших видів діяльності, яким дитина 
оволодіває в онтогенезі; воно є універсальною умовою розвитку особистості в період 
дошкільного дитинства. У процесі різнопланового спілкування в ігровій діяльності 
дитина пізнає природний, предметний і соціальний світ, що її оточує, в його цілісності 
і різноманітності; формує і розкриває свій власний внутрішній світ, свій образ «Я»; 
засвоює і створює культурні цінності, виступає при цьому активним суб’єктом 
взаємодії.  

Мовленнєвий розвиток дитини є головним інструментом, за допомогою якого 
вона встановлює контакт із довкіллям і завдяки якому відбувається соціалізація 
дитини.  

Своєчасний і якісний розвиток зв’язного мовлення (діамонологічного 
складника) – важлива умова повноцінного мовленнєвого розвитку випускника 
закладу дошкільної освіти.  

Важливе місце в системі засобів розвитку мовлення дошкільників займає 
використання наочності, за допомогою якої педагог має можливість перетворити 
мовленнєву діяльність дошкільників у цікавий і доступний дітям вид діяльності.  

Л. А. Венгеру вдалося виявити специфічний засіб розвитку мовлення 
дошкільників – наочні моделі, в яких малюк відтворює структуру об’єктів і зв’язків між 
ними. Цей метод є одним із перспективних методів реалізації розумового виховання 
та розвитку мовлення дошкільників, так як мислення малюків відрізняється 
предметною образністю та наочною конкретністю. 

Дошкільний вік – важливий період в житті людини. У віці від 3 до 7 років 
формується основа майбутньої особистості, задатки фізичного, розумового, 
морального розвитку дитини.  

Використання замісників, символів, моделей в різних видах діяльності – 
джерело розвитку розумових здібностей і творчості в дошкільному віці. Різноманітні 
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програми виховання і навчання дітей, а саме програма «Розвиток» під редакцією 
Л. А. Венгера, доктора психологічних наук дає таку можливість. Але будувати роботу 
по цій програмі, повністю зберігаючи всі заняття по різним розділам програми, 
неможливо. Мене зацікавила можливість використання схем-символів на заняттях по 
ознайомленню з оточуючим, під час ознайомлення з художньою літературою, а також 
з метою активізації мовленнєвої діяльності дітей та поповнення словникового запасу. 
Адже саме через красу слова ми можемо більш повноцінно сприймати оточуючий 
нас світ, відчувати його неповторність, відкритість, довірливість і, водночас, 
незахищеність.  

Ейдетика – що це? Ейдетика – це здатність запам’ятовувати яскраві образи і 
з легкістю їх відтворювати. Ейдетизм у більшості дітей добре розвинений. Вони 
уявляють собі предмет, чітко «бачать» його перед собою. Система ейдетики навчає 
дітей запам’ятовувати без зазубрювання. За основу беруться асоціації та характерні 
особливості предметів чи явищ.  

Ейдетика залучає всі аналізатори дитини, дозволяє не лише почути чи 
побачити, але й помацати, скуштувати, понюхати, подає нове через добре знайомі 
дітям образи. Таким чином відбувається розвиток усіх видів пам’яті і, як наслідок, 
ефективність навчання покращується.  

Ейдетика сприяє гармонічному розвитку обох півкуль головного мозку, робить 
більш гармонічними і самих дітей. Вони стають більш трудолюбивими, краще 
навчаються, пам’ять та здатність концентрувати увагу зростають. Сприйняття дітьми 
оточуючого світу стає більш позитивним, а психіка більш стійкою. Покращуються 
взаємовідносини дітей з оточуючими. І ще одна важлива перевага ейдетичного 
навчання – діти навчаються з радістю.  

Використання схем-символів в роботі з дітьми дошкільного віку відповідає 
особистісно-орієнтованій моделі навчання, за якої враховуються індивідуальні 
особливості дитини, допомагає встановити з вихованцями – партнерські стосунки, 
створити атмосферу емоційної довіри та розкутості.  

Символи дозволяють дитині зберігати в пам’яті набагато більшу кількість 
інформації, стимулюють розвиток уваги, сприймання, фантазії, уяви, активізують 
зв’язне мовлення, допомагають здійснювати синхронний розвиток дітей. Під час 
роботи з схемами-символами малюк вже не є пасивним спостерігачем або слухачем, 
він є центром творчої діяльності.  

Принципи роботи за системою ейдетики  

 Радісна, весела атмосфера.  

 Мобільність і доступність ігрового матеріалу.  

 Поділ інформації відповідно до особливостей кожної дитини.  
Методи роботи за системою ейдетики  

 Метод піктограм (піктограми – маленькі прості малюночки, значки, в яких 
виділяються суттєві ознаки предмета або поняття).  

 Метод Цицерона.  

 Метод входження.  

 Метод кодування інформації.  
Конструювання заняття з використанням елементів ейдетики формує новий 

підхід до освітніх та виховних технологій, який дозволить кожній дитині комфортно, 
легко та з задоволенням здобувати нові знання в будь-якому віці. Саме тому вже в 
закладі дошкільної освіти необхідно: навчати запам’ятовувати новий матеріал 
швидко і якісно, збільшувати обсяг пам’яті дітей, розвивати творчу уяву, фантазію, 
образне мислення дітей, навчати мислити послідовно, асоціативно, розвивати 
просторову орієнтацію та уявлення, тренувати вміння розслаблюватись, швидко 
знімати втому, знаходитись у доброму настрої.  
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Застосування образів-символів мовних звуків у корекційній роботі з дітьми дає 
змогу повніше використовувати резерви розумового розвитку дитини, створює 
відповідне предметно-стимулююче середовище, яке забезпечує формування 
сенсомоторної цілісності дітей (емоційності, інтелекту, волі), підтримує єдність думки, 
почуттів і дій. 

Важливо й те, що практика застосування символів ураховує відоме вчення Л. 
Виготського про «зону найближчого розвитку». Спочатку дитина навчається 
правильно вимовляти звук із допомогою дорослого та певного образу-символу; потім 
зважає лише на символ; а згодом обходиться вже без нього (в міру автоматизації 
вимови). Упровадження цієї технології у практику стимулює перехід зони 
найближчого розвитку в актуальний розвиток самокорекції звуків. На початковому 
етапі автоматизація звука за допомогою символу відбувається на рівні механічного 
засвоєння, а з часом поступово переходить на рівень свідомого використання знань 
та орфоепічних навичок.  

У роботі застосовую такі принципи:  

 Активізація різних видів аналізаторів (зорового, слухового).  

 Формування та розвиток пізнавальної діяльності – спостережливості, 
уваги, пам’яті, мислення.  

 Стимулювання інтересу.  
Спираючись на ейдетику, розробила відповідні прийоми використання образів-

символів у логопедичній роботі з дітьми.  
1. Прийом фонетичних асоціацій.  
2. Прийом оживлення символу.  
3. Прийом перевтілення.  
4. Прийом активізації відчуттів дитини.  
5. Прийом зацікавлення. 
Використовуючи символи дитині значно легше засвоїти поняття, коли воно не 

тільки показане вчителем-логопедом на собі, а й позначене зрозумілим, близьким 
для дитини образом, легким для сприймання.  

Використовуючи у роботі прийоми ейдетики, ми підтримуємо інтерес дітей до 
пізнання навколишнього світу, розвитку вміння спілкуватися. Після таких прийомів 
діти можуть легко й невимушено висловлювати свої думки, стають дружелюбними, у 
них спостерігається збагачення словникового запасу. Більшість дітей вільно 
складають творчі розповіді, використовуючи власний досвід, набувають впевненості 
у своїх силах і здібностях, що особливо важливо для цієї категорії дітей.  

Завдяки використанню схем-символів у дітей збагачується словниковий запас, 
вони правильно будують прості речення, складають зв’язні і творчі розповіді. 

Використовуючи символи дитині значно легше засвоїти поняття, коли воно не 
тільки показане вчителем-логопедом на собі, а й позначене зрозумілим, близьким 
для дитини образом, легким для сприймання. Символи використовую на всіх етапах 
корекційної роботи. Це дає можливість активізувати всі види аналізаторів, що значно 
пришвидшує навчальний процес і сприяє ефективності роботи.  

У роботі використовую такі види символів:  

 символ – орган артикуляції;  

 символ – артикуляційна позиція;  

 символ – звук;  

 символ – артикуляційна вправа.  
Метод наочного моделювання полегшує процес вивчення дітьми віршів, 

загадок, скоромовок, так як вони самі можуть їх «читати». Поступово пам’ять 
дошкільників зміцнюється, образне мислення розвивається, вони набагато краще, 
легше та емоційніше запам’ятовують тексти, більші за обсягом. Розучування стає 
для дошкільників справою веселою, емоційною, і при цьому зміст тексту – відчутним, 
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видимим, таким, що можна уявити. Адже одне з правил зміцнення пам’яті й мови 
говорить: коли вчиш, записуй, малюй схеми, кресли графіки.  

Використовуючи творчий потенціал та рівень сформованості психічних 
процесів у дітей високого рівня розвитку, проводжу роботу, спрямовану на зворотний 
зв’язок, тобто створення схем-моделей самими дітьми. Діти з високим рівнем 
розвитку схематично зображують знайому загадку, а діти з низьким і середнім рівнем 
– відгадують. Це сприяє налагодженню товариських стосунків, формуванню 
адекватної самооцінки у дітей, а головне – підготовці малюків до оволодіння 
програмними завданнями в школі.  

Використовуючи метод моделювання, педагог і дитина зображують предмети, 
явища, дії, поняття, епізоди тексту за допомогою спрощених схематичних зображень 
– символів, знаків. Схематизований образ відображає найбільш істотні зв’язки і 
властивості предметів. Наочне моделювання успішно використовують для 
повідомлення дітям різноманітних знань, а також як засіб розвитку розумових і 
мовленнєвих їх здібностей. В основі методу лежить використання замінника (моделі), 
яким можуть слугувати схеми, креслення, плани, умовні позначення, стилізовані й 
силуетні зображення, піктограми й інші предмети. 

У ході використання прийому наочного моделювання діти знайомляться з 
графічним способом подання інформації – моделлю. Умовними замінниками 
(елементами моделі) можуть виступати символи будь-якого характеру:  

 геометричні фігури;  

 символічні зображення предметів (умовні позначення, силуети, контури, 
піктограми);  

 плани й умовні позначення, використовувані в них, тощо.  
У корекційно-розвивальній роботі з дітьми із ЗНМ також використовую наочні 

моделі, вони допомагають: цілеспрямовано розвивати мовлення дітей, збагачувати 
їхній активний словник, закріплювати навички словотворення, формувати й 
удосконалювати вміння використовувати в мовленні різні конструкції речень, 
описувати предмети, складати розповіді. 

Під час ЗНМ етап автоматизації звуків затягується, дитині довго не вдається 
правильно вимовляти поставлений звук у складах і словах, не говорячи вже про 
фразу. Багаторазове повторення одного й того ж мовленнєвого матеріалу стомлює 
дитину. Нерідко зустрічаюся з необхідністю урізноманітнити прийоми своєї роботи, 
щоб утримувати увагу дітей упродовж заняття. На етапі автоматизації звуків також 
доречно використовувати наочне моделювання.  

Дуже зручно автоматизувати звуки з використанням мнемодоріжок. Прийом 
символізування – це найкоротший шлях до формування процесу запам’ятовування і 
точної передачі інформації, що вимагає дослівного повторення.  

Суть полягає в тому, що на кожне слово або маленьке словосполучення 
добирають картинку (зображення); таким чином, весь вірш замальовують 
схематично. Після цього дитина по пам’яті, використовуючи графічне зображення, 
відтворює вірш повністю. На початковому етапі дорослий пропонує готовий план-
схему, надалі під час навчання дитина також активно включається в процес 
створення своєї схеми.  

У своїх розповідях, діалогах діти будують, здебільшого, однотипні речення, 
повторюють відповіді один одного, уникають поширених і складних речень частіш за 
все тому, що в їх активному та й у пасивному словнику не вистачає слів, щоб 
висловити власну думку, розповісти про свої почуття, ставлення до обраного об’єкту. 
Тому під час роботи за методом наочного моделювання потрібно приділяти значну 
увагу збагаченню словникового запасу дітей і, насамперед, вмінню добирати епітети 
та порівняння. 

Засвоїти навички словотворення допомагають всілякі піктограми. Вони 
дозволяють відпрацьовувати такі словотворчі моделі: зменшувально-пестливі 
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суфікси, утворення однини та множини, утворення присвійних прикметників, 
узгодження числівника з іменником та ін.  

Робота з піктограмами сприяє розвитку у дитини відчуття системної будови 
мовлення.  

Пропонуючи дітям будь-яку лексико-граматичну вправу, показую відповідну 
піктограму; діти вже знають, які слова їм слід придумати чи утворити. 

Найпозитивнішим моментом у використанні піктограм, на мій погляд, є те, що 
мовлення педагога зводиться до мінімуму – він показує піктограму, а дитина утворює 
потрібне слово. Піктограми можна змінити, доповнити – все залежить від творчості 
педагога. 

На використанні наочних моделей засновано багато методів дошкільного 
навчання; наприклад, метод навчання дошкільників грамоти, розроблений 
Д. Б. Ельконіним та Л. Є. Журовою, передбачає побудову і використання наочної 
моделі (схеми) звукового складу слова. Цей метод використовують у різних 
модифікаціях як при навчанні дошкільників, що нормально розвиваються, так і дітей 
дошкільного віку з порушеннями мовлення. Схеми і моделі різних структур (склади, 
слова, речення, тексти) поступово привчають дітей до спостереження за мовленням. 
Схематизація і моделювання допомагають дитині побачити, скільки і яких звуків є у 
слові, послідовність їх розташування, зв’язок слів у реченні й тексті. Це розвиває 
інтерес до слів, звуків мови, спілкування. Під час використання різних схем 
змінюється характер діяльності дітей: вони дістають можливість не лише чути своє 
або звернене до них мовлення, але й бачити його елементи. Дитина опановує 
операції аналізу й синтезу на наочно поданому матеріалі. 

Широкого використання метод наочного моделювання набув у роботі над 
зв’язним мовленням. Поступово діти запам’ятовують опорні картинки і складають 
невеликі описові розповіді. У середніх і старших групах під час складання описової 
розповіді можна використовувати таблиці зі схематичними зображеннями. Діти 
запам’ятовують послідовність розповіді. Такі схеми складають окремо для кожної 
лексичної теми, і вони є універсальними для будь-якого предмета. Слід зазначити, 
що старшим дошкільникам із ЗНМ сповна доступна робота за схемами, проте 
практика показала, що дітям цієї категорії потрібно більше часу для ознайомлення і 
запам’ятовування кожної окремої схеми. Надалі діти самостійно складають розповіді, 
використовуючи опорні картинки. Під час формування у дітей навички складання 
описової розповіді бажано проводити попередню роботу з накопичення словника, що 
включає обігрування кожної частини схеми.  

Моделювання можна використовувати в роботі над усіма видами зв’язного 
висловлювання: переказ, складання розповідей за картиною й серією картин, 
описова розповідь, творча розповідь.  

Наочна модель висловлювання виступає в ролі плану, що забезпечує 
зв’язність і послідовність розповідей дитини. 

Мнемотехніка використовує природні механізми пам’яті мозку і дає можливість 
повністю контролювати процес запам’ятовування, збереження і пригадування 
інформації. 

Слід відмітити, що здатність запам’ятовувати залежить в першу чергу не від 
пам’яті, а від мислення і уваги. Порушення у роботі цих психічних процесів зробить 
практично неможливим довільне запам’ятовування. 

У дітей з мовленнєвими порушеннями дуже важливо розвивати наочно-
образне мислення, використовуючи символи, замісники, графічні аналогії, схеми, які 
лежать а основі утворення додаткових асоціацій, які полегшують запам’ятовування і 
збільшують об’єм пам’яті, що і складає суть мнемотехніки. Адже саме символи і 
знаки складають основу звукобуквеного аналізу слів, математичних уявлень. Опора 
на візуальний образ важлива і обов’язкова, адже якщо під час відтворення тексту цей 
зоровий образ не виникає в уявленні, то дитина не розуміє цього тексту.  
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За допомогою картинно-графічного плану, поданого у вигляді піктограм і 
наочних картинок, діти вчать і складають загадки. 

Сучасна освіта вимагає від педагога не тільки майстерності та вдосконалення 
методики роботи, але й особистісно-зорієнтованого підходу до навчально-
корекційного процесу. Ураховуючи знання індивідуальних особливостей дитини, ми 
спонукаємо її до активного особистісного здобуття знань, формування логопедичних 
навичок та вмінь. Провідними пізнавальними процесами є мислення й уява. Усім 
добре відомо, що мислення нероздільно зв’язане з мовленням. Красиве, граматично 
правильно оформлене мовлення – запорука успішного навчання. Саме тому важко 
переоцінити роль логопедичної корекції на розвиток усного та писемного мовлення 
дітей. За результатами обстеження мовлення певна частина дітей мають проблеми з 
правильної звуковимови, тому визначаються шляхи їхнього подолання індивідуально 
для кожної дитини. Постійний пошук педагогом нових методів та прийомів роботи 
дозволяє вдосконалити пізнавальну діяльність дітей. Використання нетрадиційних 
методів та прийомів залучає дітей-логопатів до активної особистої участі в діяльності 
з формування правильної звуковимови, корекції та розвитку зв’язного мовлення. 

Рівень сформованості психічних процесів відіграє значну роль в ефективності 
логопедичної допомоги. Вчитель-логопед користується різноманітними прийомами 
для формування довільної уваги, розвитку обсягу, переключення уваги, розвитку 
мислення та інше. Використання мнемоністичних засобів, безумовно, неможливо без 
певних знань, у тому числі про особливості пам’яті. 

Саме це допомагає дітям міцно зафіксувати певну інформацію. Тому в роботі з 
дітьми-логопатами дошкільного віку доцільно використовувати різноманітні ігри та 
іграшки, вірші та тексти, що дозволяють краще запам’ятати матеріал. 

Особливе місце в роботі з дітьми-логопатами займає дидактичний матеріал у 
формі мнемотаблиць, що значно полегшують дітям оволодіння навичками 
правильної звуковимови та фонематичного аналізу. 

Можна сказати, що використання мнемоністичних таблиць допомагає дітям 
практично оволодіти навичками звукового аналізу та синтезу, виправити спотворену 
звуковимову. Дитина розуміє, навіщо виконує те чи інше завдання, учиться виділяти 
навчальну мету. Це дає змогу проводити навчальний процес усвідомлено, успішно 
диференціювати звуки, які найчастіше плутають логопати (за ознаками дзвінкості – 
глухості, свистячі – шиплячі, сонорні, африкати). Мнемоністичні таблиці необхідно 
використовувати продумано, цілеспрямовано та систематично.  

Таким чином, використання різноманітних мнемоністичних прийомів дозволяє 
впорядкувати складну інформацію, розташувати в певній послідовності. Це дозволяє 
дошкільнятам засвоїти потрібну інформацію значно краще та зберегти її на довгий 
термін, а пригадування не викликає в дитини значних зусиль. Діти швидше 
оволодівають правильною звуковимовою та навичками фонематичного аналізу та 
синтезу, зв’язним мовленням. У свою чергу це не тільки впливає на успішність 
навчання логопатів, але й формує в них бажання активно здобувати знання надалі. 

Особливе місце в роботі з дітьми займає також використання мнемотаблиць як 
дидактичний матеріал. Мнемотаблиця – це схема, у яку закладена певна інформація.  

Опанування прийомів роботи з мнемотаблицями значно скорочує час 
навчання та водночас розв’язує завдання, спрямовані на розвиток основних 
психічних процесів – пам’яті, уваги, образного мислення, перекодування інформації, 
тобто перетворення з абстрактних символів в образи, розвиток дрібної моторики рук 
при частковому або повному графічному відтворенні.  

А. Ланникова в переказуванні казок пропонує використовувати три види 
моделювання: серіаційне, рухове, часово-просторове. У старшій групі в основному 
використовується часово-просторове моделювання казок. Проте перш, ніж 
застосовувати такий складний для дітей вид діяльності, потрібно розпочати роботу з 
простого – серіаційного – моделювання казок.  
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Дуже широко використовую метод наочного моделювання в роботі над 
зв’язним мовленням: це складання речень, описових і творчих розповідей, 
розповідей за картинкою й серією картин, загадок, казок. Наочна модель виступає в 
ролі плану, що забезпечує зв’язність і послідовність розповіді дитини.  

Використовуючи у своїй роботі наочне моделювання, ми вчимо дітей:  

 здобувати інформацію;  

 проводити дослідження;  

 робити порівняння;  

 складати чіткий внутрішній план розумових дій, мовного висловлювання;  

 формулювати і висловлювати думки;  

 робити висновки.  
Систематично використовуючи в своїй роботі метод наочного моделювання та 

мнемотехніку, можу зазначити, що у дітей збільшилось коло знань про навколишній 
світ; з’явилося бажання переказувати тексти, придумувати цікаві історії; з’явився 
інтерес до заучування віршів і потішок; словниковий запас виходить на більш високий 
рівень; діти переборюють страх, сором’язливість, вчаться вільно триматися перед 
аудиторією, їм дуже подобається навчатися весело, радісно, граючись. 
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ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ЗДО В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ 
 

Анотація. Толерантність є не лише моральною якістю людини, а складною, 
системною, інтеграційною характеристикою особистості, від формування якої 
залежить не тільки ставлення дітей один до одного, а й усе подальше життя 
людини, дитини з особливими освітніми потребами.  

Ключові слова: толерантність, толерантне середовище, інклюзія, діти з 
особливими освітніми потребами. 

Жодне суспільство не є й не може бути однорідним, бо кожна громада 
складається з людей, не лише відмінних з погляду їхнього етнічного походження, 
віросповідання, політичних уподобань, а й різних за віком, статтю, зацікавленнями, 
особливостями виховання, матеріальним становищем. З таких різних сімей діти 
відвідують наш ЗДО: нормотипові, з проблемами розвитку, здоров’я, діти з 
особливими освітніми потребами. Останні потребують не лише додаткової уваги, 
піклування, ніжності, турботи, любові, а й спілкування. В умовах такої розмаїтості 
дуже важливо встановити культуру миру, що неможливо без дієвого виховання, 
основаного на толерантності.  

 Педагогічні ідеї формування толерантної особистості присутні в багатьох 
роботах видатних педагогів минулого (Г. Ващенко, А. Макаренко, М. Монтессорі, 
Й. Песталоцці, С. Русова, В. Сухомлинський, Л. Толстой, К. Ушинський та ін.). У 
сучасній науці ідеї толерантності реалізуються у педагогіці співробітництва 
(Ш. Амонашвілі, О. Ільїна, В. Шаталов та ін.), педагогіці ненасильства (А. Козлова, 
В. Маралов, В. Сітаров та ін.) та безпосередньо у педагогіці толерантності 
(Т. Арістова, М. Боритко, Г. Палаткіна, Ю. Тодорцева та ін).  

Одним з напрямків роботи закладу є створення толерантного освітнього 
середовища, яке передбачає взаємодію (пряму і опосередковану) вихованців, батьків 
та педагогів з метою подолання негативних соціальних установок та стереотипів 
щодо дітей з особливостями розвитку, попередження виникнення травмувальних 
ситуацій під час міжособистісних взаємин.  

Оскільки, у педагогіці толерантність визначається як певна риса особистості, 
що виявляється в готовності людини приймати інших такими, якими вони є, 
взаємодіяти з ними на засадах взаємоповаги, відкритості до сприйняття інших 
культур, здатності запобігати конфліктам або розв’язувати їх ненасильницькими 
засобами (О. Асмолов, Л. Бернадська, І. Бех, Б. Гершунський, Л. Хоружа, та ін.), 
освітнє середовище, в якому створено такі умови для формування толерантної 
особистості, ми вважаємо толерантним.  

До обрання такого напрямку роботи нас спонукало відкриття інклюзивної групи 
у ЗДО, де перебувають діти з різними особливостями. Адміністрація, колектив 
закладу спрямували роботу на те, щоб розглядати інклюзію не тільки як створення 
безбар’єрного, доступного освітнього середовища, а як створення рівних 
можливостей для усіх категорій дітей: із ромських сімей, для дітей із сімей 
внутрішньо переміщених осіб (ВПО), для інших національних меншин. Жодна дитина 
не має відчувати себе іншою. Ми прийшли до висновку, що інклюзія передбачає 
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зміни у створенні закладу з таким освітнім простором, який підтримує не тільки дітей, 
але й усіх членів колективу.  

У той самий час зустрілися із чинником, який гальмує інклюзію: неготовність 
окремих педагогів, здорових дітей та їхніх батьків щодо взаємодії з дітьми, які мають 
особливі потреби. Як підтверджують результати нашої практичної роботи, робота, 
яка заснована на толерантності, дає результати. А толерантність – це така якість 
особистості, яку можна розвивати, починаючи з раннього дитинства. 

Виховання толерантної особистості дитини – процес складний, який 
відбувається за допомогою соціальної дійсності, яка оточує дитину, суспільство, 
взаємини і цінності у родині, спілкування з однолітками. Але сьогодні ми 
зустрічаємося з дуже несприятливими чинниками для цього: порушення сімейних 
зв’язків, відчуження дорослих і дітей, зростання конфліктності і нетерпимості у 
взаєминах, вакуум, у якому часто опиняються діти.  

З цією метою ми виокремили чинники середовища дошкільного закладу, які 
будуть максимально нейтралізувати їх і організовувати сприятливі умови для 
виховання толерантної особистості.  

Чинники толерантного середовища ЗДО № 10 «Михайлик» 
Відкритість 

Мета: надання дитині уявлень про людську індивідуальність і можливості 
соціального самовираження. Заохочення дитини знаходити щось спільне між собою 
та іншими, допомога дітям побачити, наскільки подібність переважає відмінності.  

Гуманність 
Мета: співпраця і діалог педагога з дітьми та їхніми батьками. 

Варіативність 
Мета: врахування та задоволення потреби кожного. Створення умов розвитку 

для особливої дитини та набуття нею життєвого та соціального досвіду. 
У толерантному освітньому середовищі діти не лише отримують інформацію 

про толерантність, але й набувають досвід життя у відкритому демократичному 
суспільстві.  

Як практик, хочу зазначити, що в дитини дошкільного віку, толерантність, як і 
будь-яку іншу якість, сформувати набагато легше. 

На мою думку, найдієвішими методами виховання толерантності у дітей є: 
корекційно-розвиткові вправи, заняття, метою яких є навчання дітей сприймати і 
приймати себе такими, якими є, приймати інших дітей, взаємодіяти з іншими, 
відкрито висловлювати свої побажання, бути готовим відчути і прийняти позицію 
партнера в грі, домовлятися, розвивати пізнавальну активність з метою бути 
зацікавленим пізнавати навколишній світ та світ іншої людини з її особливостями. У 
роботі з дітьми я роблю акцент на необмежених можливостях спілкування. Кожна 
дитина може взаємодіяти, але, можливо, потрібно змінити форму і напрям 
спілкування.  

Сам педагог має бути прикладом толерантного і поважного ставлення до 
інших, показувати позитивний зразок гуманної взаємодії з родиною. Досвід роботи 
переконує, якщо чуйність, тактовність, терпіння, увагу і повагу до всіх без винятку 
дітей і батьків педагог виявляє з перших днів перебування дитини в закладі, це 
стимулює вияв таких якостей у дітей та їхніх батьків.  

У формуванні рис толерантного педагога ми опираємося на дослідження 
нідерландської вченої Б. Ріердон, яка визначила ознаки толерантного педагога, 
зокрема:  

- толерантний педагог усвідомлює, що його сприймають як зразок для 
наслідування;  

- опановує та використовує відповідні навички для розвитку діалогу і мирного 
розв’язання конфліктів;  

- заохочує творчі підходи для вирішення проблем;  
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- забезпечує умови для спільної конструктивної активності учасників освітнього 
процесу;  

- не заохочує агресивну поведінку та суперництво;  
- сприяє залученню дітей і батьків до прийняття рішень і розробки програм 

спільної діяльності;  
- вчить мислити критично і уміє цінувати позиції інших [4, c. 54-55]. 
Освітнє толерантне середовище ЗДО передбачає нову роль педагога – не як 

єдиного наставника і джерела знань, а як коуча, фасилітатора, тьютора, модератора 
в індивідуальному розвитку дитини. Адже допомога і підтримка дітей в толерантному 
просторі часто необхідна не тільки дітям з особливими освітніми потребами, але і 
дітям, у яких є проблеми в засвоєнні освітньої програми, соціально-психологічні 
проблеми (педагогічна занедбаність, дезадаптація, поведінкові розлади). Такої 
підтримки чекають обдаровані діти. Враховуючи завдання закладу, ми намагаємось 
таким чином поєднати позицію вихователя та тьютора.  

У роботі з педагогами корисними є: 
- тренінгові заняття, семінари з елементами тренінгу,  
- круглі столи,  
- групові консультації.  
Метою таких занять є сприяння розвитку чинників педагогічної толерантності 

(емоційна стійкість, гнучкість, рефлексія, емпатія, прийняття, альтруїзм, готовність до 
рівноправного діалогу, культури спілкування з батьками, дітьми, самопізнання, 
саморозвиток, бажання підвищувати свій освітній рівень). Дуже доречним є 
використання відеоматеріалів та наочно-демонстраційних. Окремі заняття з 
педагогами передбачають обговорення важливості безпечного освітнього 
середовища для усіх дітей, визначення відповідальності усіх учасників освітнього 
середовища за право дітей на освіту з різними освітніми потребами. Особливу увагу 
звертаю на просвітницькі бесіди, метою яких є надання інформації про те, якими 
бувають діти (люди), як правильно називати дітей (людей) з різними особливостями: 
не «даун», а дитина (людина) з синдромом Дауна, не «аут», а дитина (людина) з 
розладами аутичного спектру, не «ідіот», а дитина (людина) з особливостями 
розвитку, і ні в якому разі не «дитина з інклюзією», а дитина з особливими освітніми 
потребами, про різноманітність світу, культури суспільства людей, про права кожної 
дитини, що кожен заслуговує на повагу.  

Психологічною службою закладу спільно з адміністрацією розроблено для 
вихователів «Дієту» для тих, хто хоче стати толерантним», таким чином, ми не 
нав’язуємо толерантність, а спонукаємо стати толерантним через власний життєвий 
досвід.  

Понеділок: під час розмови з людьми дивитися їм в очі, привітатися з усіма.  
Вівторок: намагатися не нав’язувати нікому свою волю.  
Середа: зробити для когось добру справу так, щоб він не здогадався, що 

добро йде від вас.  
Четвер: не виявляти до іншого такого ставлення, яке ви не хочете відчути до 

себе.  
П'ятниця: мати гарний вигляд, говорити з усіма тихим голосом.  
Субота: записати 5 позитивних якостей, що характеризують вас і вашого 

друга.  
Неділя: знайти 3 нагоди, щоб сказати дякую близьким. 
Хочу зазначити, що нам, практичним психологам ЗДО, в роботі з педагогами 

важливо сприяти формуванню потреби, інтересу до педагогічної толерантності. Або 
ж створити мотивацію у педагогів до пізнання цієї потреби.  

У роботі з батьками я роблю акцент на заходах просвітницького характеру:  
- семінари; 
- круглі столи; 
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- групові консультації (бажано з використанням наочно-демонстраційних 
матеріалів і відео).  

Мета таких бесід – підвищення психологічної і правової грамотності батьків: що 
таке інклюзія, її принципи, які діти належать до категорії «особливих», характерні 
риси різних діагнозів, їхні особливості та можливості, ознайомлення з правовими 
актами, на які спирається інклюзія в Україні).  

Під час таких зустрічей намагаюся створити сприятливу атмосферу, аби 
батьки мали змогу висловлювати свої побоювання, страхи, нерозуміння щодо 
інклюзивного навчання, будучи впевненими, що їх почуття не осудять і почують, тож 
тільки відкритий діалог між закладом і батьками сприяє розвитку толерантного 
середовища в закладі. 

Працюючи з батьками, я наголошую, що інклюзія – це не жалість, це не 
хлопчик у візку, а «ми співали та їли солодкі цукерки», не дівчинка з аутизмом, а «ми 
з нею стрибали в калюжах, а потім на майданчику садка роздивлялись хмарки, що 
пропливали над нами», не діти з синдромом Дауна, а «друзі, з якими ми зліпили 
найбільшого сніговика». Тому робота з батьками здорових дітей має бути 
цілеспрямованою, пояснювати важливість виховання в дітей толерантності та 
культури міжособистісного спілкування. 

Окремої уваги потребують сім’ї батьків, у якій виховують дитину з особливими 
освітніми потребами. Я наголошую на тому, що роль сім’ї у тому, щоб соціалізувати 
дитину, сформувати систему цінностей у кожної маленької особистості, виховати 
гідну поваги дитину. Переконую в тому, що виховання такої дитини не може бути 
обтяжливим. Як доводить практика, часто батьки не володіють достатніми знаннями 
вікових, індивідуальних особливостей, функціональних порушень організму дитини, 
деколи здійснюють виховання наосліп, хаотично, інтуїтивно. Усе це, зазвичай, не 
приносить позитивних результатів. Саме тому виникла необхідність створення у ЗДО 
«Сімейного клубу», основна мета якого є не лише підвищення психолого-педагогічної 
компетентності батьків з питань дитячо-батьківських взаємин та особливостей 
розвитку дітей із вадами, але і інформування батьків про особливості інклюзивного 
навчання, цілі,завдання та переваги інклюзії для всіх учасників освітнього процесу. 
Звичайно, у дітей толерантність формується швидше, якщо їхні батьки є союзниками. 
Вітчизняними та зарубіжними науковцями обґрунтовано, доведено практикою роботи 
закладу корисність інтегрованого навчання не лише для дітей із порушеннями 
розвитку, а й для дітей із нормотиповим рівнем розвитку, оскільки це сприяє розвитку 
в них емпатії, уможливлює об’єктивну самооцінку, формує реалістичний світогляд.  

Дослідження А. Колупаєвої переконують, що само по собі спільне навчання 
здорових дітей і дітей «особливих» не розв’язує всіх проблем їхньої взаємодії – без 
відповідної педагогічної роботи сфера дитячих стосунків може залишатися 
деформованою, неповноцінною [3, с 209]. Тому важливим в роботі є здатність до 
регулювання взаємин між дітьми. Успішність вирішення даного завдання багато в 
чому залежить від характеру спілкування та психологічної схильності дітей до 
міжособистісних контактів. При цьому потрібно враховувати особливості розвитку 
дітей з психофізичними порушеннями.  

Працюючи над створенням толерантного середовища в закладі дошкільної 
освіти, ми повинні бути готовими до того, що всі люди різні: не кращі чи гірші, а 
просто різні, вчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагатися змінити 
в них те, що нам не подобається, цінувати в кожній людині особистість, поважати її 
думки, почуття, переживання, незалежно від того, чи збігаються вони з нашими, 
зберігати своє обличчя, знайти себе і за будь-яких обставин залишатися самим 
собою. 

Отже, формування в дошкільному закладі толерантного освітнього 
середовища є важливим психологічним, педагогічним та соціальним завданням. 

Толерантне ставлення людини,  
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Збереже планету від негод.  
Розрубає мотлох павутини,  
Переріже нитку перешкод.  
Толерантне ставлення до всього,  
Збереже, врятує і спасе.  
Допоможе одержати перемогу.  
Допоможе витримати все. 
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНТЕРАКТИВНА ФОРМА РОБОТИ З БАТЬКАМИ 

 
Анотація. Останніми роками спостерігається масове впровадження 

інформаційно-комп'ютерних технологій в роботу закладів дошкільної освіти. 
Процес інформатизації в закладах дошкільної освіти обумовлений вимогами 
сучасного суспільства, що розвивається, де педагог повинен йти в ногу з часом, 
використовувати нові технології в освітній роботі з дітьми та батьками. Одним 
з елементів є перехід від очного спілкування та взаємодії, до спілкування 
віртуального, з використанням різноманітних мобільних додатків, соціальних 
мереж та безкоштовних месенджерів. 

Ключові слова: інформаційно-комп'ютерні технології, соціальні мережі, 
месенджер, платформи, модератор, адміністратор.  

Всі ми спостерігаємо, що інтерес батьків до статей та брошур, розміщених в 
інформаційних куточках, з кожним роком слабшає. Однак самі батьки постійно 
звертаються із запитом про проведення консультацій або про інформації з різних 
питань, пов'язаних із вихованням та розвитком своїх дітей. 

Щоб вирішити цю суперечність, необхідно залучати віртуальні інформаційні 
майданчики, такі як соціальні мережі, мессенджери. 

Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі – 
це один із пріоритетних напрямів у моїй роботі. Адже ця технологія має низку 
переваг: 

• мінімізація часу доступу батьків до інформації; 
• можливість вихователя продемонструвати будь-які документи, 

фотоматеріали; 
• забезпечення індивідуального підходу до батьків вихованців; 
• оптимальне поєднання індивідуальної роботи з батьками та групової; 
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• оперативне отримання інформації батьками; 
• забезпечення діалогу вихователя та батьків групи; 
• оптимізація взаємодії педагога із сім'єю. 
Розглянемо найбільш ефективні способи взаємодії, що дозволяють 

перетворити батьків на Ваших союзників: 
1. Блоги та сторінки педагогів 
2. Електронна пошта 
3. Група у соціальній мережі, мессенджері 
Наявність групи у соціальній мережі, мессенджері (Viber, Instagram, Facebook, 

Messenger, WhatsApp, Skype, Telegram) дозволяє популяризувати діяльність 
педагога, інформувати велику кількість відвідувачів про цікаві події, обговорювати 
досягнення дітей. Щоб створити таку групу, проведіть опитування серед батьків та 
з'ясуйте, якою соціальною мережею користується більшість із них.  

У процесі реалізації інтерактивної форми роботи з батьками «Спілкування 
через соціальні мережі» планується вирішити такі педагогічні завдання: 

• Підвищити педагогічну грамотність батьків; 
• Залучити батьків до процесу освітньої роботи; 
• Сформувати позитивні, довірчі взаємини між закладом дошкільної освіти та 

сім'єю; 
• Створити умови для діалогу, обміну досвідом, думками; 
• Ознайомити батьків з освітнім процесом та режимними моментами життя 

дитини у закладі дошкільної освіти; 
• Гармонізувати дитячо-батьківські стосунки; 
• Підвищити відповідальність батьків за ставлення дитини до колективу 

однолітків та співробітників ЗДО. 
Які ж переваги віртуального спілкування з батьками?  
• можливість демонструвати документи у різних форматах: аудіо, відео, фото; 
• можливість використовувати індивідуальний підхід до кожного конкретного 

батька; 
• можливість поєднання індивідуальної та групової форм роботи з батьками; 
• можливість швидко доводити інформацію до батьків; 
• можливість вносити інформаційні зміни та доповнення; 
• можливість оперативно отримувати зворотний зв'язок від батьків; 
• можливість проводити опитування та швидко обробляти інформацію. 
В наш час проведення батьківських зборів, зустрічей і майстер класів стає 

практично не реально в приміщенні ЗДО. На допомогу приходять сучасні цифрові 
платформи (ZOOM, Google Meet, Skype). Вони дозволяють вести мовлення в режимі 
реального часу, перебуваючи на відстанні і записувати трансляції, значно 
полегшуючи донесення інформації до кожного потенційного учасника. Готуючись до 
такої зустрічі проводжу анкетування, у «Скриньці запитань і відповідей» цікавлюся 
запитаннями, які найбільше хвилюють батьків, і відповідно коригую зміст заходу. 
Також розсилаю батькам запрошення, із зазначенням теми і питань, які будуть 
розглядатися. Під час зустрічей я використовую презентації за темою, 
відеоматеріали із життя дітей в ЗДО. І саме головне, така зустріч не має стати 
монологом. 

Розглянемо основні правила, яких потрібно дотримуватися в спілкуванні у 
батьківському чаті. 

Суть правил у тому, щоб спілкування було конструктивним, а інформація – 
корисною. У той же час їх не повинно бути занадто багато. Багато правил – люди їх 
забувають чи перестають виконувати. Ось мінімальний та достатній список правил, 
який допоможе налагодити комунікацію між батьками у групі. 

1. На батьківських зборах обговоріть питання про створення чату. 
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2. Хазяїн чату – адміністратор. (Зазвичай цю роль бере керівник 
батьківського комітету. Але іноді бувають серед батьків досвідчена людина, яка вміє 
модерувати чати і саме так робити свій внесок у спільну справу – це буде дуже 
велика допомога). 

3. Хазяїн чату має більше прав, ніж учасники, з його оформлення та 
модерації. 

4. Визначте, чи будуть у адміністратора помічники-модератори. (У 
правилах чату, вкажіть хто модератор, щоб учасники прислухалися до нього). 

Важливим питанням є безпека учасників чату. Тому обов'язково пропишіть у 
правилах питання поширення та пересилання повідомлень. Наприклад: 

• З батьківського чату не можна надсилати інформацію стороннім. 
• До батьківського чату можна включати лише членів сім'ї дитини групи. 
• Нових учасників у чаті може включати лише адміністратор та модератор. 

Учасник чату повинен написати про це їм у форматі: контакт, хто ця людина. 
• Google-документами не можна ділитися з людьми, не включеними до чата, 

без дозволу адміністратора або модераторів. 
Також має сенс заборонити сторонні повідомлення у чаті. Але треба чітко 

написати, що ви маєте на увазі, інакше скромні люди можуть побоятися кинути 
посилання на цікаву екскурсію, якщо вона є платною. 

• Просимо не використовувати гіфки та не пересилати вітальні листівки до 
цього чату. 

• У цьому чаті забороняється реклама платних послуг, крім заходів для групи, 
на які ви готові супроводжувати всіх дітей чи педагога. 

Подумайте про те, що ще важливо для учасників, обговоріть на батьківських 
зборах та додайте до правил. Потрібно підкреслити, що чат існує для спілкування на 
теми, які цікаві і важливі для всіх без винятку. 

Також потрібно продумати, щодо відповідальністі за порушення правил чату: 
Необхідно прописати покарання порушення правил. Бажано використати 

формулу «Адміністратор (модератор) має право…» 
• Адміністратор має право виносити попередження із посиланням на правило, 

яке порушив учасник. 
• Адміністратор має право блокувати користувача на день, якщо він продовжує 

порушувати правила після попередження.  
В принципі таких заходів достатньо, щоб батьки тримали себе в руках. 
Важливо дотримуватися етикету поведінки в батьківських чатах: 
- пам'ятайте, чат створений для того, щоб всім батькам була доступна 

оперативна інформація; 
- важливе правило етикету: «Не дзвонити та не писати співрозмовникам у 

період часу з 21-00 год до 07.00 год ранку!»; 
- у батьківському чаті має бути лише важлива інформація, що стосується 

виключно інтересів життя дітей та групи; 
- утримайтеся від різких висловлювань на адрес всіх учасників групи; 
- не засмічуйте чат, інакше важлива інформація втратиться у купі повідомлень; 
- виявляйте ввічливість; 
- не пишіть інформацію особистого характеру в чаті; 
- при небажанні брати участь у даному співтоваристві, можна вийти з групи; 
- намагайтеся виявляти дипломатичний тон, а критичних випадках незмінно 

зберігати нейтралітет; 
- важливі вам питання уточнюйте особисто у педагогів, не покладаючись лише 

інформацію з чату.  
Головна мета інтерактивного спілкування з батьками – надання педагогічної 

підтримки та консультативної допомоги. 
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На закінчення хочеться сказати, що використання соціальних мереж, як 
інтерактивна форма взаємодії педагога та батьків сприяло тому що:  

1. Батьки стали брати активну участь у житті групи. З великим інтересом 
відгукуватись на участь у конкурсах та виставках, робити вироби та ділитися 
результатами один з одним. 

2. Більш тісне спілкування у соціальних мережах дозволило згуртувати 
колектив батьків. Батьки почили активно обговорювати досягнення та результати 
своїх дітей, а також підтримують та надихають один одного на подальші успіхи. 

3. У соціальній мережі батьки щиро захоплюються результатами дитячої 
діяльності, емоційно підтримують свою дитину. 

4. Доброзичливе ставлення батьків та згуртованість колективу позитивно 
відбивається на поведінці дітей та їхньому відношенні до закладу дошкільної освіти.  

Таким чином, вже на початкових етапах використання соціальних мереж та 
мобільних месенджерів, як інтерактивних формах роботи з батьками, я змогла 
досягти поставленеї мети. 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Інтернет-технології: термінологічний путівник // Вихователь-методист 
дошкільного закладу -– 2018 – № 7. 

2. Нетворкінг у закладі дошкільної освіти: нові можливості для активних і 
креативних // Вихователь-методист дошкільного закладу – 2018 – № 7. 

 
 

Ольга Гаврилюк, 
вихователь  

ЗДО № 9 «Пролісок»  
Нетішинської міської ради  

 
ІГРИ З БЛОКАМИ ДЬЄНЕША ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ 

 ПРИЙОМІВ РОЗУМОВИХ ДІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Анотація. У статті досліджено як ігри з логічними блоками З. Дьєнеша 
впливають на розумовий розвиток дітей дошкільного віку. Визначено вплив 
використання логічних блоків на розвиток логіко-математичних уявлень 
дошкільників. Запропоновано загальну характеристику системи ігор та вправ, які 
спрямовані на розвиток логічного мислення. Представлено методичні 
рекомендації щодо організації ігрової діяльності з логічними блоками З. Дьєнеша. 

Ключові слова: блоки Дьєнеша, дошкільний вік, логічне мислення, логіко-
математичний розвиток. 

Сьогодення потребує нових, молодих особистостей, соціально адаптованих, 
інтелектуально-розвинених, здібних до особистісного розвитку й безперервного 
самовдосконалення. Дошкільний вік є первинним етапом становлення дитини як 
суб’єкта пізнання, спілкування та будь-якої діяльності, у тому числі розумової, тому 
що на родину та заклад дошкільної освіти покладається особлива відповідальність за 
виховання визначених якостей у підростаючого покоління. Розвиток у дошкільників 
узагальнених способів розумової діяльності, засобів побудови ними своєї 
пізнавальної діяльності – важлива засада формування в них життєвої 
компетентності, уміння орієнтуватися в мінливому навколишньому світі, 
пристосовуватися до нових умов життя, продуктивно та гармонійно взаємодіяти з 
довкіллям. 

Одне з найважливіших завдань виховання маленької дитини – розвиток її 
розуму, формування розумових умінь і здібностей, які дозволять легко освоїти нове. 
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На вирішення цього завдання мають бути спрямовані зміст і методи підготовки 
мислення дошкільників до шкільного навчання. 

За своїм змістом ця підготовка не повинна вичерпуватися формуванням 
уявлень про числа і найпростіші геометричні фігури, навчанням рахунку, додаванню і 
відніманню, вимірах у найпростіших випадках. Не менш важливим, ніж арифметичні 
операції, для підготовки до засвоєння математичних знань, є формування логічного 
мислення. Дітей необхідно вчити не тільки обчислювати і вимірювати, а й міркувати. 

Математична підготовка дітей складається з двох тісно переплетених основних 
ліній: логічної, тобто підготовкою мислення дітей до застосовуваних у математиці 
способам міркувань, і, власне, математичної, що складається у формуванні 
елементарних математичних уявлень. Можна відзначити, що логічна підготовка 
виходить за рамки підготовки до вивчення математики, розвиваючи пізнавальні 
здібності дітей, зокрема їх мислення і мову. 

Аналіз стану навчання дошкільнят призводить фахівців до висновку про 
необхідність розвитку в дидактичних іграх функції формування нових знань, уявлень і 
способів пізнавальної діяльності. Мова йде про необхідність розвитку навчальних 
функцій гри, що передбачає навчання через гру. 

Навчальні логіко-математичні ігри спеціально розробляються таким чином, 
щоб вони формували не тільки елементарні математичні уявлення, а й певні, 
заздалегідь спроектовані, логічні структури мислення і розумові дії, необхідні для 
засвоєння в подальшому математичних знань та їх застосування до вирішення 
різного роду завдань.  

У дошкільній дидактиці є величезна кількість різноманітних дидактичних 
матеріалів. Однак можливість формувати в комплексі всі важливі для розумового, 
зокрема, математичного розвитку, розумові вміння, протягом усього дошкільного віку, 
дають небагато. Найбільш ефективним посібником є логічні блоки, розроблені 
угорським психологом і математиком З. Дьєнеша для ранньої логічної підготовки 
мислення дітей до засвоєння математики. 

Логічні блоки Дьєнеша – абстрактно-дидактичний засіб. Це набір фігур, що 
відрізняються один від одного кольором, формою, розміром, товщиною. Ці 
властивості можна варіювати, однак найчастіше на практиці використовуються три 
кольори (червоний, жовтий, синій), чотири форми (коло, квадрат, трикутник, 
прямокутник), по дві характеристики величини (великий і маленький) та товщини 
(тонкий і товстий). 

У комплекті – 48 блоків. Можна обмежитися і меншим числом блоків: взяти 
менше кольорів, форм або виключити відмінність по товщині. Кожна фігура 
характеризується чотирма властивостями: кольором, формою, розміром і товщиною. 
У наборі немає навіть двох фігур, однакових за всіма властивостями [3]. 

Для роботи з дітьми однієї групи впродовж усього дошкільного дитинства 
потрібно один-два набори об’ємних логічних фігур-блоків і набір плоских логічних 
фігур на кожну дитину. 

Логічні блоки краще виготовити з дерева або пластику. Дерево, як натуральний 
матеріал, набагато корисніше пластику. Набори плоских логічних фігур можна 
зробити з картону або пластику за прикладом логічних блоків. Відмінна особливість 
таких наборів – однакова товщина всіх фігур. 

Окрім логічних блоків для роботи необхідні картки (5х5 см), на яких умовно 
позначені властивості блоків(колір, форма, розмір, товщина). Використання таких 
карток дозволяє розвивати у дітей здатність до заміще-ння і моделювання 
властивостей, вміння кодувати і декодувати інформацію про них. Ці здібності та 
вміння розвиваються в процесі виконання різнома-нітних предметно-ігрових дій. 

Картки, на яких позначено властивості, допомагають дітям перейти від наочно-
образотворчого мистецтва до наочно-схематичного, а картки з запереченням 
властивостей – місток до словесно-логічного мислення. 
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Логічні блоки допомагають дитині опанувати розумові операції і дії, що є 
важливими, як в плані математичної підготовки, так і з точки зору загального 
інтелектуального розвитку. До таких дій відносяться: виявлення властивостей, їх 
абстрагування, порівняння, класифікація, узагальнення, кодування і декодування, а 
також логічні операції «не», «і», «або». 

Використовуючи блоки, можна закладати в свідомість малюків початок 
елементарної алгоритмічної культури мислення, розвивати у них здатність діяти 
усно, освоювати знання про числа і геометричні фігури, просторове орієнтування. 

Комплект логічних блоків дає можливість вести дітей у їх розвитку від 
оперування однією властивістю предмета до оперування двома, трьома і чотирма 
властивостями. У процесі різноманітних дій з блоками діти спочатку освоюють уміння 
виявляти і абстрагувати в предметах одну властивість (колір, форму, розмір, 
товщину), порівнювати, класифікувати і узагальнювати предмети по одній з цих 
властивостей. Потім вони оволодівають умінням аналізувати, порівнювати, 
класифікувати і узагальнювати предмети відразу за двома властивостями (кольором 
і формою, формою і розміром, розміром і товщиною і т.д.), дещо пізніше – за трьома 
(кольором, формою і розміром; формою, розміром і товщиною; кольором, розміром і 
товщиною) і за чотирма властивостями (кольором, формою, розміром і 
товщиною) [4]. 

У залежності від віку дітей можна використовувати не весь комплект, а якусь 
його частину: спочатку блоки різні за формою і кольором, але однакові за розміром і 
товщиною (12 штук), потім різні за формою, кольором і розміром, але однакові по 
товщині (24 штуки) і в кінці – повний комплект фігур (48 штук). Це важливо, тому що 
чим різноманітніший матеріал, тим складніше абстрагувати одні властивості від 
інших, а значить, і порівнювати, і класифікувати, і узагальнювати. 

Загальна характеристика системи ігор та вправ, спрямованих на розвиток 
логічного мислення дітей: 

1) для розвитку умінь виявляти і абстрагувати властивості; 
2) для розвитку умінь порівнювати предмети за їх властивостями; 
3) для розвитку здатності до логічних дій та операцій. 
Ігри та вправи дані в трьох варіантах. Ігри вправи І варіанту розвивають у 

малюків вміння оперувати однією властивістю (виявляти і абстрагувати одну 
властивість від інших, порівнювати, класифікувати і узагальнювати предмети на її 
основі). З їх допомогою діти отримають перші уявлення про заміщення властивостей 
знаками-символами, освоять вміння строго слідувати правилам при виконанні дій, 
наблизяться до розуміння того, що порушення правил не дозволяє досягти 
правильного результату. До цього варіанту можна віднести такі ігри і вправи, як 
«Знайди скарб», «Допоможи комашці», «Незвичайні фігури» та інші. 

За допомогою ігор та вправ ІІ варіанту розвиваються вміння оперувати відразу 
двома властивостями (виявляти і абстрагувати дві властивості; порівнювати, 
класифікувати і узагальнювати предмети відразу за двома властивостями). Вони 
даються в такій послідовності, що забезпечують оволодіння дитиною вміннями 
спочатку порівнювати, потім класифікувати і узагальнювати предмети. При цьому, 
спочатку дитина освоює порівняння предметів за заданими властивостями, потім – 
за самостійно виділеним, поступово переходить від порівняння двох предметів до 
порівняння трьох.  

Можна запропонувати такі ігри і вправи, як «Доріжки», «Доміно» й інші. 
Ігри та вправи ІІІ варіанту формують вміння оперувати відразу трьома 

властивостями. 
Вправи, за винятком третьої групи (логічні дії та операції), не адресуються 

конкретному вікові дітей. Так як діти одного календарного віку можуть мати різний 
психологічний вік. Тому, перш ніж почати роботу з дітьми, слід встановити, на якій 
сходинці інтелектуальної розвитку перебуває кожен малюк. 



502 

 

Методичні рекомендації щодо організації ігрової діяльності з блоками Дьенеша 
дітей дошкільного віку. 

Для дошкільного віку призначені ігри та вправи з логічними діями і операціями. 
Вони допоможуть розвинути у дітей уміння розбивати множини на класи з сумісними 
властивостями, розвинути вміння виробляти логічні операції «не», «і», «або», уміння 
з допомогою цих операцій будувати справжні висловлювання, кодувати і декодувати 
інформацію про властивості предметів. 

У дошкільному віці можна використовувати такі ігри і вправи, як «Допоможи 
фігурам вибратися з лісу», «Вгадай, яка фігура», «Розділи блоки» та інші.  

Математичний розвиток займає дуже велике місце в системі дошкільної освіти. 
Логіко-математичні завдання відточують розум дитини, розвивають гнучкість 
мислення, вчать логіці. Всі ці якості стануть у нагоді дітям і не тільки при навчанні 
математики. 

Математичний розвиток дитини не зводиться до того, щоб навчити 
дошкільника вирішувати арифметичні завдання. Це ще й розвиток здатності бачити, 
відкривати в навколишньому світі властивості, відносини, залежності, вміння їх 
«конструювати» предметами, знаками, словами. Особлива роль при цьому 
відводиться нестандартним дидактичним засобам. Нетрадиційний підхід дозволяє 
розкрити нові можливості цих засобів.  

Словесно-логічне мислення дитини, яка починає розвиватися в кінці 
дошкільного віку, передбачає вже вміння оперувати словами і розуміти логіку 
міркувань. І тут обов’язково буде потрібна допомога батьків і вихователів, так як 
відома нелогічність дитячих міркувань при порівнянні, наприклад, величини і кількості 
предметів. 

Розвиток словесно-логічного мислення у дітей проходить як мінімум два етапи. 
На першому з них дитина засвоює значення слів, що відносяться до предметів і дій, 
навчається користуватися ними при вирішенні завдань. 

А на другому етапі їм пізнається система понять, що позначають відносини, і 
засвоюються правила логіки міркувань. Засвоєнню досить складних математичних 
знань, формуванню інтересу до них допомагає гра – один з найпривабливіших для 
дітей занять. 

Таким чином логічні блоки З. Дьєнеша відіграють чималу роль у розвитку 
прийомів розумових дій дітей дошкільного віку: розвивають просторові уявлення, 
логічне мислення, уявлення про множини, операції з множинами; формують уміння 
виділяти ознаки предмета, називати їх, пояснювати схожість та відмінність об’єктів, 
обгрунтовувати свої судження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП 
 
Анотація. Діти з аутизмом унікальні, до них має бути застосований 

особливий підхід з орієнтиром на світові стандарти та розроблені ефективні 
методи корекції та навчання. Робота з дітьми із РАС представляє комплексну 
діяльність із залученням різних фахівців (психологів, соціальних працівників, 
соціальних педагогів, корекційних педагогів, дефектологів), співпраця яких 
спрямована на досягнення позитивної динаміки у розвитку дитини із РАС та її 
соціалізації. 

Ключові слова: РАС, комунікація, ООП, реабілітолог, аутизм, практичний 
психолог, логопед. 

Дошкільний навчальний заклад № 3 «Росинка» відкритий для всіх дітей. 
Включення дітей з особливими потребами в освітній процесс дошкільного 
навчального закладу змінює передусім установки педагогів на розуміння 
особливостей розвитку дітей та врахування їхніх особливих потреб та потенційних 
можливостей розвитку в освітньому процесі. Нещодавно в нашому заклад і на 
підставі заяви, відповідних документів та попереднього погодження з керівником 
закладу створилась інклюзивна група, незалежно від підпорядкування та форми 
власності ЗДО. Створення такої групи це крок назустріч дитині через новий підхід до 
виховання та навчання. Важливим є те, щоб не дитина підлаштовувалась під 
систему, а щоб система враховувала її потреби. Першим завданням було правильно 
облаштувати простір в інклюзивній групі, забезпечити рівні умови перебування для 
всіх дітей та виконання корекційно-розвиткового та навчально-виховного процесів, 
організувати психолого-педагогічний супровід. 

Окрім вихователя та помічника вихователя, додатково була введена вакансія 
асистента вихователя та профільні спеціалісти. Логопед, психолог, реабілітолог, 
інструктор з фізкультури та плавання, медичний та музичний працівники є 
учасниками освітнього процесу. Компетентність фахівців, які працюють в інклюзивній 
групі, злагодженість їх роботи це одна з умов ефективності дошкільної освіти. 
Вихователі, асистент та інші педагоги, які залучені до навчального та виховного 
процессу систематично проходять тренінги, вебінари, курси. Педагоги активно 
створюють у групі психоемоційний комфорт. Для цього організовуються психологічні 
та розвиткові заняття, рухливі ігри, гурткова робота (сендплей, сенсорна інтеграція). 
Використовується обладнання в ресурсній кімнаті, різноманітні дидактичні матеріали, 
розвиваючі іграшки та навчально-наочні посібники. 

Велика увага приділяється розвитку комунікативних навиків між дітьми. 
Забезпечуємо позитивне ставлення між дітьми не акцентуючи уваги на дитині з ООП, 
вона не повинна займати особливе місце в групі. Умови створюються такі щоб 
дитина відчувала себе природньо, безпечно і прагнула бути самостійною на скільки 
це можливо. При правильному підході та організації, у дітей будуть розвиватись 
навички роботи в команді, співпраця, взаємодопомога, вміння спільно вирішити 
проблему. Особливості дітей із Розладом аутичного спектру неможливо нівелювати, 
тому потрібно змінювати організацію освітнього процесу в групі задля вирішення 
завдань навчання, виховання і розвитку всіх дітей в групі. Наш заклад працює за 
спадщиною В. О. Сухомлинського так як розташований поблизу лісового масиву. 
Одним з важливих моральних принципів щодо завдань інклюзії можна вважати 
оповідання Василя Сухомлинського «Горбатенька дівчинка». Останнє речення 
оповідання «Учитель був тепер спокійний: клас витримав іспит», свідчить про те, що 
діти з особливими потребами повинні сприйматися іншими дітьми класу не як «не 
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такі», а просто як однолітки. Це оповідання – повчання для тих, хто вороже ставиться 
до дітей особливими потребами.Також, крім ворожості, у дітей не повинно бути 
нездорової конкуренції. Найважливіша конкуренція, яка повинна бути у дитини – 
конкуренція із собою. Дитина повинна прагнути бути кращою, ніж була вчора, аніж 
сусід по парті чи інші однокласники. Василь Олександрович наголошував, що дитина 
повинна думати, що сама відкриває істини, а якщо це відкриття зробив учень, що 
прийшов до закладу з обмеженими здібностями, – він у цю хвилину піднімається на 
сходинку не лише в розумовому, а й у моральному розвиткові: відчуває себе 
людиною. 

Мудрий педагог повинен допомагати дитині знайти себе, не залежно від 
розумових чи фізичних можливостей дитини. У кожної дитини є певні нахили, якщо їх 
розкрити, то навіть глухоніма дитина або дитина, яка не може рухатися, зможе 
реалізувати себе в житті: «Треба кожному допомогти знайти себе, виявити себе в 
улюбленій праці, оволодіти необхідними знаннями і уміннями, стати майстром». 

Розвиток особливих дітей, які мають розлад аутистичного спектру проходить 
нерівномірно. Неможливо передбачити які саме ускладнення і в якому плані буде 
сприймати дитина з аутизмом під час свого дорослішання. Тому розпочинати 
корекційні заняття для дітей з аутизмом необхідно з раннього віку, щоб розробити 
початкові навички. Муштрувати та контролювати беспосередньо свою поведінку і 
емоції, збирати та примножувати досвід інших. Консультація з фахівцями – 
логопедом, практичним психологом і реабілітологом допоможе визначити пріоритетні 
завдання та розподілити їх на ступені актуальності.  

На першому етапі корекційна робота з дітьми аутистами часто переслідує одну 
мету – спочатку потрібно створити атмосферу довіри і можливості контакту з 
педагогом. Залежно від тяжкості аутичного розладу дитини цей етап може зайняти 
досить багато часу. Але це необхідно для подальшої ефективної роботи. Тому 
спочатку заняття проходять за правилами, які задає сама дитина. Фахівцю важливо 
підлаштуватися, допомагаючи дитині; увійти в його «ближнє коло», щоб корекційні 
заняття стали звичним пунктом в розпорядку життя. 

Тому при організації роботи з аутичними дітьми важливо продумати і 
підготувати все до дрібниць – де будуть проходити корекційні заняття, як саме, в 
якому приміщенні. Корекційні заняття для дітей з аутизмом повинні мати чітку 
структуру і таймінг. Кожне виконане завдання відзначається спеціальним знаком – це 
може бути фішка, картка, магніт. Важливо акцентувати увагу дитини на причинно-
наслідкового зв’язку «виконану дію – знак». Таким чином, дитина розуміє, що від 
нього вимагається. Це стосується будь-яких занять з дітьми аутистами, в ході яких 
фахівець очікує отримати від дитини цільову поведінку. 

Також в закладі функціонує басейн, що є ідеальним середовищем для 
проведення корекційних занять з дітьми. Вода забезпечує ідеальне середовище для 
полегшення рухів, допомагаючи знизити навантаження від ваги тіла до 90 %. Тепла 
вода зменшує явища психологічного стресу, дозволяє краще розслабити м’язи і 
позбутися від м’язових спазмів і блоків. плавання належить до без медикаментозної 
реабілітації дітей, у яких наявний аутизм. Під час плавання покращується загальний 
стан дитини, підвищується її фізичний і розумовий розвиток. Займаючись фізичними 
вправами у воді, дитина з розладом аутистичного спектра може повірити у власні 
можливості, навчитися усвідомленому контролю над тілом, розвинути м’язову силу і 
спритність під час ігор у воді, поліпшити відчуття рівноваги і балансу, координацію 
рухів.  

«Найкраща для малюка та іграшка, яку він може по-різному змінювати; для 
маленьких дітей найкраща іграшка – купа піску». К. Ушинський. Забавні пісочні 
вироби – не тільки веселе проведення часу, але і важливий терапевтичний процес, 
який використовують психологи та педагоги у роботі з дітьми. Діти обожнюють ігри з 
піском, і цьому є пояснення. Справа в тому, що заняття з піском для дітей 
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активізують не тільки фізичні (моторні) функції, але і мозкову діяльність. Сенплей 
(піскотерапія) розвиває моторику, підвищує точність рухів, сенсорно насичує та 
масажує ручки малюка. 

Попри всі ці заходи важливо пам’ятати, що головним усе ж є не техніки, а 
позитивний зв’язок між педагогом та дитиною, позитивне сприйняття такої дитини з 
боку педагога, увага до всіх аспектів розвитку дитини – зокрема усвідомлення 
важливості її соціального розвитку, щоб вона в контексті стосунків з ровесників 
набула необхідних соціальних навичок. Це можливо лише, якщо є загальний 
позитивний дух у шкільному колективі, позитивна настанова адміністрації та 
взаємопідтримка колег. Не менш важливою є злагоджена співпраця педагога із 
батьками дитини з РАС, спілкування між ними. І якщо йдеться про навчання в умовах 
інтегрованої освіти, то, без сумніву, педагогу належить проводити велику роботу з 
усім загалом дітей, сприяти позитивному сприйняттю дитини з РАС, толерантності, 
взаємодопомозі. Позитивний вплив педагога на долю дитини з РАС справді може 
бути неоціненним: він може стати тією головною особою в її житті, яка допоможе 
відхилити двері й увійти в ширший світ людської спільноти поза сім’єю – і це стане 
важливою передумовою одальшої соціальної інтеграції. 
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БІЗІБУК, БІЗІКУБ, БІЗІБОРД – ШМАТОЧОК ДОРОСЛОГО СВІТУ, 
ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ РОЗВИНУТИ ІНЖЕНЕРНУ ДУМКУ ДИТИНИ 

 
Анотація. Особливо актуальною в наш час є технологія розвитку 

критичного мислення, яка сприяє розвитку інженерної думки у дітей. 
Стаття розкриває суть технології, яка допомагає вихователям практично 

використовувати прийоми та техніки критичного мислення на власних заняттях, 
прогулянках, зробивши їх цікавими і захоплюючими, відкриваючи потенційні 
можливості кожного дошкільника, розвиваючи та формуючи в нього критичне 
мислення. 
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Ключові слова: Бізібук, Бізікуб, Бізіборд, відкривач світу, гнучкість 
мислення, швидкість думки, інтелектуальний потенціал, пізнавальна активність, 
технологічна компетентність, фундамент здібностей. 

Однією з основних проблем сьогодення є створення умов для своєчасного 
повноцінного фізичного, психічного й духовного розвитку кожної дитини, формування 
її життєвих компетентностей. У зв’язку із цим одне з головних завдань педагога 
полягає в тому, щоб створити умови для самостійного розвитку дитини, прояву її 
особистісного потенціалу. «Дітей вчить те, що їх оточує» – це правило, виведене 
видатною вченою, педагогом і психологом Марією Монтессорі майже сто років тому, 
актуальне й нині. Основний принцип її системи полягає в саморозвитку дитини 
шляхом освоєння навколишнього світу і маніпуляцій з предметами побуту та 
спеціальним дидактичним матеріалом. Яскравим прикладом такого матеріалу є 
використання цих принципів в роботі з дітьми. Останнім часом ці розвиваючі центри 
набувають великої популярності як серед батьків, так і серед педагогів, адже 
захоплює малюків не менше, ніж гаджети! 

«Джерела здібностей і обдарувань дітей – на кінчиках їх пальців. Від пальців, 
образно кажучи, йдуть найтонші струмочки, які живлять джерело творчої думки» –
говорив В. А. Сухомлинський. 

Саме організація простору формує правила дії та спілкування, адже 
загальновідома фраза, що «середовище – це третій педагог» [4]. 

Дитина за своєю природою – допитливий дослідник, відкривач світу. Гра – 
соціальна практика дитини. Вона має великий вплив на розвиток різноманітних 
здібностей дитини, в тому числі креативних, є одним з найцікавіших видів діяльності. 
Вона названа «супутником дитинства», хоч граються не тільки діти, а й дорослі. Ця 
діяльність спрямована на орієнтування в предметній і соціальній дійсності, в якій 
дитина відображає враження від їх пізнання. Сьогодення від сучасного педагога 
вимагає будувати свою діяльність, беручи за пріоритет особистісно-орієнтовану 
спрямованість. Завдання педагога полягає не в передачі готових знань і умінь, а в 
створенні умов для розвитку особистості дитини. Однією з технологій, здатної 
вирішити такі завдання, і є технологія розвитку критичного мислення. 

У системі навчання і виховання активно використовуються іграшки, ігри, які 
розвивають спостережливість, уяву, мислення, пам'ять, мовлення, сенсорні 
орієнтації дітей у розмірах, формах, кольорах, максимально задіюють 
інтелектуальний потенціал у пізнанні світу і себе. Таким чином, придбані навички, 
уміння будуть служити фундаментом для одержання знань і розвитку здібностей у 
більш старшому віці та формуванню задатків інженерної думки [3]. 

Найважливішою є навичка логічного мислення, «здатність діяти в розумі». 
Опанувавши логічні операції, дитина стане більш уважною, навчиться мислити ясно і 
чітко, зуміє в потрібний момент сконцентруватися на суті проблеми, переконати 
інших у своїй правоті. Знання логіки сприяє культурному і інтелектуальному розвитку 
особистості. 

Великі педагоги порівнювали гру з великим світлим вікном, через яке духовний 
світ дитини вливається у живильний потік уявлень, понять про навколишній світ. 

Зайняти маленького непосиду корисним, а головне, безпечною справою – ось 
основне призначення. Проблема у тому, що дітям забороняється користуватися 
такими «дорослими» предметами. Зібрані в одному місці такі цікаві штуковини, до 
яких, як правило, батьки не дозволяють навіть наближатися, надовго захоплять 
малюка. При цьому дорослі можуть бути впевнені, що крім цікавого проведення часу, 
малюк отримає безцінний досвід: він поступово ознайомиться з принципом роботи 
підручних пристосувань, вдосталь награється з такою привабливою розеткою, 
розвине дрібну моторику рук і збагатить пам'ять. Крім того, допоможе розвинути 
логічне мислення, кмітливість, посидючість [4]. 
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Змайструвати таку надзвичайно корисну оригінальну іграшку можна 
самостійно, трішки батькових навичок і маминої фантазії і, звичайно, один вечір 
спільної кропіткої роботи. Оцінювати результат батьківських старань, напевно, 
дитина буде не одну годину, а дорослі зможуть зайнятися своїми справами, не 
побоюючись за життя і здоров`я малечі. Завдяки цьому рухи пальців рук дитини 
стають впевненими, чіткими і точними. 

За допомогою цього матеріалу розвиваємо інженерну думку, фантазію, 
пізнавальну активність, наполегливість і самостійність (дитина вчиться самостійно 
приймати рішення, займати себе грою), сприяємо розвитку довільності (уміння грати 
за правилами і виконувати інструкції), розвиваємо пам'ять, мислення, в тому числі 
критичне. Розвиваємо дрібну та загальну моторику, адже дитина під час гри активно 
працює не лише пальчиками, а й усією рукою. Формуємо причино-наслідкові зв’язки, 
вчимо концентрації та терпінню (ігровий центр дає можливість виконувати і 
планувати безліч дій). Навчаємо сенсорному сприйняттю (за допомогою яскравих 
елементів, які мають різні фактури та властивості). Діти знайомляться з поняттям 
іграшка «Бізікуб», «Бізібук», «Бізіборд»; розширюють свої уявлення про розумні 
іграшки; граються іграшками та використовують їх за призначенням; розвивають 
мовленнєву активність; навчаються дбайливо ставитись до іграшок, гратись дружно, 
разом, парами, не сваритись [3]. 

Вихователі підвищують свою компетентність з даної теми та поповнюють 
розвиваюче середовище для самостійної діяльності дітей. Батьки отримують знання 
про значення розумної іграшки, її ролі в грі дитини, інформацію про доцільний підбір 
іграшок, досвід взаємодії співробітництва з дитиною в родині. Для виготовлення цієї 
захоплюючої іграшки не потрібно ніяких креслень і схем. Наповнення може бути 
абсолютно будь-яке, підійде все, що може бути цікаво маленьким пальчикам. Трохи 
терпеливості, часу, фантазії – і у дитини з’явиться нова чудова, а головне корисна 
іграшка. В такій зоні діти відпочивають, граються, розвиваються. Завдяки великій 
популярності, бізіборди, бізікуби та бізібуки дарують дитині знайомство з дорослим 
цікавим світом [5]. 

Бізібук – це м’яка дошка для самих маленьких. 
Мета: забезпечує освітній результат – компетентність дитини за освітніми 

напрямками: особистісна, предметно-практична, сенсорно-пізнавальна, логіко-
математична, дослідницька, природничо-екологічна, ігрова, мовленнєва, 
комунікативна компетентність, розвиток дрібної моторики рук [1]. 

 
  

http://rozrobka.in.ua/svitle-svyato-rizdvo-dlya-ditej-1-molodshoyi-grupi.html
http://rozrobka.in.ua/svitle-svyato-rizdvo-dlya-ditej-1-molodshoyi-grupi.html
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Орієнтовні дидактичні ігри 

«Овочевий кошик» 
Мета: розвивати мовлення, координацію рухів, логічне мислення, вчити дитину 

знаходити предмет по контуру та називати його. 
«Зайчиковий кораблик» 
Мета: розвивати увагу, мислення, сприяти розумінню понять «один-багато». 
«Подаруй метелику квітку» 
Мета: розвивати дрібну моторику, знайомити малюка із квітами, знайомити із 

кольорами. 
«Золота рибка» 
Мета: розвивати координацію рухів, окомір, посидючість, вчити концентрувати 

увагу, викладаючи помпони у рядок. 
«Одягни ляльку» 
Мета: розвивати мовлення, сприяти розвитку дій руками, вчити називати 

предмети одягу. 
«Весела хмаринка» 
Мета: розвивати дрібну моторику, мовлення, вчити прикріплювати прищіпки до 

хмаринки та фіксувати її на липучку. 
«Посади бедрика на квіточку» 
Мета: розвивати зв’язне мовлення, мислення, вчити кріпити жука-сонечко на 

квітку за допомогою липучок. 
«Підбери фігурі пару» 

Збагачується 
сенсорний 

досвід, 
розширюється 

кругозір дитини

Розвиваєтся 
дрібна та крупна 

моторика рук

Розвивається 
інтелект та 
тренуються 

операції 
мислення

Удосконалюєтьс
я координація 

рухів

Вчиться 
виконувати 
інструкції

Отримує повну 
свободу 

тактильного 
сприйняття

Формуються 
причинно -
наслідкові 

зв’язки

Розвивальне значення  
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Мета: розвивати пам’ять, мислення, логіку, дрібну моторику, формувати 
знання про колір, форму, розкривати у дитини кольоровідчуття. 

Бізікуб – справжнiй iгровий центр. На кожній стороні закріплені різні детальки, 
які допомагають навчитись керувати своїми пальчиками та знайомлять з тими 
речами, які зустрічаються в побуті. А саме: двернi ланцюжки, замочки, засувки, 
клямки, лiхтарики, шнурiвки, блискавка, вимикач, розетка, поворотнi тумблери, 
дисковий телефон, болти, гайки, гачки, магнiтна дошка, лего-машинка, дзеркальце, 
прищепки, труба пiд воду, труба для пiску, карусельки-трiщалки, рахiвничка, 
намистинки, музичнi трубочки. 

Орієнтовні дидактичні ігри 
Гра «У зайчика в гостях» 
Мета: розвивати фантазію, мислення, вчити складати ряд, закріпити форму, 

колір. 
Гра «Ліхтарики» 
Мета: розвивати увагу, вчити вмикати ліхтарики та вимикати, закріпити вміння 

діяти за інструкцією. 
Гра «Хто я» 
Мета: розвивати мислення, вчити користуватись дзеркальцем, закріпити 

знання про себе, виховувати повагу до дорослих. 
Гра «Лего-машинка» 
Мета: розвивати фантазію, уяву, вчити складати машину з конструктора, 

закріпити кольори, виховувати посидючість. 
Гра «З вітрячком» 
Досліди з водою 
Гра «Зашнуруй черевичок» 
Мета: розвивати уяву, вчити зашнуровувати шнурівку, закріпити зелений та 

жовтий колір, виховувати посидючість. 
Гра «Створи мелодію» 
Мета: розвивати естетичний смак, вчити грати на трубочках, закріпити вміння 

слухати уважно і чути. 
Дослід з піском 
Мета: вчити гратися піском, насипати у трубу та вчити вимірювати об’єм 

умовною міркою. 
Гра «Знайди найдовшу» 
Мета: розвивати мислення, вчити знаходити найдовший предмет, закріпити 

кольори. 
Гра «Зіграй мелодію» 
Мета: розвивати слух; вчити створювати мелодію, закріпити вміння слухати, 

виховувати любов до прекрасного. 
Гра «Веселка» 
Мета: розвивати мислення, вчити відкривати замок, закріпити кольори, 

виховувати вміння працювати в парі. 
Гра «Порахуй» 
Мета: розвивати мислення, вчити рахувати в межах «5», закріпити синій, білий 

колір. 
Гра «Відкрий карабінчик» 
Мета: розвивати дрібну моторику рук, вчити виконувати інструкції, закріпити 

уміння грати за правилами. 
Робота на магнітній дошці 
Гра «Назви фігуру» 
Мета: розвивати мислення, вчити називати геометричні фігури, закріпити 

кольори, форму, виховувати активність. 
Гра «Рахівничка» 
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Мета: розвивати пам'ять, мислення, мову, вчити порядковій лічбі, закріпити 
рахунок в межах 10, виховувати впевненість. 

Гра «Знайди своє місце» 
Мета: розвивати логічне мислення, вчити вставляти втулочки в отвір, закріпити 

кольори, виховувати самостійність. 
Гра «Збери намисто» 
Мета: розвивати пізнавальну активність, вчити нанизувати намистинки, 

закріпити кольори.  
Гра «Крокодил» 
Мета: розвивати дрібну моторику рук, вчити застібати, розстібати блискавку, 

закріпити кольори. 
Гра «В гостях у Гаєчки» 
Мета: розвивати інженерну думку, вчити умінню відкручувати і закручувати 

гаєчки, закріпити вміння працювати одночасно двома руками, виховувати 
посидючість. 

Гра «Хто де живе?» 
Мета: розвивати мовлення, мислення, пам'ять, вчити складати невеликі 

розповіді, вміння відкривати клямку. 
Гра «Телефон» 
Мета: розвивати мовлення, мислення, пам'ять, вчити набирати номер 

основних служб допомоги, закріпити номери 101, 102, 103, 104. 
Гра «Відкрий ланцюжок», «Закрий засув» 
Мета: розвивати окомір, вчити відкривати і закривати, закріпити вміння 

виконувати інструкції, вчити вмикати, вимикати вимикач та розетку, поворотний 
тумблер та карусельку-тріщалку. 

Гра «Чарівний грибочок» 
Мета: розвивати дрібну моторику рук, вчити закручувати, відкручувати, 

закріпити вміння добиватись кінцевого результату. 
Гра «З каруселькою-тріщалкою» 
Мета: розвивати кисті рук, відчуття ритму, слухове сприйняття. 
Гра «Розвесели мавпочку» 
Мета: розвивати увагу, вчити вмикати вимикати лампочку, закріпити правила 

безпеки. 
Гра «Заший яблуко» 
Мета: розвивати самостійність, вчити шнурувати, розшнуровувати, закріпити 

кольори. 
Гра «Набери названий номер» 
Мета: розвивати мовлення, вчити набирати на дисковому телефоні заданий 

номер, закріпити цифри. 
Бізіборд – шматочок дорослого свiту, де дитинi можна все. Розвиваюча дошка 

для малюків має дерев'яну основу з прикріпленими до неї різноманітними 
предметами, рухаючи які дитина поступово розбирається з їхнім призначенням і 
функціональністю. Стандартного набору елементів як такого не існує, він може 
змінюватися відповідно до віку хлопчика або дівчинки, а також за бажанням батьків. 
Найчастіше це бувають засувки і шпінгалети, блискавки, дзвіночки, ліхтарики, 
ланцюжки, шайбочки, гайки і інші цікаві для малюків деталі. 

Орієнтвані дидактичні ігри 
«Зашнуруй черевичок» 
Мета: розвивати загальну моторику, мовлення, формувати навички 

шнурування, зав’язування шнурка на бант. 
«Нанизування намистин» 
Мета: сприяти розвитку дій руки, формувати ручну умілість, удосконалювати 

дрібну моторику рук. 
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«Підбери за кольором» 
Мета: розвивати пам'ять, мислення, логіку і дрібну моторику, формувати 

знання про кольори. 
«Відкрий замочок» 
Мета: розвивати дрібну моторику рук, просторову уяву, пізнавальний інтерес, 

мислення, вчити відкривати і закривати замок. 
«Веселий автомобіль» 
Мета: розвивати розумові операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, 

формувати знання про геометричні фігури, колір, будову машини, закріплювати 
знання про правила дорожнього руху, призначення світлофора. 

«Рахівничка» 
Мета: розвивати дрібну моторику, логічне мислення, пам’ять, закріплювати 

вміння рахувати, виховувати бажання займатися математикою. 
«Метолофон» 
Мета: розвивати слухове сприйняття, відчуття ритму, вчити самостійно 

опановувати прийоми гри. 
«Люстерко» 
Мета: розвивати позитивні естетичні відчуття, емоції. 
«Шкільна дошка» 
Мета: розвивати просторове уявлення, пізнавальний розвиток. 

Шукайте іграшки, які спонукають до вивчення реального світу. 
Іграшки, які запрошують дітей досліджувати світ навколо них, можуть 

розпалити природну цікавість і допитливість, а також стимулювати бажання вчитися. 
Вони забезпечать цілі години нових відкриттів, мотивуючи дітей захоплено 
цікавитися різними питаннями «як?», «чому?». Їх питання будуть цінними, оскільки 
вони співпадають з діями та дають самі по собі відповідь на запитання [2]. 

Отже, хороші розвиваючі іграшки – це ті, які захоплюють увагу дітей та 
утримують її. Незалежно від того, які іграшки ви оберете, найпрекрасніше, що ви 
можете зробити – це отримати задоволення від участі у грі. Щодня виділяйте частину 
часу та приєднуйтеся до вашої дитини під час гри, щоб допомогти їй у навчанні та 
стати ближче один до одного, які будуть служити фундаментом для одержання знань 
і розвитку здібностей у більш дорослому віці та в повсякденному житті. Збагачення 
активного і пасивного словника дітей, закріплення раніше отриманих знань про 
геометричні фігури, рахунок, колір, розвиток уяви, дрібної моторики рук. 
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 Старокостянтинівська міська  

територіальна громада 
 

НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ В УМОВАХ  
СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА 

 
Анотація. Важливим фактором успішного розвитку суспільства 

залишається соціалізація дитини в батьківській родині як в первинному осередку 
суспільства. Сьогодні підкреслюється велика роль родинного виховання та 
передбачається взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою 
створення для кожної дитини єдиного виховного середовища.  

Ключові слова: партнерство, виховання, взаємодія, нетрадиційні форми, 
розвиток, соціалізація.  

Постановка проблеми: У сучасному суспільстві виникла необхідність 
підвищувати культуру сімейного виховання. Соціалізація в дошкільному дитинстві 
направлена на становлення у дитині соціально-комунікативної компетентності як 
базисної цінності. Сім'я і заклад дошкільної освіти – два важливих інструмента у 
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вирішенні цього питання. І хоча їх виховні функції різні, для всебічного розвитку 
дитини необхідно їх взаємодія. Саме в ранньому дитинстві, залежно від умов життя, 
у дитини виховується довірливе ставлення до світу або ж постійне очікування 
прикростей від усього, що її оточує. На мою думку має ініціювати та впроваджувати 
нетрадиційні форми роботи з батьками саме педагогічний колектив.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій: Розвиток людини, як процес, 
детерміновано внутрішніми протиріччями, психофізичними особливостями індивіда; 
соціальними ситуаціями, котрі представляють собою поєднання внутрішніх процесів 
розвитку та залежність від зовнішніх умов; мірою щодо його власної активності, 
спрямованої на самовдосконалення, що у роботи і спілкуванні. Людський розвиток, як 
стверджують відомі автори, зумовлено взаємодією багатьох чинників: спадковості, 
середовища, виховання; власної практичної діяльності. Ці чинники діють разом на 
складну структуру розвитку [8; 5].  

Сім'я для дитини є це й середовищем проживання, і виховним середовищем. 
Вплив сім'ї особливо у початковий період її життя дитини значно перевищує інші 
виховні впливу. За даними досліджень, сім'я тут відображає стан і заклади освіти, і 
засоби інформації, громадські організації, трудові колективи, друзів, вплив літератури 
і мистецтва. Це дозволило б педагогам вивести досить певну залежність: успішність 
формування особистості обумовлюється передусім сім'єю. Чим краще сім'я впливає 
на виховання, то вище результати фізичного, морального, трудового виховання 
особистості. За рідкісними винятками, роль сім'ї у формуванні особистості 
визначається залежністю: яка сім'я, така і виросла у ній людина [2; 7].  

Ця залежність давно використовується практично. Досвідченому педагогові 
досить глянути й можливість поспілкуватися з дитиною, аби зрозуміти, в якій сім'ї 
вона виховується. Так само легко, поспілкувавшись з батьками, встановити, які у 
тому сім'ї виростають діти. Сім'я й немовля – дзеркальне відображення один 
одного [13; 3].  

Важливий чинник становлення особистості – самоусвідомлення як 
представника певної статі оволодіння відповідним рольовим поведінкою. Вчені 
називають це формуванням психологічного статі та відзначають особливу роль сім'ї 
у цьому процесі. Дитина бачить приклад поведінки батьків, їхніх стосунків, трудового 
співробітництва, будує свою поведінку з урахуванням наслідування.  

Якщо сім'я так впливає на процеси та результати становлення особистості, то, 
природно, що саме сім'я повинна приділяти першочергове значення суспільству і 
державі у створенні правильного виховного впливу. Міцні, здорові, духовні сім'ї – 
могутня держава. Сім'я стоїть біля колиски формування особистості буквальному 
сенсі, закладає основи відносин для людей, формує орієнтації протягом усього 
життя [6; 9; 10].  

Виховний процес відбувається з меншими труднощами, дитині набагато легше 
опановувати встановленими нормами, правилами [1; 4; 11].  

Про необхідність створення міцного союзу ЗДО й родини писав у свій час 
В. А. Сухомлинський: «Без виховання дітей, без активної участі батька й матері в 
житті закладу, без постійного духовного спілкування дітей неможлива сама родина як 
первинний осередок нашого суспільства, неможливий дитячий садок як 
найважливіший освітній заклад й неможливий моральний прогрес суспільства» [12].  

Питання щодо роботи 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, їхній практиці в закладі освіти, 
залученні їх до цієї роботи.  

Нині йде перебудова дошкільного виховання, в центрі цієї перебудови стоять 
гуманізація і деідеологізація педагогічного процесу. Метою його відтепер визнається 
не виховання члена суспільства, а вільний розвиток особистості. Зміни державної 
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політики у сфері освіти призвели до у себе визнання позитивній ролі сім'ї у вихованні 
дітей і необхідності взаємодії з нею.  

Щоб батьки стали активними помічниками і однодумцями вихователів, 
необхідно втягнути їх у життя дитсадка, постійно тримати у курсі всіх подій.  

Фундамент успішної взаємодії із сім'єю є складним завданням, як і у 
організаційному так і психолого-педагогічному плані. Насамперед, необхідно 
встановити особливу форму спілкування, яку можна назвати «довідково-діловим 
контактом». Розвиток такої взаємодії проходить декілька етапів.  

Перший етап – трансляція батькам позитивного образу дитини. Завдяки цьому 
із початку між вихователем і батьками складаються доброзичливе ставлення із 
установкою у майбутнє співробітництво. Ефективність цього етапу залежить від того, 
що у повсякденному спілкуванні з дітьми батьки часто фіксують свою увагу тільки 
негативних проявах. До цього долучаються і тривожні очікування щодо поведінки 
дитини на дитсадку. Тому перше етап то, можливо означити як етап «перестановки 
акцентів».  

Другий етап – трансляція батькам знань, які вони можуть застосувати у 
подальшому (особливості спілкування дитини з однолітками, дорослими, заняття, 
ігри тощо).  

В діяльності вихователі використовують як традиційні методи й форми, і 
творчі, креативні, які відповідають запитам батьків.  

Третій етап – ознайомлення педагога з вадами сім'ї у питаннях виховання. У 
цьому всьому діалозі дорослих активна роль належить батькам. Необхідно пояснити, 
чому даний етап є третім, а чи не першим (що начебто логічнішим). Лише на самій 
основі досягнутої довіри спілкування з вихователем (у перших два етапи) від батьків 
виникає потреба розповісти про індивідуальні прояви дитини (її смаки, поведінку, 
звички), причому як позитивні, але й негативні. Важливо підкреслити: позиція 
вихователя у діалозі не «суддівська», а партнерська, без моралі і настанов 
(спілкування рівних). Завдяки цьому стає можливим перехід до четвертого, 
заключному етапу, який визначає перспективи подальшого співробітництва 
спілкування дорослих. Коли на першому етапі зовнішньої метою є «перестановка 
акцентів», а внутрішньою – встановлення довірчих стосунків із батьками, на 
четвертому етапі зовнішня й внутрішня соціальність мети збігаються: спільне 
дослідження процес формування дитини з урахуванням перебудови стереотипів 
спілкування з нею. Девіз цього етапу «Давайте пізнавати разом».  

Найважливішим результатом змістовного і емоційного насиченого спілкування 
вихователя з родиною має стати готовність батьків здійснити корекцію власних 
установок, трансльованих дитині.  

У дитсадку дитина одержує компетенції, набуває вміння взаємодіяти з дітьми і 
дорослими, організовувати власну діяльність. Наскільки ефективно дитина 
опановуватиме цими навичками, залежить від відносин в сім'ї. Гармонічний розвиток 
дошкільника без активної участі батьків освітньому процесі навряд був здійснений.  

Хоча у останнім часом і намітилися нововведення, перспективні форми 
співробітництва, які передбачають підключення батьків до участі у педагогічному 
процесі дитсадка, найчастіше робота з батьками ведеться лише з допомогою однієї зі 
напрямів педагогічної пропаганди, коли сім'я є лише об'єктом впливу. І ззворотний 
зв'язок із сім'єю не встановлюється, а можливості сімейного виховання не 
використовують у повній мірі.  

Результативність взаємодії багато чому визначається умінням вихователя 
спілкуватися із батьками, використовувати у своїй роботі розмаїття різноманітних 
форм роботи з родиною.  

Найбільш ефективними сьогодні є форми співробітництва сім'ї та ЗДО, а саме:  
• «Батьківські інтенсиви»(семінари, тернінги)  
• Спільні свята.  
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• Залучення батьків до режимних моментів закладу «Педагогічні годинки».  
• Взаємодія через інтернет-ресурси (веб-сайт, соціальні мережі)  
1. Батьківські інтенсиви. Інтенсив – якщо перекласти докладно – це 

підсилювач. Так, як ми надаємо освітні послуги та повинні у своїй роботі враховувати 
побажання батьків, в кінці навчального року з батьками на загальних батьківських 
зборах проводиться опитування щодо проблемних ситуацій, питань з якими 
зіштовхуються батьки під час навчання та виховання малюків. Обговорюються 
орієнтовні теми для «інтенсивів». З батьками дітей, які тільки поступають у заклад 
також виявляються запити щодо обізнаності у сфері виховання дошкільнят.  

На підставі опитувань складається план роботи «батьківських інтенсивів» для 
батьків кожної вікової групи. Заняття проводяться 1 раз на 2 місяці у різних формах, 
таких як: семінари, тренінги, форуми, практико-орієнтовні семінари, круглі столи. До 
«інтенсивів» залучається адміністрація закладу, вузькі спеціалісти, медичний 
персонал.  

2. Спільні свята. Важливим у дошкільному віці є взаємодія с дорослими та з 
однолітками. Під час спільних заходів у дитини формуються комунікативні навики, 
мовленнєвий етикет, еталони соціальної поведінки.  

Одним із форм такої роботи є проведення свята «Родинне коло». Батьки 
разом із дітьми готують емблеми(герби) своєї родини, діляться родинними 
традиціями та разом з дітьми грають в ігри. У спільній діяльності встановлюються 
дружні стосунки, створюється атмосфера творчості, батьки краще дізнаються про 
своїх дітей, а вихователі – батьків. Також батьки отримують унікальну можливість 
цікаво проводити час разом із дітьми.  

3. «Педагогічні годинки» залучення батьків до режимних моментів закладу. 
Часто із-за недостатньої обізнаності щодо роботи закладу, режимних моментів, 
методики виховання, у батьків з’являється багато питань, також є категорія батьків, 
які можуть поділитись успішним досвідом виховання дітей. Такий захід проводиться 
кожної середи. Особливо дієвий цей захід у ранньому віці, так як батьки мають змогу 
допомогти своїй дитини адаптуватися до дитсадка, подолати труднощі, страхи.  

4. Взаємодія через інтернет-ресурси. На сьогоднішній день у кожної людини є 
електронна пошта, сторінки в соціальних мережах і ранок такої людини починається 
з перевірки цих даних. Тому ми вирішили використати ці сучасні технології. Через 
інтернет-ресурси проводиться опитування, батьки у вільний час мають змогу 
відповісти на запитання. Також проводиться інформування про заходи, робиться 
розсилка на корисну та актуальну інформацію чи поради.  

У своїй роботі ми використовуємо такі інтернет-ресурси:  
- Соціальні групи в мережі Інтернет 
- Електронна скринька довіри.  
- Сторінка закладу в соціальних мережах.  
Висновки: Основна мета роботи закладів дошкільної освіти – допомогти у 

формуванні єдиного і повноцінного соціального середовища для щасливого життя і 
правильного виховання кожної дитини. Умовами, що забезпечують ефективність 
взаємодії є: висока культура спілкування батьків та педагогів, доброзичливість, 
неупередженість у розв’язанні різних проблем, забезпечення мотивації взаємодії, 
актуальність та конкретність спільних завдань. 
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ВІМЕЛЬБУХ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ООП  
В ІНКЛЮЗИВНОМУ НАВЧАННІ ЗДО 

 
Анотація. В статті розкривається актуальність проблеми такого явища, 

як соціалізація дитини з особливими освітніми потребами у сучасному закладі 
дошкільної освіти XXI століття. Розкрито зміст понять «соціалізація дитини», 
«розвиток особистості», «вімельбух». Запропоновано систему роботи з 
віммельбухами для дітей з ООП.  

Ключові слова: інклюзивне навчання, дитина з особливими освітніми 
потребами, соціалізація дитини з ООП, розвиток особистості, підготовка до 
соціального життя, книги-вімельбухи.  

Постановка проблеми. Однією з найважливіших проблем та завдань 
інклюзивної освіти сьогодення є не лише засвоєння певного обсягу знань, а 
формування практичних умінь та навичок у дитини з ООП, необхідних для її 
подальшої соціалізації. Ці вміння та навички у особливих дітей потрібно розвивати, 
починаючи з дошкільних років. Соціалізація – це складний і багатогранний процес 
придбання дитиною навичок, норм і цінностей, повноцінна участь її у соціумі та 
власний контроль своїх дій та емоцій.  

Сучасна дошкільна освіта повинна акцентувати увагу на процес розвитку 
дошкільника як соціальної істоти, засвоєння нею соціального досвіду, системи 
соціальних зв’язків та стосунків. Побудова освітнього процесу для дітей з ООП на 
засадах соціалізації робить процес навчання специфічною формою набуття нею тих 
суспільних цінностей, що існують у всіх сферах суспільного життя.  

Всі ми добре розуміємо, щоб особливій дитині було легше увійти в соціум, 
вона повинна засвоїти мову соціальної спільноти, сприйняти норми життя та його 
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цінності, орієнтуватися в певних традиціях та звичаях, дублювати та елементарно 
виконувати зразки тієї чи іншої діяльності. Так, однією із основних форм роботи 
педагогічних працівників ЗДО є первинне включення дитини з ООП у загальний 
освітній процес вікової групи, де вона перебуває. З цією метою практичний психолог 
застосовує у своїй роботі такий інноваційний засіб, як вімельбухи. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Доцільність реалізації процесу 
соціалізації дітей з ООП в закладах освіти досліджували вітчизняні та закордонні 
вчені: І. Д. Бех, Л. І. Божович, О. В. Сухомлинська, К. Роджерс, Й. Г. Фіхте, 
Т. К. Кончанін. У доповіді Міжнародної комісії з питань освіти ХХІ століття ЮНЕСКО 
влучно відмічено, що освіта людей, а в нашому випадку дітей з ООП, має бути 
спрямована на створення можливостей для них жити серед людей, розуміти 
близьких та оточуючих, поважати їхні традиції, духовну спадщину, розвитого 
критичного мислення та уміння розв’язувати конфлікти. Американський соціолог 
Ф. Г. Гідінс є першим автором терміну «соціалізація», який у 1887 році у книжці 
«Теорія соціалізації» вжив його в значенні «розвиток соціальної природи або 
характер індивіда, підготовка до соціального життя» [4, ст. 94]. З кожним роком 
проблему соціалізації глибоко висвітлюють у своїх працях філософи, соціологи, 
антропологи, соціальні психологи та педагоги, які постійно акцентують увагу на 
певному аспекті цього процесу.  

Мета статті: Висвітлення проблеми соціалізації дитини з особливими освітніми 
потребами та дієві засоби для її реалізації в інклюзивному навчанні ЗДО.  

Виклад основного матеріалу. Соціалізація дитини з особливими освітніми 
потребами – це засвоєння дитиною моралі, моральних норм та цінностей, а головне 
– правил поведінки в суспільстві, яке його оточує, і яке має створити зону 
комфортності для такої особливої дитини. Соціалізація здійснюється, головним 
чином, через спілкування, тому першим інститутом соціалізації є сім’я. Другим 
інститутом соціалізації є дошкільний заклад, який дитина починає відвідувати з 
раннього віку. Соціалізація дітей дошкільного віку, а особливо дітей з особливими 
освітніми потребами – це процес досить тривалий і багатоплановий. Як зробити цей 
процес для особливих дітей цікавим та дієвим, щоб дитина могла ці знання 
використовувати не лише впродовж дошкільного віку, а впродовж усього 
інклюзивного життя? Саме таким питанням зацікавилися педагоги нашого закладу 
дошкільної освіти в особі керівника команди психолого-педагогічного супроводу та 
практичного психолога. 

З метою покращення соціалізації особливих дітей в нашому дошкільному 
закладі практичний психолог почала використовувати в роботі з дітьми вімельбухи та 
розробила систему роботи по використанню вімельбухів, як засобу соціалізації 
дошкільників з ООП.  

Вімельбух (нім. Wimmelbilderbuch – «мерехтлива книжка») – розвивальна 
книжка-розглядалка для дітей з яскравими, деталізованими, максимально 
насиченими візуальною інформацією ілюстраціями. Інші назви віммельбухів: «книги, 
що миготять», «книги без слів», «книги-розглядалки», «книги-картинки», «живі 
книги» [5]. 

Книги-картинки вімельбухи дуже ефективні у роботі з дітьми з особливими 
потребами, які мають проблеми в спілкуванні, налагоджені взаємодії між дітьми та 
дорослими, які мають прояви аутизму, затримку психічного розвитку, а також 
замкнутість, тривожність, гіперактивність та агресивність по відношенню до інших. 
Серії різних вімельбухів допомагають практичному психологу в ігровій формі 
формувати навички соціальної взаємодії у різних сферах життєдіяльності, розвивати 
когнітивну сферу дітей з ООП.  

Кожний тематичний вімельбух – це книги про життя, насичені героями і 
подіями. В них все відбувається так, як і в реальному житті. Персонажі займаються 
реальними справами в звичайній обстановці. Це дає можливість особливій дитині 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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кожного разу по-новому і в цікавій формі ознайомитись з навколишнім світом та 
закріпити навички життя в соціумі.  

Особливостями вімельбухів є:  
- новизна  
- сучасність, цікавість та яскравий дизайн 
- мінімальний обсяг або відсутність тексту 
- великий розмір книг 
- наявність великої кількості дрібних картинок 
- насиченість ілюстрацій подіями 
- задіянність всього простору розвороту книги  
- відсутність єдиного композиційного центру 
- можливість зміни сюжету залежно від завдань 
- одночасне розгортання всіх можливих сюжетних ліній 
- врахування вікових особливостей дітей 
- практичність у використанні – тверда картонна поверхня та сторінки 
Основними завданнями вімельбухів є: 
- розвити мовленнєву компетентність, зв’язне мовлення 
- розвивати соціально-пізнавальні здібності 
- розвивати пам’ять, мислення, увагу, уяву 
- розвивати дрібну моторику пальців 
- збагатити пасивний та активний словник особливої дитини 
- закріпити набуті знання з певної теми по соціалізації 
- вчити узагальнювати та систематизувати інформацію 
- знайомити з навколишнім світом 
- формувати основи безпечної поведінки в соціумі, побуті 
- виховувати вміння поводитися та адаптуватися в соціумі 
Метою вімельбухів є: 
- швидке засвоєння матеріалу 
- спільна робота та взаємодія педагогічного працівника, нормо типової 

дитини з особливою дитиною 
- узагальнення знань та можливість у будь який момент повернутися для 

повторення теми 
- орієнтування в соціумі 
Використовуючи вімельбухи у своїй роботі з особливими дітьми, психолог має 

змогу зрозуміти, що хвилює дитину найбільше на даний момент, оскільки дитина 
звертає увагу на деталі, що важливі для неї. Роздивляючись ілюстрації у 
вімельбухах, дитина начебто слідкує за її героями всюди, де ті з`являються. Разом з 
героями отримує життєвий досвід, перебуваючи у різних ситуаціях. Це дає 
можливість у невимушеній грі з вімельбухом 
засвоїти правила поведінки у різних місцях, 
розширити кругозір, збагатити знання про 
оточуючий світ. Ілюстрації в книгах дають 
змогу швидко пізнати та запам’ятати 
інформацію. Обговорюючи зображені 
ситуації з особливою дитиною, обігруючи 
різні життєві події, сприяє формуванню різних 
соціальних компетентностей дитини.  

На початковому етапі роботи з 
книгами-картинками психолог сам розповідає 
про героїв, їх життя, особливості поведінки в 
різних місцях. На наступному етапі дитина 

https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%8F%D0%B2%D0%B0
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самостійно ознайомлюється із картинками-вімельбухами по певній соціалізованій 
темі. Згодом, на кінцевому етапі роботи з картинками, особлива дитина самостійно 
працює з ними, виконує певні завдання, які ставить перед нею практичний психолог. 

Відповідно до очікуваних результатів, психолог пропонує різні завдання за 
вімельбухами, а саме:  

 відшукати героя: хто він?, що робить на малюнку? в чому одягнений? 

 (розвиток уваги, мовлення, мислення, збагачення словника, 
орієнтування у просторі) 

 відшукати та порахувати кількість об’єктів на картинці  

 (розвиток навичок лічби, формування здатності орієнтуватися в 
просторі) 

 визначити емоційний стан, настрій живих об’єктів, що зображені на 
ілюстрації (розвиток емоційного інтелекту і розуміння поведінки оточуючих, 
формування емпатії) 

 оціни вчинок героя (оцінка дій персонажа, формування навичок 
контролю та самоконтролю, формування емоційно-вольової сфери) 

 назвати друзів персонажу, що можуть зробити разом? (формування 
дружніх відносин) 

 позмагатися, хто знайде швидше! (налагодження контакту, швидкості 
реагування) 

 подумати, що для чого призначено? 
(розширення уявлення про предмети 
навколишнього, їх призначення)  

 віднайти та позначити фішкою 
певний предмет (формування орієнтування в 
просторі, розвиток дрібної моторики) 

 придумати, які слова сказав 
персонаж? (формування логічного мислення 
,розвиток зв’язного мовлення, мислення, уяви) 

 намалювати предмет (істоту), яка 
сподобалась найбільше (розвиток пам`яті, 
уваги, моторики, естетичних смаків) 

 поміркувати, чи хотів би ти….(формування самооцінки) тощо. 
 
Для того, щоб під час роботи з особливою дитиною охопити всі сфери 

соціалізації, практичний психолог розробила власну систему роботи з використання 
вімельбухів.  

 
Система роботи практичного психолога з дітьми з ООП 

 з вімельбухами 
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Короткий зміст 

 
Завдання,  

які реалізуються 
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діяльність дітей у садочку, 
формування позитивних уявлень 
про садочок, навичок соціальної 

взаємодії 

Ж
о

в
т
е

н
ь

 

 
Вулицями 

великого міста 
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Ознайомлення дітей з 
містом, різними громадськими 

місцями, для чого призначені різні 
будівлі. Формування навичок 
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цікаві сюжетні картинки 

про будинок, його кімнати 

Поглиблення знання дітей 
про предмети, що є у будинку, їх 

призначення, підтримання порядку. 
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На сторінках 
вімельбуха подана цікава 

подорож до зоопарку 

Розширення знань про 
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У вімельбусі надані 
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традиції святкування 
Різдва 

Розширення знань про свято 
Різдва, традиції його святкування. 

Збагачення досвіду та розвитку 
емоційного інтелекту 
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особливості проживання в 
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фермі 

Збагачення досвіду дітей 
знаннями про працю дорослих на 

фермі, про свійських тварин, 
особливості догляду за ними. 

Розвиток уваги, мислення, 
мовлення. Закріплення правил 

поводження з тваринами 
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Екскурсія 

на будівництво 
 

 
Вімельбух, що 

показує процес 
будівництва 

Надання знань про 
особливості організації праці на 
будівництві. Розвиток уваги та 
мислення. Закріплення правил 

безпеки біля будівництва 
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Подорож 

навколо світу 
 

Відображення 
подорожі персонажів 

навколо світу, програвання 
різних ситуацій під час 

подорожі 

Розширення кругозору, 
розвиток мовлення, уваги, пам`яті. 
Формування навичок лічби та 
виховання дружніх відносин 
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Такий 
різний 

транспорт 
 

Розвороти 
вімельбуха наповнені 

різноманітними видами 
транспорту (повітряним, 

водним, наземним, 
підземним). Розміщено 
різні ситуації, які можна 

розіграти та проговорити 

Збагачення знань про 
різноманітність транспортних 
засобів, їх призначення, як вони 
полегшують життя людям, про 
професії людей, що пов’язані з 
ними. Закріплення знань про 
правила поведінки в різних видах 
транспорту 
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Побудова інклюзивного навчання в ЗДО з використанням сучасних 

інноваційних засобів, спрямованих на соціалізацію, допомагає педагогічним 
працівникам керувати соціальною ситуацією розвитку дитини з ООП та забезпечити 
ефективність входження особливої дитини в соціум. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ НЕКОНТАКТНИХ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. Стаття присвячена проблемі педагогічної діяльності з 

неконтактними дітьми. З’ясовано особливості організації ігрової діяльності 
неконтактних дітей дошкільного віку. 

Ключові слова: ігрова діяльність, діти з аутизмом, спонтанна імітація, 
стереотипні висловлювання, соціальна включеність, емоційність. 

Демократичні тенденції соціального розвитку України зумовили зміни цілей і 
цінностей розвитку освіти. Гуманістичне оновлення інклюзивної школи неможливе 
без урахування потреб і можливостей учнів з аутизмом. На сучасному етапі розвитку 
психологічної науки визнаним є розуміння ігрової діяльності, яке започатковане у 
працях відомих психологів – Л. С. Виготського, О. М. Леонтьєва, Д. Б. Ельконіна, 
В. В. Зіньківського, О. В. Запорожця та ін. Ці вчені розробили теоретичні засади 
історичного походження гри, її соціальної сутності та психологічного механізму. 

Значний внесок в обґрунтування педагогічної теорії ігрової діяльності зроблено 
психологами С. Л. Рубінштейном, О. М. Леонтьєвим, Л. С. Виготським і учнями їх 
наукових шкіл, які розглядали гру з позицій системно-структурного аналізу та її 
культурно-історичного походження. 

Л. С. Виготський, підкреслюючи культурно-історичний характер розвитку 
людської особистості, зазначав, що розвиток дитини в кожний віковий період життя 
тісно пов’язаний з її власною діяльністю. За концепцією цього вченого, ігрова 
діяльність є засобом активного засвоєння дитиною людської культури. Вирішальна 
роль у цьому належить спілкуванню дитини з дорослими й іншими дітьми, у процесі 
якого вона оволодіває «системою соціально вироблених знаків». Визначальною 
серед них є мова, під впливом якої особистість «вростає» у людську культуру [5, c. 5]. 
В. В. Зіньківський психолого-педагогічну роль ігрової діяльності вбачає в тому, що 
вона забезпечує емоційно-психологічне «вростання» дитини в соціальнийсвіт, 
накопичення соціальних почуттів. Гру він також пов’язував із формуванням у дітей 

https://ezavdnz.mcfr.ua/book?bid=37876
https://kalamar.ua/shho-take-vimmelbuh/
https://kalamar.ua/shho-take-vimmelbuh/
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соціального досвіду, моральних ставлень, із ґенезою моральної свідомості. Через гру 
дитина переймається ідеями, якими живее суспільство, навчається їх розуміти, вона, 
практично розрізняючи можливе і бажане, розвивається етично [5, c. 117]. 

Аутизм – важка форма патології розвитку, що характеризується порушеннями 
соціальних, комунікативних і мовленнєвих функцій, а також наявністю нетипових 
інтересів і форм поведінки. Аутизм впливає на всі види взаємодії дитини з 
навколишнім світом і виявляється в ураженні багатьох ділянок мозку, руйнуючи, 
власне, ті функції, які роблять нас людьми, здатність до комунікації та співчуття, що 
ми їх виражаємо іншим людям [10, с. 12]. На думку К. Лебединської, найбільш 
значущими в клінічній картині аутизму вважаються такі ознаки: аутизм як гранична 
(«екстремальна») самотність дитини формує порушення її соціального розвитку поза 
зв’язком із рівнем інтелектуального розвитку; прагнення до сталості, що 
проявляється як стереотипнізаняття; особлива характерна затримка й порушення 
розвитку мовлення, також поза зв’язком із рівнем інтелектуально горозвитку дитини; 
ранній прояв патології психічного розвитку [6, с. 42]. 

Характеристика особливостей мало контактних дітей: 
1) невміння організовувати спільну гру та встановлювати дружні стосунки з 

однолітками; 
2) відсутність чуйності до людей, байдужість до проявів любові, фізичного 

контакту; 
3) уникнення емоційних прихильностей, негативістичні реакції на прохання; 
4) недостатність очного контакту і мімічного реагування; 
5) підвищений рівень тривоги від контакту з іншими людьми. 
Сучасні підходи до неконтактних дітей та результати досліджень 

(С. А. Морозов, Є. Р. Баєнська, О. А. Янушко, Л. М. Шипіцина, В. Б. Башина) свідчать 
про значущість проблеми в аспекті комунікативної сфери аутичної дитини [9, с. 59]. 
Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова і Т. Б. Філічева вказували, що діти з аутизмом є 
неконтактними, у них виявляється порушення всіх форм до вербального 
(експресивно-мімічного, предметно-дійового) та вербального спілкування. 
Порушення процессу спілкування при аутизмі виявляється переважно у таких двох 
різновидах, як комунікативний дефіцит (гіпокомунікативність із заниженною цікавістю 
до довкілля, уповільненням встановлення вербальних і невербальних контактів, 
відсутністю прагнення висловити свої бажання вокалізацією, поглядом, мімікою чи 
жестами), чи, навпаки, комунікативна екзальтація (надлишкова гіпер емоційність у 
контактах, конфліктність, розгальмованість). 

В обох різновидах порушена мотиваційна складова мовленнєвого спілкування, 
але у більшості випадків потерпає і сама можливість цього акту. Н. С. Жукова, 
Е. М. Мастюкова і Т. Б. Філічева зазначали, що у дітей з аутизмом не формується 
зоровий контакт, вони не дивляться в очі дорослого, не простягають руки з 
проханням узяти на руки [3, c. 56]. Діти не використовують мову жестів і міміки, 
зорова увага дуже вибіркова та короткочасна. Комплексна корекційна робота з 
аутичними дітьми містить у собі психологічну, педагогічну та логопедичну корекцію. 
Вона направлена на виявлення творчих здібностей дітей, розвиток мовлення й 
комунікативних навичок, загальної й дрібної моторики, вся робота проходить у тісній 
співпраці з батьками. На початку роботи з дитиною з аутизмом заняття повинні бути 
індивідуальними, потім можливе поступове введення аутичної дитини у підгрупові та 
групові заняття, бажано музичні заняття або заняття з фізкультури, малювання, що 
не потребують цілковитої уваги дитини, де дитина може вільно рухатись, займатись 
завданнями, якіїй подобаються. Залежно від рівня розвитку пізнавальних процесів, 
знань й умінь аутичної дитини, особливостей її бажань та інтересів, створюється 
індивідуальна корекційно-навчальна програма. 

Для встановлення контакту треба знайти підхід, що відповідає можливостям 
дитини, визвати її на взаємодію з дорослим. Наприклад: дитина махає руками – 
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дорослий організовує гру «Метелики літають», дитина бігає по колу – гра «Дожену» 
і т.д.  

Для організації початкових етапів спілкування дорослий повинен спокійно і 
зосереджено займатися чимось, наприклад, розмальовувати щось, пересипати 
мозаїку і т.д. Вимоги спочатку мають бути мінімальні. Успіхом можна вважати те, що 
малюк погоджується бути поруч, пассивно слідкує за діями дорослого. Якщо дитина 
не виконує завдання, її увагу слід переключити на більш легке, не можна наполягати, 
доводити дитину до негативної реакції. Після закінчення завдання треба разом 
порадіти успіху. 

Для підняття настрою організовуються ігри з емоційними яскравими 
враженнями: музикою, світлом, водою, кульками, мильними бульбашками. Хвилини 
сенсорної аутостимуляції, звичні для аутичних дітей (часто проявляють потяг до 
світла, води, музики), посилюють в таких іграх необхідний навчальний момент.  

Пом’якшенню страхів сприяють спеціальні ігри, в яких підкреслюється 
безпечність ситуації. Потрібно ретельно підбирати ігри, книжки, вірші, відкидаючи ті, 
щоможуть емоційно травмувати дитину. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Анотація. У статті розкривається питання педагогіки партнерства, як 

якісно нового рівня взаємодії між учасниками освітнього процесу.  
Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво, 

формування взаєморозуміння, взаємодія педагогів із батьками, принципи, завдання, 
компетентність. 

Виховати дитину – велике мистецтво, так як сам процес виховання – це 
безперервна робота серця, розуму, волі батьків і педагогів. Саме батьки є головною 
ланкою у особистісному розвитку своєї дитини, бо вони найчастіше спілкуються з 
ними. Дуже багато сьогодні в державі залежить саме від молодих сімей, в яких 
народжуються малята, бо саме вони стоять у витоків процвітання нашої країни, саме 
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їм випала почесна місія: зберегти рідну мову, історію нашого народу, жити за 
приписами народної моралі, краси і навчити разом з педагогами цьому своїх діток. 

У Концепції дошкільного виховання в Україні, Державній національній програмі 
«Освіта» Україна ХХІ ст., Законі України «Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті дошкільної освіти – Державному стандарту дошкільної освіти 
підкреслюється значимість родинного виховання, передбачається 
взаємопроникнення сімейного і суспільного виховання з метою створення для кожної 
дитини єдиного, дитиноцентричного виховного середовища.  

Співпраця з батьками обов‘язкова і надзвичайно цінна. По-перше, тому, що 
батьківська думка найбільш авторитетна для дитини, а по-друге, у батьків є 
можливість щоденно закріплювати навички, які формує вихователь на заняттях та в 
процесі повсякденного безпосереднього спілкування. Робота з батьками – це процес 
безперервний, тривалий і більшість батьків наших вихованців чітко розуміють, що те, 
що сформовано в дитинстві залишається на все життя. 

Організація ефективного партнерства з батьками та залучення їх до освітнього 
процесу – одна з найважливіших умов оптимального функціонування дошкільного 
закладу та досягнення якості дошкільної освіти. 

В основі партнерства педагогів дошкільної освітньої організації та сім'ї 
вихованців лежать такі принципи: 

1. Принцип наступності узгоджених дій, основу яких є порозуміння батьків і 
педагогів дошкільного закладу. 

2. Принцип гуманного підходу, заснований на визнанні гідності, свободи 
особистості, толерантності до думки іншого; добром, уважному відношенні всіх 
учасників взаємодії. 

3. Принцип відкритості, що означає, що поточні зміни у суспільстві вимагає 
від вихователя відкритості стосовно сім'ї вихованця. 

4. Принцип індивідуального підходу до кожної сім'ї означає, що в педагогіки 
партнерства враховуються відмінності сімей один від одного: статус та соціальне 
становище, склад сім'ї, житлові умови, батьківська культура, традиції сім'ї, 
особливості здоров'я членів сім'ї тощо. 

5.  Принцип зворотний зв'язок, що передбачає наявність добре 
налагодженого зв'язку між педагогами та батьками. 

6.  Принцип поетапності реалізації педагогіки партнерства. 
Завданнями партнерства освітян з батьками є:  
1. Встановлення партнерських відносин із сім'єю кожного вихованця, 

об'єднання зусиль для розвитку та виховання дитини. 
2.  Визначення спільних інтересів, емоційної взаємопідтримки та 

взаємопроникнення у проблеми один одного.  
3. Активація та збагачення виховних умінь батьків, підтримка їхньої 

впевненості у своїх педагогічних можливостях. 
Дослідження та досвід показують, що відносини, що ґрунтуються на співпраці, 

є ключовим моментом успішного здійснення будь-якої програми виховання, 
показником якості програми та її успіху. 

Одним із головних завдань, які стоять перед дошкільним закладом, є 
забезпечення взаємозв’язку між дошкільною установою та сім’єю за рахунок надання 
сім’ї можливості участі у всіх аспектах програми. 

Законодавство в освіті не надає жодному з учасників освітнього процесу 
виключного права розпоряджатися іншим і кожного наділяє певними 
повноваженнями і автономією. Педагогіка партнерства – підхід, що спрямований на 
розвиток максимально продуктивних і здорових відносин у процесі навчання.  

Педагогіка партнерства базується на якісно новому рівні побудови 
взаємовідносин між педагогами, дітьми, їхніми батьками та громадськими 
організаціями.  
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Педагогіка партнерства набуває важливого значення як вектор гуманного і 
творчого підходу до кожного учасника освітнього процесу. Новий зміст освіти щодо 
співробітництва педагогів орієнтує педагогів, батьків на особистісний розвиток 
малюків, на поважне ставлення до дітей. 

Важливою обставиною є потреби педагогічної практики в умовах модернізації 
освіти, які сприяють ефективному партнерству педагогів із сім’єю, як важливим 
фактором оптимального функціонування дошкільних закладів. 

В основу взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти із сім’єю покладено 
співробітництво. Ініціаторами його встановлення мають виступати педагоги закладу 
дошкільної освіти, оскільки вони професійно підготовлені до освітньої роботи, а, 
отже, розуміють, що її успішність залежить від злагодженості й наступності у виховані 
дітей. Вихователь усвідомлює, що співробітництво потрібне в ім’я дитини, і в цьому 
потрібно переконати батьків. Ініціатива у встановленні взаємодії із сім’єю та 
кваліфікована реалізація її завдань визначають керівну роль закладу дошкільної 
освіти щодо сімейного виховання. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти з’явився розділ щодо ролі батьків та 
родини у вихованні та підготовці дитини до школи. Враховані партнерство 
вихователя й батьків і спільне створення умов для розвитку дитини. У документі 
прописані рекомендації для батьків у вихованні своєї дитини, які компетентності вони 
мають допомогти їй опанувати. Більш чітко прописана роль батьків в отриманні 
кінцевого результату. 

Участь батьків у розвитку компетентностей дитини, залучення батьків і сімей 
до освітнього процесу закладу дошкільної освіти утверджує позиції про те, що кожен 
з батьків дитини є відповідальним за її виховання, розвиток і навчання, за 
збереження її життя, зміцнення здоров’я, формування почуття людської гідності та 
усвідомленого ставлення дитини до здорового способу життя. 

У документі йдеться про підвищення культури відповідального батьківства та 
особливе значення психолого-педагогічного просвітництва батьків. Тож чітко 
визначені активності, якими діти можуть займатися вдома. Адже це дасть змогу 
окреслити спільний напрям роботи над вихованням та розвитком дитини. 

Для того, щоб кожна сім’я зрозуміла своє призначення, усвідомила свою 
відповідальність за справу виховання дітей, аби підказати їм дієві шляхи виховних 
зусиль, які принесуть бажані результати, у дошкільних навчальних закладах 
передбачається робота з батьками. Для цього органи управління дошкільними 
навчальними закладами, керівники дитячих садків і вихователі мають чітко визначити 
свої завдання у співпраці з сім’єю. Саме об’єктивний аналіз потреб сім’ї дає справжні 
орієнтири для визначення напрямків розвитку суспільного дошкільного виховання. 

Виходячи з вищесказаного, для успішного здійснення виховання дитини, для 
створення всіх належних умов для її всебічного розвитку, слід зосередити увагу 
педагогів і батьків на достовірності, об’єктивності та повноті інформації, на основі 
якої здійснюється навчально-виховний процес. А це можливе тільки за умови тісної 
взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї. 

Необхідно прямувати курсом створення єдиного простору розвитку дитини, як 
у закладах освіти, так і у родині. Педагог у дошкільних закладах 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. 

Педагогіка партнерства – це ключовий компонент формули взаємовідносин 
між учасниками освітнього процесу, це взаємна повага до особистості, це педагогіка 
з особистісно орієнтованим навчанням у центрі якого – дитина. Взаємодія між 
педагогом 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 та месенджерах, 
проведення відеобесід); 

-неформальне спілкування (спільне святкування визначних подій та свят, які 
мають важливе значення для життя дітей та школи); 

-усебічну допомогу й участь батьків у організації та проведенні свят, 
тематичних та позашкільних заходів; 

-участь батьків у навчальному житті своїх дітей (добровільна допомога під час 
створення навчальних матеріалів та формування освітнього середовища, обмін 
життєвим та професійним досвідом). 

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. 

Педагогіка партнерства передбачає гуманізацію міжособистісних відносин, в 
основі яких – толерантність, розуміння, співучасть, відкритість, здатність до 
взаємодії, попередження конфліктних ситуацій та непорозумінь між основними 
суб’єктами навчально-виховного процесу – педагогами і батьками. 

Педагогіка партнерства – це простір дитинства, який будується на засадах 
рівності, діалогу, співпраці, прийняття. Вона спрямована на те, щоб побудувати 
довіру між дошкільним закладом, дітьми, батьками та суспільством.  

Головним завданням педагогіки партнерства, в центрі якої особистість дитини, 
її самобутність, самоцінність, є розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей 
дитини, максимальний їх вияв, ініціювання, використання індивідуального 
(суб'єктивного) досвіду кожної дитини; допомога батьків у самовизначенні та 
самореалізації, уникнення формування попередньо заданих якостей, формування в 
особистості культури життєдіяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

З РОДИНАМИ ВИХОВАНЦІВ 
 

Анотація. В статті розглядається один із напрямів дошкільної освіти – 
взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї. Проаналізовано реальний стан 
теоретичного та практичного вивчення цієї проблеми, традиційні форми й 
методи взаємодії педагогів і батьків вихованців. Обґрунтовуються умови 
оптимізації партнерства закладу освіти й сім’ї: покращення комунікації в системі 
«педагог-дитина-сім’я», залучення батьків до співпраці з педагогами, включення в 
життя власних дітей, налагодження спілкування з ними як з рівними для 
забезпечення емоційної підтримки, повноцінної соціалізації й гармонійного розвитку 
дошкільників. 

Ключові слова: співробітництво, взаємодія, сім’я, освіта батьків, 
педагогіка партнерства. 

За свідченням вчених дитина дошкільного віку найбільше схильна до дії членів 
сім’ї. Тому поліпшення якості дошкільної освіти, перш за все, залежить від 
узгодженості дій сім’ї та закладу дошкільної освіти. В основі роботи ЗДО з сім’єю 
повинен лежати системний та диференційований підхід. В сучасних умовах повинні 
бути і нові підходи до цього питання. В роботі педагога з батьками повинні бути 
змінені мотиви, цілі й методи співробітництва, виходячи з їхніх потреб і труднощів. 
Тому педагоги і батьки повинні бути ознайомлені з завданнями виховання та 
розвитку дітей, вчасно й одночасно. Необхідно вихователям і батькам об’єднати свої 
зусилля і забезпечити малюкові подвійний захист, емоційний комфорт, цікаве 
змістовне життя вдома і в дитячому садку [2, с. 89]. 

Сьогодні існує багато програм дошкільної освіти, але тільки спільними 
зусиллями педагогів та батьків у вихованні можливо забезпечити їх реалізацію, 
повноцінний та цілісний розвиток дошкільника. На їх основі педагог може 
використовувати різні стратегії взаємодії з сім’єю з урахуванням специфіки закладу 
дошкільної освіти, особливостей, запитів можливостей педагогів та батьків. При 
цьому ми вважаємо, що здійснення повноцінної взаємодії закладу дошкільної освіти і 
сім’ї можливе за таких умов: 

• готовності педагогів до взаємодії з батьками; 
• налаштованості батьків на спільне з педагогами виховання своїх дітей; 
• визначення значущих для педагогів і батьків цілей і завдань, за якими буде 

здійснюватися взаємодія; 
• розробки змісту цієї взаємодії з урахуванням індивідуальних і вікових 

особливостей дошкільників, 
• створення матеріальних умов,які забезпечують ефективну взаємодію 

дошкільного закладу та сім’ї. 
Взаємодія дошкільного навчального закладу з родиною вихованця повинна 

здійснюватися за такими напрямками: 
- педагогічний моніторинг, 
- педагогічна підтримка, 
- педагогічна освіта батьків, 
- спільна діяльність педагогів та батьків. 
У ході організації педагогічного моніторингу вихователю важливо вивчити 

своєрідність родин.особливості родинного виховання,педагогічні проблеми, які 
виникають в різних сімях. Для цього вихователь використовує методи первинної 
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діагностики: анкетування батьків на тему «Моя дитина», бесіди з батьками «Наша 
сімя і дитина», спостереження за спілкуванням батьків і дітей у ранковий і вечірній 
відрізок часу. 

Для вивчення особливостей сімї дитини вихователь може в ході спостережень 
за спілкуванням батьків з дитиною в ранковий і вечірній відрізок часу зверігути увагу 
на наступні показники: 

• емоційний настрій дитини під час спілкування з дорослим (дитина 
зустрічається з близькими радісно, спокійно, байдуже, з небажанням, 

роздратовано); 
• емоційний настрій дорослого під час спілкування з дитиною (дорослий 

вступає в спілкування з задоволенням, спокійно, з небажанням, роздратовано); 
• особливості взаємодії дорослого і дитини в спілкуванні (співпрацюють, вміють 

домовитися, не взаємодіють, кожен займається «своєю справою», конфліктують, не 
можуть прийти до спільного рішення); 

• особливості виховної тактики батька (дорослий наполягає, загрожує 
покаранням .умовляє, переконує, приймає позицію дитини, шукає компроміси); 

• типова позиція, яку займає кожен у спілкуванні – лідер (вказує, направляє, 
змушує, оцінює), партнер (радиться, співчуває, нагадує, цікавиться,погоджує), 
відсторонений (вислуховує, відволікається, мовчить, задає формальні питання) або 
ін.; 

• виникаючі труднощі спілкування, конфлікти, їх причини, шляхи виходу зі 
скрутних ситуацій. 

Одним із важливих напрямків взаємодії педагогів та батьків є педагогічна 
підтримка, яка передбачає спільну діяльність педагога з батьками, спрямовану на 
розвиток їх умінь у вихованні дошкільнят, формування впевненості в успішності їх 
виховної діяльності [1, с. 85]. 

Не менш важливим є наступний напрямок взаємодії педагогів з батьками – це 
педагогічна освіта батьків. Педагогічна освіта дошкільнят орієнтована на розвиток 
активної, компетентної позиції батьків. Вибираючи напрямки педагогічної освіти, 
вихователь орієнтується на потреби батьків групи. Аналізуючи результати 
педагогічного моніторингу вихователь визначає найбільш значущі теми для 
педагогічної освіти батьківських груп, наприклад: «Розвиваємо дитячу самостійність», 
«Як навчити дитину грати», «Як організувати родинне дозвілля». 

Взаємодія педагога з батьками дітей молодшого дошкільного віку має свої 
особливості: у своєму спілкуванні з батьками дітей молодшого дошкільного віку 
педагог зміцнює довірчі відносини, які склалися в нього з більшістю сімей в 
попередній рік та звертає увагу на зміни у розвитку дошкільників, як їх враховувати у 
своїй виховній тактиці, спілкуванні зі своєю дитиною. 

Педагог ставить такі завдання взаємодії з сім’ями дошкільників: 
1. Ознайомити батьків з особливостями розвитку дитини четвертого року 

життя, пріоритетними завданнями його фізичного і психічного розвитку 
2. Підтримувати інтерес батьків до розвитку власної дитини, вміння оцінити 

особливості його соціального, пізнавального розвитку, бачити його індивіду альність 
З Орієнтувати батьків на спільне з педагогом прилучення дитини до здорового 

способу життя, розвиток умінь виконувати правила безпечної поведінки вдома, на 
вулиці, на природі. 

4. Спонукати батьків розвивати доброзичливі відносини дитини до дорослих та 
однолітків, турботу, увагу, емоційну чуйність по відношенню до близьких, культуру 
поведінки та спілкування. 

5. Показати батькам можливості мовного розвитку дитини в сім’ї (ігри, теми 
розмов, дитячих оповідань), розвитку вміння порівнювати, групувати, розвитку його 
світогляду. 



529 

 

6. Включати батьків в ігрове спілкування з дитиною, допомогти їм побудувати 
партнерські відносини з дитиною у грі, створити ігрове середовище для дошкільника 
в родині, допомогти батькам розвивати дитячу уяву, творчість в ігровій, мовної, 
художньої діяльності. 

7. Спільно з батьками розвивати позитивне ставлення дитини до себе, 
впевненість у своїх силах, прагнення до самостійності. 

Особливу увагу слід надати педагогічному моніторингу: вирішуючи діагностичні 
задачі, вихователь проводить анкетування батьків «Сімейне виховання», «Ми і наша 
дитина», бесіду з батьками «Традиції нашої сім’ї», намагається зрозуміти 
особливості внутрішньо сімейних відносин і роль дитини в сім’ї, педагог може 
використати бесіду з дитиною на тему «Ти і твоя сім’я». 

Для вивчення задоволеності батьків спільною діяльністю, вихователь 
проводить анкетування батьків «Разом з дитячим садком», діагностичну бесіду «Який 
я батько». 

Наступним напрямком взаємодії педагогів з батьками є педагогічна підтримка 
батьків. 

Для того, щоб педагогу краще пізнати особливості сімей своїх вихованців, 
згуртувати батьківський колектив, зблизити батьків зі своїми дітьми бажано 
запропонувати батькам разом з дітьми скласти розповіді на теми: «Ми вміємо 
відпочивати», «Познайомтеся, це я, це вся моя сім’я». Згуртуванню батьків, педагогів 
і дітей буде сприяти спільне оформлення групових газет, фотоальбомів: «Що ж таке 
сім’я?», «По секрету всьому світу», «Вихідний, вихідний ми проводимо всією 
родиною». 

У ході взаємодії з батьками педагог підкреслює, що ефективний 
інтелектуальний розвиток дітей неможливий без участі родини, близьких Педагог 
знайомить батьків з прийомами активізації дитячої допитливості, збагачення уявлень 
про навколишній світ, розвитку мовних здібностей. З цією метою він пропонує 
батькам ігри, проблемні ситуації для дітей, елементарні досліди, котрі не вимагають 
багато часу і спеціального обладнання. 

Завдяки зусиллям педагога у батьків з’являються чітко оформлені освітні 
запити (що я хочу для розвитку своєї дитини і себе як батька). Для задоволення 
освітніх запитів педагог використовує різні форми: семінари, творчі майстерні, 
психолого-педагогічні тренінги, доречно створення клубів для батьків таких як 
«Традиції сім’ї», «Вундеркінд», «Дізнаємося наше місто». Виходячи з побажань 
батьків, за підтримки медичної та психологічної служби вихователь реалізує з 
батьками комплексні програми психолого-педагогічної освіти: «Вчимося спілкуватися 
з дитиною», «Разом з татом», «Чи знаю я свою дитину», «Ростемо здоровими» 
Завдання таких програм розширення знань батьків про різні підходи у 
вихованнірозвиток умінь бачити і розуміти свою дитину вдосконалення умінь батьків 
розвивати своїх дітей у різних видах діяльності. 

Педагог спирається на прояв зацікавленості, ініціативності самих батьків, 
роблячи їх активними учасниками конкурсів; «Ми родом з дитинства» (конкурс 
сімейних газет про дитинство різних членів сім’ї), «Саме цікаве про наше місто;, 
спортивного дозвілля "Міцні та здорові».. «Зимові забави», «Ми граємо всією 
родиною», включає їх у спільні з дошкільнятами справи, спрямовані на турботу про 
оточуючих. «Садимо квіти на ділянці», «Вітаємо ветеранів», «Прикрашаймо дитячий 
садок до свята», «Полагодимо іграшки малюкам». 

Підсумкової формою взаємодії з батьками може стати фестиваль родинної 
творчості, який дозволить розкрити досягнення всіх сімей у різних видач спільної 
дитячо-батьківської діяльності: художньої, літературної, пізнавальної, музичної 

Таким чином, здійснюючи взаємодію закладу закладу дошільної освіти з 
сім’ями вихованців, дуже важливо визначати як загальну стратегію взаємодії, так і 
конкретний зміст і форми взаємодії, які орієнтовані на потреби дітей та запити 
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батьків, що і забезпечить системність та результативність в роботі. Такий підхід 
сприятиме об'єднанню педагогів, батьків та дітей на основі спільних інтересів, 
залучає дорослих до проблем дітей, тим самим, сприяючи підвищенню якості 
освітнього процесу. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО 

 
Анотація. У статті розглядається проблема інтеграційних підходів до 

соціалізації дошкільників з особливими потребами в рамках сучасної освіти. 
Впровадження методики М. Монтессорі в роботі з дітьми з особливими 
потребами.  

Ключові слова: соціалізація, діти з особливими потребами, інклюзивна 
освіта, інтеграційні підходи, сенсорне виховання, дрібна моторика. 

Найактуальнішим питанням сьогоднішньої системи освіти, є інклюзивна освіта 
для дітей з особливими потребами у єдиному освітньому просторі. Кожна країна має 
свій досвід спеціального навчання таких дітей пройшовши різний шлях до інтеграції, 
до організації інклюзивного навчання. Дитина з особливими освітніми потребами – це 
людина до 18 років, що потребує додаткової підтримки в освітньому процесі. Це діти 
з інвалідністю; діти з родин, що опинились у складних життєвих обставинах; 
безпритульні діти; діти, які живуть із ВІЛ/СНІД; діти-сироти; діти, позбавлені 
батьківського піклування та інші. Дитина, яка на деякий час випала з освітнього 
процесу через хворобу чи інші причини, теж стає дитиною з особливими освітніми 
потребами, бо може потребувати додаткового часу, аби наздогнати однолітків. 
Соціалізація дуже важлива для таких дітей, тому сучасна освіти на етапі вивчення 
цієї проблематики більш глибоко. 

Інтегрований підхід в освіті – це підхід, що веде до інтеграції змісту освіти, 
тобто соціального об'єднання його елементів у цілісність. Під принципом інтеграції 
розуміється етап пов'язаності взаємопроникнення і взаємодії окремих освітніх 
галузей, що забезпечують цілісність освітнього процесу. Потрібно також виокремити 
важливість не тільки інтеграції змісту дошкільної освіти, а й організаційних форм 
(занять, освітніх ситуацій та подорожей, гри) у яких тією чи іншою мірою будуть 
інтегруватись і різні види дитячої діяльності. Отже, запроваджуючи інтеграцію в 
освітній процес закладу, групи, необхідно враховувати як вікові особливості дітей 
дошкільного віку так і індивідуальні особливості розвитку. За Є. Шулешко «Діти не 
рівні у своїх здібностях, але рівні у своїх можливостях». Кожен фахівець-дошкільник у 
своїй практиці, безперечно вибирає методику, яка ефективна у роботі з дітьми, що 
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мають особливі освітні потреби. Використання якої дає змогу коригувати на рівні 
цілей і завдань, форм і методів розвитку, навчання і виховання дітей. 

Довгий час працюю з дітьми, що мають затримку психічного розвитку(ЗПР). 
Дослідження психомоторної сфери дитини із ЗПР свідчать про її 

недосконалість. Зокрема, це простежується в особливостях рухової сфери. У дітей 
немає тяжких рухових розладів, однак відстає руховий розвиток, порушена регуляція 
довільних рухів (свідомі рухи, що характеризуються цілеспрямованістю), а також не 
сформованість техніки виконання рухів і недостатність рухових якостей (сила, 
швидкість, витривалість, спритність, гнучкість); спостерігається недосконалість 
дрібної моторики рук. 

Під час затримки психічного розвитку спостерігаються такі особливості 
моторного розвитку: 

• відставання (порівняно з нормою) у становленні довільних рухових і 
статичних функцій; 

• сповільненість і недостатня координація довільних рухів; 
• підвищена рухова активність, непосидючість, розгальмованість; 
• утруднення у засвоєнні нових рухових дій, особливо пов’язаних із 

дрібними рухами; 
• недостатність рухового тонусу, що призводить до порушення 

автоматизації рухів і дій; 
• підвищена виснаженість (уповільнення темпу, нечіткість рухів із 

наступною втратою рухового стереотипу); 
• недостатність ритмічності та автоматизації рухів; 
• недостатній розвиток дрібної моторики; 
• загальне фізичне і соматичне ослаблення тощо. 
На мій погляд, беру сміливість стверджувати, що методика М.Монтессорі дієва 

на практиці з дошкільниками, що мають особливі освітні потребами. Метод 
М. Монтессорі універсальний, він підходить усім дітям, незалежно від рівня їхнього 
розвитку. Ніхто не порівнює дітей, не говорить про норму, базові стандарти. 
Відзначаються лише особисті досягнення кожної дитини на тому чи іншому етапі її 
розвитку. Навчання має бути підлаштованим під індивідуальні потреби та можливості 
дитини, адже кожна дитина особлива, і потребує особливого підходу. Для дітей з ЗПР 
відповідно до методики Монтессорі підходить група вправ, що спрямовані на 
розвиток сенсорного сприйняття дитини (зір, слух, нюх, смак, дотик). За допомогою 
найрізноманітніших предметів, будь то дзвоники, м'які іграшки, смакові або запахові 
коробочки, пазли, тканини чи якісь крупи, дітки вчаться відрізняти форми, розміри, 
текстури, запахи, смаки, температуру і т.д.  

Як зазначено педагогами-науковцями, що Монтессорі-педагогіка – справді 
педагогіка середовища, у якому багато доступних матеріалів, як класичних, так і 
зроблених руками педагогів. Усі матеріали, напрацьовані у професійній діяльності, 
задовольняють потреби дітей в опануванні мови, математики, пізнанні довкілля, 
розвитку сенсорних відчуттів, дрібної моторики тощо. Для занять з дітьми, 
використовую у логічній послідовності сенсорні матеріали за класифікацією 
розроблених Марією Монтессорі, за структурою: 

1)матеріали для розвитку тактильних відчуттів; 
2)матеріали для розвитку термовідчуттів; 
3)матеріали для розвитку баричних відчуттів; 
4)матеріали для розвитку стереогностичних відчуттів; 
5)матеріали для розвитку смакових відчуттів; 
6)матеріали для розвитку слуху і зору. 
Кожен матеріал, за рівнем чіткості, структурованості відповідає за сензитивний 

період у розвитку дитини, спрямований на розвиток сенсорних еталонів. Усі 
матеріали використовуються у різноманітних видах практичної діяльності, це одне з 
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основних завдань корекційно-розвиткової роботи. Методика Монтессорі – це 
оптимальний вибір для дітей з особливостями в розвитку, оскільки методика дає 
унікальну можливість дитині працювати та розвиватися за своїми внутрішніми 
законами. Мета методики, а також вихователя, який за нею працює – розвивати 
особистість дитини через моторну, сенсорну й розумову активність. Діти із ЗПР є 
складною категорією для інтеграції в загальноосвітній простір. Кожна дитина, 
незалежно від свого психофізичного розвитку, повинна мати змогу розкрити себе, 
показати свій природній потенціал, реалізувати свої задуми. Впроваджуючи методику 
Монтессорі , саме через гру розвиваю та навчаю своїх вихованців. 

Ефективним засобом сенсорного виховання дітей та незамінним елементом 
розвивального середовища вважаю посібники, ігрове обладнання, навчальну 
наочність, яку вихователь створив та облаштував за власним задумом. Створений 
осередок у групі «Міні-музей насіння», мій помічник у вивченні не однієї теми 
програмового змісту матеріалу. У прозорих харчових контейнерах я підібрала різні 
види насіння (горох, квасоля, гарбуз, соняшник, жолуді, каштани, гречка і т.д.) – це 
матеріал який практично використовується, при потребі поповнюється, його можна 
розфарбувати, сортувати, пересипати, змішувати. Діти вивчають різноманітні види 
насіння за розміром, формою, кольором; досліджують його на дотик, смак, 
спостерігають за етапами розвитку. З’ясовують про використання різних видів насіння 
у життєдіяльності людини. Під час організації художньо-продуктивної діяльності 
(аплікація, малювання, ліплення) багато робіт створюються з використанням насіння. 
Під час виконання завдань з різних освітніх напрямів, часто використовую насіння, як 
сенсорний матеріал. Вивчаємо родину, тварини, геометричні фігури, кольори, фрукти, 
чи іншу тему, завжди маю зібрання ігор пов’язаних з насінням. Зачіску бабусі та 
дідусю- створюємо з різного кольору квасолі, голочки для їжака – робимо з насіння 
соняшника, качечку – викладаємо по контуру з кукурудзи, жолуді та каштани рахуємо, 
порівнюємо, обстежуємо їхню форму. Особливо полюбляють діти працювати на міні-
городі, де висівають насіння, і пильно спостерігають за етапами розвитку рослин, які 
виростають з насінин. Такі ігри за участю пальців і рук сприяють гармонійному 
розвитку тіла й розуму, підтримують у належному стані мозкові системи. Регулярні 
вправи на розвиток моторики, пальчикова гімнастика поліпшують розвиток 
пізнавальних процесів, діяльність серцево-судинної і травної систем, розумові 
здібності дитини, зменшують емоційне напруження, розвивають координацію рухів, 
силу і спритність рук, підтримують життєвий тонус. «Чим більше майстерності в 
дитячій руці, тим розумніша дитина» (В. О. Сухомлинський). 

За допомогою підібраних вправ для розвитку дрібної моторики рук та ніг, 
значно поліпшується загальний психічний розвиток дитини. Робота в такому форматі 
з дітьми відповідає принципам змістовності і насиченості, гнучкості, 
трансформованості, поліфункціональності, варіативності, доступності, безпечності( 
тільки під наглядом дорослого). А подолання та компенсація відхилень відбувається 
значно краще. 

Вкладаючи свої сили в роботу з дітьми з особливими освітніми потребами 
необхідно пам'ятати – максимальна незалежність і щастя для кожної дитини. 
Досягнення незалежності та щастя залежить від проходження певного рівня освіти, 
та набуття багатьох навичок дитиною: спілкування, навички самообслуговування, 
здатність до встановлення соціальних відносин. Чи правильно ми все виконуємо і чи 
достатньо цього для дітей з особливими потребами? Відповіді на ці питання ми 
зможемо дізнатися через місяць або навіть роки. Створюються і удосконалюються 
для цього програми, методики, форми навчання з такими дітьми, реалізація та 
провадження яких залежить саме від наших особливостей взаємодіяти з дітьми. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  

СИСТЕМИ ЗНАНЬ ПРО ОСНОВИ ЗДОРОВ'Я В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Анотація. У статті подані методи для реалізації цього завдання, особливо 
важливо сформувати ставлення до власного здоров’я і знання про нього, оздоровчі 
уподобання, потреби та життєві звички. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, культурно гігієнічні 
навички, поведінка під час їжі. 

«Якщо людина слідкує за своїм здоров’ям, тоді важко знайти лікаря, який 
знав би краще, що корисно для її здоров’я, ніж вона сама».  

Сократ 
Здоров'я – найважливіша цінність не лише окремої людини, а й загалом усього 

суспільства. Щоб людина мала змогу піклуватися про своє здоров'я, про розвиток, 
вона повинна свідомо ставитися до життя як найважливішого дарунку природи. Тому 
формувати культуру здоров'я особистості, прививати розуміння пріоритету здорового 
способу життя, надавати ґрунтовні знання про основи здоров'я потрібно дітям з 
раннього віку, щоб знання, вміння та навички перейшли у звичні, необхідні потреби. 

Валеологія (лат. valeo – бути здоровим і грец. logos – учення, наука) – наука 
про формування, збереження та зміцнення здоров'я людини в духовному, 
психічному, фізичному і соціальному плані. 

У вітчизняній психології та педагогіці переконливо доведено, що основою 
свідомого ставлення до навколишньої дійсності і до самої людини є знання. Поряд зі 
знаннями про сутність здоров'я необхідно надавати дітям відомості про біологічну, 
психічну і соціальну його основи. Не знаючи, на яких процесах і механізмах базується 
здоров'я, не з'ясувавши, як виникло і формувалося здоров'я в наших далеких 
предків, ми залишимося лише пасивними спостерігачами, безсилими що-небудь 
зробити, щоб підняти оздоровчий потенціал людини. І, навпаки, маючи ці знання, 
зможемо цілеспрямовано, за певними показниками, а тому й найефективніше 
використовувати чималий арсенал оздоровчих засобів. 

Поряд із цим зазначається, що не будь-які знання можуть активно 
використовуватися дитиною в пізнавальній і практичній діяльності. Ось чому до 
підбору знань, що надаються дітям, повинні ставитися високі вимоги. Дошкільникам 
необхідні знання, що допоможуть їм підтримувати власне здоров'я, доглядати за 
тілом, орієнтуватися у фізіологічних змінах свого організму. Такі знання мають бути 
систематизованими, підводити дітей до формування узагальнених уявлень 
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світоглядного характеру. Дошкільники ще з раннього віку оволодівають певним 
обсягом стихійних знань про здоров'я, їх цікавить власний організм, вони 
намагаються дослідити його як можуть. Малюки несподівано для себе роблять 
відкриття, наслідуючи дорослих, доглядаючи власне тіло. Дитина допитливо пізнає 
все навколо себе. Що таке мило, зубна паста, що з ними потрібно робити? А також 
пізнає сама себе. Для чого вони, ці допитливі оченята? Цікаво знати, що будемо їсти 
на сніданок. Найпершим про це дізнався носик, який почув запах із кухні. Так буде 
завжди, якщо носик у дружбі з носовою хусточкою. До речі, а для чого треба їсти? 
Щоб вирости сильною і здоровою людиною. Отже, їсти треба гарно, з апетитом і 
обов'язково подякувати. Бо добрі слова – це також здоров'я. Малюкові хочеться 
дізнатися, чому дівчатка носять бантики, дідусь – окуляри. Для чого треба вчасно 
лягати спати, загоряти, ходити босоніж, обливатися водою. Що треба робити в разі 
виникнення болю. Як позбутися різного нездоров'я і бути завжди здоровим. Щоб 
дитина знала, що таке здоров'я, що впливає на нього, що для нього корисне, а що - 
шкідливе, як зберегти і зміцнити своє здоров'я й здоров'я інших людей, мають 
ретельно подбати дорослі (батьки й педагоги). Головне – правильно дібрати 
інформацію для подання дітям: щоб вона була наукова, доступна для сприймання 
дошкільнятами, зорієнтована на формування в них практичних навичок дбайливого 
ставлення до свого здоров'я, спиратися на традиції українського народу в збереженні 
та зміцненні здоров'я, а також відповідала б вимогам Базового компонента. Ось чому 
надання дітям знань про здоров'я та здоровий спосіб життя, становлення їх 
фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я є необхідним, важливим 
завданням кожного дошкільного навчального закладу і родин. Основними 
принципами в роботі мають бути: гуманізація, інтегративність, динамічність, 
неперервність та практична цілеспрямованість.  

Спочатку дошкільникам пропонується надати знання про зовнішній вигляд 
людини, про наявність, назви і функції зовнішніх органів, ознайомити їх з будовою 
зовнішніх органів, потім вивчати з ними будову і функції внутрішніх органів і систем: 
«Будова тілі людини», «Наші руки», «Будова і функції шкіри», «Орган зору – очі» 
«Орган слуху – вухо», «Ніс, органи дихання», «Зуби, рот та органи травлення», 
«Серце та кров». У темі «Наше здоров'я – в наших руках» надається інформація про 
режим дня (обґрунтовується доцільність зміни режимних моментів), про правила 
культурної поведінки під час їжі і в повсякденному житті, про важливий вплив на; 
здоров'я людини природних факторів: сонця, повітря, води. Під час опанування 
дітьми інформації про основи здоров'я доцільним є застосування таких методів: 
наочні (спостереження, досліди, розглядання картин, ілюстрацій), словесні (бесіди, 
розповіді вихователя, читання художніх творів, зокрема фольклорного жанру: казок, 
загадок, прислів'їв), практично-ігрові (вправляння в догляді за органами тіла, 
валеохвилинки, дидактичні ігри та вправи тощо). Необхідно практикувати і 
використання різноманітних форм роботи: розігрування ситуацій на валеологічну 
тему під час сюжетно-рольових ігор «Лікарня», «Сім'я», заняття, екскурсії, 
валеохвилинки. 

До кожної теми розроблені конспекти занять, дібрані прислів'я, приказки, 
загадки, літературні тексти, рекомендовані для читання дітям, поданий матеріал, що 
його можна використовувати під час проведення валеохвилинок, пропонуються для 
вивчення правила догляду за органами тіла, розкрита послідовність виконання 
гігієнічних процедур, визначена адаптована для сприйняття дітьми інформація про 
хвороби органів тіла і способи попередження їх, про першу допомогу при 
пошкодженні органів, методи загартування організму, про вітаміни і продукти 
харчування, що зміцнюють працездатність органів тіла, про вплив психічного стану 
на самопочуття людини. Але валеологічні знання лише тоді матимуть практичну 
цінність, коли будуть трансформовані в навички здорового способу життя, а цей 
процес відбуватиметься лише за умови активного використання дітьми отриманих 
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знань в ігровій, зображувальній, мовленнєвій, театралізованій, дослідницькій, 
трудовій і повсякденній діяльності. Сформовані в дітей початкові знання про основи 
здоров'я стануть регулятором їхньої поведінки в повсякденному житті. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП 
 

Анотація. Сучасне впровадження інклюзивної освіти в Україні відкриває нові 
можливості для розвитку освітньої системи, а також ставить ряд важливих 
завдань перед педагогами та батьками. Заклад дошкільної освіти з інклюзивною 
освітою – це заклад, який надає систему якісних освітніх послуг відповідно до 
потреб дітей з особливими освітніми потребами в процесі розвитку та навчання. 
У матеріалі представлено особливості організації роботи інклюзивних груп в 
закладі дошкільної освіти та психолого-педагогічний супровід дітей з особливими 
освітніми потребами. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, 
освітнє безбар’єрне середовище, корекційно-розвивальна робота.  

На сучасному етапі освітній інклюзивний простір стає доступний для дітей з 
особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта сприяє впевненості у своїх 
силах дітям з обмеженими можливостями здоров’я, мотивуючи їх виховуватися у 
звичайному освітньому закладі.  

Девізом діяльності нашого закладу є: «Кожній дитині рівні можливості у 
реалізації освітніх потреб». У підтримці таких дітей провідним мотивом є 
максимальна реалізація індивідуального потенціалу розвитку кожної дитини та її 
соціальна інтеграція. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних ідей 
– усі діти є цінними й активними членами суспільства. Освіта в інклюзивних освітніх 
закладах є корисним як для дітей з особливими освітніми потребами, так і для дітей з 
типовим рівнем розвитку, членів родин та суспільства в цілому. 

В нашій громаді наш заклад дошкільної освіти № 1 «Веселка» єдиний заклад, 
що надає інклюзивну освіту діткам з ООП. Вперше було створено інклюзивну групу у 
нашому закладі в 2017 році. На сьогоднішній день в нашому закладі функціонує 2 
інклюзивні групи: для дітей середнього дошкільного віку та дітей старшого 
дошкільного віку. В цих групах охоплено інклюзивною освітою 6 дітей з особливими 
освітніми потребами, а саме: одна дитина з порушенням опорно-рухового апарату, 
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одна дитина з тяжким порушенням мовлення, дві дитини з затримкою психічного 
розвитку (ЗПР), та дві дитини з розладами аутичного спектру. 

У нашому закладі створено необхідне безбар’єрне середовище для успішної 
організації ефективної інклюзивної освіти. Будівля і приміщення закладу приведені у 
відповідність до вимог архітектурної доступності: побудовано пандус, переобладнано 
туалетні кімнати. Заклад забезпечений ігровими, допоміжними матеріалами для 
корекції розвитку дітей з порушенням психічного та інтелектуального розвитку. 
Освітнє середовище закладу формує в учасників освітнього процесу толерантне 
ставлення до дітей з різними можливостями.  

Освітній процес у інклюзивних групах здійснюється відповідно до освітньої 
програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» та річного плану 
закладу на навчальний рік. З урахуванням індивідуальних особливостей дітей з ООП, 
педагогами, фахівцями та батьками було розроблено індивідуальні програми 
розвитку та індивідуальні навчальні програми. Індивідуальні навчальні плани 
складені відповідно до висновків та рекомендацій ІРЦ. Розклад корекційно-
розвиткових занять для дітей з ООП складався з урахуванням індивідуальних 
особливостей їх пізнавальної дільності, динаміки працездатності протягом дня і 
тижня та з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог. Корекційно-розвиткова робота з 
дітьми з ООП в нашому закладі проводиться психологом, вчителем-логопедом, 
дефектологом та реабілітологом.  

Як свідчать дослідження, в інклюзивних групах наголос робиться в першу чергу 
на розвитку сильних якостей і талантів дітей, а не на їхніх фізичних або розумових 
проблемах. Взаємодія з іншими дітьми сприяє когнітивному, фізичному, мовному, 
соціальному та емоційному розвитку 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 цілеспрямованого 
використання нових знань і вмінь. 

В інклюзивних групах взаємодія між дітьми з особливими освітніми потребами 
та дітьми з типовим рівнем розвитку сприяє налагодженню між ними дружніх 
стосунків, завдяки чому діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до 
людських відмінностей, стають більш чуйними, готовими допомогти. 

В нашому закладі діти з ООП постійно приймають участь у всіх розважальних 
музичних та фізкультурних заходах, конкурсах з урахуванням їх інтересів, нахилів, 
здібностей, побажань, індивідуальних особливостей та стану здоров'я. 

Інклюзивне освіта має свої цінності і переваги. 
Цінності: 
- рівний доступ до освітніх закладів та здобуття якісної освіти кожною 

дитиною; 
- визнання спроможності до освіти кожної дитини та, відповідно, 

необхідність створення належних для цього умов; 
- забезпечення права дітей розвиватися в родинному оточенні та мати 

доступ до всіх ресурсів місцевої громади; 
- залучення батьків до освітнього процесу дітей як рівноправних партнерів 

і перших вихователів своїх дітей; 
- освітні програми, в основі яких лежить особистісно орієнтований, 

індивідуальний підхід і які сприяють розвитку навичок навчатися упродовж усього 
життя та повноцінній участі у житті громади, суспільства; 

- визнання факту, що інклюзивна освіта потребує додаткових ресурсів, 
необхідних для забезпечення особливих освітніх потреб дитини; 

- використання результатів сучасних досліджень і практики під час 
реалізації інклюзивної моделі освіти; 

- командний підхід у навчанні та вихованні дітей, що передбачає 
залучення педагогів, батьків і спеціалістів. 
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Переваги для дітей з особливими освітніми потребами: 
- завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується 

когнітивний, моторний, мовний, соціальний та емоційний розвиток дітей; 
- ровесники відіграють роль моделей для дітей з особливими освітніми 

потребами; 
- оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально; 
- навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та 

інтереси дітей; 
- у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими 

однолітками й участі у громадському житті. 
Переваги для дітей без особливих потреб: 
- діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських 

відмінностей; 
- діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, 

які відрізняються від них; 
- діти вчаться співробітництву; 
- діти вчаться поводитися нестандартним чином, бути винахідливими, а 

також співчувати іншим. 
Переваги для родин: 
- батьки отримують інформацію про типовий і атиповий розвиток дітей; 
- родини одержують підтримку з боку інших батьків; 
- батьки беруть активну участь у визначенні освітніх цілей і завдань для 

дітей; 
- усі батьки стають частиною педагогічної спільноти. 
Переваги для вихователів та інших фахівців: 
- вихователі інклюзивних груп краще розуміють індивідуальні особливості 

дітей; 
- оволодівають різноманітними педагогічними методиками, що допомагає 

їм ефективно сприяти розвиткові дітей з урахуванням їхньої індивідуальності; 
- спеціалісти (медики, педагоги спеціального профілю, інші фахівці) 

навчаються працювати в команді. 
Професійний розвиток педагогів 
Педагогічний колектив нашого закладу перебуває у постійному пошуку 

ефективних стратегій навчання, виховання та розвитку дітей з ООП, із року в рік 
набуваючи досвіду, та збагачуючи педагогічну практику новими методами роботи та 
технологіями. Організація інклюзивної освіти та зарахування дітей з ООП до закладу 
відбувається відповідно до чинного законодавства, а саме: лист МОН «Інструктивно-
методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп в ДНЗ» № 1/9-
487 від 12.10.2015, наказ МОН «Про затвердження Примірного положення про 
команду психолого – педагогічного супроводу дитини з ООП в закладі загальної 
середньої та дошкільної освіти» № 609 від 08.06.2018, лист МОН «Щодо організації 
діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» № 1/9-691 від 13.11.2018, 
лист МОН «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019-2020 
н.р.» № 1/9-409 від 26.06.2019,лист МОН «Щодо надання психолого-педагогічних та 
корекційно-розвиткових послуг дітям з ООП закладами освіти в літній період» 1/9-302 
від 04.06.2020, лист МОН «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в 
закладах освіти», 1/9-348 від 25.06.2020. Батьки надають до закладу заяву та 
висновок ІРЦ про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з 
необхідними рекомендаціями.  

Сучасна освіта перебуває у стані активного реформування, одним із 
пріоритетів якого є інклюзивна освіта, адже право на рівний доступ до якісної освіти 
та навчання за місцем проживання в умовах освітнього закладу мають усі діти. Уже 
на перших етапах впровадження інклюзивної освіти гостро постає проблема 
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неготовності педагогів (професійної, психологічної, методичної) до роботи з дітьми з 
ООП, є брак професійних компетенцій вихователів щодо роботи в інклюзивному 
середовищі, наявність психологічних бар’єрів та професійних стереотипів. 
Вихователь закладу дошкільної освіти не готовий ні мотиваційно, ні змістовно, ні 
особистісно до нових вимог, які ставить перед ним інклюзивна освіта. Успіх розвитку 
інклюзивного освітнього процесу значною мірою визначається педагогічною 
компетентністю, професійною майстерністю, загальною педагогічною культурою та 
творчим потенціалом вихователя інклюзивної групи. 

З метою активізації роботи щодо вирішення концептуальних теоретичних та 
організаційних питань інклюзивної освіти та впровадження її в освітній процес у 
нашому закладі було створено команду психолого-педагогічного супроводу дітей з 
ООП, затверджено Положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей 
з ООП та видано наказ «Про затвердження складу команди психолого-педагогічного 
супроводу дітей з ООП на навчальний рік», яка працює відповідно складеного плану: 
за рік проведено 3 засідання, які оформлено протоколами.  

Співпраця всіх учасників освітнього процесу 
У супроводі дітей з ООП активну участь беруть асистенти вихователів. 

Аналізуючи діяльність асистентів вихователів, можна окреслити основні їх функції: 
організаційну, освітньо-розвиткову, діагностичну, аналітико-прогностичну, 
консультативну. Асистенти вихователів сприяють в організації освітнього процесу в 
інклюзивній групі; надають допомогу дітям з ООП в організації робочого місця; 
проводять спостереження за дитиною з метою вивчення її індивідуальних 
особливостей, схильностей, інтересів та потреб; співпрацюють з фахівцями, які 
безпосередньо працюють з дитиною з ООП та приймають участь у розробленні 
індивідуальної програми розвитку. Ведуть встановлену педагогічну документацію: 
щоденник спостережень, журнал реєстрації індивідуальних консультацій для батьків, 
ведуть записи в календарних планах вихователів тощо.  

Вагомих результатів у розвитку і навчанні дітей з ООП досягається завдяки 
залученню фахівців ІРЦ.  

Діяльність методичного кабінету 
Як формувати педагогічну компетентність вихователя закладу дошкільної 

освіти в умовах впровадження інклюзивної моделі навчання, створювати умови для 
розвитку творчого потенціалу педагога інклюзивної групи засобами методичної 
роботи? 

З педагогами нашого закладу проводиться постійна методична робота по 
підвищенню їх професійної компетентності для роботи з дітьми з ООП згідно річного 
плану. Питання організації та впровадження інклюзивної освіти у закладі 
розглядалося на засідання педагогічної ради «Інтеграція ідей здорового способу 
життя в освітній простір дитячого садка», теоретичному семінарі «Розвиток ДНЗ на 
основі інклюзивних цінностей», консультаціях «Робота з дітьми в інклюзивних 
групах», «Як створити сприятливі умови для дітей-аутистів в освітньому середовищі 
ЗДО», тренінгах тощо. 

Одним із актуальних завдань методичної роботи в закладі є сприяння 
педагогам входження в нову систему роботи. Обравши шлях змін, педагоги свідомі 
того, що це потребуватиме підвищення рівня їхньої фахової компетентності. 
Провідним аспектом у змісті методичної роботи з педагогами, які працюють в 
інклюзивній групі, є поєднання освітньої роботи з корекційною, оскільки саме такий 
зв’язок визначає специфіку професійної діяльності педагогічних працівників, які 
працюють не лише зі звичайними дітьми у садочку, а й з дітьми з особливими 
освітніми потребами. 

Для ознайомлення педагогів з основними положеннями і принципами 
інклюзивної освіти, практикою організації освітнього процесу з дітьми з ООП в умовах 
закладу дошкільної освіти організовано низку науково-теоретичних та практичних 
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семінарів, тренінгів, психологічних консультацій. Для здійснення ефективного 
освітнього процесу, створення необхідного розвивального середовища дітям з ООП у 
закладі здійснюється методична підготовка педагогічних працівників, які працюють в 
інклюзивних групах і отримали необхідні знання на обласних семінарах-тренінгах та 
он-лайн навчанні у фаховій школі україно-швейцарського проекту за підтримки 
Швейцарської конфедерації, Інституту психічного здоров’я Українського Католицького 
університету та Центру здоров’я та розвитку «Коло сім’ї» на тему «Професійна 
турбота про психологічний розвиток та здоров’я усіх членів родини». 

Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна 
організація методичної роботи та співпраця вихователів, асистентів вихователів, 
відповідних фахівців батьків та дітей. У нашому закладі створена своєрідна мережа 
підтримки. Ми свідомі того, що усі, хто працює з дитиною з ООП, мають допомагати 
один одному, обмінюватися знаннями, намагатися використовувати усі ресурси для 
досягнення головної мети – реалізації дитиною її потенційних можливостей та 
підготовки її до життя. Найголовніше це: командний підхід, задоволення 
індивідуальних потреб дітей, співпраця з батьками та спеціалістами, створення 
сприятливої атмосфери у дитячому колективі. 

Висновок. Отже, інклюзія – це: 
- філософія, ставлення і практика, підкріплена політикою; 
- інтеграція дітей із різним рівнем здібностей в усі сфери дошкільного 

життя; 
- доступні групи та садочки; 
- надання підтримки вихованцям, аби вони могли навчатися, розвиватися 

та виховуватися якомога успішніше, долучатися до всіх сфер садового життя та 
робити свій внесок у нього; 

- надання необхідної допомоги всім дітям з особливими освітніми 
потребами, їхнім одноліткам та педагогам для досягнення успіху; 

- значуща участь дитини в різних видах освітньої діяльності на заняттях, 
до яких вона долучається разом із однолітками на своєму індивідуальному рівні; 

- формування вмінь і навичок для навчання впродовж усього життя; 
- застосування різних методів і підходів для забезпечення освітніх потреб 

дітей; 
- координація послуг і співпраця фахівців.  
  Водночас, інклюзія – це не: 
- єдиний підхід до кожної дитини, яку інтегрують у освітнє середовище; 
- місце або освітній заклад; 
- ізоляція в умовах звичайної групи; 
- підхід, орієнтований винятково на дітей з особливими потребами; 
- дії,  характер яких визначається передусім сумою фінансування; 
- просто можливість «дихати одним і тим самим повітрям» (Пет Міранда 

(Pat Miranda)); 
- реалізація «спеціальної програми» для однієї дитини в групі. 
У закладі в результаті реалізації інклюзивного навчання відбулися наступні 

позитивні зміни: 
-  педагоги працюють над удосконаленням практики і гнучкості підходів до 

навчання дітей з ООП, навчилися складати індивідуальні програми розвитку для 
дітей, прослідковується готовність педагогів до реалізації інклюзивної моделі 
навчання на належний рівень їх мотивації до подальшого вдосконалення своїх умінь 
та навичок; 

-  створюється сприятливе соціально-психологічне середовище для дітей 
з ООП та здійснюється виховання толерантного ставлення до них з боку інших 
вихованців, налагоджений ефективний психолого-педагогічний супровід інклюзивної 
освіти; 
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- налагоджена дієва співпраця з ІРЦ та педагогічним колективом; 
- йде постійний процес залучення сімей та громади до освітнього 

інклюзивного процесу. 
Отже, можна зробити висновок, що інклюзивна освіта – перший крок до 

визнання ціннісної значущості і поваги до особистості кожної дитини, прийняття її 
індивідуальності й неповторності, забезпечення її подальшого повноцінного та 
гідного життя в суспільстві. 

Сучасне громадянське суспільство неможливе без активного залучення всіх 
своїх членів до різних видів діяльності, поваги прав і свобод кожної окремої людини, 
забезпечення необхідних гарантій безпеки, свободи і рівноправності. 
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ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ В ЗДО: СУТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ 

 
Анотація. У статті розкрито зміст, мету, завдання та принципи 

інклюзивної освіти в закладі дошкільної освіти. Встановлено, що інклюзія є 
провідною тенденцією в розвитку системи освіти. Проаналізовано переваги 
інклюзивного навчання для всіх учасників освітнього процесу. Сформульовано 
комплекс взаємопов’язаних чинників, спрямованих на активізацію розвитку 
інклюзивної освіти в Україні. 

Ключові слова: інклюзивна освіта, особа з особливими освітніми 
потребами, інклюзивне освітнє середовище, індивідуальна програма розвитку, 
розумне пристосування, універсальний дизайн у сфері освіти. 

Постановка проблеми: інклюзивна освіта – це довгострокова стратегія, що 
потребує терпіння і терпимості, систематичності і послідовності, безперервності, 
комплексного підходу для її реалізації. 

Інклюзія передбачає залучення до процесу кожного об’єкта освітнього процесу 
з допомогою освітньої програми, яка відповідає здібностям, а також задоволення 
освітніх потреб, забезпечення спеціальних умов. На сучасному етапі інклюзія є 
провідною тенденцією в розвитку системи освіти в усьому світовому товаристві. 

Мета статті: полягає в розкритті особливостей інклюзивного навчання в 
закладі дошкільної освіти. 

https://www.gesetze.ua/
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Нові орієнтири в сучасній освіті – гуманізація простору дитинства, орієнтація на 
людину як цінність визначили феномен інклюзивної освіти як освіти такого формату, 
в якому визнається рівноправність будь-якої людини, що має індивідуальні освітні 
потреби і можливості. 

Інклюзивна освіта – це створення в спільному просторі особливого підходу до 
навчання дитини з особливими освітніми потребами. 

Л. С. Виготський ще на початку 20 століття обґрунтував ідею інклюзивного 
навчання як педагогічної системи, яка органічно сполучає спеціальну і загальну 
освіту з метою створення умов для подолання у дітей соціальних наслідків, 
генетичних або біологічних дефектів розвитку, для успішної соціальної практики 
наявного у дитини фізичного дефекту. 

Сьогодні інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, гарантованих 
державою, що базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності 
людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 
учасників. 

Головною метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з 
особливостями психофізичного розвитку на отримання освіти у відповідності з їх 
можливостями і здібностями за місцем проживання, їх соціальна адаптація та 
інтеграція в суспільство, підвищенні ролі сім’ї у вихованні і розвитку дитини. 

Головними завданнями інклюзивного навчання та виховання дітей в дошкільних 
навчальних закладах є: Забезпечення обов’язкової дошкільної освіти дітей старшого 
дошкільного віку у відповідності з програмовими вимогами до навчання дошкільників з 
вадами психофізичного розвитку. 

1. Розвиток потенційних можливостей дітей з особливостями 
психофізичного розвитку в спільній діяльності із здоровими однолітками. 

2. Організація психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями в 
розвитку в дошкільних навчальних закладах. 

3. Реалізація корекційно-розвиткового навчання, направленого на 
виправлення або послаблення наявних у дітей фізичних та (або) психічних порушень, 
які заважають їх успішному навчанню і розвитку. 

4. Створення універсального дизайну, який задовольнить освітні потреби 
дитини з особливостями психофізичного розвитку. 

5. Формування життєво важливого досвіду і цілеспрямованого розвитку 
когнітивних, мовленнєвих, моторних, соціальних функцій у дітей, які дозволять знизити 
залежність дитини від сторонньої допомоги та підвищити соціальну адаптацію. 

6. Формування у суспільстві позитивного ставлення до дітей з 
особливостями психофізичного розвитку,створення психологічно комфортного 

середовища в освітній установі. 
7. Попередження виникнення та подолання (за наявністю) вторинних, 

третинних порушень фізичного та (або) психічного розвитку у дітей з особливими 
потребами. 

8. Надання консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з 
особливостями психофізичного розвитку, залучення законних представників до 
процесу навчання та виховання дитини, формування у них адекватного відношення до 
особливостей її розвитку, напрацювання оптимальних варіантів сімейного виховання. 
Інклюзивна освіта будується на наступних принципах: 

1. Принцип індивідуального підходу передбачає вибір форм, методів і 
засобів навчання і виховання з урахуванням індивідуальних освітніх потреб кожного з 
дітей групи. Індивідуальні програми розвитку дитини побудовані на діагностиці 
функціонального стану дитини та передбачають вироблення індивідуальної стратегії 
розвитку конкретної дитини. Індивідуальний підхід передбачає не тільки зовнішню 
увагу до потреб дитини, але надає самій дитині можливості реалізовувати свою 
індивідуальність. 
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2. Принцип підтримки самостійної активності дитини. Реалізація цього 
принципу вирішує завдання формування соціально активної особистості, яка є 
суб’єктом свого розвитку і соціально значимої діяльності. Коли активність 
знаходиться цілком на стороні дорослих, які піклуються про дитину, вважаючи, що 
його особливості не дозволяють йому реалізовувати свої можливості, формується 
«вивчена безпорадність», феномен, коли дитина очікує зовнішньої ініціативи, сама 
залишаючись пасивною. Те ж може статися з батьками дітей з ООП. Батьки можуть 
очікувати допомоги або активно домагатися пільг від держави, ігноруючи власні 
можливості для участі в соціальному житті. 

3. Принцип активного включення в освітній процес всіх його учасників 
передбачає створення умов для розуміння і прийняття один одного з метою 
досягнення плідної взаємодії на гуманістичній основі. Інклюзія – це активне 
включення дітей, батьків і фахівців в області освіти в спільну діяльність: спільне 
планування, проведення спільних заходів, семінарів, свят для створення 
інклюзивного суспільства як моделі реального соціуму. 

4. Принцип міждисциплінарного підходу до визначення і розробки методів і 
засобів виховання та навчання. Фахівці (вихователь, логопед, соціальний педагог, 
психолог, асистент вихователя, дефектолог) за участю вихователя-методиста, що 
працюють в групі, регулярно проводять діагностику дітей та в процесі обговорення 
складають індивідуальний навчальний план, спрямований як на конкретну дитину, 
так і на групу в цілому. 

5. Принцип варіативності в організації процесів навчання і виховання 
передбачає наявність розумового пристосування розвиваючого середовища, 
необхідних розвиваючих і дидактичних посібників, засобів навчання, безбар’єрного 
середовища, варіативної методичної бази навчання і виховання і здатність 
використання педагогом різноманітних методів і засобів роботи, як із загальної, так і 
спеціальної педагогіки. 

6. Принцип партнерської взаємодії з сім’єю. Зусилля педагогів будуть 
ефективними, тільки якщо вони підтримані батьками, зрозумілі їм і відповідають 
потребам сім’ї. Завдання фахівця – встановити довірчі партнерські відносини з 
батьками або близькими дитини, уважно ставитися до запиту батьків, до того, що, на 
їх погляд, важливо і потрібно в даний момент для їх дитини, домовитися про спільні 
дії, спрямовані на підтримку дитини. 

7. Принцип динамічного розвитку освітньої моделі дитячого садка. Модель 
дитячого садка може змінюватися, включаючи нові структурні підрозділи, фахівців, 
розвиваючі методи і засоби. 

Організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання і виховання 
обумовлює створення в дошкільних навчальних закладах наступних спеціальних умов: 

1. Створення корекційно-розвиткового, предметно-просторового та соціального 
середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і когнітивного 
розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності до їх потреб. 

2. Створення оптимального навчального середовища, відповідно до 
можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається 
забезпеченням дошкільних навчальних закладів відповідними навчально-
розвитковими виданнями, іграшками, іграми, комп’ютерною технікою, аудіо-
відеоапаратурою, індивідуальними засобами навчання, необхідними дидактичними 
засобами. 

3. Організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з 
особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих 
взаємовідносин. 

4. Надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями 
психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подолання фізичних та 
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(або) психічних порушень. 

5. Створення позитивної мотивації сліпих дітей до навчання на основі 
рельєфно-крапкової системи Брайля, навчання слабозорих з використанням 
рельєфних малюнків, навчальних посібників, виданих збільшеним шрифтом, з 
використанням тифлотехнічних засобів і спеціального обладнання. 

6. Навчання глухих і слабочуючих дітей з використанням звукопідсилюючої 
апаратури та технічних засобів, які забезпечують передачу навчального матеріалу на 
візуальній основі.  

7. Створення безбар’єрного середовища для навчання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. 

Актуальність впровадження інклюзивного навчання в педагогічну практику не 
викликає сумнівів. Саме тому наш ЗДО – це заклад комбінованого типу, в якому 
функціонують групи для дітей загального розвитку та інклюзивні для дітей з 
особливими освітніми потребами. За період від 2017 року у дитячому садку створені 
спеціальні умови для виховання та навчання дітей, які потребують корекції фізичного 
та/або розумового розвитку, спільно з дітьми, які не мають таких обмежень. 
Проблема, над якою працюємо, – розробка особистісно – орієнтовних педагогічних 
методів, які б забезпечили всебічний розвиток всіх дітей, у тому числі й дітей з ООП. 

Метою роботи колективу є формування нового ставлення до дітей з 
особливостями психофізичного розвитку; забезпечення рівного доступу до якісного 
навчання та виховання дітей з фізичними та розумовими порушеннями. 

Переваги: 
Для дітей з особливими потребами: 
- завдяки цілеспрямованому спілкуванню з однолітками поліпшується 

когнітивний, моторний, мовний, соціальний, та емоційний розвиток дітей; 
- ровесники відіграють роль моделей для дітей з ООП; 
- оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально; 
- навчання проводиться з орієнтацією на сильні якості, здібності та 

інтереси дітей; 
- у дітей є можливості для налагодження дружніх стосунків зі здоровими 

ровесниками й участі у громадському житті. 
Для інших дітей: 
- діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських 

відмінностей; 
- діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з людьми, 

які відрізняються від них; 
- діти вчаться співробітництву; 
- діти вчаться поводитися нестандартно, бути винахідливими, а також 

співчувати іншим. 
Для педагогів, фахівців, батьків: 
- педагоги краще розуміють індивідуальні особистості дітей; 
- педагоги оволодівають різноманітними педагогічними методами; 
- фахівці починають сприймати дітей більш цілісно, а також вчаться 

дивитися на життєві ситуації очима дітей; 
- батьки вчаться працювати в команді, бути активними. 
Хто такі діти з особливими освітніми потребами? Це – діти, які потребують 

додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою 
забезпечення її права на освіту. 

Впровадження інклюзивної освіти розпочинали в таких напрямках: 
- створення освітніх концепцій, орієнтованих на формування повноцінного 

освітнього середовища для різних груп дітей; 
- створення психологічно комфортного та безпечного освітнього середовища 

для кожної дитини, яка відвідує дошкільний навчальний заклад; 
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- створення спеціалізованого предметно-просторового середовища, що 
дозволяє будь-якій дитині мати доступ до освітніх ресурсів; 

- створення і реалізація різних освітніх програм (в тому числі адаптивних, 
спрямованих на досягнення успішності дітей різних груп); 

- створення команди фахівців і педагогів, які пройшли спеціальну підготовку по 
роботі з дітьми з різними варіантами розвитку, що мають єдину систему цінностей і 
систему очікувань по відношенню до вихованців; 

- створення педагогічної та батьківської спільноти, об'єднаної спільними цілями 
по вихованню, розвитку та навчанню дітей з різними варіантами розвитку. 

Виокремили специфіку роботи з дітьми з ООП: 
• Індивідуальна робота 
• Включення в підгрупові і групові форми взаємодії при супроводі 

асистента вихователя – реалізація принципу індивідуалізації 
• Актуалізація процесів навчання 
• Процес розвитку поєднано з корекцією-включення в новий соціальний 

досвід 
• Процес виховання відбувається за рахунок «добудовування» цілісного 

образу дитини за участю інших людей. 
Робота з батьками дітей з ООП також має свої особливості:  

 Актуалізація позиції партнерства 

 Робота по становленню суб'єктної позиції 

 Підвищення психолого-педагогічної грамотності 

 Специфікація деяких батьківських функцій (отримання підготовки для 
спільної реалізації індивідуальної програми розвитку (ІПР) 

 Робота з «завданнями на зміст і на цінності буття», 
Впровадження інклюзивної форми навчання та виховання в дошкільних 

навчальних закладах – це крок назустріч дитині, це нові підходи до навчання. Слід 
наголосити, що не дитина повинна підлаштовуватися під загальну систему навчання і 
виховання, а саму систему повинно бути спрямовано з урахуванням потреб кожної 
окремої дитини. 

Саме цьому має бути підпорядкована робота команди підтримки та супроводу 
дитини: 

Керівник ЗДО : 
- Здійснює прийом дітей до інклюзивних груп (упродовж всього 

календарного року).  
- Забезпечує відповідну матеріально-технічну базу провадження 

інклюзивної діяльності. 
- Забезпечує добір фахівців для роботи в інклюзивній групі (асистент 

вихователя, асистент дитини, логопед, практичний психолог).  
- Забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та 

атестацію педагогічних працівників відповідно до специфіки роботи інклюзивної 
групи.  

- Сприяє провадженню інноваційної діяльності. 
Вихователь-методист: 
- Організовує групу індивідуального супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами (ООП) в інклюзивній групі,  
- Здійснює розподіл функціональних обов'язків членів групи  
- Залучає, за необхідності, інших фахівців до супроводу (вчитель-

дефектолог, інструктор ЛФК, практичний психолог…)  
- Контролює складання та виконання Індивідуальної програми розвитку 

(ІПР) дитини з ООП. 
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- Інформує батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей 
інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів 
навчально-виховного процесу. 

Вихователь: 
- Планує, організовує, проводить освітній процес відповідно до Державної 

базової програми та програм спеціальних, що реалізуються у дошкільному закладі. 
- Організовує життєдіяльність дітей з урахуванням їхніх вікових та 

індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної 
освіти та освітніх технологій, побажань батьків, специфіки роботи та можливостей 
дошкільного закладу.  

- Створює комфортні умови для реалізації природних сил дітей та 
збагачення їхнього практичного досвіду спілкування з навколишнім середовищем. 

-  Реалізовує диференційований підхід до дітей, виявляє, вивчає і 
враховує у своїй педагогічній діяльності їхні індивідуальні особливості, сприяє 
розвитку здібностей, талантів дітей. 

- Забезпечує набуття дітьми практичного досвіду, знань, умінь, навичок; 
формує у дітей фізичні та психічні якості, необхідні для подальшого навчання у 
школі.  

- Співпрацює з батьками дітей або особами, які їх замінюють, надає їм 
консультативну психолого-педагогічну допомогу.  

- Забезпечує емоційний комфорт дітей.  
- Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, 

загальну культуру. 
Асистент вихователя: 
- Разом із вихователем групи здійснює соціально-педагогічний супровід 

дітей з ООП. 
- Проводить навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи. 
- Адаптує навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних 

особливостей, навчально-пізнавальної діяльності дитини.  
- Допомагає дітям виконувати завдання. 
- Залучає дітей до різних видів діяльності. 
- Допомагає в організації освітнього процесу в інклюзивній групі. 
- Веде спостереження за дітьми з ООП. Веде відповідну документацію 

(ІПР, журнал спостережень тощо). 
-  Постійно спілкується з батьками дітей з ООП, надає консультації. 
- Співпрацює з фахівцями команди індивідуального супроводу дитини, у 

складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні ІПР. 
Прийом дітей в інклюзивну групу здійснюється згідно направлення інклюзивно-

ресурсного центру (ІРЦ), який дає висновок про обстеження і певні рекомендації для 
впровадження корекційної роботи з дітьми на основі спеціальних програм. Команда 
психолого-педагогічного супроводу розробляє та затверджує індивідуальну програму 
розвитку кожної дитини, згідно висновку ІРЦ. 

Педагоги ЗДО та залучені фахівці спільно працюють над реалізацією 
поставлених завдань. Робота у команді є маніфестом формування інклюзивного 
підходу, який створює середовище і інклюзивну культуру, де абсолютно всі учасники 
освітніх відносин рівноцінні і причетні. 

Керуємось головними пріоритетами: 
- повага до дитини з ООП незалежно від стану її здоров'я; 
- практичне залучення кожної дитини до соціально-економічного життя; 
- інтеграція соціально-економічних та педагогічних потенціалів; 
- поєднання державної та суспільно-громадської ініціатив. 
Вважаємо за необхідне донести до дітей, колективу, батьків основні 

переваги інклюзивної освіти: 
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Вагомим у роботі колективу є усвідомлення таких базових цінностей: 
- Кожна дитина – особистість.  
- Навчатися можуть усі – нездібних дітей немає. 
- Кожна дитина має унікальні здібності, особливості та інтереси.  
- Заборона на дискримінацію в будь-якій формі.  
- Право кожної людини на участь у житті суспільства, у тому числі людей з 

особливими потребами.  
- Терпимість один до одного: готовність жити разом у світі один з одним; 

прийняття людей з їхніми індивідуальними відмінностями.  
- Виховання в дусі толерантності.  
Інклюзивна освіта є підходом, який допомагає адаптувати освітню програму та 

навчальне середовище до потреб дітей, які відрізняються своїми можливостями. 
Досвід показує, що створення інклюзивних груп в ЗДО сприяє соціальній 

адаптації дітей з ООП з самого раннього віку, розвитку їх самостійності і 
незалежності, і, що важливо, підштовхує сучасне суспільство до зміни ставлення до 
них, вчить здорових дітей бачити в інших людях рівних собі, незалежно від їх 
особливостей, бути більш толерантними і прищеплює повагу до людей з особливими 
потребами. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ  
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація.У статті розкрито особливості процесу розбудови взаємодії в 

партнерських стосунках педагогів закладів дошкільної освіти та батьків дітей 
дошкільного віку, що є однією з необхідних організаційно-педагогічних умов 
формування сучасного освітнього середовища навчального закладу. 

Ключові слова: комунікаційні системи: «батьки – діти», «педагог – діти», 
«педагог – батьки», «дитина – діти», «батьки-батьки», «педагог –педагоги»; 
гуманізація, індивідуалізація, демократичний стиль. 

Постановка проблеми. Співпраця з родинами вихованців – один із важливих 
пріоритетних напрямків роботи закладу дошкільної освіти. Лише налагодивши 
відкриту і прозору взаємодію, можна перетворити їх із замовників і спостерігачів на 
партнерів та активних учасників освітнього процесу. 

Відповідно до Закону «Про освіту» і Типовим положенням про дошкільний 
навчальний заклад одним (2021 р.) педагогічні працівники закладів дошкільної освіти 
у партнерстві з батьками або іншими законними представниками дитини повинні 
забезпечувати єдність навчання, виховання і розвитку вихованців у рамках 
освітнього процесу [3; 6]. 

Одним із Базовим принципом реалізації Стандарту є соціально-педагогічне 
партнерство громади та всіх учасників освітнього процесу (засновників закладів 
освіти, батьків або осіб, які їх замінюють, керівників та працівників закладів 
дошкільної освіти, фахівців, що надають освітні послуги дітям дошкільного віку. Інших 
фахівців) [1]. 

В інструктивно-методичних рекомендаціях «Щодо організації діяльності 
закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 
навчальному році» наголошено на важливості партнерської взаємодії, яка 
передбачає вміння забезпечити ефективну співпрацю з дітьми та батьками на 
засадах взаємної довіри й поваги [4]. 

Тому необхідно прямувати курсом створення єдиного простору розвитку 
дитини, як у закладі дошкільної освіти, так і у родині. Педагог дошкільної галузі 
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 дитини. 

За тисячолітню історію людства існують дві галузі виховання підростаючого 
покоління: сімейне й суспільне. Здавна ведеться суперечка, що важливіше в 
становленні особистості: родина або суспільне виховання? Одні великі педагоги 
схилялися на користь родини, інші віддавали пальму першості суспільним закладам. 
Тим часом, сучасна наука має у своєму розпорядженні численні дані, що свідчать 
про те, що без закладів освіти для розвитку особистості дитини неможливо 
відмовитися від сімейного виховання, оскільки його сила й дієвість непорівнянні ні з 
яким, навіть дуже кваліфікованим вихованням у закладі дошкільної освіти або школі. 
Для забезпечення сприятливих умов життя й виховання дитини, формування основ 
повноцінної, гармонійної особистості необхідні зміцнення й розвиток тісного зв'язку й 
взаємодії педагогів закладу й родини. Ідея взаємозв'язку суспільного й сімейного 
виховання знайшла своє відбиття в ряді нормативно-правових документів, у тому 
числі в «Концепції дошкільного виховання», Законі «Про освіту» й ін. Так, у законі 
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«Про освіту» записано, що «батьки є першими педагогами. Вони зобов'язані закласти 
основи фізичного, морального й інтелектуального розвитку особистості дитини в 
ранньому віці». Відповідно до цього міняється й позиція закладу дошкільної освіти в 
роботі з родиною. Кожен заклад дошкільної освіти не тільки виховує дитину, але й 
веде просвітницьку роботу серед батьків з питань виховання дітей. Педагог 
дошкільного закладу – не тільки вихователь дітей, але й партнер батьків по їхньому 
вихованню. Педагогам дошкільної галузі важливо отримувати підтримку сімей 
вихованців. Тому, що саме сім’я є важливою у виконанні різноманітних функцій: 
виховної, господарсько-побутової, емоційної, сексуально-еротичної, функції 
духовного спілкування і формування досвіду соціального життя. 

Засадними ідеями реформами освіти, починаючи з її першої сходинки – 
дошкільної, є гуманізація, індивідуалізація, утвердження демократичного стилю 
взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу. Зазначу, що партнерства потрібно 
вчитися усім учасникам освітнього процесу постійно. А саме: 

 вибудовувати діалог рівних, комфортний простір для всіх суб’єктів 
освітнього процесу (дітей, педагогів, батьків). Налагоджувати оптимальні контакти 
між учасниками освітнього процесу в різних комунікаційних системах: «батьки – діти», 
«педагог – діти», «педагог – батьки», «дитина – діти», « батьки-батьки», «педагог –
педагоги»; 

 забезпечувати автономність, самостійність дитини в діяльності та 
пізнавальній активності; 

 сприяти свободі вибору кожного учасника освітнього процесу та у 
прийнятті рішень з приводу своєї участі/неучасті, своїх дій, що формує 
відповідальність за дії та результат роботи; 

 досягнення відчуття психологічної безпеки, зміцнення впевненості 
дитини в собі, зниження тривожності; 

 звільнення педагога від покрокового контролю над дитиною, можливість 
спілкуватися з нею на рівних; 

 виконання своїх обов’язків усіма учасниками освітнього процесу, спільна 
відповідальність за результат діяльності. 

Із власних спостережень, на жаль, частина батьків не відзначаються свідомим 
ставленням до розвитку дитини і не мають потрібної мотивації до ведення здорового 
способу життя та дотримання еко поведінки. Тож вони потребують практичної 
допомоги, просвіти в поглибленні знань з питань виховання дітей раннього й 
дошкільного віку та удосконалювати і свої знання та вміння. 

Тому допомога батькам у вихованні дітей передбачає просвіту самих батьків. 
Для ефективної взаємодії кожен дошкільний заклад розробляє самостійно модель 
партнерської взаємодії, яка повинна ґрунтуватися на принципах взаємоповаги, 
взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці, усвідомленні своєї ролі та 
відповідальності. 

Критеріями ефективного партнерства з батьками є: 
 спрямованість та адресність, педагоги мають враховувати особливості 

кожної родини; 
 наявність зворотного зв’язку, педагоги мають з’ясувати рівень 

сформованості педагогічних знань у батьків; 
 індивідуалізація педагогічного впливу на кожну дитину залежно від її 

особливостей та перспектив вікового та індивідуального розвитку. 
Форми роботи залежно від соціальної чи епідемічної ситуації можуть бути 

різними та організованими в онлайн чи офлайн режимах. 
Колективні форми роботи: 
 батьківські збори; 
 майстерки для батьків; 
 дискусії; 
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 заняття-тренінги; 
 виставки спільних робіт батьків і дітей; 
 батьківські конференції; 
 школа для батьків. 
Індивідуальні форми роботи: 
 індивідуальні консультації; 
 індивідуальні бесіди; 
 індивідуальні доручення. 
Наочно-інформаційні форми роботи: 
 медіа посібники створенні педагогами відповідно до тематичних освітніх 

блоків; 
 відеоролики, що відображають участь дітей у різних видах діяльності 
(дидактична, театралізована гра, праця, образотворчість тощо) [2]. 
Проаналізувавши свою педагогічну діяльність, вважаю, що кращій 

ефективності взаємодії сприятимуть організація освітніх проєктів, які передбачають 
викликати у батьків: 

- щирий інтерес; 
- особистісний підхід до проблеми чи теми; 
- залучення батьківської громади до оцінювання успіхів дитини;  
- прогнозування перспектив розвитку дитини;  
- заохочення до участі у спільній роботі з дитиною, педагогом, колективом 

закладу освіти; 
- уміння вислуховувати і зрозуміти важливість завдань;  
- спільне прийняття обґрунтованого рішення; 
- доброзичливість та збільшення спілкування; 
- отримання педагогічного продукту. 
Зазначу, що освітні проєкти дозволяють поряд із традиційними формами 

роботи з батьками чи законними представниками дитини організовувати інноваційні, 
тому що у сучасному освітньому процесі пасивні методи взаємодії поступово 
втрачають свою ефективність. Педагогам закладів освіти варто освоювати ігрові 
методи для співпраці з батьківської громадою. Для викладання інформації через 
медіа ресурси користуватися технологією створення історій життя групи. Візуалізацію 
освітнього процесу закладу та дитячих досягнень, зазвичай, батьки підтримують і 
схвалюють. 

Отож, 21 століття розширює можливості сучасного педагога, сприяє 
формуванню навичок медійної грамотності та використовування освітніх технологій, 
які сприяють інтенсивності взаємодії з батьками і залучення їх до освітнього процесу 
закладу. Батьки охоче в межах освітніх проектів залучаються до квестів, флешмобів, 
фото-челенжів, zoom-толок, відвідують віртуальні виставки та відеолекторії тощо. 

Спроєктувати педагогічний процес – це значить спроектувати діяльність 
вихователів, педагогів-спеціалістів закладу дошкільної освіти, діяльність дітей та їх 
батьків. Таке проектування якнайкраще реалізовуватиме педагогіку партнерства між 
усіма учасниками освітнього процесу.  

Освітній проєкт – це проєкт сумісної діяльності дорослих та дітей, в якому 
поєднані: 

 значима соціальна, здоров’я-формувальна, культурна чи екологічна 
проблематика; 

 бажання, прагнення дитини; 
 педагогічна варіативність форм, методів, засобів розвивальних впливів 

дорослих; 
 психологічні закономірності природного розвитку спільної діяльності 

дітей та дорослих (від ідеї до творчої реалізації задуму) [5]. 
Соціальні проєкти: 
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 щаслива лапа (задум: збір їжі для тварин в притулках); 
 День дарування книги (задум: створення книги в малюнках); 
 День українських митців (задум: організувати літературні та поетичні 

челенджі); 
 День матері (задум: розвага; флешмоб); 
 День батька (задум: розвага); 
 діти дощу, сонячні діти (задум: провести відеолекторії, фото-челенджі). 
Здоров’я-формувальні проєкти: 
 Олімпійський тиждень (задум: створити відео-панораму спортивних 

моментів дітей і дорослих); 
 День здоров’я (задум: організація відеомосту зі спортсменами та 

батьками); 
 марафон «В здоровому тілі – здоровий дух!» (задум: створити 

фотокнигу); 
 фестиваль руханок дітей і дорослих (задум: створити відео-замальовки). 
Еко-проєкти: 
 буккросинг (задум: створення відеощоденника читання, обмін книгами, 

створення книг в малюнках); 
 лікарська рослина (задум: створення грядки з лікарськими рослинами); 
 Година Землі (задум: створення флешмобу); 
 легені Землі (задум: висадження дерев, кущів, квітів): 
 пекарня (задум: створення еко-годівниць для птахів). 
Творчі проєкти: 
 День незалежності (задум: організувати концерт); 
 День козацтва (задум: організувати змагання); 
 День театру (задум: організувати виставу за участю батьків); 
 День друзів (задум: організувати відеоміст з учнями школи); 
 День доброти (задум: zoom-толока) 
 День вишиванки (задум: фото-челендж). 
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РОЛЬ ВИХОВАТЕЛІВ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу адаптації дошкільних закладів в 

Україні до навчання в них дітей з особливими освітніми потребами. Крім того, у 
статті розглянуто роль вихователя в соціалізації дітей, в просуванні цінності 
інклюзії в країні, а також в створенні необхідних умов для навчання в групі усіх без 
винятку дітей. 

Ключові слов: інклюзія, інклюзивність, діти з особливими освітніми 
потребами (ООП), соціалізація, дошкільні заклади, європейські стандарти, 
вихователі, освіта. 

Суспільство в Україні досі далеке від того, щоб називатись інклюзивним через 
недоступність просторів, стереотипи та дискримінацію. Утім, уряд поступово починає 
вживати належних заходів, аби наблизити українське суспільство до європейських 
стандартів, зробити інклюзивність не винятком, а звичайною річчю, наскрізною 
цінністю в країні. Одним з напрямків просування інклюзивності в країні є реформа 
дошкільних закладів. Попри те, що кількість інклюзивних садочків в Україні все ще 
низька у порівнянні з європейськими країнами, за останні роки було вжито чимало 
заходів, аби виправити цю ситуацію.  

24 червня 2019 року уряд затвердив Порядок організації діяльності 
інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти,1 на що в бюджеті було виділено 
майже 38 млн грн.2 І якщо ще декілька років тому інклюзивні садочки були радше 
винятком в Україні, то зараз вони стали нормою, як у Європі. Діти з ООП повинні 
навчатись в інклюзивних групах разом зі своїми однолітками, адже це сприяє 
їх соціалізації. Інклюзивні садочки не лише дозволяють дітям з ООП бути повністю 
залученими у суспільство, а й розвивають емпатію та толерантність в їхніх 
однолітків, показують у їхньому ранньому віці, що всі ми – рівні та маємо однакові 
права. На вихователів покладається важлива місія у досягненні цієї цілі, адже саме 
вони можуть допомогти дітям з ОПП та їхнім одногрупникам зрозуміти, що між ними 
немає жодних відмінностей, кожна дитина – особлива та унікальна, і має повні права, 
як і всі інші. 

В Україні щонайменше 165 тис. дітей з особливими освітніми потребами.3 І хоч 
поки що не всі з них навчаються в інклюзивних групах, проте щороку кількість 
інклюзивних садочків збільшується.  

                                                           
1 Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти 

[Електронний ресурс]. – 2019. – Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-

zatverdzhennya-poryadku-organizaciyi-diyalnosti-inklyuzivnih-

t100419?fbclid=IwAR02N4uVbuhDJ3UKYOjsYqi9Ger4K_Z-KeJgoszdA6dpEFinZ_v_f2RWpIA. 

2 ЯК ВІДКРИТИ ІНКЛЮЗИВНУ ГРУПУ В ДИТСАДКУ – УРЯД ВИЗНАЧИВ ПОРЯДОК, А У БЮДЖЕТІ 

НА ЦЕ ЗАКЛАДЕНО МАЙЖЕ 38 МЛН ГРН [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України 

– Режим доступу до ресурсу: https://mon.gov.ua/ua/news/yak-vidkriti-inklyuzivnu-grupu-v-ditsadku-uryad-

viznachiv-poryadok-u-byudzheti-na-ce-zakladeno-majzhe-38-mln-grn. 

3 Люди з інвалідністю: правила комунікації [Електронний ресурс] // Освіторія – Режим доступу до 

ресурсу: https://osvitoria.media/experience/lyudy-z-invalidnistyu-pravyla-

komunikatsiyi/?fbclid=IwAR3QYVE741PSIpHxpqk03b2cMqfMSix8LORF42hOzWJgwgtmf_eD2YrwIHA. 
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Для того, аби сприяти належній соціалізації дітей з ООП, у повному залученні 
їх в освітній процес у дошкільних закладах, для кожної дитини розробляється 
індивідуальна програма розвитку. Вона створюється за участі вихователя, асистента 
вихователя, директора дитячого садка, вчителя-логопеда, практичного психолога, а 
також за необхідності інших працівників та, звісно ж, батьків. Мета – адаптувати 
навчальну програму таким чином, щоб вона підходила кожній дитині з 
урахуванням її освітніх потреб.  

Відповідно до законодавства, в одній інклюзивній групі має бути не більше 3 
дітей з особливими освітніми потребами (1-3 дітей з порушеннями опорно-рухового 
апарату, затримкою психічного розвитку, зниженим зором, слухом, легкими 
інтелектуальними порушеннями тощо; не більше 2 незрячих дітей, дітей, які не 
чують, з тяжкими порушеннями мовлення тощо; не більше 1 дитини зі складними 
порушеннями розвитку).4  

Така кількість дітей з ООП в групі – оптимальна, адже вихователю необхідно 
приділяти значно більше уваги дітям з ООП, допомагати у виконанні різних завдань, 
сприяти соціалізації та налагодженню дружніх відносин з однолітками. Крім того, в 
кожній інклюзивній групі є посада асистента вихователя, на якого також покладається 
велика роль у допомозі в соціалізації дітей з ООП. Разом команда садочку допомагає 
дітям з ООП за декілька років підготуватись до навчання у школі, а одноліткам – 
навчитись толерантності та емпатії. 

Дуже важливою в цьому процесі є правильна комунікація. В інтернеті часто 
можна знайти хибні та некоректні звертання до дітей з ООП, наприклад «інклюзивні 
діти», «інваліди», «діти з особливими потребами», «діти з обмеженими 
можливостями», «особливі діти», «сонячні діти», «сліпі», «глухі» та ще багато інших. 
Така термінологія не сприяє створенню толерантного європейського суспільства. 
Єдиним прийнятним терміном є «діти з особливими освітніми потребами», всі 
решта визначень – некоректні та можуть бути для багатьох образливі. Тож роль 
вихователя навчити дітей правильній комунікації власним прикладом, навчити, що ми 
всі особливі і в нас у всіх різні потреби, ми всі рівні та користуємось однаковими 
правами. І ніщо не може бути причиною для дискримінації.  

Діти з ООП також потребують особливої комунікації з вихователями. 
Варто пам'ятати, що перш ніж допомогти дітям, вихователь має запитати, чи взагалі 
потрібна допомога; також потрібно поважати особистий простір діток, аби вони не 
почали хвилюватись. Звертатись до дітей з ООП потрібно без жалості чи співчуття, 
говорити з ними, як з дорослими, проявляти повагу, бути терплячим. Все це 
допоможе адаптуватись дітям до соціуму. 

Крім того, в суспільстві існує чимало міфів про інклюзивну освіту5, які 
вихователь власним прикладом повинен розвіяти. Наприклад, часто люди вважають, 
що діти з особливими потребами перешкоджають навчанню однолітків, адже вся 
увага вихователя прикута лише їм. Безумовно, вихователі приділяють особливу 
увагу дітям з ООП, проте їм у цьому значно допомагають асистенти. Це допомагає 
надати усім без винятку дітям якісну освіту.  

Ще одним міфом є те, що діти з ООП – вигнанці у групі. Насправді це не так, 
адже, як показує практика, усі діти чудово взаємодіють між собою та в них немає 

                                                           
4 Як відкрити інклюзивну групу в дитсадку – уряд визначив порядок, а у бюджеті на це закладено майже 

38 млн грн [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України – Режим доступу до ресурсу: 

https://mon.gov.ua/ua/news/yak-vidkriti-inklyuzivnu-grupu-v-ditsadku-uryad-viznachiv-poryadok-u-byudzheti-

na-ce-zakladeno-majzhe-38-mln-grn. 

5 6 міфів про інклюзію. Чого не варто боятися та обговорювати всерйоз [Електронний ресурс] // НУШ. – 2019. – 

Режим доступу до ресурсу: https://nus.org.ua/articles/6-mifiv-pro-inklyuziyu-chogo-ne-varto-boyatysya-ta-

obgovoryuvaty-vserjoz/?fbclid=IwAR0juCYzmNLqjvOeEj2kUK2Uz4e1Dr60wzbcxv6XeaH-5GwC1tk3MP-qXVQ. 
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жодних перешкод у спілкуванні. Роль вихователя в цьому – дуже важлива, адже 
саме він/вона руйнує ці бар'єри у спілкуванні. 

Отже, попри те, що інклюзивність в Україні все ще перебуває на відносно 
низькому рівні у порівнянні з європейськими країнами, в країні вживаються чимало 
необхідних заходів для виправлення цієї ситуації. Однією з найважливіших та 
найвагоміших є створення рівних умов для навчання усіх без винятку дітей в 
дошкільних закладах. Якщо ще декілька років тому інклюзивні садочки були радше 
винятком, то зараз вони стають буденною річчю. Такі реформи в країні, безумовно, 
рухають її в європейському напрямку.  

Особливу роль в соціалізації дітей з ООП відіграє вихователь. Саме він 
сприяє повному залученню дітей у суспільство, а також навчає однолітків 
толерантності та емпатії. Вихователь показує, що всі діти рівні незалежно ні від чого. 
Усі вони – повноцінна частина нашого суспільства з рівними правами. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 
Анотація. У статті розглядається проблеми організації освітнього 

процесу в сучасному дошкільному навчальному закладі на засадах педагогіки 
партнерства. 

Перехід до педагогіки партнерства є вимогою сучасності, що обумовлено 
реформуванням галузі дошкільної освіти та психофізіологічними особливостями 
сучасних дошкільників, їхніми потребами. 
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Постановка проблеми. 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», «Про дошкільну 
освіту», «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; вказують на закономірності й принципи, що мають консолідувати 
освітній простір України [1, с. 4]. 

Метою статті є обґрунтування основоположних принципів ефективності 
педагогіки партнерства закладу дошкільної освіти з родинами вихованців та 
педагогами закладу загальної середньої освіти, сприяти посиленню їх взаємодії, 
впровадження дієвих форм їхньої співпраці.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Педагогіка партнерства – напрям 
педагогіки, що включає собою систему методів і прийомів виховання і навчання на 
засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості. Серед авторів: 
В. О. Сухомлинський, Ш. А. Амонашвілі, І. П. Волков, І. П. Іванов, А. С. Макаренко, 
В. А. Караковський, С. М. Лисенкова, В. Ф. Шаталов та інші[ 1, с. 1]. 

Ще В. Сухомлинський в своїх працях писав, «…Гармонійний, всебічний 
розвиток можливий тільки там, де два вихователі – заклад і родина – не тільки діють 
заодно, ставлячи перед дітьми одні й ті ж вимоги, а й є однодумцями, розділяють 
одні й ті ж переконання, завжди виходять з одних і тих самих принципів, ніколи не 
допускають розбіжностей ні щодо мети, ні щодо процесу, ні щодо засобів 
виховання» [9, с. 30]  

Про ваємозв’язок суспільного й сімейного виховання йдеться в ряді 
нормативно-правових документів, у тому числі в «Концепції дошкільного виховання», 
«Положенні про заклад дошкільної освіти», Законі «Про освіту» й ін. 

Оновлений інтегрований зміст передшкільної освіти в контексті завдань Нової 
української школи потребує таких моделей освітнього процесу (ігрова, проєктна, 
середовищна та інші), що будуються на принципах пріоритету пізнавального досвіду 
над інформуванням, партнерської взаємодії, активізації власних зусиль, 
особистісного залучення кожної дитини, діалогового формату освітнього процесу 
тощо [6, с. 18]. 

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 [3, с. 2]. 

Педагогіка партнерства – чітко визначена система взаємовідносин всіх 
учасників освітнього процесу (дітей, батьків, педагогів), яка організовується на 
принципах добровільності й спільних інтересів, ґрунтується на повазі й 
рівноправності всіх учасників, враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін, 
передбачає активне включення всіх учасників у реалізацію спільних завдань та 
готовність брати на себе відповідальність за їх результати. 
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Завданнями партнерства при цьому постають: 
• встановлення партнерських відносин вихователів, педагогів закладів 

загальної середньої освіти з вихованцями та їх сім'ями; 
визначення ціннісних орієнтирів спільної діяльності та шляхів їх досягнення; 
• залучення батьків та вчителів початкових класів до організації освітнього 

процесу в закладі дошкільної освіти; 
• 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 вихованців. 
В основу взаємодії сучасного дошкільного закладу і сім'ї покладається 

співробітництво. Ініціаторами його встановлення має виступати дошкільний 
навчальний заклад, оскільки педагоги професійно підготовлені до освітньої роботи. 
Педагог усвідомлює, що співробітництво потрібне в інтересах дитини. В цьому 
необхідно переконати батьків. Завдяки тісному співробітництву дошкільного 
навчального закладу з батьками та іншими старшими членами родини навколо дітей 
створюється атмосфера довіри, взаєморозуміння, підтримки, єдиних вимог. Це 
означає, що батьки та інші члени родини мають перестати бути пасивними, 
виступати в ролі експертів чи спостерігачів, і почати діяти з вихователями і дітьми на 
засадах партнерства з правом ініціативи, активної дії, самоконтролю. Вони 
рівноправні партнери і союзники. Ідеї батьків слід цінувати, до їх порад – 
прислухатися. Бажано разом з батьками обговорювати і 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. Залучення батьків та інших членів сім'ї до освітньо-виховного процесу є 
необхідним, передусім для дітей. І не тільки тому, що діти більше дізнаються про 
своїх батьків. Важливою є та любов і вдячність дітей до своїх рідних і близьких, які 
виявляється так багато знають, вміють, можуть. 

Отож, коли батьки віддають дитину до закладу дошкільної освіти, вони мріють 
про те, що тепер значну частину турботи про виховання й навчання їхнього малюка 
візьмуть на себе кваліфіковані педагоги. Проте, у їхні плани, як показує практика, 
зовсім не входить спільна діяльність з вихователями. Я, як вихователь дошкільного 
закладу, розумію і тимчасово приймаю цю позицію, але поступово змінюю на користь 
дитини та її родини. Проте, не починаю відразу розповідати їм про те, що співпраця з 
ними є невід’ємною складовою освітнього процесу. Але будую систему роботи так, 
щоб поступово залучити їх до співпраці, спрямованої на розвиток їхніх дітей. Перш за 
все намагаюсь налагодити дружні стосунки з членами родин своїх вихованців і 
показати, що інколи просто необхідні поради фахівця, який розуміється на питаннях 
виховання дітей. До цієї роботи залучаємо і практичного психолога, чиї поради 
допомагають пройти період адаптації дитини до нового для неї середовища.  

Насамперед, намагаюся отримати від батьків якомога більше інформації про 
дитину та особливості її життя в сім'ї. Для цього використовую різні методи, зокрема 
індивідуальні бесіди, анкетування, спостереження за взаєминами між дитиною і 
членами її родини, коли вони її приводять, або забирають з дошкільного закладу.  

Розпитую батьків про членів їхньої родини, про те, хто з них проводить з 
дитиною найбільше часу. І в процесі з’ясовую, чим дитина любить займатися, які її 
улюблені іграшки та ігри, книжки й казки; чи бере вона участь у спільних справах 
сім’ї: приготуванні їжі, догляді за кімнатними рослинами і домашніми улюбленцями, 
роботі в саду чи на городі тощо. Цікавлюся, як проводять дорослі й діти вихідні, які 
традиції існують у родині. Спостереження за взаєминами дитини з батьками чи 
іншими членами родини в ранкові та вечірні години допомагають зрозуміти стиль 
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спілкування, до якого звикли в сім’ї. Цю інформацію далі використовую для 
планування роботи з конкретною дитиною. 

Перші батьківські збори на початку навчального року – надзвичайно важлива 
подія для всіх учасників освітнього процесу, тож намагаюсь серйозно віднестись до їх 
підготовки. Насамперед налагоджую контакти з батьками. Створюю та ініціюю 
активне використання батьківської групи в Viber. Намагаюсь дізнатися якомога 
більше інформації про членів родини дитини. Отриману інформацію використовую 
при плануванні освітнього процесу, зокрема під час організації тематичних розваг, 
екскурсій на виробництво, спільних освітніх проектів. Батьківська Viber-група 
допомагає нам активно обмінюватись інформацією, фотографіями та короткими 
відео. Пропоную батькам обрати батьківський комітет – активних та ініціативних 
батьків. 

Для налагодження стосунків з батьками використовую короткі 
відеоповідомлення про успіхи дітей, відеоілюстрації моментів поведінки дошкільнят у 
колективі. 

На батьківських зборах ознайомлюю батьків з сучасними дослідженнями в 
галузі дитячої психології, новітніми поглядами вчених на виховання дітей та 
доцільність їх застосування. 

Успіх адаптації під час переходу дитини з дитячого садка до початкової школи 
значною мірою залежить від налагодженої взаємодії між обома закладами освіти. 
Безперервна освіта протягом усього життя – одна із ключових позицій реформи, що 
нині проводиться. Дбаючи про наступність дошкільної й початкової ланок освіти, 
вихователі та вчителі мають стати партнерами, які розуміють і цінують діяльність 
одне одного. У своїй роботі ми практикуємо різні форми співпраці. Однією з них є 
круглі столи для вихователів та вчителів початкових класів. На цих зустрічах ми у 
неформальній атмосфері ділимося своїми ідеями, очікуваннями, проблемами, 
знаходимо спільні рішення, прислухаємося до думки одне одного. Такі заходи 
стимулюють нас, вихователів закладу дошкільної освіти застосовувати у своїй роботі 
принципи і методи Нової української школи, допомагають звернути увагу на 
проблеми, які мають першокласники і намагаємось спільними зусиллями подолати 
їх. Учителі ж мають можливість краще зрозуміти своїх майбутніх учнів, запозичити 
цікаві ідеї щодо організації ігрової діяльності дітей. 

Проводимо спільні заходи для дошкільнят і школярів. Учні початкової школи 
радо навідуються на гостину до дитсадка. Такі заходи дають учням відчуття власної 
значущості, а в дошкільнят викликають інтерес до шкільного навчання.  

Також запрошую вчителів, які навчатимуть 1 клас, на батьківських зборах 
нашої групи. Батькам майбутніх першокласників дуже важливо почути рекомендації 
від учителів і практичного психолога щодо підготовки дитини до школи. Мудрі батьки 
прислухаються до порад, створюють для дитини комфортні умови і в майбутньому 
стануть надійними партнерами у співпраці «учителі – батьки – діти». Ми практикуємо 
проведення екскурсій до школи для старших дошкільнят. Діти можуть ознайомитись 
зі своєю майбутньою класною кімнатою їдальнею, спортивним майданчиком, 
поспілкуватися з учнями школи. Це додає дітям упевненості в тому, що школа – це 
не страшно, це місце, де їх будуть любити і поважати. Тоді для майбутніх учнів 
перший клас не буде кроком у невідомість.  

Ще В.  Сухомлинський писав, що школа не повинна вносити різкого перелому в 
життя дітей. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити те, що робила вчора. 
Нехай нове з’являється в її житті поступово і не приголомшує лавиною вражень.  

Під впливом різноманітних чинників шкільного життя, позитивна самооцінка, 
сформована у дитини в дошкільному віці, у першому класі піддається серйозним 
випробуванням. Навчання пов’язане не лише з успіхами, а часто з помилками, 
невдачами. Першокласник прагне утвердити себе в новій ролі, шукає опори у 
ставленні до себе вчителів, бажаючи, щоб дорослі помічали його позитивні якості [8]. 



557 

 

Відповідно, учитель має створити маленьким учням комфортні умови існування в 
новому середовищі, допомогти їм влитися у колектив, жити за його правилами, 
поводитися так, щоб оточуючим було приємно і зручно. Для цього треба бути 
ознайомленим з індивідуальними особливостями майбутніх першокласників та з 
середовищем, до якого вони звикли за період дошкільного віку. 

Висновок. Отже, в основі педагогіки партнерства лежить спілкування, 
взаємодія та співпраця між вихователем, дошкільників, батьками, майбутніми 
вчителями початкової школи. Усі вони, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 
добровільними й зацікавленими однодумцями, та рівноправними учасниками 
освітнього процесу, що відповідають за результат. Цьому сприяє і Концепція Нової 
української школи. Організована спільна діяльність на основі педагогіки партнерства 
допоможе підвищити рівень мотиваційної готовності дітей до набуття певного 
практичного досвіду, необхідного для використання у майбутньому житті, побудувати 
індивідуальний освітній шлях для кожної дитини, створити оптимальні умови для її 
гармонійного природного розвитку. 
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дошкілля і батьки – партнери. Це важливо усвідомити для результативності. 
Успішне партнерство можливе тільки за наявності довіри та взаємоповаги з обох 
боків. Співпраця та співтворчість з базовою вірою в дитину, її можливості є 
основними формами взаємодії у площині «педагог – діти – батьки». Форма 
наставництва, навчання, виховання може створити нестачу взаєморозуміння, 
тактовності, терпіння в досягненні спільної мети Тому, ми пропонуємо батькам 
не споглядати, а бути активними учасниками освітнього процесу.  

Ключові слова: дошкільна освіта, сім’я, партнерство. 
Колектив нашого ДНЗ впродовж багатьох років працює над впровадженням в 

освітній процес творчої спадщини В. О. Сухомлинського. Педагог був справжнім 
знавцем і дослідником психології людини, він глибоко розумів душу дитини, її 
переживання, почуття, прагнення і сподівання, досконало знав психологію взаємин 
батьків і дітей. Сухомлинський писав: «Педагогіка повинна стати наукою для всіх і 
для вчителів, і для батьків». Ми скористалися цією думкою для організації 
систематичної педагогічної освіти батьків. Для цього використовуємо різні форми 
роботи: лекції, консультації, бесіди, анкетування, діагностування, обговорення 
педагогічних ситуацій, розв’язання психологічних задач тощо. Але головним є 
встановлення й підтримування тісних контактів із кожною сім’єю, бо, щоб добре 
вивчити навколишній світ, вивчити дитину, треба знати сімю. Так говорив Василь 
Олександрович. Він вважав, що основи людської особистості, її духовне багатство 
закладається в сімї. Під керівництвом своїх рідних діти пізнають навколишній світ, 
засвоюють моральні норми співжиття.  

Діти, педагоги і батьки – це одна велика дружна сімя. Батьки беруть участь у 
проведенні занять, прогулянок, екскурсій, розваг, свят, трудовій діяльності. 

Їх згуртуванню сприяють вечори: дідусева казка, мамина колискова, бабусина 
скриня, разом з татом, здорова родина – міцна країна та інші, під час яких проходить 
обмін досвідом, знаннями, вшановуються традиції, звичаї родинного виховання. 

Під час свят та розваг батьки разом з дітьми беруть участь у драматизації 
казок. 

Різноманітні форми роботи сприяють активізації батьківського колективу, 
становленню взаєморозуміння між педагогами, батьками і дітьми.  

Сучасний творчий педагог має допомогти батькам створити вдома сприятливі 
умови для виховання та розвитку малюків. Наше бачення шляхів вирішення цих 
завдань: 

- Проаналізувати, чи є в сімї спільні захоплення та інтереси. Якщо немає, 
то допомогти знайти спільну справу, цікаву для всіх членів родини. 

- Провести спільну прогулянку селищем або на природі. 
- Проаналізувати систему домашніх доручень сина чи доньки, виділити з 

них ті, які виконуються на допомогу всій сімї. Обговорити на сімейній раді, які 
загальносімейні доручення має кожен член сімї. Якщо у дитини немає жодного, то 
необхідно знайти їй одну-дві справи. Надалі поступово збільшувати їх кількість і 
складність. 

- Ввечері, зібравшись усією родиною, обговорити, як у кожного пройшов 
день, що було доброго і поганого; якщо у когось є труднощі, то спробувати допомогти 
виробити лінію поведінки, дати слушні поради ( особливо це стосується дітей). 

- Розповісти дітям про їх дідусів та бабусь, прадідусів та прабабусь, інших 
близьких і далеких родичів. Скласти родовід сімї, познайомити з ним сина чи доньку. 

- Запровадити вдома прослуховування музичних творів як класичних, так і 
сучасних. 

- Запропонувати батькам організувати разом з дітьми домашній 
ляльковий театр (за дитячими книжками), виготовити самостійно ляльки, реквізит. 
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Таким чином, дошкільний заклад сприяє успішному розв’язанню актуальних 
проблем української родини та дитинства на засадах партнерства, взаєморозуміння, 
взаємопідтримки. 

Година дозвілля. Мамина колискова 
Мета: 
Ознайомлювати дітей з українським народним пісенним фольклором, 

впливаючи на їхні почуття.Розвивати пізнавальну активність дітей: прагнення пізнати 
традиції, звичаї українського народу. 

Формувати стійкий інтерес до матеріалу народознавчого змісту, бажання 
пізнати його глибше, вчити використовувати його в повсякденному житті. 

Прищеплювати дітям художній смак до народного мистецтва. 
Сприяти тісному зв’язку поколінь, встановленню контакту між матір’ю та 

дитиною.Виховувати національну свідомість. 
Дійові особи: Бабуся, котик, 
Реквізити: колиска, свічка, ляльки, Ведмедик, бутафорські зірочки, пучечки 

зілля (м’ята, чебрець, материнка). 
Частина зали оформлена, як кімната, де стоїть колисочка, стіл, лава, на столі – 

свічечка, вишита серветка, приглушене світло. 
Ведуча: Здавалося б, хто не знає колискової. Але складність у тому, що 

колискова не розрахована на стороннього слухача. В ній лише дитина і мати, що 
висловлює щирі, найніжніші почуття своїй дитині. 

І все ж, ми вирішили пригадати та поспівати колискових пісень, аби не забути 
цього чудового по душевній глибині жанру народного мистецтва. 

Уявіть собі: скінчився день, відійшли денні турботи, вся сімя зібралась у хаті, 
пора відпочивати. Мама бере на руки дитя і починає колихати, приспівуючи при 
цьому найпростіше: а-а-а, люлі-люлі, баю-бай. 

Дитина, почувши мелодійні звуки, затихає, дивиться на маму блискучими 
оченятами і як тут не сказати маленькому найніжніші, найласкавіші слова. 

Пригадаймо їх разом: зірочка, квіточка, котик. 
Ось і поєднались мелодія і слова, тож нехай звучить колискова. 
Мама виконує колискову пісню «Ой, баю,мій, баю». 
Ведуча: 
- Під спів материнської пісні виростали хлібороби, поети, захисники рідної 

землі, просто мудрі люди. Лагідний мамин спів засівав дитячу душу любов’ю до 
людей, до всього живого. І біда наша в тім, що ми забуваємо колискову, адже вона 
виховує доброту, чуйність, милосердя.  

Дорогі гості, а тепер запрошую і вас до пісні. 
Пригадайте колисанки, які ви чули в дитинстві, які ви співали своїм дітям. 
Гості проспівують, проказують пісні. 
Ведуча роздає картки і пропонує записати на них колискові пісні для 

створення альбому «Колисанка». 
В цей час вихователь запрошує дітей старшої групи підійти до столу з 

іграшками. 
Діти виконують гру-танець з ляльками ( за вибором музичного керівника). 
Потім виконують « Колискову ляльці» музика А.Філіпенка. 
Діти середньої групи співають колискову ведмедикові. 
Діти старшої групи виконують танок із зірочками (за вибором музичного 

керівника). 
Ведуча: 
Всім відомо, яка ж колискова без найголовнішого атрибута – колиски. Але й тут 

була своя мудрість. 
З’являється бабуся: 
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- Хочу вам розказати, щоб знали, та не забували. Пам’ятайте, матимете 
доньку, колишіть у вербовій та калиновій колисці: буде бадьорою, жвавою. 
Хлопчикові колиску робили з явора, дуба – буде міцним, сильним. Коли дитина 
виростала, колиску не викидали, її берегли, доки в оселі жили люди. А ще, колиску 
позичали, при чому намагались позичати тій сім’ї, де діти були здорові, розумні. 
Бувало у такій колисці пів села вигойдувалось. Спати класти ніжками на захід, 
головою – на схід. Справа під подушку клали чебрець, материнку. Недарма ж бо 
співається: « Люлі, люлі, дитиночко, піду в поле по зіллячко, принесу тобі те спання, 
будем спати до рання». 

Звучить колискова «Ой, ходить сон». 
Ведуча: 
- Образи колискових різноманітні, лагідні, казкові – сон-дрімота,кіт, гулі. 
Під спів колискової «Котику сіренький» заходить дитина «котик-воркотик», 

ходить по кімнаті, вмивається лапкою, сідає біля колисочки, засинає. 
Ведуча: 
- Українська колискова пісня, явище багате і різноманітне, вона виражає 

високі людські почуття, створює ясний, радісний світ,сповнений веселої фантазії, 
гумору. 

Чимало колискових розповідають про справжнє життя, яке оточує дитину. 
Але, якою б не була почута немовлям колискова пісня, вона назавжди 

залишається спомином про найдорожчу людину – маму, від неї віє спокоєм та 
теплом батьківської хати, вона стає першою зустріччю людини з високою поезією. 

Співаймо дітям колискових пісень! 
Висновок. Позитивний досвід педагогічного партнерства це - свята, розваги, 

дозвілля, театралізовані дійства. Ми намагаємось залучати батьків не лише до 
створення костюмів, декорацій, але і до створення образів: надаємо можливість 
творчо реалізувати себе поруч з дітьми, звільнитись від комплексів. 
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НЕЙРОЛОГОПЕДИЧНІ МЕТОДИ В КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИВАЛЬНІЙ РОБОТІ 
ВЧИТЕЛЯ–ЛОГОПЕДА 

 
Анотація. Стаття містить науково-пізнавальний зміст. Слугує для 

розширення знань вчителів-логопедів про логопедичні інноваційні технології. 
Подані інноваційні нейрологопедичні методи ефективно використовуються на 
логопедичних заняттях з дітьми, з метою зацікавлення дітей матеріалом та 
швидкого подолання наявних порушень у логопедичному процесі.  

Ключові слова: нейрологопедія, нейрологопедичний метод, 
біоенергопластика, міжпівкульна взаємодія. 

Модернізація державної освітньої системи та її подальший розвиток 
передбачає тісне поєднання освіти і науки, зокрема впровадження у практику 
спеціальних дошкільних навчальних закладів (ДНЗ) компенсуючого типу для дітей із 
порушеннями мовлення (ПМ) результатів фундаментальних наукових досліджень у 
вигляді корекційно-розвивальних програм і програмно-методичних комплексів. 

На сучасному етапі розвитку логопедії зростає кількість вітчизняних 
(Т. Дегтяренко, Н. Павлова, В. Тарасенко та ін.) і закордонних (Н. Бурачевська, 
О. Бурачевська, А. Доман, В. Єфімова, О. Єфімов, А. Сиротюк, А. Томатіс, W. Dunn, 
B. Jenkins, J. Kerr, B. Knickerbocker, S. Lane, M. Merzenich, S. Miller, D. McIntosh, 
L. Miller, D. Parham, C. Royeen, C. Summer, P. Tallal і ін.) досліджень, в яких 
предметом наукового інтересу стають пошуки специфічних засобів впливу на 
функціональну систему мови і мовлення, які не тільки запускають мовномовленнєвий 
механізм, але й прискорюють темпи його розвитку, якісно змінюють всі компоненти 
мовномовленнєвої та комунікативної діяльності. Завдяки інтеграції досягнень 
медицини в логопедичну теорію та практику корекції важких та ускладнених 
мовленнєвих порушень активно використовуються нейростимуляційні технології 
мовленнєвих зон. 

В останні роки в системі дошкільної освіти відбуваються значні перетворення, 
викликані зміною наукової, матеріальної, методичної бази навчання і виховання дітей 
дошкільного віку. Одним з важливих умов поновлення є використання нових 
інформаційних технологій. Це дозволяє, з одного боку підвищити ефективність 
корекційно-освітній процесу, з іншого – в більшій мірі застосувати індивідуальний 
підхід в процесі навчання і виховання. 

Щороку збільшується кількість дітей, які мають порушення у розвитку. 
Виникають труднощі при освоєнні програмного матеріалу не через дитячого 
небажання сприймати матеріал, а внаслідок недорозвинення та особливостей 
розвитку мозку сучасних дітей. Щоб допомогти дітям подолати наявні порушення, на 
допомогу у логопедичній роботі приходить застосування нейропсихологічних 
методик. 

Нейрологопедичний метод дозволяє оцінити та описати ті системно-динамічні 
перебудови, які супроводжують психічний розвиток дитини з погляду його мозкової 
сформованості.  

Центральне місце в нейрологопедичному підході займає знання того, які зони 
мозку працюють, коли людина говорить, вирішує арифметичну задачу, пише, читає, 
запам'ятовує та пригадує, виконує креслення, дізнається знайомі предмети та особи. 
Наприклад, якщо дитина непосидюча, відмовляється від занять у дитячому садку, 
відчуває труднощі в оволодінні навчальними навичками в дитячому садку і школі, 

http://detkam.in.ua/innovacijnij-osvitnij-proekt-sistemno-diyalenisnij-pidhid-yak.html
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можна припускати, що є різною мірою вираженості функціональна несформованість 
або окремих ланок психічної діяльності, або порушення діяльності цілих блоків мозку. 
Часто при неврологічному обстеженні у таких дітей виявляється мікросимптоматика, 
що свідчить про мозкову дисфункцію. Як правило, у таких дітей спостерігається 
дезадаптивна поведінка, відсутність мови чи труднощі у спілкуванні, негативні 
особистісні особливості. Насправді у дітей з мовними проблемами найчастіше є і 
неврологічні, і педагогічні проблеми. І зазвичай вони посилюють одне одного. 
Використання нейрологопедичних прийомів у роботі з дітьми з труднощами навчання 
та розвитку є дуже актуальним. Це різні варіанти ЗПР (затримки психічного розвитку), 
ММД (мінімальні мозкові дисфункції), ЗНМ (загальне недорозвинення мови), 
дисграфії, дислексії, дизорфографії. З допомогою нейрологопедії можна коригувати 
та усувати такі мовні порушення: 

 алалія – різноманітні мовні розлади, викликані ураженням головного 
мозку, що трапилося на стадії внутрішньоутробного розвитку, під час пологів або в 
ранньому дитинстві; 

 загальне недорозвинення мови; 

 фонематичне недорозвинення мови; 

 дизартрія – порушення вимовної сторони мови; 

 заїкуватість; 

 аутистичні розлади різного ступеня. 
Застосування вчителем-логопедом методів та прийомів нейрологопедичної 

корекції спрямоване на стимуляцію розвитку мови та формування злагодженої, 
скоординованої діяльності різних структур мозку. За допомогою спеціально 
розроблених рухових вправ і розвиваючих ігор стимулюється формування певних 
компонентів психічної діяльності: регуляція та контроль психомовної діяльності, 
моторні навички, зорове, слухове, просторове сприйняття та багато інших. У процесі 
занять відбувається корекція психофізіологічної основи психомовної діяльності та 
формування особистості дитини. Досягається розуміння педагогами взаємозв'язку 
функціонального стану дитини та її спілкування та поведінки.  

Методи нейрологопедії дозволяють на 35 % швидше впоратися з мовними 
проблемами дитини. Їхню ефективність науково доведено.  

Нейрологопедія – це міст від медицини до педагогіки. Зазвичай, вчитель-
логопед усуває лише зовнішні прояви мовних порушень. Ці методики, безумовно, 
ефективні лише тому випадку, якщо порушення мови обумовлені серйозними 
неврологічними проблемами. 

Основна мета занять – стимуляція розвитку мови, формування скоординованої 
діяльності різних структур мозку. Для цього використовуються спеціально розроблені 
розвиваючі ігри та рухові вправи, які розвивають навички загальної та дрібної 
моторики, покращують різні види сприйняття – слухове, просторове, зорове, 
допомагають регулювати та контролювати психомовну діяльність.  

Заняття мають і корисний побічний ефект. Це розвиток пам'яті, уваги, 
загального інтелектуального розвитку. 

До нейрологічних методів відносяться: моторне планування, сенсорна 
інтеграція, логоритміка, біоенергопластика, міжпівкульова взаємодія.  

Моторне планування з'являється тоді, коли з'являється нове завдання, коли 
потрібно використовувати новий інструмент, коли необхідно зробити щось 
незасвоєне, незвичне. Як тільки дії стають навичками, вони перестають вимагати 
моторного планування та виконуються легко та швидко, без попереднього 
обмірковування. Моторне планування – місток між сенсомоторною та 
інтелектуальною функціями мозку. Воно залежить від сенсорної інтеграції, що 
здійснюється стволом мозку та іншими нервовими структурами. Мозок «каже» 
м'язам, що потрібно робити, а відчуття від рецепторів тіла (зворотний зв'язок) 
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роблять мозок здатним робити це. Діти з мовними порушеннями мають дефіцит 
моторного планування. Дитині потрібно перестрибнути, підвестися і пройтися за 
інструкцією вчителя-логопеда. 

Сенсорна інтеграція – це взаємодія всіх органів чуття. Вона починається 
дуже рано, вже в утробі матері. Чим правильніше працюють сенсорні системи, тим 
більше достатньої інформації отримує мозок та видає більше адекватних відповідей. 
Метод сенсорної інтеграції у роботі логопеда передбачає стимуляцію роботи всіх 
органів чуття, спрямований активізацію пізнання, всіх сторін мовлення, корекцію 
поведінки через сенсорику. Ігри з сенсорними посібниками допомагають зацікавити, 
відволікти, розслабити дитину, забезпечити найбільш успішне виконання завдання, 
розвивають психічні та мовні процеси. 

Щоденні заняття артикуляційною гімнастикою, на жаль, знижують інтерес дітей 
до цього процесу, що, у свою чергу, призводить до зменшення ефективності від її 
виконання. Тому, я звернулася до нестандартного методу виконання гімнастики 
артикуляції – використання біоенергопластики. 

Біоенергопластика – це поєднання рухів апарату артикуляції з рухом кистей 
рук. Виконуючи артикуляційну вправу, дитина супроводжує її рух однієї чи обох рук. У 
цьому розвивається координація рухів дрібної моторики пальців, пам'ять, довільну 
увагу. Ефективність виправлення дефектів звуків зростає вдвічі, так як працююча 
рука багаторазово посилює імпульси, що йдуть до кори головного мозку від язика. 
Необхідність підключення рук до гімнастики артикуляції обумовлена тісним 
взаємозв'язком дрібної, загальної і артикуляційної моторики. Синхронний рух кистей 
рук з рухами органів артикуляції сприяє швидкому освоєнню дитиною правильного 
положення мови, губ, щелепи, активізує увагу, мислення, розвиває почуття ритму, 
пальцеву моторику, орієнтування в просторі. 

Міжпівкульна взаємодія. У дітей із мовними розладами є порушення у зв'язку 
між лівою та правою півкулею. Вправи цим методом покращують розумову 
діяльність, сприяють поліпшенню запам'ятовування, підвищують стійкість уваги, 
полегшують процес письма. Дитина поетапно виконує ряд графічних завдань лише 
лівою, правою, а потім двома руками одночасно. Цим забезпечується включеність у 
роботу правої та лівої півкуль. Я активно використовую вправи на розвиток 
міжпівкульної взаємодії на індивідуальних та групових заняттях. 

Вправи покращують розумову діяльність, синхронізують роботу півкуль, 
сприяють запам'ятовуванню, підвищують стійкість уваги, покращують процес письма. 

Вправи для розвитку міжпівкульної взаємодії 
1.Кільце. 

  
По черзі і якнайшвидше перебирайте пальці рук, з'єднуючи в кільце з великим 

пальцем послідовно вказівний, середній і т.д. Проба виконується у прямому та у 
зворотному (від мізинця до вказівного пальця) порядку. Спочатку вправа виконується 
кожною рукою окремо, потім одразу двома руками. 

2.Кулак-ребо-долоня. 
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Три положення руки на площині столу, що послідовно змінюють один одного. 

Долоня на площині, стиснута в кулак долоня, долоня руба на площині столу, 
випрямлена долоня на площині столу. Виконується спочатку правою рукою, потім – 
лівою, потім – двома руками разом по 8-10 разів. Можна давати собі команди (кулак – 
ребро-долоня). 

3.Вухо-ніс  
 

 
 

Лівою рукою візьміться за кінчик носа, а правою рукою – за протилежне вухо. 
Одночасно відпустіть вухо та ніс, плесніть у долоні, поміняйте положення рук «з 
точністю навпаки». 

4.Дзеркальне малювання 

 
Покладіть чистий аркуш паперу на стіл. Візьміть обидві руки по олівцю. Почніть 

малювати двома руками одночасно дзеркально-симетричні малюнки, літери. Коли 
діяльність двох півкуль синхронізується, помітно зросте ефективність роботи. 

Логоритміка-коктейль з рухів, мови та музики допомагає дітям навчитися 
красиво і плавно говорити, а в деяких випадках навіть позбутися заїкуватості. 
Логопедична ритміка відмінно розвиває моторику (загальну та тонку), координацію 
рухів та мовленнєве дихання та сприяє нормалізації м'язового тонусу. Заняття 
логоритмікою тренують пам'ять, увагу та сприйняття (особливо слухове) і дуже 
благотворно впливають на фізичний стан малюка, допомагаючи йому сформувати 
правильні рухові навички. А останнім часом фахівці звернули увагу на те, що 
логопедична ритміка дуже добре «працює» з психоемоційним станом дітей: 
непосидючу і легко збуджену дитину вона заспокоює, а повільних і задумливих, 
навпаки, підбадьорує. 
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Висновки.  
1. Сучасна логопедична практика має в своєму арсеналі традиційні та 

нетрадиційні технології, які спрямовані не лише на максимальну мовленнєву 
корекцію, а на когнітивний моторний розвиток дитини. Логопедія, знаходячись на 
межі лінгвістики, психології та медицини, все більше адаптує досягнення медицини 
до своїх потреб, які допомагають оптимізувати роботу вчителя-логопеда.  

2. Новітні нейрокорекційні технології в логопедії не можна розглядати, як 
самостійні, вони розглядаються як частина загальноприйнятих перевірених часом 
технологій. Нові засоби взаємодії вчителя-логопеда з дитиною, нові стимули 
слугують створенню сприятливого емоційного фону, сприяють включення в роботу 
збережених та активізації порушених психічних функцій. 

3. Використання в логокорекційній роботі нейростимуляційних технологій є 
новою сходинкою в оптимізації процесу корекції мовлення дітей, передумовою для 
подальшого використання класичних прийомів логопедичної допомоги та кроками у 
досягненні максимально можливих результатів у подоланні мовленнєвих порушень.  
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ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВИЙ РОЗВИТОК СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА В СПЕКТРІ 

ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО НАВЧАННЯ У НУШ 
 

Анотація. У статті визначається роль емоційно-вольової готовності 
старшого дошкільника до навчання у НУШ. Висвітлюються аспекти організації, 
діагностики та розвитку емоційно-вольової сфери старших дошкільників 
практичним психологом у дошкільному навчальному закладі. Представлені основні 
форми роботи практичного психолога по даному напрямку. 

Ключові слова: емоційно-вольова готовність, готовність до НУШ, 
компоненти готовності до навчання у школі, старший дошкільник. 

Готовність до НУШ – це системна характеристика розвитку дитини старшого 
дошкільного віку, яка проявляється у сформованості компетенцій. Ці компетенції 
формують шляхом прищеплення ціннісного ставлення до оточення й довкілля, 
розвивають за сприятливих умов у різноманітних ситуаціях життєвого досвіду та 
спілкування, у які включена дитина в сім’ї та суспільному вихованні.  

Рівень готовності дитини до навчання в Новій українській школі безпосередньо 
залежить від рівня сформованості у неї базових компетенцій, а отже, від якості 
наданої дитині освіти в дитячому садку. 

Зміна цілей освіти, зміщення акцентів з формування знань, умінь та навичок 
випускника дошкільного закладу на його особистісний розвиток та формування 
компетентностей позначилися й на розумінні сутності поняття «готовність до 
шкільного навчання». Базовий компонент дошкільної освіти (БКДО) як Державний 
стандарт дошкільної освіти в Україні визначає в кожній освітній лінії ті компетенції, які 
слід сформувати в дитини на кінець дошкільного віку. У цьому документі зазначено, 
що в цей період формуються її ціннісні ставлення. 

Щоб дитина успішно справлялася з новими вимогами шкільного життя, у неї 
має бути сформований набір тісно переплетених якостей. Неможливо розглядати ці 
якості у відриві від життєвого досвіду дитини, конкретного середовища, сімейного 
устрою. Отож, поняття «готовність до школи», з урахуванням усіх чинників, можна 
визначити як набір компетенцій, що складають життєву компетентність дитини. У 
сучасній освіті це поняття має ключове значення. 

Тому, розглядаючи готовність дитини до шкільного навчання з огляду на 
концепцію НУШ та ті вимоги, які закладені в Державному стандарті дошкільної освіти 
в Україні, опираючись на основні компоненти готовності дитини до шкільного 
навчання, а саме психофізіологічну, особистісну та інтелектуальну готовність, 
основна частина нашої роботи була орієнтована на розвиток емоційно-вольової 
сфери старших дошкільників. Адже саме емоційно-вольовий розвиток і виховання є 
фундаментом, на якому закладається і все життя реконструюється будівля людської 
особистості. 

Виняткове значення емоцій, почуттів у розвитку особистості дитини 
підкреслював К. Д. Ушинський: «Виховання, не надаючи абсолютного значення 
почуттям дитини, тим не менш, у направленні їх має виконувати своє головне 
завдання». 

Психологи вважають, що всі зміни в пізнавальній діяльності, які відбуваються 
протягом дитинства, необхідно пов'язувати з глибокими змінами в емоційно-вольовій 
сфері особистості дитини. Емоції впливають на всі психічні процеси: сприйняття, 
відчуття, пам'ять, увагу, мислення, уяву, а також на вольові процеси. 
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Тому, проблема розвитку емоцій і волі, їх ролі у виникненні мотивів як 
регуляторів діяльності й поведінки дитини, є однією з найбільш важливих та 
водночас складних проблем психології та педагогіки. 

Оскільки, дошкільне дитинство – надзвичайно важливий період розвитку 
людини, бо ж саме у дошкільному віці суттєвих змістових психологічних змін зазнає 
емоційно-вольова сфера дитини, – його можна назвати віком пізнавальних емоцій, 
до яких відносяться: почуття здивування, зацікавлення, допитливість. Діяльність 
дітей, стосунки з дорослими й однолітками, реакції на нові обставини, ставлення до 
персонажів казок, розповідей – сповнені емоціями і почуттями, сподіваннями і 
очікуваннями [4], які спонукають активно сприймати світ, стимулюють вплив на 
пізнавальні та інші психічні процеси, формують індивідуальне ставлення та 
сприйняття світу, мотивують їхні вчинки. Експресивність є основною 
психофізіологічною особливістю дитячого віку. Її вікові зміни зумовлюють своєрідну 
поведінку дітей на різних етапах їх розвитку. Почуття у дошкільників стають 
глибшими, стійкішими, раціональнішими. Велике значення для нормального 
психічного розвитку і життєдіяльності має емоційне благополуччя, яке залежить від 
багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників. На перебудову психічних процесів, 
формування довільної поведінки впливає воля дитини [2].  

Божович Л. І. вважає, що формування особистості не може характеризуватися 
незначним розвитком якої-небудь однієї її сторони – раціональної, вольової або 
емоційної. Особистість – це вища інтегрована система, а центром її розвитку є 
свідомість [1]. 

Емоції, почуття значною мірою визначають ефективність навчання, а також 
беруть участь у становленні будь-якої творчої діяльності дитини, розвитку її 
мислення. Групу емоцій, почуттів, що супроводжує пізнавальну діяльність і 
забезпечує ефективність процесу пізнання, називають інтелектуальною. 

Вітчизняні дослідники (М. М. Амосов, П. К. Анохин, М. В. Антропова, 
А. І. Захаров, М. І. Кольцова, А. Д. Кошелева, Н. М. Матяш, Т. А. Павлова, 
Н. А. Степанова та ін.) пов’язують виникнення проблем в емоційно-вольовій сфері 
дитини з дефіцитом, насамперед, позитивних емоцій і вольового зусилля. Отже, 
центральна психічна функція дошкільнят – емоційна. З одного боку, їм необхідні 
яскраві емоційні враження, а з іншого боку – ігри, вправи, які допомагають дітям 
навчитися керувати емоціями, виправляти і їх усвідомлювати. Якщо ця магістральна 
лінія розвитку – лінія розвитку емоцій – порушується, порушується і нормальний 
процес особистісного розвитку в цілому.  

Емоційно-вольова готовність до навчання в школі – це достатній рівень 
розвитку довільної поведінки – вміння діяти за правилами, організувати свою 
діяльність відповідно до мети, контролювати власні дії, доводити справу до кінця, – 
та розвиток «емоційного передбачення» – здатність передчувати та переживати 
віддалені наслідки своєї діяльності [6]. Саме тому формування і корекцію емоційно-
вольової сфери необхідно розглядати в якості однієї з найбільш важливих, 
приорітетних завдань виховання, розвитку дитини.  

Перед нами постало завдання формувати в емоційно-вольовому плані зрілу 
дитину, яка досягнула певного рівня емоційної стійкості, проявляє меншу кількість 
імпульсивних реакцій під час навчання шляхом використання слова, як регулятора 
поведінки дитини. Згодом, коли дитина практично засвоїть зміст вимог дорослих, 
вона поступово вчиться регулювати свою поведінку й у такий спосіб розвиває свою 
волю. 

Першим етапом у роботі над емоційно-вольовим аспектом готовності 
дошкільника до навчання у школі є психодіагностичний, у ході якого використовую 
такі методи і тести як: графічний диктант (за Е. Ельконіним), рівень розвитку 
самоконтролю, «Будиночок» (за Н. Гуткіною), методика «Зразок і правило» 
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(за Л. Венгером), «Вибери потрібне обличчя» (за Р. Темпл, В. Амен, М. Доркі), 
«Кактус» (за Мариною Панфіловою). 

Психодіагностика емоційної готовності дитини до школи дає змогу з’ясувати, 
які емоції, що пов’язані з майбутнім навчанням, переважають у дитини. Зокрема, 
можна зробити висновки про те, чи приймає вона школу, чи має тривожність і страхи, 
пов’язані з різними аспектами навчання у школі, наприклад: 

 спілкуватися з учителем та незнайомими дітьми; 
 отримати погану оцінку; 
 стати об’єктом глузувань у класі; 
 не знати правильної відповіді на уроці тощо. 
Якщо виявити особливості емоційного розвитку дитини, пов’язані зі шкільним 

навчанням, це дасть змогу оптимізувати її ставлення до навчання і міжособистісних 
взаємин зі вчителями та одноклассниками. 

Вольова готовність до школи – це здатність дитини вислухати дорослого, 
«примусити» себе робити щось, що не зумовлює великого інтересу чи задоволення, і 
при цьому правильно впоратися із завданням. Від рівня вольової готовності також 
залежить, чи може дитина всидіти за партою впродовж уроку. 

У міру того, як в дитини формується вольова готовність, у неї активізуються і 
вольові якості – ініціативність, самостійність, цілеспрямованість, наполегливість, 
стриманість, самоорганізація, самоконтроль тощо. 

Психодіагностика особливостей розвитку вольової сфери дитини дає змогу 
виявити, наскільки легко й ефективно вона прийме умови навчання у школі та 
пристосується до них: 

- засвоїть розклад уроків і перерв; 
- навчиться слухати учителя і поводитись на уроках за правилами; 

проявляти активність і творчість під час розв’язання навчальних завдань; якісно й 
вчасно виконувати навчальні завдання. 

Реалізація наступного етапу з формування емоційно-вольового аспекту 
готовності старшого дошкільника до навчання у школі відбувається завдяки участі 
дошкільнят у відповідних віку видах діяльності під час розвиткових занять 
зорієнтованих на створення атмосфери безпеки та позитивного емоційного настрою у 
групі однолітків, корекцію небажаних емоційних проявів у поведінці та настрої, 
розвиткок у дітей навички спілкування й розв’язання конфліктних ситуацій, 
формування позитивних рис характеру, підвищення рівня самоконтролю емоційного 
стану, навчання прийомам саморегуляції, забезпечення відчуття цінності власного «Я» 
кожною дитиною, формування інтересу до емоційного світу власного і оточуючих, 
розвиток довільності психічних процесів дитини, її пізнавальної активності. В 
роботі використовуються етичні бесіди, спрямовані на знайомство з різними 
емоціями та емоційними станами людини, рольове програвання ситуацій, вправи на 
самопізнання та самовиховання, етюди, пантоміміка, мімічна гімнастика на 
відтворення окремих рис характеру та соціально забарвлених почуттів, рухлива 
ігрова терапія (психомоторні вправи та рухливі ігри), психогімнастика й 
ауторелаксація, магія слова, візуалізація. 

Таким чином, у підсумку усієї роботи над формуванням емоційно-вольового 
аспекту готовності старшого дошкільника до навчання у школі, маємо на меті 
досягнути певного ступеня сформованості довільних психічних процесів 
(цілеспрямованого сприймання, запам'ятовування, уваги), уміння долати посильні 
труднощі, навичок самостійності, організованості, швидкого темпу роботи, що ви-
магає зібраності, зосередженості (на противагу імпульсивності, схильності 
відволікатись), опанування основними правилами поведінки у навчальних та інших 
ситуаціях, уміння правильно реагувати на оцінку виконаного завдання, оцінювати 
свою роботу. Як результат – дитина з високим рівнем емоційно-вольової готовності 
до школи адекватно сприймає завдання, співвідносить їх за ступенем складності. 
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Через необхідність долати труднощі вона не втрачає рівноваги: звертається за 
допомогою до дорослих або намагається справитися самотужки, переносить невдачі 
(не розгублюється, не плаче), шукає способи вдосконалення своєї роботи чи 
поведінки. Тобто виявляє необхідний для школи рівень самостійності. 

Отже, як правило, коли дитина переступає поріг школи, навчальна діяльність у 
неї ще не сформована. Вона формується в процесі шкільного навчання. Результат 
навчальної діяльності непомітний – це перш за все зміни в особистості самого учня. 
Всебічний аналіз неуспішності учнів у початковій школі показав, що в основі цього 
лежать різні причини, як обумовлені природними задатками, так і залежні від 
педагогічної занедбаності дитини в сім'ї та дитячому садку. Але ясно одне: якщо 
дитина, прийшовши до школи, зовсім не вміє вчитися – це означає, що передумови 
навчальної діяльності у неї ще не склалися.  

Адже, про сформованість у дітей передумов навчальної діяльності можна 
говорити, якщо вони в дитячому саду вміють «слухати і чути», «дивитися і бачити», 
здійснювати самоконтроль і самооцінку. А ця здатність, на думку психологів, має 
бути сформована вже в дошкільному віці. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОВОЛОДІННЯ МОВЛЕННЯМ ДІТЕЙ  

ВІД 1,6 МІСЯЦІВ ДО 2 РОКІВ 
 

Анотація. Розвиток мови і мислення – це один з головних розділів 
педагогіки дітей від 1 року 6 місяців до 2 років, спрямований на розвиток дитини, 
якій належить жити в XXI ст., в третьому тисячолітті. Це багато до чого нас 
зобов'язує: ми повинні забезпечити дитині можливості для оволодіння 
технологіями, що базуються на сучасних досягнення науки і розрахованими на 
розвинений людський інтелект. 

Важливість питання полягає в тому, що розвиток мовлення та виховання 
мовленнєвої культури є однією з головних проблем сучасної дошкільної освіти. Вона 
зумовлена пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України 
у ХХІ столітті, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовим 
компонентом дошкільної освіти, програмами розвитку дитини дошкільного віку 
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«Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки» та іншими нормативними 
документами. 

На невідкладність розвитку мови і мовлення, особливо раннього віку, 
вказували такі дослідники: психофізіологи (В. Бельтюков, Н. Бехтерєва, І. Горєлов, 
Н. Данилова, Н. Жинкін, В. Каменська, М. Красногорський, М. Кольцова, У. Пенфільд, 
Т. Хризман, І. Павлов, К. Сєдов та ін.); психологи (Л. Виготський, П. Гальперін, 
Д. Ельконін, О. Леонтьєв), лінгвісти (О. Гвоздєв, Н. Рибніков, Т. Ушакова, С. Цейтлін, 
Н. Швачкін, О. Шахнарович, Н. Юр’єва та ін.). 

Слід пам'ятати, що формування мови і мислення починається з перших років 
життя дитини. Це безперервний процес, в якому перші два роки грають стратегічно 
важливу роль як стартовий період інтенсивного розвитку мозку дитини. 

Малюк від 1,5 до 2 років знаходиться в самій активній фазі знайомства з 
основним інструментом людської комунікації – мовою. І від того, наскільки повним і 
глибоким буде це знайомство, часто залежить, як грамотно і красиво стане говорити 
дитина в майбутньому, як зуміє він вибудувати свої відносини з оточуючими його 
людьми і, в кінцевому підсумку, як складеться його доля. Адже ні для кого не секрет, 
що людині комунікабельній набагато легше і комфортніше жити на білому світі. А 
людина, яка не вміє зв'язати воєдино і двох слів, відчуває масу комплексів, не 
відчуває себе повноцінним членом суспільства і не може з упевненістю назвати себе 
щасливою. 

Розвиток мовлення у період 2-го року життя за Г. Розенгарт-Пупко поділяється 
на два етапи. На першому етапі продовжується розвиток розуміння мови дорослого. 
Дитина півтора років починає швидко встановлювати зв’язок між словом і предметом, 
відбувається подальше розуміння мовлення дорослих. Поступово розуміння 
мовлення виходить за межі конкретної ситуації. Кількість слів, які малюк розуміє 
(пасивний словник), швидко збільшується у першій половині 2-го року і особливо 
наприкінці його. Спочатку дитина засвоює назви речей, які її оточують, потім імена 
дорослих, назви іграшок і, нарешті, частин тіла й обличчя. До 2-х років малюк розуміє 
всі слова, якими дорослі позначають навколишні предмети. Цьому сприяє постійне, 
різноманітне спілкування дорослих з дитиною, збагачення особистого досвіду, 
особливо у зв'язку з умінням ходити. 

Саме на другому році життя відбувається формування функцій узагальнення. 
На кінець другого року життя з’являється узагальнення на основі загальних ознак, 
незалежно від величини, кольору, форми предмета. Розвиток здібності наслідування 
і вдосконалення звуковимови розвивають потішки, віршики, забавлянки. 

На другому етапі збагачується словниковий запас, розвивається активне 
мовлення. Мовлення малюка на перших порах є автономним – мало подібним до 
мовлення дорослого, оскільки він вживає слова, якими дорослі не користуються. Ці 
слова («ам-ам», «ав-ав», «ням-ням», «бека») дорослі (мама, няня) придумують для 
дітей, вважаючи, що вони більш доступні дітям. Крім того, дитина викривляє у своєму 
мовленні слова дорослого, адже в неї ще недостатньо розвинені фонематичний 
слух, звукова артикуляція, через що вона мимоволі змінює звукову форму слова: 
молоко вимовляє «моко», голова – «гова» тощо. Здебільшого дитина вимовляє 
наголошений і перший склади, через що спотворюється звуковий склад середини 
слова. Якщо на початку другого року життя у дитини з’явилося близько 20 слів і вона 
користується емоційно-жестовим мовленням, то на кінець року активний словник 
дитини складає близько 300 слів, і назва предмета набуває важливого змісту. 
Активний словник стає основним засобом спілкування малюка. 

Підготовка до активної мови починається задовго до її появи. Для того щоб 
дитина перейшла від пасивного розуміння слів до активного використання, необхідні 
принаймні три умови: розвиток спілкування з дорослим, встановлення тісних зв'язків 
між предметом, явищем, ознакою та словом, що їх означає; становлення власної 
предметної діяльності. 
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Мова виникає і розвивається як засіб спілкування дитини з дорослим. І, якщо у 
малюка немає потреби в спілкуванні з оточуючими, якщо він не прагне до близьких 
людей і не тягнеться до різноманітних контактів з ними, активна мова виникнути не 
може. Вже не раз і в науці, і в практиці виховання було показано, що кількість і якість 
емоційного, ситуативно-особистісного спілкування, з дорослим істотно впливають на 
терміни появи перших слів і на мовний розвиток в цілому. Тому, слід пам'ятати, що 
здійснюючи емоційний контакт з дитиною, ми не просто розважаємо його і 
задовільняємо вже існуючі потреби, але і готуємо до майбутнього, в тому числі 
мовного розвитку.  

Дитина чує людську мову постійно. Дорослі не тільки звертаються з нею до 
малюка, але і розмовляють в його присутності; до того ж звучить середовище, що 
оточує сучасну дитину, буквально просякнута мовними звуками – це телевізор, 
смартфони, планшети, комп'ютери. Але далеко не завжди малюк чує і розрізняє 
мовні звуки. Мова, яку чують діти від дорослих, робить позитивний вплив на розвиток 
власної мови тільки в тому випадку, якщо вона включена в спілкування з людиною. 
Недостатньо просто включити телевізор або дати смартфон, діти до двох років не 
мають когнітивних здібностей до сприйняття мовлення з розвиваючих відео чи 
мультфільмів, ці відео навпаки «крадуть» час в спілкуванні дітей з батьками, як 
наслідок – затримка розвитку мови. Не вміючи аналізувати гучні і непотрібні звуки, він 
просто перестає сприймати їх і може навіть на час оглухнути, захищаючи себе від 
незрозумілого йому шуму. Сприйняття мови до півтора років необхідно певним чином 
організовувати. 

Психолог Є. Каверіна у своїй роботі описує послідовні етапи розвитку 
розуміння мовлення дитиною. На початку другого року життя дитина виконує вже 
низку дій за вказівкою дорослого: 1) загальні дії («дай, принеси, поклади»); 
2) конкретні («йди обідати, візьми м’яч»); 3) складні, системні дії у відповідь на вимогу 
дорослого («побудуй драбинку, намалюй дощик»); 

4) виконує словесні доручення («візьми зайчика і віддай його Ірині»); 
5) впізнавання і розуміння предметів, що зображені на картинках, кубиках 

(«принеси кубик із ведмедиком»). 
У процесі оволодіння дитиною першими словами спостерігається перехідний 

етап, який характеризується специфічним «дитячим мовленням». О. Йєсперссн 
назвав його «малим мовленням», У. ЕліасберІ і Л. Виготський – «автономним 
мовленням», В. Вунд – «псевдомовленням», мовленням няньок, бабусь, що 
підлаштовуються під дитину. Не заперечує існування такого «малого» мовлення і 
С. Рубінштейн. Автор співвідносить його появу з розумінням мовлення дорослих і 
розглядає це явище як «своєрідний перехідний етап». За зовнішньою формою, 
зауважує С. Рубінштейн, слова «малого автономного мовлення» носять 
здебільшого моторний характер, це уламки слів з подвоєними складами (фу-фу, ля-
ля, ква-ква). 

Становлення мови тісно пов'язане з розвитком дрібної моторики, адже мова і 
рухи мають подібну фізіологічну основу. Вчені виявили прямий з‘вязок між 
моторикою та мовною функцією. Спостереження довели: коли розвивають моторику, 
розвивається й мова. Моторний та мовний центри мозку розташовані в близькому 
сусідстві, достатньому для взаємодії. Розвиток дрібної моторики у дітей 2 років 
відбувається на прикладі простих занять та ігор за типом «Ладушки». Дворічний 
малюк працює тільки долонею, пальці мало беруть участь в захопленні. 

Аналізуючи Базовий компонент дошкільної освіти і програму розвитку дітей 
пренатального та раннього віку «Маляточко», дитина від 1 року 6 місяців до 2 років 
виявляє підвищений інтерес до розмови дорослих, втручається у виконання деяких 
дій, що виникають з розмови, яка безпосередньо не звернена до дитини. Розуміє 
зміст речень, висловлювань, які часто повторюються в особистому досвіді дитини. 
Розуміє запитання «Що?, Хто? Де?». Легко повторює слова і фрази, які промовляють 
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дорослі. Запас активного словника швидко зростає: в 1 рік 8 міс. – 100 слів, 1 рік 
9 міс. – 175 слів, 1 рік 10 міс. – 225 слів, 2 роки – 300 слів. Слова набувають 
узагальнювального характеру (словом «кішка» позначає будь-яку кішку: живу, 
іграшкову, велику, маленьку, чорну...). У словнику багато слів дитячого мовлення 
(ляля, коко, гам-гам), які замінюються правильними. Переважають іменники та 
дієслова, з’являються прикметники, займенники. 

Мовлення дитини – це дитячий спосіб вимовляти слова та складати речення. 
Ступінь розвитку цієї сфери психіки визначає рівень сформованості соціальних і 
пізнавальних досягнень дитини – потреб і інтересів, знань, умінь та навичок, а також 
інших психічних якостей, що є основою особистісної культури. Розмовляти з 
малюком потрібно з народження, і він зможе засвоювати мовлення на простому рівні. 
Дослідження показують, що діти, з якими батьки змалечку говорили їхньою мовою, 
мають у три роки більший словниковий запас, ніж їхні однолітки. 

Розвиток особистості ефективний лише тоді, якщо вона включена в повноцінну 
мовленнєву діяльність, в якій доросла людина є головною, провідною. Головне 
завдання дорослого – сприяти мовленнєвому розвитку дитини, стимулювати і 
направляти, обираючи для цього ефективні і доступні шляхи. Тому що активне 
мовлення дитини починає формуватися з мовленнєвого наслідування і є ефективним 
лише за умов емоційного підйому. Основним джерелом становлення мовленнєвої 
особистості дітей від 1 року 6 місяців до 2 років є мовленнєвий простір, насичений 
зразками мовленнєвої культури. Однією з умов навчитися говорити, це тільки 
наслідувати мовлення дорослих. 

Спілкування в родині є головним фактором комунікативно-мовленнєвого 
розвитку малюка. Особливе значення для розвитку дитини раннього віку мають 
взаємовідносини з матір’ю, як з самою близькою і важливою людиною в житті. 

Сьогодення потребує, щоб педагоги-дошкільники розуміли свою важливу роль 
у формуванні та розвитку мовленнєвої особистості дитини дошкільного віку. 
Вихователь повинен вміти ставити правильно запитання, щоб стимулювати 
мислення дитини, забезпечувати позитивний емоційний клімат у групі, доброзичливу 
атмосферу і бути зацікавленим в найменшому успіхові вихованця. Кожному педагогу 
важливо усвідомлювати, що методи роботи з дітьми по розвитку мовлення не 
змінилися, а змінився характер їх використання, з’явилося багато інноваційних 
методів і прийомів розвитку мови і мовлення дітей. 

Зайнятість щоденного життя залишають небагато часу для розмов та ігор. Але 
тепер ми знаємо напевно, що те, скільки і як ми розмовляємо зі своїми дітьми, має 
безпосередній вплив на їхній мозок, на особистісно-емоційний розвиток, на 
міжособистісні відносини та зрештою на рівень розвитку мовлення. 
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Анотація. У статті розкривається питання організації педагогічної 
взаємодії закладу дошкільної освіти з учасниками освітнього процесу (вихованців, 
батьків, педагогів) в сучасних умовах функціонування та розвитку дошкільної 
освіти. 

Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, співробітництво, 
формування взаєморозуміння, індивідуальний розвиток, взаємодія, 
компетентність. 

Педагогіка партнерства набуває важливого значення як вектор гуманного і 
творчого підходу до кожного учасника освітнього процесу. 

Сьогодні найбільшою ефективністю дошкільної освіти є організація освітнього 
процесу на засадах педагогіки партнерства.  

Саме це дає стимул для оновлення змісту і форм співпраці педагогів закладів 
дошкільної освіти з батьками, педагогами, вихованцями.  

Виходимо з позиції, що партнерська взаємодія є формою безпосереднього 
впливу автономних, рівноправних суб’єктів, орієнтованих на спільне задоволення 
загального інтересу, що характеризується добровільністю, взаємним визнанням і 
довірою, взаємною відповідальністю і орієнтованістю на досягнення певних 
цілей [5, с. 148]. 

Для сприяння самореалізації кожного учасника треба розуміти, що кожен 
учасник – це унікальна й неповторна індивідуальність. Тому пріоритет вільного 
розвитку особи є базовим принципом побудови освітнього середовища закладу, 
головна мета якого – зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. 

Саме тому партнерські взаємовідносини в структурі освітньої діяльності всіх 
рівнів та типів є стратегічним напрямком забезпечення ефективності переходу на 
особистісно зорієнтовану, компетентнісну систему, зважаючи на перспективність як з 
позиції конструктивності діяльності, вирішення проблем, так і забезпечення емоційно-
психологічного комфорту, підґрунтя для самореалізації всіх учасників педагогічного 
процесу. «Партнерство у стосунках між людьми є гарантом їх продуктивної взаємодії, 
одним з гнучких способів конструктивного вирішення проблем, а також психологічним 
показником рівня особистісного і професійного зростання людини» [3, с. 26]. 

На сьогоднішній час найбільш помітним виступає взаємодія партнерства з 
батьками. Батьки є першим джерелом, яке допоможе педагогу до стукатись до їхньої 
дитини.  

В основу взаємодії сучасного закладу дошкільної освіти із партнерами, а саме 
з батьками та вихованцями покладено співробітництво. Ініціаторами його 
встановлення мають виступати педагоги закладу дошкільної освіти, оскільки вони 
професійно підготовлені до освітньої роботи, розуміють, що її успішність залежить 
від злагодженості й наступності у виховані дітей.  

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 закладу у формуванні моральних 
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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) [1, с. 22]. 

Н. К. Крупська у своїх «Педагогічних творах» писала: «Питання про роботу з 
батьками – це велике й важливе питання. Тут треба піклуватися про рівень знань 
самих батьків, про допомогу їм у справі самоосвіти, озброєння їх відомим 
педагогічним мінімумом, залучення їх до роботи у дитячому садку». Істотною 
стороною взаємодії закладу дошкільної освіти й родини, неодноразово 
підкреслювала Н. К. Крупська, є те, що «… дитячий садок 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 [4]. 

Для налагодження тісної взаємодії педагогів та батьків у закладі організовують 
різні форми роботи з батьками в ранкові та вечірні години. В ході організації 
режимних моментів проводяться бесіди з батьками про стан здоров’я дітей, 
індивідуальні бесіди під час яких обговорюють різні питання, які є важливими як для 
батьків, так і для покращення рівня освітнього процесу в закладі. Однією з 
ефективних форм взаємодії із сім’єю залишаються батьківські збори. Батьківські 
збори у нашому закладі проходять у таких формах, як: ділові ігри, ігрові тренінги, усні 
журнали, посиденьки. Кожні наступні збори у дитячому садку не схожі на попередні, 
бо проводяться по-різному, цікаво і незабутньо. 

Саме тому сучасні заклади дошкільної освіти повинні стати відкритими для 
батьків, громадськості. Слід 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.  

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 [2, с. 9]. 
Робота з батьками завжди була традиційною складовою дошкільної освіти, 

адже заклад дошкільної освіти є першим соціальним середовищем, до якого дитина 
потрапляє із сім’ї. 



575 

 

У роботі з сім’єю в нашому садочку використовуються наступні принципи 
взаємодії з батьками: 

- індивідуальний підхід; 
- співробітництво, а не наставництво; 
-  надавати допомогу в оволодінні батьками, психолого-педагогічною 

культурою, гуманістичним підходом до дитини; 
- гуманізація підходів до батьків. 
У всіх заходах поступово налагоджується атмосфера теплих взаємин між 

педагогами, вихованцями та їх батьками. З ціллю інформування батьків та 
знайомства з життям дітей, колективу, педагогічними питаннями, організовуємо 
куточки для батьків: пам’ятки, інформації, оголошення, виставки дитячих робіт, 
художньої та педагогічної літератури, фотографії, папки-пересувки тощо. У садочку є 
«Скринька довіри», де батьки залишають свої запитання і пропозиції.  

Досягнення ефекту від співпраці гарантоване, якщо від першого дня роботи з 
дитячим колективом і колективом батьків педагог:  

• прагнутиме того, щоб і діти, і батьки розуміли значення вимог, які заклад 
ставить перед ними;  

• дбатиме про відповідність і посильність завдань, які педагог пропонує 
для виконання батькам і дітям;  

• даватиме можливість проявляти ініціативу та підтримуватиме батьків у 
всіх починаннях, які стосуються групи й закладу.  

«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 підхід, 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 закладі, так і у родині. Педагог у закладі дошкільної освіти 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. 

У роботі з батьками, і педагогами 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. Найголовніше у співпраці 
з батьками – пам’ятати, що вони є партнерами педагогів. 

 
Список використаних джерел та літератури: 

1. Дитина в сім'ї. / Дитячий садок. Бібліотека. – К., 2005.с. 22. 
2. Ольга Чулюк-Заграй. Трикутник партнерства: педагоги — діти — батьки./ 

Ольга Чулюк-Заграй // Дошкілля. – 2015. – № 15. с. 9. 
3. Пов’якель Н. І. Психологічна готовність до партнерства як передумова 

становлення партнерський відносин при вирішенні конфліктів // Проблеми безпеки 
української нації на порозі XXI сторіччя: матеріали Всеукр.наук.-практ.конф.Ч.1.Київ, 
1998. С. 26-33. 

4. Робота з батьками: нові підходи / Козак Н. // Дошкільне виховання – 2000. –
№7. – 14 с. 

5. Татаринцева Г. Методологічні підходи до визначення поняття 
«партнерство». Наука молода, 2007. № 8. С. 145-150.  



576 

 

Ганна Нех, 
вчитель-логопед 

ЗДО № 5 «Квіткограй» 
м. Славута 

 
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП У ЗАКЛАДІ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Анотація. У статті проаналізовано нормативно-правову базу з питань 
реалізації інклюзивного навчання в Україні, яка є запорукою успішного його 
впровадження в заклади освіти країни. Звернення до цієї теми є беззаперечно 
актуальним з огляду на те, що, інклюзивна освіта – новий інститут для 
українського суспільства, справжній виклик для дітей, педагогів та законодавця. 

Ключові слова: інклюзія, діти з особливими освітніми потребами, 
відкриття інклюзивної групи, право на освіту. 

Завдяки впровадженню інклюзивного навчання, діти з особливими освітніми 
потребами мають змогу відвідувати шкільні та дошкільні заклади. 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 функції опорно рухового апарату, 
розлади спектру аутизму тощо. 

Створення таких груп це крок назустріч дитині через новий підхід до виховання 
та навчання. Важливим є те, щоб не дитина підлаштовувалась під систему, а щоб 
система враховувала її потреби. Перш за все, потрібно правильно облаштувати 
простір в інклюзивній групі, забезпечити рівні умови перебування для всіх дітей та 
виконання корекційно-розвиткового та навчально-виховного процесів, організувати 
психолого-педагогічний супровід. 

Комплексний підхід – найкраще рішення для навчання та виховання. 
Тому в інклюзивних групах, крім вихователя та помічника вихователя, з 

дошкільнятами додатково працює асистент вихователя та профільні спеціалісти. 
Логопед, дефектолог, психолог, медичний та музичний працівники є учасниками 
навчально-виховного процесу. Дітям, які самостійно не пересуваються і потребують 
сторонньої допомоги, призначається асистент. 

Педагоги повинні створювати у групі психоемоційний комфорт. Для цього 
потрібно організовувати психологічні та розвиткові заняття, рухливі ігри, тренування. 
Використовуючи обладнання в ресурсній кімнаті, різноманітні дидактичні матеріали, 
розвиваючі іграшки та навчально-наочні посібники. 

Особливо потрібно дбати про розвиток комунікативних навиків між дітьми. 
Педагоги в дошкільному закладі, перш за все, мають формувати позитивне 
ставлення здорових вихованців до дітей з психофізичними вадами. При тому не 
акцентувати увагу на дитині з ООП, вона не повинна займати особливе місце в групі. 
Достатньо щоб дитина відчувала себе природньо, безпечно і прагнула бути 
самостійною на скільки це можливо. При правильному підході та організації, у дітей 
будуть розвиватись навички роботи в команді, співпраця, взаємодопомога, вміння 
спільно вирішити проблему. 

Також важливою є співпраця з батьками. Проведення консультативної 
роботи з батьками дасть можливість фахівцям краще пізнати і зрозуміти дитину. А 
батьки, в свою чергу, отримають інформацію про потенційні можливості дитини, про 
її успіхи чи невдачі, про те, чому варто приділяти більше уваги вдома. Така командна 
робота, підтримка і взаєморозуміння допоможе отримати чудові результати у 
навчанні та розвитку дитини.  

З 01 вересня 2021 року в ЗДО № 5 «Квіткограй» реогранізовано групу 
загального розвитку в інклюзивну групу для виховання і розвитку дітей з особливими 
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освітніми потребами. Відкриття інклюзивної групи – це крок назустріч дитині, це нові 
підходи до навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку. Головний 
принцип роботи інклюзивної групи ЗДО № 5 – не дитина повинна підлаштовуватися 
під загальну систему освіти, а саму систему потрібно спрямувати на урахування 
потреб кожної окремої дитини з особливими освітніми потребами. Саме при такому 
підході в освітньому процесі – переваги отримують всі. 

Для забезпечення результативності корекційно-розвиткової роботи, 
координації діяльності всіх учасників освітнього процесу в інклюзивній групі, створено 
Команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 
потребами у складі: 

- директор ЗДО; 
- вихователь-методист; 
- практичний психолог; 
- вчитель – логопед; 
- медична сестра; 
- музичний керівник; 
- вихователь групи в якій виховується дитина; 
- асистент вихователя інклюзивної групи. 
Основні завдання, які визначила Команда психолого – педагогічного 

супроводу дітей з ООП: 
1. Збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, 

освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття 
адекватних заходів. 

2. Всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з 
урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та причин 
відхилень в розвитку та поведінці; 

3. Прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти і навчання з 
урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації. 

4. З’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних 
особистісних якостей. 

5. Розробка та реалізація Індивідуальної програми розвитку дитини. 
6. Моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, консультування 

і вирішення складних, конфліктних ситуацій. 
7. Ведення документації, що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку 

її стану, рівень успішності; збір портфоліо.  
Поради вихователям, в групах яких виховується дитина з особливими 

освітніми потребами: 
1. Навчіться толерантно ставитися до особливих дітей, але в ніякому разі не 

акцентувати увагу на це дитині. 
2. Сприяйте тому, щоб кожна дитина відчула себе прийнятою. 
3. Сприяйте створенню у дитячому колективі атмосфери доброзичливості, 

справедливості й терпимості. 
4. Надавайте індивідуальну підтримку, але при цьому не відокремлюйте дітей з 

особливими потребами від основної групи дітей. 
5. Намагайтеся наблизити виховні, навчальні та розвиткові завдання до потреб 

і можливостей такої дитини. 
6. Співпрацюйте з іншими педагогами (вчителем-логопедом, вчителем-

дефектологом, практичним психологом, асистентом вихователя), лікарями та 
батьками в одній команді. 

Рекомендації педагогам для успішної взаємодії з сім’ями в яких 
виховуються діти з особливими освітніми потребами: 

 - наголошуйте на цінності дитини та необхідності розвитку її сильних сторін, 
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 - намагайтеся зрозуміти батьків, прислухайтеся до їхньої точки зору, 
приймайте їхню позицію, 

 - умійте бачити в дитині індивідуальність, незалежно від наявних вад розвитку, 
 - домовляйтеся з батьками про обмін інформацією про розвиток дитини вдома 

і в ЗДО, 
 - боріться зі стереотипами, 
 - не жалійте батьків, це заважає ефективній взаємодії, 
 - спільно вирішуйте проблеми, 
 - плануйте свою діяльність спільно з батька 
Рекомендації батькам в сім’ях яких виховується дитина з особливими 

освітніми потребами: 
 поважайте свою дитину, 
 сприймайте її такою, яка вона є, 
 дозволяти їй бути собою, 
 хваліть і заохочуйте до пізнання нового, 
 стимулюйте до дії через гру, 
 розмовляйте з дитиною, слухайте її, спостерігайте за нею, 
 підкреслюйте її сильні сторони, 
 впливайте на дитину проханням – це найефективніший спосіб дати їй 

інструкції.  
Методичні рекомендації для педагогів інклюзивних груп 
  Для ефективного розвитку соціальних вмінь у дітей з особливостями 

психофізичного розвитку створюйте таке середовище, в якому б усіх дітей сприймали 
і поважали. 

  Пам’ятайте, кожній дитині властивий свій темперамент, рівень розвитку 
та індивідуальні особливості. Намагайтесь толерантно сприймати людські відмінності 
і навчати цьому малят. 

  Дитина з ООП не повинна займати особливе становище в групі, вона 
має відчувати себе природно, досягати самостійності, наскільки це можливо. 
Створюйте таку атмосферу взаєморозуміння і взаємодопомоги між дітьми, яка б 
могла забезпечити дитині з особливими освітніми потребами можливість 
самоствердитися, набути певні навички соціальної поведінки. 

  Сприяйте налагодженню дружніх стосунків дітей природним шляхом. Не 
намагайтеся примушувати дітей до дружби, оскільки такі взаємини мають 
розвиватися безпосередньо. Не приділяйте цьому питанню надмірної уваги й не 
занадто наполягайте на необхідності взаємодії дітей з особливими потребами та 
дітей із типовим розвитком. Такими діями ви можете закріпити у свідомості останніх 
думку про те, що дітям з особливими потребами необхідно допомагати, а не те - що 
слід налагоджувати рівноправні взаємовигідні соціальні стосунки. 

  Вчіть дітей з повагою ставитися до однолітків і додержуватися норм 
поведінки під час взаємодії, поважати гідність дітей з особливими потребами. 
Наприклад, комусь можуть бути неприємні часті торкання. Інколи діти можуть 
ставитися до дітей з особливими потребами як до ляльок або домашніх тварин.  

  Вчинки говорять більше за слова, а тому демонструйте дітям позитивну 
соціальну поведінку. Якщо вихователь, помічник вихователя в групі ставитимуться до 
всіх дітей з повагою, вихованці діятимуть аналогічно. Якщо ж вони будуть бачити 
зверхнє, грубе або неуважне ставлення дорослих один до одного та до вихованців, 
вони будуть наслідувати це під час взаємодії з однолітками. Будь-які дії вихователя в 
групі не лишаються непоміченими й впливають на дітей. 

  Заохочуйте дітей до співробітництва й взаємній допомозі. Необхідно 
зосереджувати увагу на тому, що у всіх дітей з особливими потребами є власні 
інтереси, здібності й таланти, якими вони можуть поділитися з іншими. Вчіть дітей 
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обмінюватися послугами. Це має бути взаємний, а не однобічний процес. Діти з 
особливими потребами мають не лише отримувати допомогу, а й надавати її іншим. 

  Діти з недостатнім розвитком комунікативних навичок не можуть 
започаткувати гру, не вміють приєднуватися до неї. Для розвитку цих умінь потрібна 
цілеспрямована допомога педагога шляхом моделювання поведінки і підкріплення. 
Щоб заохотити дитину з ООП до гри, вихователь має приєднатися до гравців, 
залучити малюка, а коли він буде здатний самостійно гратися з однолітками, 
поступово залишити дітей. Інколи необхідне фізичне керування дітьми з ООП під час 
гри, доки вони не оволодіють мистецтвом самостійної гри. 

  Діти, що не бажають гратися з однолітками, можуть боятися це робити, 
діяти дуже повільно або демонструвати агресивність. Щоб сприяти соціальному 
розвиткові таких дітей, пропонуйте дітям безпечне місце, звідки вони б могли 
спостерігати за діяльністю інших дітей. Часто малята багато чому навчаються в 
такий спосіб і можуть повністю долучитися до гри через спостереження. 
Використовуйте позитивне схвалення. Посмішка, кивок головою чи погладжування по 
спині дитини можуть бути ефективнішими, ніж голосні коментарі перед усією групою. 

  Не примушуйте дітей брати участь у групових видах діяльності, а 
приділяйте їм індивідуальну увагу, щоб у них з’явилося почуття довіри, необхідне для 
колективної роботи. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

 ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Анотація. Стаття розкриває особливості організації інклюзивної освіти в 
умовах закладу дошкільної освіти.  

Ключові слова: соціалізація; інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми 
потребами; інклюзивний підхід. 

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи 
інтелектуального порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться 
від якості освіти здорових людей. 

https://numo.mon.gov.ua/
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З метою забезпечення цілісного входження дитини з особливими потребами в 
загальноосвітній простір, що відповідатиме її потребам і можливостям, в сучасному 
закладі дошкільної освіти передбачена така форма організації освіти, як інклюзивна. 
В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку 
дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх дітей, але створює 
спеціальні умови для дітей з особливими потребами. Інклюзивна освіта означає 
створення умов для отримання, засвоєння і використання знань, умінь і навичок 
дітьми з особливими освітніми потребами в різних видах діяльності разом з усіма 
однолітками групи [5, с. 21]. 

Тож, сьогодні перед нами стоїть надзвичайно важливе і відповідальне 
завдання – виховати нове покоління українців, для якого інклюзія стане частиною 
світогляду, інклюзія як новий погляд на місце «особливої» дитини в суспільстві. 
Знедолена природою дитина не повинна знати, що вона малоздібна, що в неї 
слабкий розум, слабкі сили. Виховання такої дитини повинно бути у 100 разів 
ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим [6, с. 53].  

Тому, важливого значення набуває інклюзивне навчання, що передбачає 
спільне перебування дітей із порушеннями психофізичного розвитку з їх здоровими 
однолітками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження, досвід 
експериментів по впровадженню інклюзивного навчання в Україні доводять, що 
спільне навчання дітей з особливими потребами та їх здорових однолітків можливе, і 
є основою інтеграції та соціальної адаптації дітей з особливими потребами, 
підготовкою їх до самостійного життя [2, с. 115]. На сьогодні вітчизняними 
науковцями, методистами (А. Колупаєва, Т. Сак, В. Снігульська, О. Таранченко, 
О. Хохліна, В. Шинкаренко) та педагогами-практиками (Ю. Артемова, Л. Івахненко, 
В. Кулик, Г. Войтенко та ін.) активно розробляється концепція ефективної інклюзивної 
освіти [4]. 

Зокрема, окремі аспекти даної проблеми відображено в працях І. Білецької, 
Л. Білецької, О. Завальнюк. На їхню думку, відсутність інклюзивної освіти у 
дошкільному віці призводить до втрати часу, необхідного для надання оперативної 
комплексної допомоги дитині у сензитивний період її розвитку [1, с. 13].  

Мета статті: розкрити особливості організації інклюзивної освіти в умовах 
закладу дошкільної освіти; психолого-педагогічного супроводу дітей  

з обмеженими можливостями у системі інклюзивної освіти. 
Основна частина. Завдання інклюзивної освіти – дати всім дітям можливість 

повноцінного соціального життя, активної участі в колективі, тим самим 
забезпечуючи найповнішу взаємодію і турботу один про одного як членів 
співтовариства; організувати освітній процес, який би задовольняв освітні потреби 
всіх дітей; розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг для 
дітей з особливими освітніми потребами; створити позитивний клімат у дошкільному 
середовищі та поза його межами. Створити таке інклюзивне середовище в закладах 
дошкільної освіти, де кожен може відчути важливість свого існування. Потрібно 
зробити все, щоб такі діти відчували себе потрібними у житті, бо найбільше у світі 
вони хочуть бути такими, як всі [2, с. 25-27]. 

Заклад освіти з інклюзивною формою навчання відкритий для всіх дітей 
незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних чи інших особливостей. 
Інклюзія означає таке включення особливих дітей у загальний освітній процес, яке 
враховує їхні особливі потреби, сприяє розвитку й розкриттю потенційних 
можливостей [3, с. 6]. Кожній дитині з особливими потребами в закладі освіти з 
інклюзивною формою навчання має бути забезпечено: безбар’єрне освітнє 
середовище; адаптовані освітні програми та навчально-виховні плани, методи і 
форми навчання; залучення батьків до освітнього процесу; співпраця з фахівцями 
для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей. 
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Важливим показником розвитку суспільства є гуманне, турботливе й 
милосердне ставлення до дітей із особливими потребами. Концепція інклюзивної 
освіти нашого закладу дошкільної освіти відображає одну з головних демократичних 
ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства. 

Тому загальною метою нашого закладу дошкільної освіти з інклюзивною 
освітою є: формування нового ставлення до дітей з особливими потребами, 
забезпечення рівного доступу до якісного виховання в умовах дошкільного простору, 
пристосованого до задоволення особливих освітніх потреб кожної дитини, 
забезпечення умов для спільного виховання і навчання дітей з різними 
психофізичними особливостями розвитку 

Головний принцип інклюзії: «Рівні можливості для кожного». В цьому 
передбачається здійснення змін освітньої системи, а не дитини.. 

Завданням педагогічного процесу закладу дошкільної освіти в контексті 
інклюзивної освіти є: створення комфортного простору для всіх дітей; створення 
інклюзивного розвивального середовища, яке сприяє гармонійному розвитку 
особистості особливої дитини; формування толерантного товариства дітей, батьків, 
персоналу дошкільного навчального закладу; створення у навчальному закладі 
педагогічної системи, центрованої на потребах дитини та сім’ї. 

Принципи організації роботи, якими я керуюся в роботі з дітьми в групі з 
інклюзивною формою навчання: 

- індивідуалізації та диференціації; 
- єдності сенсорного (безпосередній чуттєвий досвід дитини як основа 

розвитку), мовленнєвого (формування різних видів мовленнєвої компетенції), 
лінгвістичного (засвоєння мовних засобів), комунікативного (включення дітей у різні 
форми спілкування) розвитку; 

- підтримки самостійної активності дитини; 
- міждисциплінарного підходу (освіта дитини з психофізичним рушенням 

вимагає комплексного, міждисциплінарного підходу до визначення впровадження 
методів і засобів її виховання, навчання і розвитку); 

- варіативності в організації процесів навчання і виховання; 
- активного включення в освітній процес всіх його учасників: дітей, батьків і 

фахівців; 
- партнерської взаємодії з родиною, яка виховує дитину з особливими 

освітніми потребами (організація такої взаємодії передбачає зустрічі з батьками, 
бесіди, консультації, інформаційну підтримку, складання індивідуальної програми 
розвитку з урахуванням запитів сім’ї, залучення батьків до корекційно- 
розвивальної роботи, організацію зустрічей з фахівцями тощо). 

Пріоритетними напрямами моєї роботи є сприяння соціальному, емоційному та 
когнітивному розвитку кожної дитини, з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, 
повноцінним учасником суспільного життя. 

Щоб чітко бачити порядок і умови організації інклюзивного навчання я 
ретельно опрацьовую нормативно-правову базу. 

На початку навчального року я вивчаю інформацію про дитину, її актуального 
рівня розвитку, знань і вмінь; ознайомлююся з витягом протоколу ПМПК, 
психодіагностикою психолога, діагностикою соціального педагога, інформацією 
батьків тощо. 

Тож, організація освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання і 
виховання обумовлює створення наступних спеціальних умов: 

1. Створення корекційно-розвиткового, предметно-просторового та 
соціального середовища з метою стимулювання емоційного, сенсорного, моторного і 
когнітивного розвитку дітей з особливостями психофізичного розвитку у відповідності 
до їх потреб. 
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2. Створення оптимального навчального середовища, відповідно до 
можливостей дітей з особливостями психофізичного розвитку, що досягається 
забезпеченням відповідними навчально-розвитковими виданнями, іграшками, іграми, 
комп’ютерною технікою, аудіо-відео апаратурою, індивідуальними засобами 
навчання, необхідними дидактичними засобами. 

3. Організація соціальної взаємодії між здоровими дітьми та дітьми з 
особливостями психофізичного розвитку, направленої на гармонізацію дитячих 
взаємовідносин. 

4. Надання корекційно-педагогічної допомоги дітям з особливостями 
психофізичного розвитку, направленої на виправлення або подолання фізичних та 
(або) психічних порушень. 

7. Створення безбар’єрного середовища для навчання дітей з порушеннями 
психофізичного розвитку. 

Основним завданням в моїй роботі з дітьми з особливими потребами є 
створення особливої атмосфери щодо «особливої дитини», а саме: в групі повинна 
домінувати не жалість до такої дитини, а турбота, чуйність і тактовна взаємодія, з 
одного боку, а з іншого – ставлення до дитини з особливими потребами як до 
рівноправного члена колективу. Тому, намагаюся толерантно ставитися до 
особливих дітей, в ніякому разі не акцентувати увагу на дитині, сприяти тому, щоб 
кожна дитина відчула себе прийнятною.  

У дитячому колективі намагаюся сприяти створенню атмосфери 
доброзичливості, справедливості й терпимості, надавати індивідуальну підтримку, 
але при цьому не відокремлювати дітей з особливими потребами від основної групи 
дітей, вона має відчувати себе природно, досягати самостійності, наскільки це 
можливо. Пропоную дітям види діяльності, які передбачають взаємодію і 
взаємозалежність, що сприяє встановленню між здоровими й «особливими» дітьми 
дружніх стосунків, всіляко підтримую дітей, яким подобається чогось навчати 
товаришів, допомагати їм. Наприклад, використовуючи картки з іменами дітей, 
розсаджую їх під час обіду чи занять у колі так, щоб поруч із дитиною з недостатньо 
розвиненими мовленнєвими навичками опинилася дитина, яка вже добре розмовляє. 
Дітей заохочую обирати не лише центр діяльності, але і товариша, з яким вони 
гратимуться.  

Завдяки цілеспрямованому спілкуванню дітей з особливими освітніми 
потребами з однолітками поліпшується когнітивний, моторний, мовний, соціальний та 
емоційний розвиток дітей. При цьому діти з типовим розвитком демонструють 
відповідні моделі поведінки дітям з особливими потребами і мотивують їх до 
цілеспрямованого використання нових знань і вмінь. Діти з особливими потребами 
спілкуючись з іншими дітьми, мають можливість налагодити дружні стосунки з 
однолітками, брати участь у громадському житті колективу, приймаючи активну 
участь в загальносадових святах, виховних заходах тощо. 

Отже, в роботі з дітьми з особливими освітніми проблемами, наголос роблю, в 
першу чергу, на розвиток сильних якостей та талантів дітей, а не на їхні фізичні та 
розумові проблеми. 

На шляху введення дитини з особливими освітніми потребами в дитячий 
колектив є розповідь про неї. Діти за своєю сутністю безпосередні, тому можуть 
задавати досить незручні питання або висловлювати досить жорстокі з погляду етики 
думки. На це я намагаюся реагувати спокійно, пам'ятаючи, що діти ще не володіють 
етикою міжособистісних стосунків, а також повною мірою не розуміють, чому дитина з 
особливими освітніми потребами не така, як усі. Тому я провожу попередню бесіду з 
дітьми: «Діти, з вами разом буде ходити в групу новий хлопчик, його звати Максимко. 
Коли він прийде в групу, ви побачите, що йому важко… (усидіти на місці, 
запам’ятовувати матеріал, легко спілкуватися з іншими, відповідати на 
запитання тощо). Але він буде намагатися й згодом навчиться це робити краще. 
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Поставтеся до нього з терпінням і розумінням. Ви можете йому допомагати. Це буде 
дуже добре».  

Нерідко діти бачать, що їхній одноліток сильно відрізняється від інших дітей, й 
самі не прагнуть налагоджувати з ним спілкуватися. У цьому випадку я намагаюся, 
долучати дітей у спільні ігри, звертаючи увагу на те, що діти можуть допомогти 
своєму однолітку, навчити його гратися в їхні ігри. Усвідомлення дітьми факту 
допомоги їхньому одноліткові буде для них дуже гарним стимулом, щоб почати з ним 
спілкування.  

Інші діти вчаться природно сприймати і толерантно ставитися до людських 
відмінностей. Діти вчаться налагоджувати й підтримувати дружні стосунки з дітьми, 
які відрізняються від них; вчаться співробітництву, бути винахідливими, а також 
співчувати іншим 

Поступове залучення дітей до підтримки їхнього однолітка – необхідна умова 
успішного введення дитини з особливими освітніми потребами в дитячий колектив. 
Залучення дітей до допомоги дитині є найважливішим моментом у процесі розвитку 
самостійності дитини. 

Також намагаюся наблизити навчальні завдання до потреб і можливостей 
особливої дитини, співпрацювати з іншими педагогами (логопедом, практичним 
психологом, соціальним педагогом, лікарями) та батьками в одній 
мультидисциплінарній команді. Таким чином, соціально-педагогічну допомогу, яку я 
намагаюся здійснювати в єдності з командою фахівців (асистентом вихователя, 
соціальним педагогом, практичним психологом та ін..) забезпечує дітей соціальним 
досвідом, що включає соціальні знання та вміння, загальнолюдські цінності, а також 
розвиток необхідних якостей, зразків поведінки, що є вагомим аспектом освітньої 
діяльності в закладі дошкільної освіти з інклюзивним середовищем. 

Разом з асистентом вихователя плануємо, до яких видів колективної 
діяльності на занятті можна максимально залучити дитину з особливими освітніми 
потребами, а на якому етапі заняття доцільною є індивідуальна робота. У зв’язку із 
цим, важливим моментом організації навчально-виховного процесу є 
диференційований підхід до навчання та вміле поєднання фронтальної, групової та 
індивідуальної форми робіт на занятті. 

Якщо дитина швидко втомлюється, тоді асистент вихователя переключає її 
увагу на легший вид діяльності або пропонує кілька хвилин відпочинку. Під час 
заняття застосовуємо системи корекційних заходів, спрямованих на опанування 
навчального матеріалу.  

Робота з дітьми, що мають особливі освітні потреби, здійснюю за допомогою 
таких методів: бесіда; переконання; проблемних ситуацій; сюжетно-рольові ігри; 
перегляд спеціально відібраних відео сюжетів тощо. 

Висновки. Інклюзія є найбільш ефективним засобом, який гарантує 
солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з особливими 
потребами та їхніми ровесниками. 

Отже, дітям з особливими освітніми потребами інклюзивна освіта: 
- дає змогу покращувати навчальні результати; 
- забезпечує відповідні їхній віковій категорії рольові моделі в особі 

однолітків; 
- створює можливості для навчання в реалістичному/природному середовищі; 
- допомагає формувати комунікативні, соціальні й академічні навички; 
- забезпечує рівний доступ до навчання; 
- дає змогу підвищувати самооцінку й відчувати себе частиною цілого; 
- розширює можливості для налагодження нових дружніх стосунків. 
Тож, дошкільний навчальний заклад надає дитині з особливими потребами, 

по-перше, можливість здобути освіту відповідно до своїх індивідуальних здібностей, 
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по-друге, вільно спілкуватися та займатися спільними справами зі своїми 
однолітками.  

Але найголовніше – дитина вчиться життєдіяльності в оточенні здорових дітей, 
що формує спрямованість до повноцінного життя, до усвідомлення власної 
спроможності, підвищення якості власного буття. 

І, підсумуючи, хочу сказати, що світ дітей з особливими освітніми потребами 
особливий та різнобарвний. Вони вчаться жити повноцінним життям, тому завдання 
дорослих – допомогти їм у цьому, але головне – не нашкодити дитині своїми 
стараннями. 
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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 
навчально-виховному процесі. 

Ключові слова: здоров’я, фізична культура, здоровий, життя, фізичне 
виховання, дошкільники,педагогічна взаємодія, компенсаційний зв’язки, форми 
взаємодії.  

Постановка проблеми. 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 
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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; 
– 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 
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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 
особистісно-розвивальних 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;  
• 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 
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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 
«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, 
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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. 

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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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ДО 
ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ  

 
Анотація. В статті з’ясовано зміст і сутність понять «слух», «слухова 

система», «глухі діти», «слабочуючі діти», охарактеризовано особливості дітей з 
порушеннями слуху та їх навчання. Проаналізовано проблематику та визначено 
особливості підготовки дітей з порушеннями слуху до шкільного навчання. 

Ключові слова: слух, слухова система, слухові розлади, особистості, діти з 
порушеннями слуху.  

В Україні до 2021 року кількість людей з порушеннями слуху, за даними ВООЗ, 
збільшиться на 30 %. Станом на 1 січня 2020 року в Україні налічується близько 
300 тисяч дітей і 1 млн. дорослих з порушенням слуху, які потребують 
слухопротезування, в тому числі з глухотою – 11 тис. дітей та 100 тис. За останні 
роки серед дітей дошкільного віку частіше зустрічаються діти зі зниженим слухом. З 
огляду на особливості таких дітей, важливою умовою ефективності їхнього навчання 
та виховання є забезпечення відповідних підходів до змісту, методів, прийомів, 
використання всіх необхідних засобів комунікації.  

Розглянемо поняття «слух».  
Слух – це відображення дійсності у формі звукових явищ, здатність людини 

(живого організму) сприймати і розрізняти звуки. Ця здатність реалізується через 
слухову систему або звукового аналізатора людини, який являє собою сукупність 
нервових структур, які сприймають і диференціюють звукові подразнення і 
визначають спрямованість і ступінь віддаленості джерела звука, тобто які проводять 
звукову структуру у просторі.  

Слухова система, це система аналізу вестибулярних подразників та аналізу 
звуків. Ця система на відміну від інших аналізаторних систем має ще одну суттєву 
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характеристику – на базі слухової системи формується мовлення. Дитина, яка має 
значні порушення слуху, не може самостійно навчитись розмовляти, оскільки вона 
нечітко сприймає звукове мовлення, не чує мовленнєві зразки. Вона не може 
контролювати свою вимову, наслідком чого є порушення усного мовлення. Все це 
негативно впливає на оволодіння всією складною мовленнєвою системою, що не 
лише обмежує можливості навчання і пізнання оточуючого світу, але й негативно 
впливає на весь психічний розвиток дитини. 

Важкі слухові розлади і порушення мовлення сприяють відомій соціальній 
ізоляції аномальних дітей, оскільки їхня участь у спільних видах соціальної діяльності 
з дітьми з нормальною слуховою функцією обмежена. 

Серед дітей з порушеннями слуху виділяють дві групи дітей: глухі і 
слабочуючі. 

Глухі діти в свою чергу діляться на ранньооглохших (коли порушення слуху 
відбуваються до початку мовленнєвого розвитку) і пізнооглохших (коли порушення 
слуху відбулось вже після оволодіння дитиною розмовним мовленням).  

Слабочуючі діти – це діти з частковою слуховою недостатністю, яка 
утруднює мовленнєвий розвиток, але які зберігають можливість самостійного 
накопичення словникового запасу з допомогою слухового аналізатора.  

Підвищення ефективності підготовки дітей з порушеннями слуху до шкільного 
навчання можливе за умови індивідуального підходу, в основі якого лежить вивчення 
особливостей їхнього психічного розвитку. Вони вимагають спеціально 
організованого навчального процесу, який би враховував рівні готовності до 
шкільного навчання, в якому б постійно і своєчасно враховувались їхні обмежені 
можливості.  

Порушення слуху частіше всього відбувається в ранньому дитинстві. 
Дослідження Л. В. Неймана свідчать, що в 70 % випадків втрата або зниження слуху 
виникає у віці 2-3 років. У наступні роки частота ураження слухової функції значно 
зменшується. Тому досить актуально постає питання надання адекватної допомоги 
саме таким дітям в умовах загальноосвітньої дошкільної установи. 

Організацією роботи з дітьми, які мають порушення слуху займалися 
Л. С. Виготський, Г. Л. Зайцева, В. В. Засенко, С. В. Кульбіда, Є. П. Кузьмічова, 
Є. І. Леонгард, Л. В. Нейман, Ф. Ф. Рау, М. Д. Ярмаченко. Вивчали дітей дошкільного 
віку, які мають відхилення розвитку слухової функції різного ступення вираженності 
Т. Г. Богданова, І. Я. Темкіна, Б. Я. Василевська, І. М. Соловйов та інші.  

Науковці, які досліджували рівні готовності дітей з порушеннями слухової 
функції дошкільного віку (В. М. Назаріна, Л. М. Фомічова, М. К. Шеремета, 
М. Д. Ярмаченко) визначали, що вони значно різняться між собою. Тому при 
організації навчання необхідно враховувати це.  

Численні дослідження в галузі спеціальної педагогіки і психології свідчать, що 
правильна побудова визначення рівнів готовності до шкільного навчання дітей з 
порушенням слухової функції та інтелектуального недорозвитку забезпечує помітний 
позитивний ефект.  

У підвищенні якості освіти і виховання важливу роль відіграє організація 
роботи у дошкільному віці. Як показали багаторічні дослідження і досвід роботи 
однією з найбільш поширених причин неуспішності в школі дітей з порушенням 
слухової функції є недостатність сформованості мотивів цілеспрямованої діяльності 
в дошкільному віці. 

Вивчаючи складні питання суті внутрішніх умов психічного розвитку, 
С. Л. Рубінштейн на основі багаторічних досліджень дійшов висновку, що здатність 
до учіння є певним рівнем розвитку загальних здібностей. Формуючись у навчальній 
діяльності, вона відбиває складну структуру особистості. Однак за певних умов вона 
сама може виступати важливим критерієм рівня розумового розвитку, перш за все, у 
вигляді міцних інтелектуальних зв’язків. 
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Визначальними критеріями сформованості загальної здатності до 
навчання С. Л. Рубінштейн вважав:  

  
Показником здібності може бути широта перенесення, яка досягається різними 

індивідами у процесі навчання. Саме у широті перенесення виявляється, на думку 
вченого, творчий інтелектуальний потенціал особистості. 

З. І. Калмикова звертає особливу увагу на інтелектуальні властивості 
особистості (якості розуму), які становлять «ядро» загальної розумової готовності до 
засвоєння знань. За наявності і відносної рівності інших необхідних умов (вихідного 
мінімуму знань, позитивного ставлення до навчання та ін.) саме це визначає 
продуктивність навчальної діяльності, можливості продуктивного мислення. 
Продуктивне мислення характеризується автором як таке, що дає змогу людині 
ставити нові проблеми, знаходити нові рішення в умовах невизначеності, робити 
відкриття, які не випливають безпосередньо із засвоєних знань. Серед якостей 
розуму З. І. Калмикова називає: глибину, усвідомленість, гнучкість, стійкість, 
самостійність [4]. 

Також до актуальних проблем розумової діяльності інтелектуальних 
здібностей шестирічок зі зниженим слухом слід віднести – аналіз, синтез, 
узагальнення, а також організація цілеспрямованої корекційно-педагогічної роботи з 
дошкільниками в адекватних педагогічних умовах. Визначаючи різні підходи до 
навчання враховуючи інтелектуальні здібності та розумові дії у дітей з нормальним 
слухом та їхніх глухих ровесників.  

У доступних продуктивних видах діяльності (конструювання, малювання, 
ліплення, аплікації) діти з порушеннями слуху вперше випробовують себе у 
перетворенні предметного світу, використовуючи при цьому вже сформовані 
предметні образи. У них з’являється здатність оперувати загальними уявленнями, 
здійснювати деякі перетворення, передбачати зміни різних ситуацій, не спираючись 
при цьому на безпосередні дії з предметами. Дійсність, яка оточує дитину, перестає 
бути для неї хаосом розрізнених явищ, як відзначав М. М. Поддяков. «У неї вже 
наявна, – підкреслює він, – нехай ще відносно проста, але все ж система конкретних 
та узагальнених уявлень про те, що її оточує, зафіксована і абсолютизована у 
мовленнєвій формі. Ця система служить основою для досить широкого орієнтування 
у навколишньому світі, дає змогу правильно кваліфікувати явища, які дитина 
сприймає» [6]. 

Уміння дітей оперувати набутими узагальненими знаннями, робити самостійні 
узагальнення у процесі вирішення нових для них завдань є одним із показників 
готовності дітей до навчання у школі. Тому в умовах навчання встановлені більшою 
мірою можливості формування вербально-логічного мислення у дітей 6-7 років. 

Тому програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями слуху «Стежки 
у світ» закликає спрямувати зусилля на виховання свідомої особистості, з почуттям 
власної гідності, яка здатна до самовизначення, для якої характерна самоповага і 
повага інших, щоб жили у згоді з собою та оточуючими [3] . 

Отже, діяльність дошкільників має бути педагогічно організованою, 
різноманітною, керованою вихователем, вона має бути цікавою для дітей та 
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спрямованою на виховання та розвиток вихованців, відповідати віковим 
особливостям розвитку. 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АРТ-ТЕРАПІЇ У РОБОТІ З ДІТЬМИ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  
 

Анотація. У статті висвітлено питання практичного застосування 
методів арт-терапії у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 
Розкрито зміст та особливості застосування методів арт-терапії в корекційно-
виховному процесі.  

Ключові слова: методи арт-терапії, діти з особливими освітніми 
потребами, арт-педагогіка. 

Сучасний етап розвитку спеціальної освіти в Україні актуалізує питання 
всебічного та гармонійного розвитку дітей з особливими потребами. В роботі з такими 
дітьми дуже важливо використовувати гнучкі види корекції, одним із яких є арт-
терапія. На сьогодні вивчення проблеми системного використання методів арт-
терапії у навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами та 
впровадження їх на практиці є однією з важливих завдань психології та педагогіки. 
Арт-терапія дозволяє, ненав’язливо спостерігаючи за дитиною в процесі спонтанної 
творчості, пізнати її життєві цінності й особистісні інтереси, зрозуміти 
індивідуальність, відчути настрій. Творча діяльність гармонійно поєднує виховний, 
розвивальний, діагностичний і корекційний процеси, створюючи підґрунтя для 
налагодження довірливих емоційних стосунків із дитиною, ефективної соціальної 
взаємодії та якісного корекційного впливу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідження арт-терапії 
охоплюють різні її аспекти. Так, зміст технології, історію її розвитку та сучасні 
особливості розглянуто в працях О. Вознесенської, О. Копитіна, Л. Терлецької та ін. 
Можливості використання різних форм і методик арт-терапії у психологічній практиці 
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досліджували О. Копитін, К. Рудестам, В. Соловйова та ін. Педагогічні аспекти 
застосування арт-терапії (арт-педагогіка, педагогіка творчості) проаналізовано в 
працях О. Деркач, Л. Лебедевої та ін. Особливості практичного застосування арт-
терапії у роботі з дітьми з обмеженими можливостями висвітлені в дослідженні 
Л. Нікішиної, Л. Федоткіної, Л. Вадрус, Н. Некряч, О. Образцової та ін. 

Аналіз останніх досліджень дозволяє розглядати арт-терапію як синтез кількох 
галузей наукового знання: мистецтва, психології та медицини. Переважно вона 
використовується у терапевтичній і корекційній практиці у вигляді сукупності методик, 
що побудовані на застосуванні різноманітних видів мистецтва та сприяють 
стимулюванню творчого потенціалу дитини, корекції психосоматичних, 
психоемоційних порушень і відхилень в особистісному розвитку. І хоча окремі аспекти 
застосування методів арт-терапії неодноразово були предметом досліджень 
вітчизняних і зарубіжних науковців, проблема використання технології арт-терапії в 
корекційно-виховній роботі поки ще не набула свого системного розв’язання. 

Мета статті – розкрити значення та особливості використання арт-
терапевтичних методик та технік у роботі з дітьми з особливими освітніми 
потребами. 

Основна частина. Кожна дитина – особлива. Але все ж є діти, про яких 
говорять «особливі» не для того, щоб підкреслити унікальність здібностей, а задля 
того, щоб відмітити ті потреби, які відрізняють їх від інших дітей. Незалежно від стану 
здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального порушення, кожна людина має 
право на повноцінне життя, освіту, якість якої не відрізняється від якості освіти решти 
людей. Саме цей принцип є основним в організації інклюзивного навчання дітей з 
особливими освітніми потребами. Саме ці проблеми сучасності стають важливим 
аргументом актуальності пошуку нових, адекватних часу методів психотерапевтичних 
впливів, які б допомагали людині знаходити рішення складним життєвим ситуаціям, 
розв'язувати внутрішньо-особистісні та міжособистісні конфлікти, наповнювати життя 
яскравими подіями та враженнями, приємними емоційними переживаннями. На нашу 
думку, поява і розвиток арт-терапії, унікального і досконалого психотерапевтичного 
методу, який виник на перетині мистецтва, психології і психотерапії, є своєрідною 
відповіддю на запити суспільної психологічної практики щодо застосування 
художнього мистецтва як засобу зміцнення психічного здоров'я дітей та дорослих. 

Вважаємо, що дошкільне дитинство – один з найважливіших етапів у житті 
дитини. У цей період дитина активно пізнає навколишній світ, отримує перший досвід 
взаємодії з іншими людьми, вчиться жити у злагоді з самим собою та іншими, 
отримує перші елементарні знання. Збільшення кількості дітей з особливими 
освітніми потребами (ООП) в ЗДО, диктує необхідність перегляду методів і 
технологій роботи з дошкільниками. Саме «арт-терапія» дозволяє домогтися 
позитивного розвивального ефекту в роботі з дітьми з ООП. 

Тому в своїй роботі ми не ставимо за мету навчити дитину малювати чи ліпити, 
ми намагаємося допомогти впоратися з проблемами, що викликають у неї негативні 
емоції, дати вихід енергії. Використовуючи елементи арттерапевтичних методик ми 
стабілізуємо емоційний стан дітей, що виявляється в успішній адаптації до умов ЗДО, 
впевненості у власних силах та прагненні до самовираження, позитивному ставленні 
до себе. 

Педагогічна корекція за допомогою арт-терапії у дітей з особливими освітніми 
потребами має свої особливості і визначає доцільність урахування загальних та 
індивідуальних напрямів і умов роботи, а саме: віку дитини, ступеня зрілості всіх 
функціональних систем, індивідуальних властивостей її особистості. 

Корекційно-виховна робота розглядається нами як система комплексних 
заходів психолого-педагогічного впливу на різні особливості аномального розвитку 
особистості загалом [7, с. 42]. Сутність корекційного виховання полягає у формуванні 
психічних функцій дитини і збагаченні її практичного соціального досвіду. 
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Одночасно долаються наявні у неї порушення мовлення, моторики, сенсорних 
функцій, поведінки тощо.  

Арт-терапія в перекладі з англійської мови – «лікування мистецтвом». 
Арт-терапія – сучасний напрям, в якому поєднано методики й техніки 

активізації та корекції психічного розвитку особистості засобами художньої творчості. 
Кращого інструменту, ніж казка, малюнок, гра, людство ще не вигадало. 

Загальні напрями та умови проведення арт-терапії схожі на інші методики 
педагогічної корекції і зазвичай добре впливають на всіх дітей. Арт-терапія дає 
високий позитивний емоційний заряд, формує впевненість дитини у своїх силах, 
розвиває особистість. Арт-терапія не має обмежень у використанні і не вимагає 
великих здібностей до образотворчої діяльності чи певних навичок, вона виступає 
засобом спілкування педагога з вихованцями. 

Арт-терапія, забезпечуючи динамічну і гармонійну взаємодію між дитиною, 
продуктом її творчості та дорослим (психологом, педагогом, вихователем), не лише 
здійснює терапевтичний чи корекційний вплив на психофізичний стан дитини, а й 
реалізує основні функції освіти: виховну, розвивальну, діагностичну, корекційну, 
соціалізуючу тощо. Тому деякі науковці виокремлюють новий напрямок арт-терапії – 
арт-педагогіку як інноваційну здоров’язбережувальну технологію особистісно 
орієнтованого навчання та виховання. Арт-педагогіка, на думку О. Деркач, 
передбачає роботу з особистістю дитини шляхом організації живого 
конструктивного союзу з дорослим у культуро-творчому просторі. Вона реалізує такі 
завдання: розвиток емоційно-вольової сфери та креативності; психогігієну; 
формування позитивної «Я-концепції» на основі самопізнання та самоприйняття; 
забезпечення соціокультурної адаптації; гармонізацію особистісного розвитку в 
контексті тріади «природа – я – соціум» [3].  

При роботі з дитиною з особливими освітніми потребами педагог має 
усвідомлювати і пам’ятати про труднощі дитини в реалізації можливостей своїх 
функціональних систем; встановити напрями і завдання корекційної роботи з арт-
терапії; підібрати ті види арт-терапії, які конкретна дитина спроможна виконати і 
отримати результат; дати можливість дитині самостійно вибрати завдання; 
встановити з дитиною доброзичливий двобічний контакт; регламентувати роботу 
дитини, що дає змогу підвищити зосередження уваги [6, с. 276]. Такі правила 
проведення корекції і арт-терапії стимулюють пізнавальну активність дитини, 
організовують її поведінку, підвищують самооцінку. 

Серед достоїнств даної технології, позначених як зарубіжними,так і 
вітчизняними фахівцями, можна виділити найбільш значущі [4; 5]:  

– створює позитивний емоційний настрій; 

– дозволяє звернутися до тих реальних проблем або фантазій, які з певних 
причин важко обговорювати вербально; 

– дає можливість експериментувати з різними почуттями, дозволяє 
опрацювати думки і емоції, які людина звикла пригнічувати; 

– розвиває почуття внутрішнього контролю; 

– сприяє творчому самовираженню, розвитку уяви, естетичного досвіду, 
практичних навичок образотворчої діяльності, художніх здібностей в цілому; 

– підвищує адаптаційні можливості дитини до повсякденного життя; 

– знижує стомлення, негативні емоційні стани та їх прояви. 
Арт-терапія може використовуватися в діагностичних цілях, оскільки за 

допомогою творчого самовираження своїх внутрішніх проблем, образотворчої 
діяльності або створення виробу мистецтва дитина несе діагностичну інформацію 
про існуючу проблему, яку не наважилася б озвучити за допомогою словесного 
контакту. Тому для деяких дітей, нездатних розповісти про свої проблеми, арт-
терапія часто стає єдиним методом діалогу між ними і фахівцем, оскільки висловити 
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свої емоції за допомогою творчості буває набагато легше [1; 2].  
Як показує наш досвід роботи, використання елементів арт-терапевтичних 

методів для дітей з ООП підвищує мотивацію, оптимізує розвиток дитини та виконує 
певні цілі:  

– Виховні. Це взаємодія з дітьми з ООП у навчанні коректного спілкування, 
співпереживання, дбайливим взаєминам з однолітками і дорослими. Відбувається 
більш глибоке розуміння себе, свого внутрішнього світу (почуттів, думок, бажань).  

– Корекційні. Досить успішно покращується самооцінка, зникають неадекватні 
форми поведінки, налагоджуються способи взаємодії з іншими.  

– Психотерапевтичні. В процесі діяльності створюється атмосфера емоційної 
теплоти, доброзичливості, емпатичного спілкування, визнання цінності особистості 
іншої людини. Виникають відчуття психологічного комфорту, захищеності, радості, 
успіху.  

– Діагностичні. Це коректний спосіб поспостерігати за дитиною у самостійній 
діяльності, краще дізнатися її інтереси, цінності, побачити внутрішній світ, 
неповторність, а також виявити проблеми, що підлягають корекції.  

– Розвивальні. Завдяки використанню різних форм художньої експресії 
складаються умови, при яких кожна дитина переживає успіх у тій чи іншій діяльності, 
самостійно справляється з ситуацією. Діти вчаться вербалізації емоційних 
переживань, відкритості у спілкуванні, спонтанності.  

Дітям дуже подобаються елементи ізотерапії, ігротерапії, кольоротерапії, 
казкотерапії, пісочної терапії. Враховуючи особливості розвитку і формування 
пізнавальних процесів дітей з ООП, підбираємо прості техніки та способи. 

В процесі спостереження ми прийшли до висновку, що різні матеріали по-
різному впливають на дитину. 

Малюючи долоньками, пальчиками дитина непомітно для себе може 
наважитися на дії, які зазвичай не робить. Далеко не всі діти з власної ініціативи 
переходять на таке малювання і для них ми використовуємо малювання акватушем. 
Техніка незвичайна проста і близька до дитячих ігор з водою. Першим шаром на 
аркуші паперу великими мазками наноситься гуашевий малюнок. Після його 
висихання, аркуш покривається чорною тушшю, висушується. Потім малюнок 
опускається у воду. В воді туш майже змивається, а гуаш – лише частково. В 
результаті, на чорному тлі залишається тонований малюнок з розмитими контурами. 
Виконуючи роботу, діти набувають можливість отримати радість від поетапної 
діяльності, мотив – включення у творчу діяльність. 

Дітям з ООП подобається працювати з фольгою, мильними бульбашками, 
кришками, сипучими (манка, рис, горох, квасоля, макарони), засушеним листям.  

Останнім часом ми використовуємо малювання губкою, ватяними паличками, 
або мильними бульбашками змішаними з гуашшю. Цей прийом використовується для 
профілактики і корекції тривожності і страхів, зниження агресії, розвитку тактильних 
відчуттів, уяви, знімає м'язову напругу, і приносить радість. 

Малюнок на піні – дуже незвичайна техніка для малювання. Робота з новими 
технологіями знімає страхи у дітей і допомагає повірити в себе.  

Робота з пластиліном, тістом використовується для зняття м'язового 
напруження, а також сприяє розвитку навичок самоконтролю. Включаються різні 
групи м'язів, відбувається корекція моторики рук, пізнавальної, емоційно-вольової 
сфери. Тренуючи пальці рук, ми надаємо потужний вплив на працездатність кори 
головного мозку, а, отже, і на розвиток мови. Особливо намагаюся використовувати 
цю техніку в роботі з дітьми з низьким м'язовим тонусом.  

Ігри з крупою розвивають у дітей уяву, фантазію, тактильну чутливість, 
знижують емоційну напругу, розслаблюють.  

Техніка роботи з піском – дає можливість пережити різні почуття, добре знімає 
агресію. Граючись у піску, малюк здобуває життєвий досвід, навчається взаємодіяти 
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з однолітками, висловлюючи свої думки та підтримуючи діалог. Маніпулювання з 
піском сприяє розвитку образного мислення, фантазії. У дитини інтенсивніше 
розвивається мовлення, пізнавальні процеси. 

Казкотерапія добре долає у дітей високий рівень тривожності, різноманітні 
страхи, агресивність. Процес казкотерапії дозволяє дитині усвідомити та 
проаналізувати свої проблеми, побачити шляхи їх вирішення. Створення мандал з 
різноманітних матеріалів (кольоровий пісок, сіль, камінці, кристали, тощо) розвиває 
творчі здібності, дитячу фантазію, дрібну моторику. Наведемо приклади занять з 
дітьми: «Чарівне повернення кольору», «Я та мій настрій», «У пошуках Веселки», 
«Емоції» та ін.  

Тісно співпрацюємо з батьками дітей з ООП (буклети «Про що розповідають 
дитячі малюнки», «Стилі сімейного виховання та їх вплив на поведінку та розвиток 
дітей»; пам'ятки: «Відпочиваємо разом», «Спільні розваги з дітьми вдома»; 
консультації: «Що ховається за дитячими страхами», «Дитячі емоції. Як допомогти 
дитині уникнути негативних емоцій», «Колір та його вплив на дитину»; практикум для 
батьків «Казкотерапія для дітей та дорослих»; батьківські збори «Родина – приклад 
для наслідування») та педагогами (презентація «Використання елементів арт-
терапевтичних методів у роботі з дітьми з ООП»; консультація «Як колір впливає на 
психіку дитини»; круглий стіл «Як працювати з дітьми з ООП» тощо).  

Висновок. Таким чином, арт-терапію можна розглядати як інструмент 
прогресивної психологічної допомоги, що сприяє формуванню здорової і творчої 
особистості, реалізації функцій соціалізації особистості (адаптаційної, корекційної, 
мобілізуючої, регулятивної, реабілітаційної, профілактичної). Вона виходить за межі 
традиційного освітнього та корекційного процесу, гармонійно поєднуючи психолого-
педагогічний, корекційно-розвивальний, медичний і соціальний аспекти. За умов 
правильної організації арт-терапевтичні техніки можуть виступати ефективними 
засобами корекційно-педагогічної діяльності при роботі з дітьми з особливими 
освітніми потребами, сприяти гармонізації особистості дитини, її психологічного та 
емоційного стану. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП.  

ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ З ОСОБЛИВИМИ 
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО 

 
Анотація. Стаття розкриває суть інклюзивної освіти в ЗДО, інтеграційні 

підходи до соціалізації дошкільників з особливими освітніми потребами в ЗДО. 
Ключові слова: інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що 

ґрунтується 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. 

Інклюзія в освіті як процес, у звіті, поданому відповідно до резолюції 37/20 
Ради з прав людини ООН 2019 року, є системою розширення можливостей 
особистості через: участь в освіті; забезпечення рівного доступу дітей з інвалідністю 
до загальноосвітніх шкіл; індивідуальні навчальні плани; забезпечення розумного 
пристосування; доступність освітніх середовищ і матеріалів; надання адаптованих 
навчальних матеріалів, допоміжних пристроїв, інформаційно-комунікаційних 
технологій та підтримки Маскатської угоди вказано, що стратегія інклюзивного 
навчання – це створення та вдосконалення роботи навчальних закладів, що 
враховують інтереси дітей з особливими освітніми потребами і забезпечують 
безпечний, вільний від насильства і соціальних бар'єрів та ефективний простір 
навчання для всіх (Маскатська угода розроблена в рамках консультацій за 
програмою «Освіта для всіх» (ОДВ) в 2014 р.), охоплює весь різноманітний 
контингент дітей та диференціює освітній процес щодо потреб дітей усіх груп та 
категорій. Інклюзія передбачає створення освітнього середовища, яке відповідало би 
потребам і можливостям кожної дитини. Тому, стратегія інклюзивної освіти базується 
на наданні якісних освітніх послуг та адаптації освітнього середовища до потреб 
дитини. Зміст стратегії базується на ідеях: 1) спрямованого набуття дитиною таких 
ключових компетенцій: (a) розуміння глобальних проблем і загальнолюдських 
цінностей, таких як справедливість, рівність, гідність і повага; (б) когнітивні навички; 
(в) не когнітивні навички, в тому числі соціальні навички, такі як уміння співчувати і 
гасити конфлікти, навички спілкування та вміння налагоджувати відносини і 
взаємодіяти з людьми різного походження, інших культур і поглядів; (г) здатність 
діяти колективно і відповідально [1]. 

Інклюзивна освіта: основні положення. Інклюзія (від Inclusion – включення) 
– процес збільшення ступеня участі всіх громадян у соціальному житті. Це політика й 
процес, що дає можливість всім дітям брати участь у всіх програмах. 

Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі 
забезпечення основного права дітей на освіту та права здобувати її за місцем 
проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в 
умовах загальноосвітнього закладу. 

Одним із головних завдань інклюзії є відгук на широкий спектр освітніх потреб 
в освітньому середовищі та поза його межами. 

При визначенні сутності інклюзії, важливо звернути увагу на чотири елементи, 
які ілюструють її характерні особливості.  

Інклюзія – це процес. Важливо зазначити, що інклюзія має розглядатись як 
постійний пошук ефективніших шляхів задоволення індивідуальних потреб усіх дітей. 
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У цьому випадку відмінності розглядаються як позитивне явище, яке стимулює 
навчання дітей та дорослих. 

Інклюзія пов’язана з визначенням перешкод та їх подоланням. Відповідно, 
вона включає проведення комплексної оцінки, збір інформації з різноманітних 
джерел для розробки індивідуального плану розвитку та реалізації його на практиці. 

Інклюзія передбачає присутність, участь та досягнення. «Присутність» в цьому 
контексті розглядається як надання можливості розвиватися та навчатися в закладі 
дошкільної освіти та пристосування, необхідні для цього; «участь» розглядається як 
позитивний досвід, який набуває дитина у процесі пізнання, та врахування ставлення 
дитини до самого себе в цьому процесі; «досягнення» розглядається як комплексний 
результат навчання упродовж навчального року. 

Інклюзія передбачає певний наголос на ті групи дітей, які підлягають «ризику» 
виключення або обмеження в навчанні. Це визначає моральну відповідальність 
перед такими «групами ризику» та гарантування їм можливості участі в освітньому 
процесі.  

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-
яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, 
але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. 

Інтеграція – зусилля, спрямовані на введення дітей з особливими освітніми 
потребами у регулярний освітній простір. Ми пристосовуємо дитину до вимог закладу 
дошкільної освіти. 

Як проміжний етап розвитку інклюзивної системи освіти можна вважати процес 
інтеграції, який також має кілька типів: 

Соціальна інтеграція. Діти з особливими потребами можуть брати участь 
разом з іншими дітьми у освітній діяльності, такій як харчування, ігри, заняття.  

Функціональна інтеграція. Як діти з особливими потребами, так і їхні однолітки 
взаємодіють разом. Існує два типи такої інтеграції: часткова інтеграція і повна 
інтеграція.  

Останнім часом поняття інтеграції замінюється терміном «інклюзія», який має 
дещо розширений контекст: інтеграція відображає спробу залучити дітей з 
особливими потребами до освітнього процесу в ЗДО, а інклюзія передбачає 
пристосування ЗДО до потреб усіх дітей дошкільного віку – як обдарованих дітей, так 
і тих, котрі мають особливі потреби. 

Інклюзія потребує змін на всіх рівнях освіти, оскільки це – особлива система 
навчання, яка охоплює весь різноманітний контингент дітей та диференціює освітній 
процес, відповідаючи на потреби дітей усіх груп та категорій. «Інклюзію в освіті 
можна розглядати як один із багатьох аспектів інклюзії в суспільстві взагалі». 

Становлення інклюзивної освіти в Україні: від інтеграції до інклюзії 
Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а тепер і Центральної 

Європи, відбуваються докорінні зміни у законодавстві, розумінні та забезпеченні 
якісної освіти для дітей з особливими освітніми потребами. 

Разом з вибором Україною незалежного та демократичного напряму розвитку 
суспільства, визнанням нашою державою у 1991 році Конвенції ООН «Про права 
дитини», посилилася увага до якості й доступності освіти для дітей з особливими 
освітніми потребами. Так, Конвенція ООН «Про права дитини» зазначає, що «…усі 
діти мають право на освіту, і, як наслідок цього, право на прогрес». 

Характерно, що з розвитком демократичного суспільства, яке гарантує право 
кожного громадянина на активну участь у житті цього суспільства, приходить нове 
розуміння понять «інвалідність», «вади розвитку», «інтеграція» тощо. Нині усі 
вищезгадані терміни щодо дітей поступаються новому – «діти з особливими 
освітніми потребами», що однаковою мірою стосується як інвалідності у важкій 
формі, так і середніх за ступенем порушень.  
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Такий підхід пояснюється тим, що явище «недостатності» або «інвалідності» 
передбачає втрату або дефіцит фізичної та розумової спроможності – але ж 
спроможність вчитися безпосередньо залежить не від стану окремих органів або ж їх 
фізіологічної функціональності, а, радше, від психологічної функціональності.  

Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх проблем дитини до системи 
освіти, яка надає підтримку дитині у навчанні, визнає її сильні якості та задовольняє 
всі її індивідуальні потреби [2]. 

В основних законах України про освіту зустрічаються такі терміни як: «діти, які 
потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та «особи, які мають 
вади у фізичному чи розумовому розвитку і не можуть навчатися в масових 
навчальних закладах».  

Один із останніх нормативних документів – наказ Міністерства освіти і науки 
України «Про створення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з 
інвалідністю» – використовує низку термінів: «молодь з інвалідністю», «діти з 
тяжкими порушеннями розвитку», а також «діти з особливими освітніми потребами». 

Зазначені терміни відображають медичну модель, яка розглядає ваду здоров`я 
як характеристику особи, що може бути спричинена хворобою, травмою чи станом 
здоров`я і, відповідно, потребує медичного чи іншого втручання з метою «корекції» 
відповідної проблеми особи.  

Природно, що реакцією суспільства в контексті медичної моделі є 
забезпечення лікування, реабілітації та соціальної допомоги – такої, як спеціальна 
освіта і пенсія. Іншими словами – ставиться за мету зробити життя людини з 
особливими потребами до певної міри «нормальним» шляхом забезпечення їй, 
зокрема, економічних та освітніх можливостей [3]. 

Завдання інклюзивної освіти. Реалізації інклюзивної моделі освіти потребує 
розв’язання низки завдань: Організувати освітній процес, який би задовольняв освітні 
потреби всіх дітей. Розробити систему надання спеціальних освітніх і фахових послуг 
для дітей з особливими освітніми потребами. Створити озитивний клімат у 
освітньому середовищі та поза його межами. 

Якість освітнього процесу значною мірою визначається тим, наскільки 
враховуються та реалізуються потенційні можливості навчання й розвитку кожної 
дитини, її індивідуальні особливості. Якими б не були фізичні чи психічні обмеження, 
у дитини завжди є резерви для розвитку, використання яких може суттєво поліпшити 
якість її життя. 

Пріоритетними напрямами є сприяння соціальному, емоційному та 
когнітивному розвиткові кожної дитини з тим, щоб вона відчувала себе неповторним, 
повноцінним учасником суспільного життя. 

Як зазначалось вище, інклюзивна модель освіти охоплює: систему освітніх 
послуг, зокрема: адаптацію навчальної програми та плану, фізичного середовища, 
методів і форм навчання, використання існуючих в громаді ресурсів, залучення 
батьків; співпрацю з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до потреб 
дітей;створення позитивного клімату у освітньому середовищі [4]. 

Складові моделі інклюзивної освіти 
Командний підхід 
Задоволення індивідуальних потреб дітей 
Співпраця з батьками 
Створення сприятливої атмосфери в дитячому колектив 

Командний підхід 
Для того щоб педагог ефективно працювала дітьми ООП, вона має бути 

педагогічно зрілою для того. Провідну роль відіграє позитивна мотивація професійно 
й особистісно вдосконалюватись, гуманістичний світогляд, любов до дитини, 
толерантність [5]. 

http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=29#1#1
http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=29#2#2
http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=29#3#3
http://ussf.kiev.ua/index.php?go=Inklus&id=29#4#4
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Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна 
співпраця педагогів, відповідних фахівців, батьків та дітей. У ЗДО має бути створена 
своєрідна мережа підтримки. Всі працівники та адміністрація закладу, всі, хто працює 
з дитиною з особливими освітніми потребами, мають допомагати один одному, 
обмінюватися знаннями, намагатися максимально використовувати місцеві ресурси 
для досягнення головної мети – реалізації дитиною її потенційних можливостей та 
підготовки її до життя в соціумі. Команда – це група людей, у яких є спільна мета, які 
співпрацюють, щоб досягти більшого, ніж кожен із них здатен досягти самотужки.  

Характерні риси командної роботи з дитиною, яка має особливі 
потреби: 

Рішення стосовно методів роботи з дитиною приймаються колективно; члени 
команди несуть колективну відповідальність за результати. Батьки є рівноправними 
учасниками освітнього процесу. Всі члени команди мають рівний статус і вважаються 
однаково важливими. Знання та вміння представників різних дисциплін інтегруються 
під час розробки та реалізації навчального плану роботи з дитиною.  

Життя в суспільстві.  
Задоволення індивідуальних потреб дітей 

Розробка індивідуальних навчальних планів, та реалізації завдань визначених 
в них. Проведення необхідних адаптацій та модифікацій. 

Індивідуальний навчальний план – формальний документ, який містить 
детальну інформацію про дитину і послуги, які вона має отримувати. Він 
розробляється командою педагогів і фахівців та об’єднує їхні зусилля з метою 
розробки комплексної програми роботи з дитиною і, водночас, визначає, які саме 
послуги надаватиме кожний фахівець. 

Батьки є активними учасниками розробки індивідуального навчального плану, 
оскільки вони знають своїх дітей краще за інших. Індивідуальний навчальний план 
визначає необхідні адаптації/модифікації та слугує підґрунтям для подальшого 
планування навчальних занять. Він розробляється та реалізується для кожної дитини 
з особливими освітніми потребами. 

Адаптації/модифікації 
Щоб досягти успіху та задовольнити різноманітні потреби дітей, зумовлені 

їхніми здібностями, рівнем розвитку, інтересами та іншими відмінностями, педагогам 
необхідно змінювати методи навчання, освітнє середовища, матеріали тощо. Ці 
зміни або пристосування до потреб дітей відбуваються через адаптації або 
модифікації 

Адаптація – змінює характер навчання, не змінюючи зміст або понятійну 
сутність навчального завдання.  

Модифікації навчання – модифікації змінюють характер навчання, змінюючи 
зміст або понятійну складність навчального завдання.  

Співпраця з батьками 
Сучасна освітня філософія, зорієнтована на особистість дитини, ґрунтується 

на положенні, що батьки є її першими і головними вчителями. Дедалі більше 
педагогів з повагою ставляться до освітнього процесу, який відбувається вдома, і 
будують свою роботу з урахуванням інтересів дітей та їхніх родин. Оскільки до 
закладів дошкільної освіти почали залучати дітей з особливими освітніми потребами, 
постійна співпраця з їхніми сім’ями має ще більше значення.  

У процесі навчання таких дітей дуже важливо враховувати інтереси, 
пріоритети й турботи сімей. Батьки дітей з порушеннями психофізичного розвитку 
мають працювати в тісному контакті з педагогами та іншими фахівцями під час 
розробки та реалізації навчальних планів, їх адаптації, організації освітнього 
середовища тощо.  

Принципи педагогічної діяльності орієнтованої на інтереси сім’ї: 
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Визнання того, що сім’я є елементом стабільності в житті дитини, в той час як 
педагоги можуть весь час змінюватися. Ефективне співробітництво педагогів з 
батьками та іншими фахівцями. Регулярний обмін з батьками повною та 
неупередженою інформацією стосовно їхніх дітей. 

Запровадження в закладі дошкільної освіти політики та системи послуг, які 
забезпечують сім’ям необхідну емоційну та фінансову підтримку. Розуміння й 
урахування потреб дітей під час розробки навчальних та інших програм. Заохочення і 
створення умов для взаємної підтримки батьків. Розуміння унікальності кожної сім’ї, 
повага до різних методів навчання та виховання дітей, що застосовуються батьками. 
Турбота про те, щоб послуги, які надаються родинам, були комплексними, 
скоординованими, гнучкими, доступними і відповідали потребам кожної родини. 
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА. ДОПОМОЖЕМО ДИТИНІ ЗБЕРЕГТИ ЗІР 

 
Анотація: В останні роки спостерігається тенденція до зростання 

кількості дітей з вадами зору. Тому потреба ранньої профілактики та ранньої 
корекції порушень зору на даний момент є актуальною. Довгий час я працювала в 
спеціальній групі з дітьми, які мають вади зору. Досвід показує, що позитивний 
вплив на збереження зору має попередня робота ще у дошкільному закладі. 

Ключові слова: корекційна робота, порушення зору, корекційно-розвивальне 
середовище, профілактика зору, стан зору. 

Постановка проблеми: проблемою даної статті є також поєднання 
корекційної допомоги як збоку ЗДО так і збоку батьків вихованців, що мають вади 
зору. 

Мета статті. Не лиш є розкрити деякі аспекти роботи з дітьми, що мають 
порушення зору, а і поділитися власним досвідом. 

Виклад основного матеріалу. Кожний з нас, хто має дітей дошкільного віку, 
прагне, щоб вони росли здоровими, гармонійно розвивалися, щоб були розумними і 
вихованими, добре навчалися в школі й виросли освіченими та успішними людьми. 

Усе це буде можливим тоді, коли у дитини нормально розвиватиметься 
насамперед зір. Адже саме з його допомогою людина отримує 90 % інформації про 
навколишній світ. Усю красу довкілля ми сприймаємо і пізнаємо завдяки зору та 
розвиненому вмінню бачити. Водночас зір – одна з найбільш вразливих систем 
людського організму, а факторів, що можуть його погіршити, – надзвичайно багато. 

Як зберегти у дитини зір і найкраще підготувати її до школи? Як навчити 
бачити в навколишньому світі саме те, що потрібно для її всебічного розвитку та 
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успішного навчання? А якщо ви помітили, що зір у дитини погіршується – що робити 
тоді? 

Саме прагнення побачити, роздивитися предмет, яким зацікавлюється дитина, 
стимулює у неї рухову діяльність, мовлення, мислення. Ось чому зір є важливим 
фактором індивідуального психічного і фізичного розвитку. 

Чи добре бачить ваша дитина? Наскільки якісно розвинений у неї зір? Чому у 
вашої дитини виникли проблеми із зором? Як довго чекати на те, щоб у дитини 
виправився зір, і що для цього робити? 

Щоб величезний потік інформації, яку ми отримуємо через очі, ніколи не був 
втрачений дитиною, батькам необхідно досить багато знати про очі та зір, їхні 
життєво важливі функції, систематично перевіряти зір дитину лікаря-офтальмолога, 
вчасно лікувати очі та зір, оберігати від травм, опікуватися зміцненням здоров’я 
дитини тощо. Особливо це стосується розвитку зору та його охорони на всіх вікових 
етапах дошкільного розвитку дитини – від народження до початку навчання у школі. 

Насамперед зір стимулює рухи і керує ними та діями дитини. Дитина бачить 
цікавий предмет чи іграшку і намагається дістатися до неї, показує мамі рухами своїх 
ручок, що хоче взяти її: «Дай-дай!» Вона побачила бабусю – і радо біжить до неї, 
простягаючи ручки. Побачила кішку чи песика – і тягнеться до них, хоче погладити. 
Отримала в подарунок від тата машинку – й відразу починає її возити. Побачила 
яблуко чи грушку – хоче її вкусити, посмакувати. 

Кожного разу через зір вона отримує певну інформацію про навколишній світ, 
що відразу активізує її рухову діяльність: вона хоче взяти, побігти, погладити, дістати 
іграшку, покрутити її в руках, оглядаючи з усіх боків, вкусити яблучко, скуштувати 
цукерку тощо. Звісно, у цій діяльності дитини беруть участь і інші аналізатори – слух, 
нюх, смак, дотик, мовлення, однак сприйнятття зором залишається провідним 
психічним процесом. Саме зорове сприйняття стає поштовхом для отримання 
дитиною життєвого і практичного досвіду – як позитивного так і негативного. 

Поступово набуваючи досвіду в усіх сферах своєї життєдіяльності – таких як 
орієнтування у просторі, гра, спілкування, самообслуговування та ін., – дитина 
всебічно розвивається. У неї активно розвиваються органи чуття (слух, дотик,смак, 
нюх), усне мовлення, мислення, засоби виразного вияву почуттів, формуються 
позитивні емоції та стосунки з близькими людьми (а з часом і з однолітками, 
родичами, сусідами) культура поведінки в різних ситуаціях, особистісні якості та 
індивідуальні риси характеру. 

Отже, зір допомагає дитині стати незалежною, активною і впевненою в собі. 
Через зір дитина опановує розумом навколишній простір і саму себе в цьому 
просторі, виробляє власне ставлення до людей і предметів довкола себе. Поступово 
стає спроможною брати участь у рухових іграх, вдягатися, вмиватися та їсти 
самостійно. 

У переддошкільний період розвитку (до 3 років) з допомогою зору дитини 
шляхом наслідування дій і поведінки дорослих засвоює ази власної поведінки, 
способи задоволення своїх потреб, впізнає своїх батьків та неодноразово побачені 
іграшки або предмети довкілля, орієнтується в мікропросторі. 

У дошкільному віці – навчається роглядати малюнки, дитячі книжки, складати 
пірамідки, картинки з пазлів, конструювати, гратися з різними іграшками, дивитися 
мультфільми, а також опановує азбуку, зображення букв і цифр. 

У молодшому шкільному віці – навчається грамоти (читання і письма), лічби, 
виконання різних вправ і завдань тощо. 

Як вивчити стан зору? Стан зору дитини визначають на основі обстеження 
лікаря-офтальмолога. Інформацію про стан усіх зорових функцій отримують шляхом 
їх спеціальної перевірки. 
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Перевірку гостроти зору здійснюють за допомогою таблиці з літерами, 
малюнками або іншими знаками. Залежно від того, який рядок бачить дитина, не 
напружуючи очей, визначається гострота зору. 

За допомогою спеціальної вимірювальної лінійки (скіаскопічної) визначається 
рефракція – здатність ока заломлювати промені, а також параметри рогівки. 

Тонометрія – вимір внутріочного тиску. За наявності відшарування сітківки він 
може бути нижчий від норми. При глаукомі – вищий від норми. 

Дослідження поля зору (периметрія) обох очей дає змогу виявити 
захворювання сітківки, зорового нерва і проводиться для виключення глаукоми. 

Дослідження переднього відділу ока (повіки,кон’юнктива, рогівка, передня 
камера, кришталик, склоподібне тіло) проводиться для діагностики блефариту, 
кон’юнктивіту, кератиту, катаракти та ін. 

Огляд очного дна (офтальмоскопія) дозволяє оцінити стан сітківки, судин, 
зорового нерва. 

Якщо потрібно, проводять додаткове ультразвукове дослідження очей, 
зокрема визначають «довжину» кожного ока, що має принципове значення при 
короткозорості, а також бінокулярні функції. 

Для оцінування стану зору широко використовується і спостереження за 
поведінкою дитини. Воно допоможе визначити рівень практичного використання зору 
дитиною, зокрема здатність бачити предмети на близькій відстані. 

Сучасна педагогіка розглядає виховання дітей як активний цілеспрямований 
процес формування життєвої компетентності та розвиток індивідуальних здібностей 
кожної дитини, моральної свідомості, почуттів та навичок поведінки дошкільнят. 

Життєва компетентність – це доступна вікові поінформованість дитини в 
широкому колі проблем, яка вимагає від нас, педагогів, розвивати чуттєвий досвід 
дитини; виробляти навички практичного життя; розвивати потреби, здібності, звички; 
набір базових особистих властивостей, які гарантують дитині пристосованість до 
життя, виробляти уміння орієнтуватися у змінних умовах. 

Виконати поставлені завдання буде можливим тільки тоді, коли у дитини буде 
насамперед нормально розвинений зір. 

«Втрата зору – це велика образа, яка забирає у людини дев’ять десятих світу» 
– писав М. Горький. Адже саме за допомогою зору дошкільник отримує інформацію 
про навколишній світ. Красу довкілля ми сприймаємо завдяки зору та розвиненому 
вмінню бачити. Зір є важливим фактором індивідуального психологічного та 
фізичного розвитку. Водночас зір – одна з найбільш вразливих систем людського 
організму, а факторів, що можуть його погіршити, існує надзвичайно багато. Тому, 
перед нами, педагогами, постає ряд запитань: 

- Як зберегти у дитини нормальний зір і найкраще підготовити її до 
школи? 

- Якщо у дитини зір погіршився, що робити тоді? 
- Як коригувати та відновлювати залишковий зір? 
- Як навчити бачити дитину у навколишньому середовищі саме те, що 

потрібно для її всебічного розвитку та успішного навчання? 
1. Корекційно-відновлювальні заходи 
Людина бачить не очима, а за допомогою очей. Наші очі – два віконечка у світ. 

І від того залежить бачення дійсності. 
Щоб очі були здорові, їх потрібно любити та постійно піклуватися про них: 

допомагати, коли вони втомлені, тренувати, щоб краще працювали. 
За допомогою психолого-педагогічного методу Г. А. Шичко – У. Г. Бейтса 

вдалось практично підтвердити, що порушення зору є результатом напруження 
зовнішніх м’язів ока. Метод корекційно – відновлювальної роботи полягає у 
використанні психолого-педагогічного впливу, основаному на самопсихоаналізі та 
засобах зняття напруження м’язів. Щоб око добре бачило, потрібно тренувати м’язи.  
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Основний закон подолання зорових дефектів – це рух. Очі бачать добре тоді, 
коли перебувають в постійному русі. 

Рухи очей поділяються на довільні (під час переведення погляду з однієї точки 
на іншу) і мимовільні (здійснюються автоматично, мають дуже маленьку амплітуду, 
непомітну під час зовнішнього огляду ока). 

До складу корекційно-відновлювальних вправ належить: 
- Корекційно-компенсаторні вправи. 
- Лікувальні вправи відносно діагнозу. 
- Індивідуально-корекційні ігри та вправи. 
- Ігри та вправи сенсорного виховання. 
Корекційно-компенсаторні вправи умовно поділені на групи: 
- Вправи, що знімають зорову втому. 
- Вправи для розвитку зорорухової активності. 
- Вправи для розвитку окорухової активності. 
Вправи для розвитку зорорухової активності сприяють найбільшого ступеня 

релаксації; полегшують зорову роботу на близькій відстані; розвивають здатність 
фіксувати погляд; оцінювати відстань і координувати роботу внутрішніх і зовнішніх 
м’язів ока; знімають втому акомодаційного м’яза; розвивають акомодацію 
кришталика. Ці вправи практикуються у будь-який час і після них можна виконувати 
будь-яку роботу. 

Вправи для розвитку окорухової активності підсилюють конвергенцію ока; 
сприяють розвитку складних рухів очей; підвищують стійкість вестибулярних реакцій; 
розвивають здатність очних м’язів до статичної напруги, вдосконалюють їх 
координацію; зміцнюють м’язи очей до вертикальної дії; корегують окоруховий 
апарат; активізують зорові функції простежування фіксації та локалізації. 

Для кращого лікувального ефекту використовуємо всі ці вправи в комплексі. 
Корекційно-компенсаторні вправи сприяють відновленню зору незалежно від 

характеру порушень. Тому вони корисні для дітей з різними вадами зору, а також і 
для дітей зі здоровими очима з метою профілактики зорових порушень. 

Комплекс лікувальних вправ сприяє відновленню зору. Вправи підібрані 
відносно захворюванню очей – діагнозу: 

- Вправа для лікування короткозорості (міопія) 
- Вправи для лікування далекозорості (гіперметропія) 
- Вправи для лікування косоокості. Необхідні умови для виконання 

лікувальних вправ 
- Виконувати всі вправи без окулярів 
- Краще виконувати вправи вдень, тоді коли світить сонце. Якщо день 

похмурий, використовувати настільну лампу або інше джерело світла. 
- Здійснювати виконання вправ на свіжому повітрі або в провітреній 

кімнаті. 
- Під час виконання вправ не примружуватись, не напружувати зір при 

розгляданні будь-якого об’єкту.  
- Необхідно навчитися розглядати предмети швидко. Після кожного 

споглядання моргати очима і розривати їх долонями (пальмінг). 
- Повторювати вправи до тих пір, поки не буде чіткого бачення предмета 

чи об’єкта. 
- Обовязково всі вправи виконувати у розслабленому стані. 
- Перед початком виконання комплексу вправ для досягнення 

переконання в зціленні і психічному розслабленні, промовляти формулу 
самонавіювання для корекції зору: 

1. «Я здорова людина. Я поліпшую свій зір. Я піклуюсь про свої очі. Я даю 
відпочинок власним очам. Я часто кліпаю очима і закриваю їх. Я малюю і читаю на 
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правильній відстані. Я кожного дня відчуваю поліпшення зору. Мої очі стають 
здоровими, вони добре усе бачать навколо. Моє здоров’я зміцнюється». 

2. «Завтра і в наступні дні я приймаю рішення сприяти поліпшенню зору та 
оздоровленню всього організму. Я відчуваю, що мій зір значно поліпшився, я бачу і 
близько, і далеко, яскраво та чітко. З кожною секундою мій зір відновлюється. В мені 
народжується нове життя, яке дає моїм очам силу, енергію, яскравість і блиск». 

Для досягнення кращого ефекту в оздоровленні зору під час лікування очей 
корекційними вправами рекомендується вживати вітамінізовану натуральну їжу 
(багато овочів, фруктів, ягід, соків); запобігати запорам; кожний день слід починати із 
соляризації; вмиватися тільки холодною водою; загартовувати стопи ніг (ходити 
босоніж по траві, землі); робити ранкову гімнастику; займатися фізичними вправами 
та спортом. 

Лікувальні вправи направлені на подолання зорових дефектів та відновлення 
зору у дітей згідно з діагнозом, визначеним лікарем-офтальмологом. При 
використанні лікувальних вправ необхідно відмовитись від окулярів або оптичних 
лінз. Використовувати ці вправи необхідно систематично, наполегливо, з вірою в 
результати своєї праці. 

Великого значення набули індивідуально-корекційні ігри та вправи для 
розвитку зорового сприймання, активізація зорових функцій, які проводимо двічі на 
день: у першу та другу половину дня протягом 20 хвилин, по 2-4 вправи. 

 Індивідуально-корекційні ігри та вправи мають офтальмологічне 
навантаження на розвиток оптичної уваги, орієнтування у просторі, візуальне 
впізнавання предмета, розвиток рухів очних яблук, активної фіксації погляду на 
предметі, розвиток зорового гнозису, а також вирішують цілий ряд педагогічних 
завдань: розвивають психічні процеси, пізнавальну активність, сприяють сенсорному 
розвиткудітей, розвитку моторики рук, підготовки руки до письма. 

Ці вправи використовуємо після детального вивчення стану зору кожної 
дитини і рекомендації лікаря-офтальмолога, а також з урахуванням вікових 
особливостей дітей. 

Для розвитку формування та активізації зорових функцій під час роботи з 
дітьми з амбліопією і косоокістю проводимо корекційні впрапви на виділення кольору, 
форми, величини, просторове розміщення предметів; складання іграшок та цілого з 
частин; нанизування намиста, кульок; використовуємо шнурівки та ігри-лабіринти. 
Дітям з косоокістю пропонуємо вправи з використанням електрофінірованих іграшок 
або сенсорного обладнання, розглядаємо кольорові слайди, діафільмів. 

Для розвитку окорухового апарату використовуємо вправи та ігри, в яких 
задіяна прослідковуюча функція ока. 

Великі можливості для вправляння зорових функцій у визначенні відстані, 
віддаленості, протяжності простору надають рухливі ігри та ігри, які включають 
елементи ипошуку: метання в ціль, біг по заданому направленню, подолання 
перепонів. Ці вправи стимулюють стереоскопічний зір. 

В період відновлення гостроти зору вправляємо амбліопічне око шляхом 
виділення кольору, форми, величини предметів та зображень. При гіперметропії 
застосовуємо посилене зорове навантаження, при цьому використовуємо посібники 
та матеріали більш дрібних розмірів. При міопії та амбліопії не допустиме зорове 
перевантаження і посібники та матеріали пропонуємо більшого розміру. Самі дрібні 
предмети не повинні бути менше 2 см. 

В період плеоптичного лікування, направленого на підвищення гостроти зору, 
використовуємо вправи на розвиток зорорухової активності та дрібної моторики: 
нанизування намиста, обводка через кальку контурних зображень тощо. В період 
косоокості з низькою гостротою зору під час проведення прямої оклюзії пропонуємо 
обведення трафаретів, контурних зображень. Дидактичні ігри та вправи для розвитку 
зорового сприймання підбираємо індивідуально на основі визначених діагнозів. 
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Важливим напрямком в корекційно-відновлювальній роботі вважаємо 
сенсорний розвиток дитини, сприймання та формування уявлень про зовнішні 
властивості та якості предметів. 

В умовах зорової недостатності розвиток сенсорних функцій в значній мірі 
затримується. Це пояснюється тим, що діти не мають змоги в повній мірі сприймати 
об’єкти за допомогою зору, тому вони повинні компенсувати багатство вражень від 
навколишнього середовища за рахунок інших аналізаторів. Діти не тільки мають 
труднощі в аналітичному сприймання кольору, форми, величини, але і не володіють 
способами обстеження предметів. Крім того сенсорний розвиток дитини з паталогією 
зору не рідко протікає на тлі в’ялої розумової та мовленнєвої активності. 

Діти набувають знань у процесі безпосереднього сприймання предметів і явищ 
навколишньої дійсності, з повідомлень педагога та у практичній діяльності, тому у 
своїй роботі використовуємо словесні, наочні і практичні методи сенсорного 
виховання. Діти молодшого і середнього віку краще засвоюють словесні методи, які 
супроводжуємо показом відповідних об’єктів. Словесні пояснення, які спираються на 
раніше сформовані уявлення дітей, значно розширюють для них оточуючий світ. 

Використання наочного методу дає можливість знайомити дітей з оточуючими 
предметами за допомогою дотику і залишкового зору, формувати уявлення на основі 
використання перцептивної діяльності. У ролі об’єктів пізнання використовуємо 
реальні предмети, моделі, іграш тощо. 

При підготовці до нвчально-виховного процесу приділяємо увагу добору 
наочності демонстраційного та роздаткового матеріалу: 

- Універсальний фон – зелений, темні фігури розлядаємо на світлому 
фоні і навпаки; 

- Наочний матеріал розміщуємо на дошці або фланелеграфі у верхній 
частині, вище рівня очей дитини; 

- Демонструємо обмежену кількість наочності (1-2); 
- Враховуємо контрастність при виготовлені дидактичних карток; 
- Головне зображення на малюнку, динаміку рухів персонажів, пози 

виділяємо контуром; 
Важливою умовою повноцінного оволодіння знаннями та вміннями вважаємо 

предметно-практичну діяльність. З цією метою використовуємо такі практичні 
методи, як вправи, досліди, моделювання, ігри. 

В роботі з слабозорими опираємось на принцип корекційної спрямованості у 
сенсорному вихованні. Створюємо спеціальні умови з використанням різноманітних 
ігор та вправ на розвиток різних аналізаторів (дотикового, зорового, слухового); 
формуємо загальні сенсорні функції (кольоро-форморозрізнення, величина); 
розвиваємо просторові уміння та навички, аналізуюче спостереження. 

Поради батькам у вихованні дитини. У період коли дитина починає цікавитися 
малюванням, потрібно зацікавити, бо це тренує зорорухову координацію малюка. Під 
час малювання забезпечуйте хороше освітлення місця, або зменшіть кількість світла 
(особливо важливо для дітей із світлобоязню). 

Корисними заняттями для стимуляції бачення є маніпуляційні ігри та 
конструювання, в результаті яких дитина оволодіває вміннями будувати вежі та 
потяги. Корисно розглядати книжечки і обговорювати малюнки.  

Стимуляція вміння бачити пов’язується із самостійним виконанням дитиною 
різної діяльності. Правильному виконанню сприяє зоровий контроль. Виконання 
різної діяльності під систематичним контролем зору – це можливість природного 
розвитку зорових функцій.  

Оволодіння навичками самообслуговування дуже важливе, воно дає дитині 
відчуття самостійності. Головне правило – не примушувати, а заохочувати дитину. 
Дозвіл дитині бути самостійною вимагає від дорослих багато терпіння. Важливо, щоб 
атмосфера спілкування була спокійною. Не розпочинайте навчати дитину, коли вона 
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в поганому настрої. Будьте стримані, спокійні, але рішучі. Старайтеся помітити 
кожний, навіть найменший успіх і похвалити дитину. 

Висновки. Проектна корекційно-педагогічна діяльність є обовязковою 
складовою, одним із головних елементів в лікуванні зорових порушень та відновленні 
зору у дітей дошкільного віку. 

 Здійснюючи проектний корекційно-педагогічний розвиток дітей, визначаємо 
наступні завдання: 

1. Виконання вправ, спрямованих на формування та розвиток зорових 
функцій. 

2. Подолання відхилень в руховій сфері. 
3. Розвиток пізнавальної діяльності та активності дітей. 
4. Формування базових якостей особистості дитини. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА – ЯКІСНО НОВИЙ РІВЕНЬ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 

Анотація. Стаття присвячена актуальній темі – педагогіці партнерства в 
системі роботи закладів дошкільної освіти. У статті розкрито сутність, 
принципи, механізми педагогіки партнерства як важливого складника 
реформування освіти; проаналізована роль вчителя та його функції в реалізації 
цього підходу; узагальнено найбільш ефективні шляхи налагодження успішної 
співпраці з учнями та батьками на засадах педагогіки партнерства. 

Ключові слова: педагогіка партнерства, особистість, особистісний 
орієнтований підхід, гуманність, толерантність. 

В концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року наголошується, що 
найбільш успішними на ринку праці в найближчій перспективі будуть фахівці, які 
вміють навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, 
працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному середовищі та володіти 
іншими вміннями. Концептуальні засади Нової української школи пропонують 
педагогам долучитися до компетентнісної парадигми освіти й педагогіки партнерства. 

Одним із важливих шляхів розбудови сучасної освіти, створення умов для 
всебічного розвитку особистості, реалізації її здібностей, творчого потенціалу є 
партнерство. Світовий досвід переконує. Що досягнути злагоди у суспільстві та 
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підвищити ефективність розвитку будь-якої сфери діяльності можна лише за умов 
співробітництва всіх секторів суспільства. 

В усі часи навчальні установи були і залишаються центрами формування та 
розвитку інтелектуального потенціалу суспільства, вони відігравали і відіграють 
важливу роль у взаємодії освітніх, наукових, культурних та інших пов’язаних із 
освітою суспільних, державних структур [1]. 

Концепція Нової української школи базується на якісно новому рівні побудови 
взаємовідносин між педагогами, учнями, їхніми батьками та громадськими 
організаціями. Проблема співпраці сім’ї і школи у вихованні дітей досить складна і 
багатоаспектна. Насамперед це стосується структури взаємодії, розподілу обов’язків, 
ролей, завдань і функцій між усіма учасниками освітнього процесу, вироблення 
спільних дій. Батьки можуть створювати свої органи громадського самоврядування, а 
отже впливати на освітній і виховний процес. 

Формула Нової школи складається з восьми ключових компонентів, одним із 
яких є педагогіка, що ґрунтується на партнерстві між учнем, вчителем і батьками. В 
основу педагогіки партнерства покладено спілкування, взаємодію та співпрацю між 
учителем, учнем і батьками. Вчитель має бути другом, а родина – залученою до 
побудови освітньої траєкторії дитини. Освітнє середовище – це та модель, яка 
формує у дитині певну поведінку. Якщо педагогічний колектив працює на засадах 
гуманної педагогіки, в таких школах немає проблем із поведінкою дітей, агресією. 
Освітній процес за педагогікою партнерства не може бути однобоким, тобто лише 
навчальним, тут має застосуватися комплексний підхід до навчання і виховання.  

Актуальність порушеної проблеми підтверджується розвитком освіти в нових 
соціально-економічних, суспільних умовах, які потребують пошуку та реалізації нових 
механізмів виховання людини, підготовки конкурентоспроможного фахівця. Таким 
механізмом є партнерство. 

Педагогіка партнерства у системі освіти є об’єктом особливої уваги 
дослідників, зокрема П. Байдаченко, В. Бакірова, І. Гавриленко, Г. Задорожного, 
О. Іонової, А. Рибіної, В. Жураковського, І. Мачуліної, З. Сазонової, О. Скідіна, 
Л. Хижняк та інших, які аналізують різні аспекти цього питання. Виходячи з позиції, 
що родина і навчальний заклад, виконуючи специфічні виховні функції, не можуть 
замінити один одного і мають взаємодіяти задля повноцінного розвитку дитини, 
науковцями досліджені такі аспекти окресленої проблеми; етико педагогічні вимоги 
до взаємодії із дітьми та їхніми батьками (І. Гребенніков, Т. Кирієнко, В. Сухар); зміст 
і методи педагогіки освіти батьків (Л. Островська, О. Долина, Т. Кирієнко, 
О. Низковська); умови для плідної роботи педагогічного колективу у формуванні 
моральних якостей особистості дитини (А. Алексєєнко, Л. Божович, В. Пластовий); 
педагогічні умови ефективної взаємодії дошкільного навчального закладу і сім’ї 
(Н. Кот, Т. Пагута). 

Сутність, функції, особливості соціального партнерства розкриваються 
Л. Луговською, О. Олейніковою та іншими. Партнерство як сучасний механізм 
функціонування навчальних закладів, як засіб оновлення якості підготовки у 
становленні сучасної професійної освіти зарубіжних країн ми знаходимо в роботах 
Н. Ничкало, О. Олейнікової, Л. Пуховської та інших. 

Велику теоретичну допомогу можуть надати твори класиків вітчизняної і 
світової педагогіки, в яких розкриваються проблеми сімейного виховання, зокрема 
«Материнська школа» Я. А. Коменського, «Думки про виховання» Дж. Локка, «Як 
готувати матір і батька до шкільно-сімейного виховання своїх дітей», «Як добитися, 
щоб батько і мати як вихователі виступати в єдності», «Як поглиблювати виховну 
роботу з батьками в міру росту й розвитку дитини», «Як разом із батьками 
виховувати майбутніх матерів і батьків», «Важкі діти» В. О. Сухомлинський, «Книга 
для батьків», «Лекції про виховання дітей» і «Виступи з питань сімейного виховання» 
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А. С. Макаренка, «Поради батькам», «Сторінки для батьків», «Звернення до батьків», 
«Психологія емоцій і виховання» С. Френе та багатьох інших. 

Педагогіка партнерства орієнтує школу на розвиток цілісної особливості. В 
цьому контексті проголошується прагнення розбудити, включити до дії внутрішні сили 
та можливості дитини для досягнення її максимального й повного розвитку. У 
педагогіці партнерства відносин вчителя з учнями будуються таким чином, щоб дати 
дітям нові стимули, закладені у навчанні, залучити їх до спільної праці та творчої 
взаємодії вчителя і учнів, спрямованої на опанування останніми предмету. 

Педагогічний професіоналізм полягає в умінні вчителя мислити та діяти 
професійно. Він охоплює набір професійних властивостей і якостей особистості 
педагога, які відповідають вимогам учительської професії; володіння необхідними 
засобами, що забезпечують не тільки педагогічний вплив на вихованця, але і 
взаємодію, співробітництво та співтворчість із ним. 

Для активного співробітництва з вихованцями вчителю необхідна мобілізація 
інтелекту, волі моральних зусиль, організаторського хисту та вміле оперування 
засобами формування моральних. Інтелектуальних та духовних засад у школярів. 
Він повинен володіти широким арсеналом інтелектуальних, моральних і духовних 
засобів, які забезпечують педагогічний вплив на учня. Лише правильний стиль 
поведінки вчителя викликає свободу, довіру, відсутність страху, відкритість, 
прагнення до доброзичливого ставлення у класі. З цієї точки зору роль вчителя 
полягає не лише у тому, щоб забезпечити трансляцію знань, але й бути носієм 
культури і загальнолюдських цінностей, ідеї державотворення і демократичних змін. 

Напрям професійної переорієнтації вчителя лежить у площині від 
просвітництва до здійснення життєтворчої та культурно-творчої місії, від 
маніпулятивної, авторитарної педагогіки до педагогіки особистісно-орієнтованої, 
педагогіки співробітництва [2]. 

Педагогіка партнерства передбачає перехід від педагогіки вимог до педагогіки 
відносин. Це означає, що дещо змінюється стиль відносин учителя та учнів: не 
забороняти, а спрямувати; не управляти, а спів керувати; не примушувати, а 
переконувати; не командувати, а організовувати; не обмежувати, а надавати свободу 
вибору. При наявності таких умов дитина має право на помилку, власну точку зору, 
вільний вибір, відчувати зацікавленість вчителя у її долі, оптимістично береться за 
кожну справу. Змінюється суть індивідуального підходу. Він має стати головним 
результатом шкільної освіти, критерієм якості роботи вчителя, вихователя, керівника 
виховного навчального закладу. Такий підхід повертає школу до особистості дитини, 
до її внутрішнього світу, де чекають свого часу ще не розвинені здібності і 
можливості, моральні потенції свободи і справедливості, добра і щастя. Мета школи 
– розбудити, викликати до життя ці внутрішні сили і можливості, використовувати їх 
для більш повного і вільного розвитку особистості. 

Особливо актуальним для педагогіки партнерства є гуманне ставлення 
педагога до дитини, яке має поєднуватися з повагою до її думок і бажань. Гуманно-
особистісний підхід до дитини в умовах педагогіки партнерства – це ключова ланка, 
комунікативна основа особистісну орієнтованих педагогічних технологій. Він об’єднує 
такі ідеї як новий погляд на особистість як мету освіти, особистісну спрямованість 
освітнього процесу; гуманізацію й демократизацію педагогічних відносин; відмову від 
прямого примусу як методу, що не дає результатів у сучасних умовах; нове 
трактування індивідуального підходу; формування позитивної Я-концепції. 

Новий погляд на особистість характеризують такі позиції: особистість 
проявляється, виступає в ранньому дитинстві в школі – повноцінна людська 
особистість; особистість є суб’єктом, а не об’єктом у педагогічному процесі. 

Між учителем, учнями і батьками мають встановитися партнерські відносини, 
тонка взаємодія на засадах співпраці і співтворчості. Це передбачає стимулювання 
позитивних інтелектуальних почуттів, вибору учнями навчальних завдань і 
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спонукання їх до самооцінки, самопізнання і самовдосконалення в різних видах 
діяльності. Головним завданням педагогіки партнерства, в центрі якої особистість 
дитини, її самобутність, самоцінність, є розвиток індивідуальних пізнавальних 
здібностей дитини, максимальний їх вияв, ініціювання, використання індивідуального 
(суб’єктивного) досвіду кожної дитини; допомога батьків у самовизначенні та 
самореалізації, уникнення формування попередньо заданих якостей, формування в 
особистості культури життєдіяльності.  

Педагогіка партнерства базується на таких принципах: повно важність 
представників сторін; повага до особистості; доброзичливість і позитивне ставлення; 
взаємна підтримка, довіра у відносинах і стосунках; толерантність, рівноправ’я сторін 
у свободі вибору і обговорення питань; добровільність сторін у прийнятті на себе 
зобов’язань; обов’язковість виконання досягнутих домовленостей; систематичність 
контролю і відповідальність за виконання зобов’язань. Це можливо лише за умови 
відкритого діалогу всіх учасників освітнього процесу. 

Можливості розвитку освіти за допомогою партнерства будуються на 
механізмах відкритості і співробітництві, спілкуванні і обмін ідеями; наявності 
розробленої філософії освіти і підходів до розвитку суспільства; на можливостях для 
місцевих жителів, шкіл, місцевих організацій стати активними партнерами у 
вирішенні проблем в освіті і суспільстві; надати батькам можливість брати участь у 
процесі навчання і житті їх дітей [3]. 

Психологічну основу педагогіки співробітництва становлять суб’єкт – суб’єктні 
стосунки, партнерське спілкування, взаємодія та співпраця між педагогом, учнем і 
батьками, які об’єднані спільними цілями та прагненням, є добровільними й 
зацікавленими рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 
результат. Педагогіка партнерства вимагає переосмислення ролі педагога, яка 
полягає в оновленні професійного мислення й відповідних цілеспрямованих дій: 
постійному аналізі власної педагогічної діяльності, орієнтованої на самоосвіту; 
відстеження результативності своєї роботи через систему моніторингу. Вже прийшло 
покоління digital native (цифрове рідне) – є діти, які самі створюють контент для 
різних каналів. Вони очікують від сучасної освіти більшої самостійності, незалежності 
і меншої кількості авторитетів. Змінюють і вимоги до вчителя: він сьогодні не 
ретранслятор, а вчитель – коуч, тренер, фасилітатор. Якщо раніше вчитель лише 
давав готові відповіді на питання, то нині ц траєкторія змінилася. Вчитель допомагає 
учням сформулювати власні питання, вчить їх правильно ставити й шукати на них 
відповіді. Вчитель має роботи виклики учням, мотивувати їх досягати більшого, 
надихати створювати, тобто виконувати роль тьютора (це той, хто допомагає, 
індивідуально працює, виявляє освіти запити, планує освітню діяльність, організовує 
рефлексію, проектує наступні кроки в освіті, застосовує методи навчання, засновані 
на співпраці, активній участі дитини в навчанні). 

Свобода і відповідальність у стосунках між учасниками освітнього процесу 
лежать в основі нової концепції. Працювати в рамках свободи – один із викликів 
педагогіки партнерства, які стоїть перед сучасним педагогом. Дуже часто діти 
сприймають свободу як вседозволеність. Таке сприйняття свободи для дитини не 
може дати їй нічого корисного. Тому важливо навчити дітей такому слову як 
«договір». Перевага договору полягає у тому, що його не можна розірвати в 
односторонньому порядку. У договорі завжди є дві сторони. Через спілкування з 
батьками, вчителями, вихователями, однолітками ми вчимо дитину домовлятися. Ця 
навичка надає дитині краще розуміння того, що є свобода: вона може або 
конкурувати, або дружити з навколишнім оточенням. Через дружбу її коло свободи не 
обмежується, а навпаки розширюється. 

Педагогіка партнерства ґрунтується на засадах толерантності, що означає 
доброзичливе та терпиме ставлення до оточуючих і навколишніх подій. Установка 
щодо толерантності виявляється в діях і вчинках людини, оскільки вчинок є єдиною 
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структурою, яка відповідає реальним цілісним проявам самореалізації людини як 
особистості, індивіда, громадянина. Показниками толерантності є особистісна 
відповідальність, повага та конструктивна взаємодія з оточуючим і природним 
середовищем. Критеріями досягнення толерантності є визнання різноманіття 
поглядів, життєвих принципів, цінностей інших людей; терпимість до оточуючих і 
навколишніх подій, які не порушують прав людини та не завдають шкоди природному 
середовищу [4]. 

Автор окреслює завдання, які необхідно вирішити. Це насамперед актуалізація 
проблем професійної компетентності фахівців і батьків як вирішального фактору 
розв’язання завдань; упровадження батьківських ініціативі, спрямованих на розвиток 
дітей і дитячих колективів; сімейні цінності і поширення засад усвідомленого, 
відповідального батьківства; удосконалення системи підготовки педагогів; фахівців, 
які працюють у сфері дитинства, з різними категоріями сімей; створення та підтримка 
творчих груп, об’єднань педагогів з іншими фахівцями й родинами з метою 
вироблення ними спільних підходів до виховання дітей і розвитку особистості, а 
також обміну кращим досвідом, збагачення творчими ідеями; заохочення й 
залучення фахівців-практиків, батьків, членів родин, представників громадських 
організацій до наукової діяльності. 

З метою здійснення комплексного підходу до розвитку системи партнерства 
доцільним є розширювати партнерство в сфері освіти з урахуванням стратегічних 
напрямів і національних пріоритетів; приділяти постійну увагу проблемам підготовки, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів; систематично вивчати й 
узагальнювати наявний зарубіжний досвід організації системи партнерства. 

Перед сучасною освітою постають нові виклики: формування педагогіки 
виховання для батьків; програми для батьків (підготовка до пологів; підготовка до 
школи; навчання для кандидатів у прийомні батьки, опікунів/піклувальників, 
потенційних усиновителів; батьків, які виховують дитину з особливими потребами; 
«Батьківство в радість»); активізація проблеми виховання сімейних цінностей для 
підростаючого покоління; створення нової громади контролю дії соціального 
освітнього інституту із педагогів і громадська – активних батьків; поява нових 
батьківських організацій, груп, клубів; збільшення культурно-освітянського простору 
для сумісної діяльності вчителів – батьків, батьків – дітей, вчителів – батьків – дітей. 

Основу педагогіки партнерства складає спілкування, взаємодія та співпраця 
між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями 
та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними 
учасниками освітнього процесу, які й відповідають за результат. Концепція Нової 
української школи сприяє розкриттю та розвитку здібностей і можливостей дитини на 
основі педагогіки, що ґрунтується на партнерстві між учнем, вчителем і батьками. 
Адже саме педагогіка партнерства дозволяє успішно будувати стосунки з 
оточуючими, оскільки без взаємодії з іншими людьми, без розуміння своїх і їхніх 
почуттів не можливо досягти спільних цілей. 
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ІНТЕГРАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ  
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ГРУПАХ ЗДО 

 
Анотація. У цій статті ми розглянули особливості організації роботи 

інклюзивних груп, розкрили питання соціалізації дитини з особливими освітніми 
потребами в умовах сьогодення, розглянули можливі виклики в ході соціалізації 
дитини в умовах закладу дошкільної освіти та шляхи ї вирішення. 

Ключові слова: індивідуальна програма розвитку, індивідуальний 
навчальний план, адаптація, модифікація, портфоліо, соціалізація, програма 
соціалізації. 

Інклюзія передбачає зміни.  
Це безперервний процес навчання та 

активної участі всіх дітей у житті закладу.  
Це ідеал, до якого можна прагнути,  

але якого не можна досягнути повністю 
Особливістю організації роботи інклюзивної групи в ЗДО є забезпечення 

рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітніми потребами, у тому 
числі з інвалідністю. Порядок організації роботи інклюзивних груп визначений 
нормативною базою МОН України. 

Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником закладу дошкільної 
освіти протягом календарного року, за наявності місць, на підставі заяви батьків або 
осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, 
що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти, довідки дільничного лікаря про 
епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження. Для дітей з особливими 
освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок 
психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення особи, яка одержує 
державну соціальну допомогу, копія індивідуальної програми реабілітації дитини-
інваліда. 

До інклюзивних груп зараховуються діти віком від 3 років з особливими 
освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком ЛКК можуть 
відвідувати заклади дошкільної освіти. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового 
апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, 
зараховуються до інклюзивних груп лише при забезпеченні постійного супроводу 
асистентом дитини.  

Наповнюваність інклюзивної групи в закладі дошкільної освіти становить до 
15 осіб, з них – 1-3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з 
інвалідністю. Але формуючи групи, обов’язково слід враховувати нозології діток, які 
підлягають інклюзуванню, чи їх спільне перебування буде доречним. Якщо в період 
перебування в інклюзивній групі закладу дошкільної осіти у дитини з особливими 
освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована 
поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, 
то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового 

http://lviv1256.com/news/yakymymozhut-buty-ukrajinski-vchytelimajbutnoho-dosvid-peremozhtsiv-global-teacher
http://lviv1256.com/news/yakymymozhut-buty-ukrajinski-vchytelimajbutnoho-dosvid-peremozhtsiv-global-teacher
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обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання 
щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.  

Для реалізації індивідуального підходу до дитини складається індивідуальна 
програма розвитку, яка містить результати детального психолого-педагогічного 
вивчення дитини; інформацію про вплив психофізичного порушення на її розвиток та 
соціалізацію; потреби й можливості дитини; перелік умов для забезпечення в групі 
комфортного й безпечного перебування дитини; розклад занять із спеціалістами. В 
індивідуальній програмі розвитку дитини передбачається 10-15 корекційно-
розвиткових занять на тиждень в залежності від віку дитини та з урахуванням 
індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей, висновку 
психолого-медико-педагогічної консультації, спеціальних програм розвитку дітей з 
особливими потребами.  

Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі закладу дошкільної освіти 
забезпечується медичними працівниками цього закладу, відповідно до затверджених 
штатних нормативів та посадових обов’язків. Функцію асистента дитини з 
особливими освітніми потребами можуть виконувати батьки або визначені особи на 
волонтерських засадах.  

Навчально-виховний процес групах, де перебувають діти з ООП здійснюється 
за типовими навчальними планами, програмами, посібниками рекомендованими 
МОН України. Навчальна програма має відповідати потребам та можливостям 
дитини. Успішність навчання дітей з психофізичними порушеннями в інклюзивній 
групі забезпечується шляхом індивідуалізації навчального процесу, що потребує 
індивідуального планування і розробки такої документації: індивідуальна програма 
розвитку, індивідуальний навчальний план, індивідуальна навчальна програма.  

Оформлення та ведення відповідної документації покладається на асистента 
вихователя. Індивідуальна програма розвитку (ІПР) розробляється спільно командою 
психолого-педагогічного супроводу і батьків дитини. В індивідуальній програмі 
розвитку фіксується розклад занять з відповідними фахівцями (вчителем-
дефектологом, логопедом, фізіотерапевтом, психологом та іншими спеціалістами), 
вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною. При складанні 
індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та 
модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних 
навчальних методів, матеріалів, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб 
дитини.  

Модифікація – трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту 
або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, скорочення змісту 
навчального матеріалу; модифікація навчального плану або цілей і завдань, 
прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який 
необхідно засвоїти [1]. Адаптація – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи 
зміст або концептуальну складність навчального завдання.  

Індивідуальна програма розвитку розробляється на один рік. Двічі на рік (за 
потребою частіше) переглядається з метою її коригування. Для дітей з особливими 
освітніми потребами, які мають інтелектуальні порушення та зі складними вадами 
розвитку (вадами слуху, зору, опорнорухового апарату в поєднанні з розумовою 
відсталістю, затримкою психічного розвитку) на основі робочого навчального плану 
садочка розробляється індивідуальний навчальний план з урахуванням 
рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації. 

Індивідуальний навчальний план (ІНП) визначає перелік навчальних 
предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення 
кожного предмета за роками навчання, та тижневу кількість годин. У плані 
враховуються додаткові години на індивідуальні і групові заняття, курси за вибором, 
факультативи тощо. В індивідуальному навчальному плані передбачається від трьох 
до восьми годин на тиждень для проведення корекційно-розвиткових занять з 
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урахуванням висновку ІРЦ та типових навчальних планів спеціальних навчальних 
закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.  

Оцінювання навчальних досягнень учнів з розумовою відсталістю, зі 
складними вадами розвитку, які навчаються за індивідуальним навчальним планом і 
програмою, здійснюється за обсягом матеріалу, визначеним індивідуальною 
навчальною програмою. Наголошуємо, що критерії оцінювання відповідають 
навчальній програмі, рекомендованій дитині. З метою оцінювання індивідуальних 
досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання портфоліо.  

Соціалізувати дошкільника – означає, збагатити його індивідуальний досвід 
позитивними враженнями від спільної з іншими діяльності, розвинути в нього 
соціальні потреби, сформувати соціальні вміння та навички, виховати відчуття 
«іншого», сформувати готовність та здатність брати іншого до уваги, працювати в 
команді, в разі потреби поступатися власними інтересами на користь соіальної групи, 
діставати насолоду від допомоги та підтримки іншої людини у складній ситуації, 
тобто жити з відкритим серцем, умінням гармонійно «вписуватися» в дитяче 
угрупування, знаходити в ньому своє місце, визначати свій статус серед однолітків 
відповідно до своїх можливостей та домагань товаришувати [2]. 

Є кілька трактувань процесу соціалізації: 
 - соціалізація, як екстеріоризація (розкриття початкової сутності людини у 

соціумі); 
 - соціалізація, як гомінізація (придбання сутності в соціумі); 
 - соціалізація, як адаптація (поєднання сутнісного і суспільного); 
 - соціалізація, як інтерналізація (оволодіння соціальним перенесенням його у 

глибинні пласти особистості). 
Найчастіше процес соціалізації сприймається як процес адаптації чи 

пристосування. Це трактування найбільш раннє. Соціалізація дуже важлиий процес 
розвитку індивіда для подальшої самореалізації. Він включає в себе засвоєння 
трудових навичок, цінностей, правил, традицій, норм, знань. Програма соціалізації 
займає все життя, але основний «удар» соціального розвитку припадає саме на 
період дитинства. 

Першим природним чинником соціалізації для дитини виступає сім’я, яка 
протягом усього життя є тим мікросередовищем, на тлі якого відбувається 
особистісне зростання людини. Наступним мікросередовищем для дитини є заклад 
дошкільної освіти, де вона продовжує отримувати елементарні знання, уміння, 
навички, які гарантують формування в неї здатності орієнтуватися в довкіллі, 
набувати життєвого соціального досвіду, адекватно реагувати на явища, події, 
людей, предметний світ. Із вступом до закладу дошкільної освіти в мікросередовищі 
дитини з’являється важливий дорослий вихователь. Від спілкування з ним, його 
поведінки залежить ефективність соціалізації дитини. Дитина сприймає його вплив, 
як усвідомлено так і неусвідомлено через психологічні механізми зараження, 
наслідування. Значущим фактором соціалізації в цьому середовищі є дитяче 
співтовариство. 

Програма соціалізації дошкільника: обговорення наслідків дій по відношенню 
до іншої людини; ігри та ситуації, що вимагають взаємодопомоги і співпраці; 
обговорення конфліктів; чітке формулювання правил поведінки. 

У процесі соціалізації дитини з особливими освітніми потребами в ранньому 
віці необхідно моделювати і поєднувати гру з науковими методами та прийомами, 
обіграючи їх в різних ситуаціях. Для цього використовують різні розвиваючі вправи та 
ігри, малювання, бесіди, психогімнастика. Це необхідно для формування соціальних 
якостей, таких як симпатія, співпереживання, рефлексія [3]. 

У питання соціалізації дітей середнього та старшого дошкільного віку значне 
місце посідає ідея предметної інтеграції. Інтегрованя заняття дають можливість 
опанувати значний за обсягом навчальний матеріал, домогтися міцних, 
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усвідомлених, міжпредметних зв’язків та цілісності знань. Заняття можуть бути 
різноманітними: заняття – мандрівка, заняття – екскурсія, заняття – новела, заняття – 
гра, заняття – лото, заняття – казка, заняття – діалог, заняття – «круглий стіл», 
заняття – змагання, заняття – турнір, заняття – квест, заняття – дослідження та ін. 

Процес соціалізації пов’язаний з використанням певних способів, прийомів, 
завдяки яким діти опановують нові знання, розвиваються, формуються особистісні 
якості. Особливу роль відіграє метод навчання, в якому поєднується спосіб 
діяльності того, хто навчає і спосіб навчальної діяльності дитини.  

У роботі з дітьми з ООП значну роль відіграють наочні методи, а саме: 
спостереження і демонстрація. За допомогою демонстрації картин, ілюстрацій, схем, 
формуються уявлення про статичні, наочні образи, а при використанні технічних 
засобів навчання динамічні. Для навчання дітей також використовуються словесні 
методи навчання: розповідь, читання, бесіда. Важливу роль відіграють практичні 
методи навчання: вправи, ігри, прості досліди, моделювання [4]. Також у роботі з 
дітьми з ООП використовується дослідницький проблемний метод, метод 
розв’язання винахідницьких завдань. У роботі з дітьми варто використовувати 
графічні організатори: «схеми-павутинки», ланцюжки послідовності, дерева 
сортування, сюжетні картинки та ін. Особливого значення набуває використання 
технології «Створення ситуації успіху». В основі данної технології лежить 
особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання і виховання. Особливу роль у 
навчальному процесі відіграє оцінювання діяльності дитини. Пріоритет надається 
якісному оцінюванню навчання дітей, умінню здійснювати самоаналіз та самооцінку. 
З цією метою використовується інноваційна форма оцінювання та накопичення 
інформації – портфоліо. 

Сучасне життя, з одного боку, надає дитині з особливими потребами свободу 
для вибору соціального середовища, засобів спілкування, способу і стиллю життя, а 
з другого процес адаптації та самовизначення, що ускладнюється, висуває високі 
вимоги до рівня самосвідомості та самоконтролю.  

Отже, реалізація прав на освіту дітей з ООП розглядається як одне з 
найважливіших завдань сьогодення. Отримання такими дітьми якісної дошкільної 
освіти є однією з основних і невід’ємних умов їх ефективної соціалізації, успішної 
самореалізації в подальшому. 
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ІНТЕГРАЦІЯ ЕЙДЕТИКИ В РОБОТУ ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  

ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
 

Анотація. У статті йдеться про сучасні підходи до реалізації принципу 
інтеграції в корекційній роботі логопеда закладів дошкільної освіти, Одним із 
ефективних шляхів впровадження в освітній процес досвіду інтеграційних 
процесів, технологій і методик є ефективною взаємодією логопеда та 
дошкільників Виявлено, що поєднання логопедичних і ейдетичих методів покращує 
результат у корекції мовленнєвих вад. 

Ключові слова: інтеграція, ейдетика, аналізатори, прийом зацікавленості, 
фонетичні – асоціації. 

У сучасному суспільстві, шаленому темпу життя від логопедів вимагається 
запровадження у роботі інноваційних підходів в корекційній роботі, зацікавлення 
дітей, бажання до співпраці. Впроваджуючи інтеграційні методи у структуру 
логопедичного заняття, приносить бажаний результат. Так от що ж таке інтеграція. 

У Великому тлумачному словнику інтеграція – це «доцільне об’єднання та 
координація дій різних частин цілісної системи». 

За системного підходу інтеграція визначається як процес взаємодії двох або 
більше систем з метою створення нової, яка набуває нових властивостей завдяки 
зміні властивостей та зав’язків її елементів. 

На необхідність провадження інтеграційних процесів у практику дошкільної 
освіти наголошують провідні вчені нашого часу: А. Боготу, Г. Бланка, Н. Гавриш. 
К. Крутій та інші. 

Такий процес взаємодії можна спостерігати у логопедії і ейдетиці завдяки 
об’єднанню цих методів , виправлення мовленнєвих вад у дітей стає більш цікавим 
та результативним. Ейдетика – це не тільки розвиток уваги, уяви, пам`яті, різних 
видів мислення, а й спосіб подачі навчального матеріалу. Вона залучат всі 
аналізатори дитини: дозволяє не Лише побитии, а й доторгуйся, почуди, скуштувати, 
понюхати; подає нове через добре знайомі дітям образи. Ейдети стверджують, що не 
буває поганої пам`яті, а ми просто часто не вміємо нею користуватися. А причина 
цього – недостатньо розвинене асоціативне мислення. Відомий психолог 
Л. Вигодський зазначав, що наукові поняття не засвоюються і не заучуються 
дитиною, а виникають і формуються за допомогою величезного напруження її 
власної думки. Систему занять – ігор для розвитку асоціативного мислення 
розробила методист Ольга Пащенко. За допомогою них можна навчити малюка 
розмовляти читати, писати. А головне мислити, спостерігати, розмовляти, доводити, 
розуміти, творити. «Ейдетика» має великий компесаторно-розвивальний потенціал. 
За допомогою розвивальних ігор удосконалюються психічні процеси, зорові відчуття 
та сприймання, емоційна сфера. 

Метод ейдетики побудований на простих принципах: 
Уява + позитивні емоції = засвоєна інформація. 
Радісна, весела атмосфера.  
Мобільність і доступність ігрового матеріалу.  
Поділ інформації, відповідно до особливостей кожної дитини. 
Отже, познайомтесь з методами ейдетики 

Мнемотехніка Ейдотехніка 

1. Логічні закономірності 9. Оживлення 

2. Послідовні асоціації 10.Входження 
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3. Зв’язні асоціації 11. Трансформація 

4. Фонетичні асоціації 12. Образні гачки 

5. Автобіографічні асоціації 13. Образне мислення 

6. Цифро-буквений код 14. Співвідчуття 

7. ОЧОГ 15. Графічні імпровізації 

8. Раціональне повторення 16. Відстороненість 

 17. Регресія 

 18. Надмірність 

 19. Метод Цицерона 

 20. Пригадування 

 21. Змінюючі модальності 

 22. Динамічні відповідності 

 23. Загарбування 

 24. Комбіновані методи 

 25. Забування 

 26. Фотографічна пам'ять 

 27. Розвиток пам'ять під час сну 

 
Наведемо приклад об’єднання 

ейдетики та логопедії в такий 
важливий етап логопедичної роботи, 
як постановка звука до логопедичних 
методів додаємо елемент ейдетики 
такий як «прийом зацікавленості».  

За допомагаю такого методу 
дитині легше зорієнтуватись у 
положенні язика в порожнині рота 
таким чином закріплення вимови 
ізольованого звука стає цікавішим та 
краще запам’ятовується дитиною. 
Надалі логопед просто показує дитині 
табличку, дитина сама вимовляє звук 
з позитивними емоціями. В результаті 
ми маємо добре засвоєння інформації 
дитиною у веселій атмосфері 

 
Також в логопед використовує 

такий метод як «Фонетичні асоціації» 
для автоматизації звуків. Наприклад: 

Шум моря ш-ш-ш-ш-ш 
Повзе змія с-с-с-с-с 
Летить бджола до квітки ж-ж-ж-ж-ж 
Комар летить до носа з-з-з-з-з 
Працюючи зі звуком, дитина «прив'язує» кожен з них до певного символу, 

формуючи асоціативний зв'язок між двома об'єктами. 
Прийом перевтілення. 
Тут дитина сама виконує роль живого символу, створеного в її уяві, входить в 

цей образ, фіксує свої почуття, емоції. А оскільки власний досвід утримується в 
пам'яті краще, то і ефект запам'ятовування (як звучить і артикулюється звук) значно 
сильніший. 
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Входження в образ живого символу допомагає самостійно концентрувати увагу 
на конкретному звуці, правильно його вимовляти і, відтак, долати свою невпевненість 
під час виконання логопедичних завдань з певним звуком. 

Наприклад, у логопедичній грі «Жуки полетіли на прогулянку» (в ліс, на поле) 
дитина уявляє себе жуком, імітує його політ, чітко вимовляючи звук [ж]. З кожним 
разом завдання для «жука» змінюється, ускладнюється. Політ великого жука – 
вимовляти звук [ж] твердо, «сердито»; політ маленького жука – тихим, лагідним 
голосом промовляти звук [ж]; політ великого і маленького жука –почергово імітувати 
голосом різне звучання звуку [ж]. 

Отже на прикладах ми бачимо , що інтегрований підхід у подоланні 
мовленнєвих вад дитини. Стає більш цікавішим, більш плідним, більш 
результативнішим. Дитині цікаво на занятті, плюс позитивні емоції і завдяки цьому 
звуки засвоюються природнім шляхом, без натиску, і напруги що робить процес 
виправлення мовленнєвих вад легким, доступним, ігровим. 
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ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ТА МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК У 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ГРУПИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 
ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ, ЯК УМОВА ЯКІСНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО 

ШКОЛИ 
 

Анотація. У статті акцентовано увагу на особливостях формування 
мовленнєвої компетенції дітей з порушеннями мовлення. Обґрунтовано 
доцільність логопедичної роботи з дітьми у яких мовленнєві порушення. 
Наголошено на компетентнісному підході у освітньо-корекційному процесі 
вчителя-логопеда. 

Ключові слова: мовленнєва компетенція, мовленнєва підготовка, освітньо-
корекційний процес, компететнісний підхід, діти-логопати. 

В умовах сьогодення саме дошкільна освіта є першою ланкою освітньої галузі, 
що виконує роль фундаменту для подальшого розвитку дитини, готує її до навчання 
у школі. Зауважимо, що мовленнєвий розвиток дитини є одним із основних чинників її 
повноцінного розвитку в дошкільному дитинстві. Зазначимо, що рівень розвитку 
вказаної вище психічної сфери визначає якісний показник сформованості соціальних 
та пізнавальних мотивів, потреб та інтересів, знань, умінь і навичок дошкільника, що 
є основою його особистісної культури та подальшого успішного навчання в школі. 

Розробка нових освітніх стандартів першочергово пов’язується з реалізацією 
компетентнісного підходу, відповідно до якого знання визнаються не самоцінністю, а 
засобом набуття особистісних сенсів, орієнтування у соціокультурному довкіллі, 
способом засвоєння діяльності, необхідної для становлення особистості. Особливу 
роль у забезпеченні наступності між дошкільною і початковою ланками освіти відіграє 
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опора на мовленнєвий розвиток – уміння висловлювати свою думку, взаємодіяти з 
іншими мовцями, осмислювати потік мовної інформації й адекватно користуватися 
нею у різних життєвих ситуаціях. Від сформованості означених умінь у старшого 
дошкільника залежатиме швидкість і якість засвоєння різногалузевих знань 
молодшого школяра. Тому компететнісний підхід до мовленнєвої підготовки 
старшого дошкільника до навчання в школі є актуальною проблемою в сучасному 
освітньому просторі. 

Проблема мовленнєвої підготовки дітей дошкільного віку до школи знайшла 
широке відображення у вітчизняному педагогічному досвіді таких вчених: А. Богуш, 
М. Вашуленко, Л. Дейниченко, А. Іваненко та ін. У психолого-педагогічній літературі й 
методиці розвитку мови досить повно висвітлені такі питання, як: структура мовної 
діяльності та механізми породження мовлення (Л. Виготський, Н. Жинкін, О. Лурія, 
С. Рубінштейн); готовність дошкільнят до навчання в школі (Л. Божович, 
Л. Виготський, О. Запорожець [2]. Завдання мовленнєвої підготовки дітей до 
шкільного навчання зумовлюється потребою виховання компетентної особистості, 
здатної вільно висловлювати свої думки, підтримувати доброзичливі стосунки із 
соціумом, щоденно вшановувати традиції української мови, користуючись її 
багатством. Один з важливих факторів готовності дітей до школи – мовленнєва 
готовність, оскільки це показник комунікативного та інтелектуального розвитку 
дитини, а отже, гарантія успішного засвоєння знань у початковій школі. 

Науковці виокремлюють наступні поняття: мовленнєва підготовка (А. Богуш, 
Л. Калмикова, Л. Пеньєвська) і мовленнєва готовність (А. Богуш, М. Вашуленко, 
А. Іваненко) дітей до навчання у школі [1, с. 138]. У процесі розвитку сучасного 
освітнього менеджменту поняття «мовленнєва підготовка» використовується у двох 
значеннях: 

1) загальна мовленнєва підготовка, що передбачає розвиток у дошкільника 
навичок усного мовлення, навичок використання одиниць мови для мислення, 
спілкування; 

2) спеціальна мовна (мовленнєва) підготовка – пропедевтика вивчення 
мови, початкове усвідомлення її знакової системи, формування основ спеціальних 
умінь у галузі читання, письма, аналіз мовних явищ [3, с. 203]. 

Проблема компетентнісного підходу до формування мовленнєвої особистості 
загалом і дітей дошкільного та молодшого шкільного віку зокрема, розглядається у 
працях Н. Бабич, А. Богуш, В. Вашуленка, Н. Гавриш, О. Локшиної.  

Мовлення – особлива форма діяльності дитини, особливий результат її зусиль 
в освоєнні життєвого простору. Наслідуючи способи мовленнєвого спілкування того 
середовища, яке її оточує, дитина сприймає та переймає їх як правильні й незмінні. 
Варіативність виникає на виході дитини з родинного оточення в інше середовище, 
коли з'являється потреба в спілкуванні з іншими дітьми, дорослими, що й стає 
початком набуття життєвого досвіду. Ступінь розвитку мовлення визначає рівень 
сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини – потреб й інтересів, 
знань, умінь та навичок, а також інших психічних якостей, що є основою особистісної 
культури і ознакою мовленнєвої компетенції. 

Мовленнєва компетенція – інтегроване вміння адекватно й доречно 
спілкуватися рідною мовою в різних життєвих ситуаціях (висловлювати свої думки, 
наміри, бажання, прохання), розповідати, пояснювати, розмірковувати, оцінювати, 
використовувати як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби 
виразності, форми ввічливості (мовленнєвий етикет); спостерігати за своїм 
мовленням та мовленням інших, виправляти помилки, дотримуючись загальної 
культури мовлення, прагне творчо само реалізуватися [4, c. 17].  

Мовленнєва компетенція передбачає освіченість і сформованість мовленнєвих 
умінь у фонетичному, лексичному, граматичному й комунікативному напрямах, що 
визначає її зміст та компоненти. Розглянемо їх. 
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Фонетична компетенція – правильна вимова всіх звуків рідної мови, 
звукосполучень відповідно до орфоепічних норм, наголосів; добре розвинений 
фонематичний слух, що дає змогу диференціювати фонеми; володіння 
інтонаційними засобами виразності мовлення (темп, тембр, сила голосу, логічні 
наголоси тощо).  

Лексична компетенція – це запас слів у межах певного вікового періоду, 
здатність до правильного вживання образних виразів, фразеологічних зворотів. 

Граматична компетенція – неусвідомлене вживання граматичних форм рідної 
мови згідно із законами і нормами граматики (рід, число, відмінок, клична форма 
тощо), чуття граматичної форми, наявність корекційних навичок щодо правильності 
вживання граматичних норм. Кожний вид компетенції має базисні вікові 
характеристики [1, с. 186].  

Характерно, що мовленнєва підготовка охоплює увесь період перебування 
дітей у дошкільних навчальних закладах та визначається чинними програмами 
розвитку, виховання та навчання дошкільників. В контексті вказаного, мова і 
мовлення обслуговують та поєднують усі відомі види діяльності дитини і така 
взаємодія видів діяльності передбачає необхідність наявності у дошкільників певних 
знань, умінь і навичок, що є однією з базисних характеристик особистості, її 
компетентності. Проте слід особливу увагу звернути на формування мовленнєвої 
компетенції дітей у яких є мовленнєві порушення. 

До групи мовленнєвих порушень належать: дислалія (порушення 
звуковимови); порушення голосу (дистонія та афонія); ринолалія (порушення 
звуковимови і тембру голосу, пов’язане з вродженим дефектом будови 
артикуляційного апарату); дизартрія (порушення звуковимови та мелодико-
інтонаційної сторони мовлення, зумовлені недостатністю іннервації м’язів 
артикуляційного апарату); заїкання; алалія (відсутність або недорозвиток мовлення у 
дітей, зумовлене органічним ураженням головного мозку); афазія (повна або 
часткова втрата мовлення, спричинена органічним локальним ураженням головного 
мозку); загальний недорозвиток мовлення; порушення письма (дисграфія) та читання 
(дислексія). 

Як зазначалося вище у процесі освітньої діяльності дітей з мовленнєвими 
розладами у логопедичних групах при масових дитячих садках вирішують ті самі 
завдання, що визначені чинними освітніми програмами масових закладів дошкільної 
освіти. Основні завдання корекційного навчання передбачають корекцію провідного 
дефекту, розвиток усіх сторін мовлення та підготовку дітей до навчання в школі. Цю 
роботу регламентують загальноосвітні програми виховання та навчання дітей 
дошкільного віку, а також спеціальні програми корекційного навчання для дітей з 
названими вище мовленнєвими дефектами [5, с. 105].  

Допомога дітям-логопатам має бути комплексною і здійснюватися групою 
спеціалістів: логопедом, психологом, педагогом. Якщо корекція розпочата вчасно, то 
у більшості випадків до початку шкільного навчання порушення мовлення вдається 
повністю подолати, після чого дитина може вступати до загальноосвітньої школи. 
При нерізковираженому загальному недорозвиткові мовлення (IV рівень ЗНМ, або 
ФФНМ) корекційна робота проводиться протягом року, після чого дитина може 
успішно навчатися в масовій школі. 

Отже, компетентнісний підхід в освіті – це сучасний орієнтир на зміст освіти, 
способи її здобуття та реалізацію набутих знань у житті, який передбачає адаптацію 
всіх компонентів навчального процесу до віку здобувачів освіти та охоплення всього 
педагогічного процесу єдиною метою засобами інтегрованих знань. Показниками 
мовленнєвої готовності дитини до школи, за такого підходу є достатній словник, 
граматична правильність мовлення, уміння будувати діалог і короткі зв’язні 
висловлювання, а також сформованість елементарних графічних навичок та 
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володіння відомостями з грамоти (звук, склад, слово, речення, їх аналіз та 
моделювання, ознайомлення з буквами та їх графічним зображенням). 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА ЯК ОСНОВА УСПІШНОГО НАВЧАННЯ ТА 

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Анотація. У статті розкривається питання організації взаємодії усіх 
учасників освітнього процесу в сучасних умовах функціонування та розвитку 
дошкільної освіти. Наведено принципи педагогіки партнерства та 
охарактеризовано їхній зміст та механізми реалізації. 

Ключові слова: партнерство, педагогіка партнерства, взаєморозуміння, 
взаємодія, співпраця, принципи, освітній процес. 

Питання ефективної взаємодії між вихователем та батьками ніколи не 
втрачало своєї актуальності. 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. Партнерство має базуватися на засадах добровільності, рівності, 
порозуміння та взаємодопомоги. 

Педагогіка партнерства – чітко визначена система стосунків усіх учасників 
освітнього процесу, 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 це 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).  
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Питання взаємодії закладу дошкільної освіти і сім’ї знаходиться в полі зору 
дослідників: як теоретиків так і практиків. 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». Ще Н. К. Крупська у своїх 
«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 в дитячому 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.  

Педагогіку партнерства розглядають як підхід, що спрямований на розвиток 
максимально продуктивних і здорових відносин у процесі навчання. Психологічну 
основу педагогіки партнерства складають суб’єкт-суб’єктні стосунки – співпраця двох 
і більше суб’єктів. Цей тип взаємин є для освітнього процесу оптимальним, бо, з 
одного боку, він зберігає за педагогом функцію управління, а з другого, – дає дитині 
можливість діяти самостійно. Тому завдання педагогів полягає у створенні 
атмосфери турботи і підтримки , яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, 
задовольняла їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби. Для того, щоб освіта і 
навчання всім приносили задоволення, варто змінити правила гри і прийняти підхід 
партнертва замість традиційно авторитарного. Водночас педагогіка партнерства не 
відміняє вимогливість вихователя, бо, як засвідчує практика, саме вимогливі й 
справедливі педагоги мають найбільшу повагу та довіру як дітей так і їх батьків. 

Педагоги тісно співпрацюють з сім'ями своїх вихованців через різні форми 
взаємодії, а саме: індивідуальні чи групові бесіди та консультації з актуальних тем 
сьогодення;консультативний центр, фото/відео презентації, тощо. Найпоширенішим 
засобом інформування батьків про життя закладу є: сайт, дошка оголошень «Наше 
казкове життя»; ширми; інформаційні, тематичні стенди; тематичні, педагогічні 
виставки; стінгазети, колажі, бібліотеки педагогічної, правової, медичної, дитячої 
літератури тощо. Інформаційній відкритості закладу сприяє залучення батьків до 
підготовки та участі у проведенні родинних свят, розваг, дозвілля, конкурсів, 
виставок, ярмарків, проектів, дослідницької діяльності дітей, онлайн-спілкування в 
соціальній мережі на сторінці закладу у Facebook. Оперативно обмінюватися 
інформацією з батьками найзручніше в інтернеті. У пригоді стане сторінка сайту 
закладу дошкільної освіти, електронне листування, онлайн спілкування у закритій 
групі в соціальних мережах. 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 можна 
залучити до співпраці навіть раніше пасивних батьків вихованців. 

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.  
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Варто також розглянути критерії, що визначають ефективність ідеї розвитку 
стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи взаємин в умовах педагогічної 
взаємодії, тобто сформованість професійно-особистісної готовності педагога до 
гуманізації освітнього середовища, відкритість, позитивна взаємозалежність суб’єктів 
міжособистісної взаємодії (усвідомлення спільної мети, наявність загальних ресурсів, 
докладання спільних зусиль для вирішення проблем), усвідомлення індивідуальної 
та групової відповідальності (внутрішня і зовнішня мотивація спільної діяльності 
суб’єктів), високий рівень розвитку соціальних умінь і навичок спілкування, 
рефлексивний аналіз власної поведінки в контексті соціальної поведінки інших 
суб’єктів та ін. Урахування зазначених критеріїв сприятиме створенню необхідних 
умов, сприятливих для формування партнерських стосунків між усіма учасниками 
освітнього процесу. 

Отже, основою педагогіки партнерства є спілкування, взаємодія та співпраця 
між педагогом, вихованцем та батьками. Тому педагог 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 родина і заклад дошкільної освіти – 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. І як свідчить досвід, 
ефективними у налагодженні контакту з батьками є індивідуальна робота та 
організація різноманітних проектів. 
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внутрішнього потенціалу. Організовуючи освітньо-виховну роботу за ідеями 
М. Монтессорі, ми переконались, що її педагогічні погляди не втратили своєї 
актуальності й понині. Педагогічна технологія М. Монтессорі є перспективною 
для організації інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми потребами, 
елементи даної технології доцільно використовувати у корекційному освітньо-
виховному процесі інклюзивних груп.  

Ключові слова: інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, 
соціалізація, методика М.Монтессорі, спеціально підготоване середовище. 

Інтегрування дітей з особливими освітніми потребами в освітній простір є 
визначальним пріоритетом державної політики, який спрямовано на гуманізацію всієї 
системи освіти. Адже інклюзивне навчання дає можливість дітям з особливими 
освітніми потребами отримати статус повноцінного дошкільника, батькам – змогу 
відчувати сторонню турботу про дитину, це – вольові зусилля як дитини, так і батьків 
у подоланні проблем розвитку, це – надія на краще, а значить і бажання діяти у 
напрямку вирішення означених проблем. 

Дитина з ООП не повинна займати особливого становища в закладі дошкільної 
освіти, вона має почуватися природно, досягти самостійності, наскільки це можливо. 
Дуже важливо в інклюзивній групі створити таку атмосферу взаєморозуміння та 
взаємодопомоги між дітьми, щоб забезпечити дитині з ООП можливість 
самоствердитися, подолати неадекватні установки та стереотипи, набути певних 
навичок соціальної поведінки. 

На сьогоднішній день, освіта дітей, які потребують корекції фізичного та 
розумового розвитку, ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, орієнтованої 
на потреби дітей.  

Саме тому у роботі з дітьми використовуємо елементи методики 
М. Монтессорі, яка вже понад сто років не втрачає актуальності. Одна з основних 
ідей методики – звільнити дитину від «природної несвободи». Сприяють цьому 
спеціально створені умови, у яких дитина має змогу набути навичок 
самообслуговування та здобути самостійність. До таких умов належать підготовлене 
середовище, вільний вибір та особлива позиція педагога. 

Зауважимо, що саме підготоване середовище відіграє ключову роль у розвитку 
дитини. Його обладнано таким чином, що воно може задовольнити будь-які потреби 
дитини і просунути її на шляху до формування особистості. У ньому багато доступних 
матеріалів, як класичних, так і зроблених руками педагогів. Усі ці матеріали здатні 
задовольнити потреби дітей в опануванні мови, математики, пізнанні довкілля, 
розвитку сенсорних відчуттів, дрібної моторики тощо. 

Класифікацію розроблених М. Монтессорі сенсорних матеріалів відображено у 
схемі.  

Кожен Монтессорі – матеріал розрахований на розвиток одного ізольованого 
відчуття, але опосередковано працює і на зону найближчого розвитку дитини, ніби 
підштовхує її до спонтанного опанування різних категорій: маленький – великий, 
тихий – гучний, гладенький – шорсткий, важкий – легкий тощо. Дитина фіксує 
контраст, градує, розподіляє на пари, диференціює, розрізняє форму та величину, 
тобто здійснює складну інтелектуальну роботу – аналіз і синтез. 
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Дієвим у роботі педагога є метод спостереження, який передбачає свободу і 

самостійність дитини. Завдяки цьому реалізується один із найважливіших принципів 
педагогіки Монтессорі: «допоможи мені зробити це самому». Він означає, що 
дорослий не вчить дитину, а допомагає їй освоювати навколишній світ. Якщо 
поведінка дитини переконає педагога, що момент для демонстрації обраний 
неправильно, необхідно відкласти матеріал і дочекатися сприятливішого часу. Зі 
знання того, як правильно використовувати матеріал, лише починається його 
корисність для дитини. Справжнє її зростання, що виявляється в розвитку психічної 
природи, відбувається в процесі повторного його використання. Але для цього 
дитина повинна зрозуміти ідею вправи, і ця ідея має відповідати її внутрішній 
потребі. 

Дитині потрібна свобода. Інакше дитячий потенціал може не розкритися 
повністю, й особистісний розвиток дитини може призупинитися. Тож свобода – 
основний принцип методики Марії Монтессорі. Проте це не синонім уседозволеності, 
адже самостійна діяльність дитини підпорядковується певним правилам. Одне з 
основних правил – власна свобода закінчується там, де починається свобода іншого.  

Для того щоб стимулювати самостійність дитини, дайте їй змогу обирати: 
• матеріали для роботи відповідно до власного інтересу; 
• час і місце діяльності; 
• тривалість роботи; 
• партнера для спільної діяльності тощо. 
Якщо дитина не може обрати щось самостійно, пропонуйте їй варіанти 

діяльності. Водночас стежте, щоб усі діти дотримували правил групи та не заважали 
одне одному.  

Для того щоб дитина швидше навчилася самостійно обирати для себе вид 
діяльності, співпрацюємо з її батьками. Зокрема, радимо їм удома надати дитині 
більше можливостей приймати самостійні рішення. Наприклад, скільки каші з’їсти на 
сніданок, пити чай чи молоко, одягнути червону чи синю футболку тощо.  

Для того щоб розвивати самостійність дитини, використовуємо систему вправ 
із формування навичок практичного життя за методикою Марії Монтессорі. Ці вправи 
тісно пов’язані з реальним життям і допомагають дитині навчитися володіти собою та 
вільно орієнтуватись у навколишньому середовищі, формують незалежність, 
самостійність і впевненість у собі.  

Вправи практичного життя дають дитині змогу засвоїти дії, які виконують 
дорослі в повсякденні та які вона згодом зможе сама використовувати в реальному 
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житті. Тож ці вправи гармонійно вписуються в щоденне буття дитини — із них вона 
починає свою діяльність у групі та завершує ними день.  

Діяльність дитини синхронізується поступово. Пропонуємо дітям вправи 
практичного життя в порядку їх ускладнення – від початкових/базових до складніших. 
Прості моделювання додаємо окремими блоками в складніші: переливання води – 
прання, миття посуду. Наприклад, вправа «Приготування бутербродів» містить 
складові: 

• як надягати фартух; 
• як мити руки під краном; 
• як переносити кілька предметів; 
• як сідати та вставати з-за столу; 
• як відкривати різні тюбики, коробочки; 
• як користуватися ножем; 
• як згортати та складати серветки; 
• як мити посуд.  
Під час вправ практичного життя діти по-справжньому перуть ганчірки, 

витирають столи, миють посуд, пришивають ґудзики – словом, роблять усе те, що 
зазвичай забороняють виконувати вдома дорослі. А тепер уявіть, яку радість та 
скільки позитивних емоцій дитина отримує, коли сама виконує усі дії сама , хіба це не 
диво? 

Важливо й те , що усі предмети в Зоні практичного життя зручні для дітей за 
розміром і вагою. Діяльність дитини тут реальна та не позбавлена сенсу. Наприклад, 
вона полірує дзеркало, при цьому бруднить ганчірку. Після завершення роботи пере 
її, вішає сушитися, потім прасує та повертає на полицю. Такі замкнуті цикли 
активності допомагають пізнавати реальність і навчатися приймати самостійні 
рішення, а отже, виховують відповідальність.  

Пряма мета вправ практичного життя – задовольнити основні потреби дитини 
та допомогти їй набути навичок самообслуговування, досвіду соціальної взаємодії з 
однолітками й дорослими. Непряма мета – підготувати дитину до складніших вправ, 
а також сприяти розвитку вміння раціоналізувати свої дії та координувати рухи, 
позитивно реагувати на свої помилки й самостійно їх виправляти. Коли дитина 
пересипає крупу ложкою з однієї ємкості в іншу, то пряма мета – навчитися 
пересипати крупу ложкою, правильно її тримати. Непряма мета вправи — розвиток 
самостійності, координації рухів і дрібної моторики, підготовка руки дитини до 
письма.  

Для вдалого використання матеріалів, якими користується дитина розміщуємо 
їх на окремій таці, в коробці чи кошику. Згруповуємо їх у суворій послідовності та 
розставляємо на відповідних полицях. Матеріали, з якими працює дитина, мають 
бути повністю укомплектовані. Якщо чогось не вистачатиме, дитина не зможе 
завершити вправу, і це стане перепоною для розвитку самостійності й незалежності. 
Щоб навчати дітей відповідальності, пропонуємо їм для вправ поряд із металевими й 
пластиковими предметами крихкі.  

Матеріали укомплектовуємо та розміщуємо відповідно до принципів 
Монтессорі-дидактики:  

• забезпечуємо вільний доступ до матеріалів – розміщуємо їх на низьких 
відкритих полицях; 

• пропонуємо для вправ реальні предмети, але маленькі – посуд, ганчірки, 
склянки, кухлики тощо;  

• добираємо предмети, виготовлені з натуральних матеріалів, красиві, 
естетично привабливі; 

• перевіряємо, чи з усіма матеріалами дитина має змогу активно взаємодіяти – 
середовище стає розвивальним лише за активної взаємодії в ньому;  

• добираємо матеріали відповідно до сенситивних періодів розвитку дитини. 
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За методикою Марії Монтессорі, фундаментальною є вимога мати в групі лише 
один примірник дидактичного матеріалу.  

Важливу роль для розвитку самостійності дитини відіграє можливість 
самоконтролю, яка міститься в матеріалі. Наприклад, пролита вода, розсипане зерно 
залишаються на столі. Тож діти можуть помітити помилку та виправити її самостійно. 
Саме тому Монтессорі-матеріали називають автодидактичними. Вони звільняють 
педагога від необхідності оцінювати дії дитини, визначати, що вона зробила 
правильно, а що ні. Дорослому потрібно лише ознайомити вихованця зі способами 
самоконтролю. 

Матриця проведення демонстрації: 
1. Ретельно підготуйте матеріал, продумайте всі складові 
2. Розмістіть дитину – правшу ліворуч від себе, шульгу – праворуч 
3. Запросіть дитину до роботи 
4. Продемонструйте дії чітко та впевнено, дотримуйтесь матриці виконання 
5.  Створіть позитивну атмосферу, виявляйте повагу до особистості дитини 
6. Підтримуйте постійний контакт очей педагога й дитини 
7. Використовуйте мінімальну кількість слів під час демонстрації 
8. Створіть ситуацію успіху 
9. Зробіть результат кульмінацією демонстрації, щоб дитина пораділа, що 

робота правильно виконана 
10. Доведіть демонстрацію до завершення 
11. Поверніть матеріал на місце, доукомплектуйте його за потребою. 
Під час демонстрації виконання певної роботи, завжди виконуйте дії в певній 

послідовності. Наприклад, щоб продемонструвати переливання води з кухля в 
кухоль, принесіть тацю з матеріалами, виставте їх на стіл, попрацюйте, 
проконтролюйте помилки, повторіть вправу, поверніть тацю з матеріалом на місце. 
Проста демонстрація, яка триває лише три хвилини, містить багато послідовних 
кроків.  

Для того щоб оптимально планувати роботу з дітьми, як уже раніше зазначали 
використовуємо метод спостереження. Зокрема, визначаємо, чим цікавиться дитина, 
які базові навички самообслуговування в неї вже сформовані. Відтак плануємо 
демонстрацію відповідних матер,іалів.  

Розпочинаємо із вправ, що готують дитину до роботи в групі, – як ходити по 
кімнаті, як носити предмети, як піднімати й нести стілець, як надягати фартух, як 
користуватися шафою тощо. Надалі проведимо демонстрацію базових вправ, які 
формують побутові навички – мити руки, пересипати, переливати, складати 
серветки, віджимати воду губкою, витирати пил, прибирати сміття зі столу тощо. 
Поступово додаємо складніші дії: пересипати ложкою, переливати воду піпеткою, 
працювати з рамками з різними видами застібок, прати білизну, доглядати за 
кімнатними рослинами тощо. Усі вправи мають бути обґрунтовані й містити відповідь 
на запитання: «Для чого ми це робимо?»  

Отож, які матеріали демонструвати, вирішуємо спираючись на спостереження 
за діяльністю дітей. Результати спостережень фіксує асистент вихователя в 
щоденнику спостережень, зокрема звертає увагу на її інтереси, темп розвитку, 
потреби тощо. Відтак кожного дня вихователь та асистент вихователя підбиває 
підсумки та визначає напрями подальшої роботи.  

Насамкінець зазначимо, що в центрі методики Марії Монтессорі – дитина. 
Тому, щоб ця методика працювала, педагоги мають надати дитині свободу дій. Так, 
саме у такій формі роботи діти використовують можливість робити вибір і 
відстоювати власну позицію, а головне вчаться домовлятися, чути один одного та 
мати повагу до чужих поглядів. 
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СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО 

РОЗВИТКУ В УМОВАХ РОБОТИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ГРУПИ 
 

Анотація: На сучасному етапі розвитку суспільства перед педагогами 
постало чимало проблем, що потребують негайного вирішення. Визнання нашою 
державою Конвенції ООН про права дитини посилило увагу громадськості до 
проблем дітей з вадами розвитку, створення найсприятливіших умов їхньої 
соціальної адаптації, включення їх у систему сучасних суспільних відносин. Надання 
своєчасної комплексної допомоги дітям з різними психофізичними вадами, в тому 
числі й затримкою психічного розвитку, вдосконалення освіти цієї категорії дітей 
в системі закладів суспільного виховання, забезпечення їхньої повноцінної 
життєдіяльності та соціальної адаптації є нагальною потребою сучасності. З 
огляду на підвищені вимоги до суспільного виховання проблема навчання дітей із 
затримкою психічного розвитку дуже важлива. 

Ключові слова: ЗПР (затримка психічного розвитку), інклюзія, соціалізація, 
адаптація, корекція, комунікація, команда супроводу. 

У Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI століття), Законі 
України «Про освіту», «Національній доктрині розвитку освіти» та інших урядових 
документах засвідчується важливість питання удосконалення організації й змісту 
питань спеціальної освіти, надання своєчасної комплексної допомоги дітям з різними 
психофізичними вадами, в тому числі й затримкою психічного розвитку. В них 
наголошується на необхідності вдосконалення освіти цієї категорії дітей в системі 
закладів суспільного виховання, забезпечення їхньої повноцінної життєдіяльності та 
соціальної адаптації. З огляду на підвищені вимоги до суспільного виховання 
проблема навчання дітей із затримкою психічного розвитку дуже важлива. 

У сучасному світі проблема соціального розвитку підростаючого покоління стає 
однією з актуальних. Батьки та педагоги як ніколи раніше стурбовані тим, що 
потрібно стежити, щоб дитина, яка входить у цей світ, стала впевненою, щасливою, 
розумною, доброю і успішною. 

Саме в дитинстві відбувається дозрівання людини, здатної гармонійно і 
ефективно адаптуватися до мінливого соціального середовища і виділити своє «Я» 
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серед інших людей. Соціальний розвиток об'єднує процеси соціалізації та 
індивідуалізації, занурюючи дитину не тільки в предметний світ, а й в соціальний 
простір відносин через спілкування з близькими дорослими та з однолітками. 
Особливо важливі в цьому відношенні ранні етапи розвитку дитини, коли 
закладаються основи соціальних зв'язків, відносин із суспільством і відбувається її 
соціальне становлення. 

На думку Виготського Л. С. фізичний або психічний дефект у дитини створює 
основу для виникнення перешкод у розвитку її спілкування з оточуючими, у 
встановленні широких соціальних зв'язків, що є несприятливим фактором, перш за 
все особистісного розвитку. Порушує нормальне вростання дитини в культуру. 
Особливе місце серед дошкільнят з порушеннями розвитку займає затримка 
психічного розвитку (ЗПР). Як правило, включення таких дітей в соціальне життя 
відбувається болісно. Психологи, медики, які вивчають дітей із затримкою психічного 
розвитку, відзначають, що у них значно ослаблені «соціальні можливості 
особистості», низька потреба в спілкуванні, що поєднується з дезадаптивною 
формами взаємодії – відчуженням, униканням або конфліктом (Ковальов В. В, 
Коробейников І. А., Лебединська К. С., Лубовский В. І., Шипицина Л. М. та ін.). 
Педагоги звертають увагу на те, що найважча педагогічна проблема в роботі з цими 
дітьми – їх соціалізація. Дитина з ЗПР насилу виділяє однолітка як об'єкт для 
взаємодії, тривалий час засвоює правила поведінки, не проявляє ініціативи в 
організації взаємодії з оточуючими людьми. Специфічні особливості соціалізації 
дітей, що мають ЗПР, дозволяють включити дану категорію дітей в так звану групу 
соціального ризику. Тому проблеми розвитку різних форм взаємодії з однолітками і 
дорослими у дітей з ЗПР, оволодіння ними комунікативними вміннями та навичками 
набуває особливої значущості. Затримка психічного розвитку значною мірою 
пов'язана з соціальним фактором і часто тимчасова (має місце тенденція в бік повної 
реабілітації). Темп і якість реабілітації багато в чому залежить від зовнішніх чинників, 
зокрема, від впливу суспільства. Саме суспільство вже підійшло до зміни свого 
ставлення до дітей цієї категорії. Діти з ЗПР можуть і повинні навчатися і 
виховуватися поза ізольованих корекційних установ. Перебування в них обмежує 
можливість контактів зі звичайно розвиваючимися однолітками, відриває дітей від 
соціуму, позбавляє можливості орієнтуватися на звичайний розвиток і ускладнює 
формування їх готовності до подолання життєвих труднощів, що порушує соціальну 
адаптацію та реабілітацію. Більшість вчених і практиків визнає, що для успішного 
вирішення проблеми виховання і навчання дітей з відхиленнями у розвитку 
необхідно проводити їх соціальну адаптацію в умовах інтеграції [2]. 

Дошкільній вік є найбільш сензитивним періодом у розвитку дитини, так як 
розширюються межі життя: дитина входить у різні суспільства, стає членом більш 
широкої соціальної групи. Ця обставина диктує необхідність роботи над якістю 
соціальної адаптації дітей з ЗПР на ранніх стадіях. 

Адаптація до соціуму вимагає від дитини підпорядкування своїх індивідуальних 
бажань нормам і заборонам дошкільного закладу. Соціальна адаптація – це стан 
гармонії між індивідом і соціальним середовищем. Для того, щоб жити серед інших 
людей, відчувати себе комфортно в соціумі, бути прийнятим і зрозумілим цими 
іншими, дуже важливо вміти розуміти і відчувати їх емоційно-психічні стани, 
адекватно на них реагувати. Подібна поведінка вимагає вміння помічати, 
розпізнавати стан іншого, володіння "мовою" емоцій, тобто формування емоційних 
здібностей. 

Актуальність питання обумовлена існуючим протиріччям між багаторічною 
практикою виховання і навчання дітей з проблемами в психічному розвитку в 
спеціалізованих установах та виниклу принципову необхідністю соціалізації цих дітей 
через ранню інтеграцію в соціум. Прагнення знайти шляхи вирішення цієї 
суперечності спонукали до висвітлення даного питання [4]. 
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Інклюзивна група дошкільного закладу є першим дитячим суспільством, де 
виникає сюжетно-рольова гра, де дитина-дошкільник набуває початкового 
соціального досвіду контактування з однолітками, що сприяє формуванню його 
поглядів та поведінки, засвоєнню моделей для наслідування і виробленню ціннісних 
установок. 

Дошкільний період надзвичайно значущий для входження дитини у світ 
соціальних відносин, для процесу її соціалізації. Соціальний досвід набувається 
дитиною в спілкуванні і залежить від різноманітних соціальних відносин, які йому 
надаються найближчим оточенням. Засвоєння дитиною загальнолюдського досвіду, 
накопиченого попередніми поколіннями, відбувається тільки в спільній діяльності і 
спілкуванні з іншими людьми. Саме так дитина опановує мову, новими знаннями та 
вміннями, у неї формуються власні переконання, духовні цінності і потреби, 
закладається характер. 

Аналіз процесу соціалізації як педагогічного явища дозволяє представити його 
вміст у вигляді структури, що включає ряд взаємопов'язаних компонентів: 

- комунікативний компонент – оволодіння мовою, 
- пізнавальний компонент – освоєння певним колом знань про навколишню 

дійсність, 
- поведінковий компонент – засвоєння дитиною моделі поведінки, 
- ціннісний компонент – відношення дитини до цінностей суспільства. 
Соціальний розвиток здійснюється двома шляхами: в ході стихійноїї взаємодії 

дитини з соціальною дійсністю і навколишнім світом та в процесі цілеспрямованого 
залучення дитини до соціальної культури. Другий шлях соціального розвитку 
здійснюється за допомогою цілеспрямованї освіти, змістом якої є різні аспекти 
соціальної культури [8]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що процес соціалізації являє собою 
складне явище, в ході якого відбувається засвоєння дитиною об'єктивно заданих 
норм людського співжиття і постійне відкриття, утвердження себе як соціального 
суб'єкта, вимагає створення певних умов організації життя дитини, насиченого 
позитивними емоціями, різноманітною діяльністю, високим інтелектуальним 
потенціалом навколишнього середовища і спілкування. 

Основна частина: Порушення розумового розвитку – досить складна і, 
одночасно, недостатньо вивчена на сьогодні особливість перебігу розвитку дитини.  

Відомо, що однією із першопричин порушення розумового розвитку є органічне 
ураження головного мозку плоду у внутрішньоутробний період розвитку. Але ця 
особливість дитини не обмежує її можливості розвиватися та жити у суспільстві і 
мати власні перспективи. 

Як правило, вторинним порушенням у дошкільнят з ЗПР є порушення мовної 
функції: загальне недорозвинення мови (ЗНМ), фонетико-фонематичні порушення 
мови (ФФНМ), дислалія, дизартрія і тощо. 

Діти із ЗПР відрізняються своєрідністю мовленнєвого розвитку. Це 
проявляється як у затримці темпу розвитку окремих сторін мовлення, так і в 
характері недоліків мовленнєвого розвитку. Імпресивна сторона мовлення 
характеризується недостатньою диференціацією сприйняття мовленнєвих звуків, 
відтінків мовлення (у 75 % спостерігаються труднощі в диференціації звуків).  

Для експресивної сторони мовлення характерні бідний словниковий запас, 
порушення звуковимови, недостатня сформованість лексико-граматичної будови 
мовлення, наявність аграматизмів, дефекту артикуляційного апарату (у 55 % 
відзначається недостатність мовленнєвої моторики: діти з труднощами утримують 
артикуляційну позу, м'язи мовлення напружені, насилу відбувається перемикання з 
однієї пози в іншу, у 45 % з них – дефекти будови зубного ряду). 

Мислення і мовлення – це складові інтелекту. Дослідження Виготського Л. С. 
свідчать, що мислення і мовлення, поєднуючись між собою у дорослої людини, в 
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генезисі мають різне підґрунтя. Цей факт спонукав психологів до вивчення, з одного 
боку, комунікативної функції мовлення та виділення невербальних засобів 
спілкування, що мають суттєве значення для засвоєння людиною мови і мовлення. З 
іншого боку, були з'ясовані домовленнєві форми мислення: наочно-дійове та наочно-
образне [12]. 

Крик, лепет і навіть перші слова дитини – етапи розвитку мовлення, що майже 
не пов'язані з інтелектом. На цьому етапі мовлення дитини є емоційно-експресивною 
й комунікативною формами поведінки, тобто засобом почуттів. Протягом першого 
року життя розвиток мовлення мас підготовчий характер. Спочатку формується 
фонематичний слух, який закладається задовго до того, як дитина починає 
користуватися мовленням і самостійно вимовляти слова. Цей слух є підґрунтям 
сприймання і частково пам'яті. 

До ознак своєрідної затримки мовленнєвого розвитку можна віднести процес 
вікового розвитку словотворення при ЗПР (Слепович Е. С.). Зазвичай процес 
бурхливого словотворення у дітей із нормальним розвитком закінчується до 
старшого дошкільного віку. У дітей із ЗПР цей процес затягується аж до кінця 
початкової школи. Діти нечутливі до норм вживання мови, використовують атипові 
граматичні форми, що мають характер неологізмів. У розумово відсталих дітей цей 
період зовсім відсутній. Неологізми дітей із ЗПР мають свою специфіку: це можуть 
бути слова – «осколки» («стриб» – від стрибати, «фарб» – від фарбувати; 
несподіване поєднання морфем («копалка» – замість лопатка, «красник» – замість 
художник, маляр); своєрідне використання зменшувально-пестливих суфіксів «еньк», 
«ик» («моренька» – від море) [9]. 

Створення дітьми неологізмів свідчить про здатність їх до виділення значень 
коренів слів і використанню закономірностей рідної мови для побудови нових слів. 
Серед помилок звуковимови у дітей із ЗПР переважають порушення свистячих (с, з) і 
сонорних звуків (м, н, л, р), тоді як у дітей із нормальним розвитком 5-9 років частіше 
спостерігається порушення вимови звуків і шиплячих (ш, ж, ч, щ). Порушення вимови 
свистячих пов'язують переважно з порушенням мовленнєво-слухового аналізу. 
Лексична сторона мовлення знаходиться в тісній залежності від загального рівня 
пізнавального розвитку дитини. У зв'язку зі зниженою пізнавальною активністю у 
дітей із ЗПР відзначається бідний словниковий запас, що відображає неточні 
уявлення про навколишній світ. Мовлення складається в основному з іменників і 
дієслів, прикметники використовуються тільки для позначення видимих властивостей 
предметів. Зв'язок слова з предметом нестійкий. Діти не можуть використовувати 
антонімічні та синонімічні засоби мовлення, при цьому великі труднощі викликає 
підбір синонімів. Психолого-педагогічний аспект характеризується: 

- порушенням загальної і тонкої моторики, страждає техніка рухів і рухові якості 
(швидкість, спритність, сила, точність, координація); 

- порушення в розвитку вищих психічних функцій: пам'яті, уваги, мислення;  
- загальне недорозвинення мови – дефекти звуковимови, недоліки 

фонематичного сприйняття, граматичного ладу мовлення, обмежений словниковий 
запас; 

- низький розвиток ігрової діяльності; 
- несформовані всі структурні компоненти навчальної діяльності. 
Таким чином, аналізуючи особливості психічного розвитку даної категорії дітей, 

можна зробити наступний висновок:затримка психічного розвитку зачіпає всю 
психічну сферу дитини, і, по суті, є системним дефектом. Тому процес навчання і 
виховання повинен вибудовуватися з позицій системного підходу. Необхідно 
сформувати повноцінний базис для формування вищих психічних функцій і 
забезпечити спеціальні психолого-педагогічні умови, необхідні для їх формування. 
Для успішності соціального розвитку дитини необхідно, щоб його спілкування з 
найближчим дорослим оточенням було дІалогІчним [10]. 
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Дитячий садок відіграє важливу соціально-виховну роль у навчанні дітей. 
Взаємодіючи з колективом однолітків і дорослих, дошкільнята використовують 
необхідні вербальні засоби спілкування: пояснення, питання, вказівки, привітання та 
ін. У спілкуванні виникають більш-менш стійкі уявлення дитини про оточуючих і 
самого себе. Спілкування відіграє дуже істотну роль у становленні та розвитку 
самосвідомості. Процес особистісного розвитку дитини під впливом взаємин з 
оточуючими можна представити таким чином: у доступних для дитини видах 
діяльності утворюються відповідні форми спілкування, в яких дитиною засвоюються 
правила і норми людських відносин, розвиваються потреби, формуються інтереси і 
мотиви, які ведуть до подальшого розширення сфери спілкування і, отже, до появи 
нових можливостей для розвитку особистості.Основним видом роботи із дітьми в 
інклюзивній групі є корекційне заняття. Завдання його спрямовані на включення в 
роботу всіх систем аналізаторів. 

Схема побудови занять може відрізнятися від загальноприйнятої: 
 в організаційний момент занять включаються релаксаційні і психофізичні 

вправи, психогімнастика; 
 в ході занять передбачаються мімічні, голосові, дихальні, артикуляційні, 

фізичні вправи; 
 на кожному занятті ведеться робота над засвоєнням лексико-

граматичного ладу мови;  
 фізкультурні паузи і фізкультурні хвилинки несуть додаткове мовне 

навантаження, обумовлене темою заняття; 
 даються завдання на словотворення дітей; 
 передбачаються завдання на корекцію психофізичних функцій [13]. 
Особливістю роботи з дітьми даної категорії дошкільників та специфікою в 

організації роботи з корекції мовленнєвих порушень є обов'язкова наявність 
практичної діяльності, що поєднується з умілим використанням наочності і живого 
слова педагога. У своїй роботі я використовую розроблені досить ефективні 
методики корекції мовленнєвих порушень: дихальна, пальчикова, артикуляційна 
гімнастики, логоритмічні вправи, масаж, мнемотехніку, елементи пісочної терапії та 
багато іншого. Звертаючись до дитини, я говорю просто і зрозуміло, уникаю складних 
конструкцій, вживаю тільки ключові слова, говорю так, щоб дитині було легко 
зрозуміти. При кожній нагоді повторюю одні й ті самі прості слова і фрази. Важливо, 
щоб вираз обличчя та інтонації висловлювали те саме, що і слова. Відомо, що 
спілкування включає в себе не тільки розуміння усного мовлення: з інтонації і мови 
тіла співрозмовник отримує інформацію, важливу для розуміння повідомлення в 
цілому.  

Навчаючи дитину з ЗПР, я розбиваю завдання на маленькі кроки. Їй легше 
набувати нових навичок, якщо оволодіння ними буде відбуватися поетапно, 
невеликими кроками. Я не намагаюся навчити дитину нового виду діяльності за один 
прийом і дитина починає сама виконувати все, що від неї вимагають – спочатку під 
наглядом, а потім і самостійно. Починаючи навчання нових навичок, спочатку 
використовую прості і легкі завдання, а потім поступово підвищую рівень їхньої 
складності. На початку навчання використовую предмети, котрі дитині легко тримати 
в руці і якими легко діяти. Занадто великі предмети, як і замаленькі, для дитини 
незручні. Поступово збільшую участь дитини, поки нарешті вона не почне виконувати 
всі дії самостійно. Важливо при кожній нагоді викликати в неї відчуття радості за свої 
успіхи. Що більше полегшувати дитині завдання на початку навчання, то охочіше 
вона буде вчитися далі. 

Із чого починати? Я рекомендую, що починати слід з навчання дитини 
навичкам самообслуговування: користуватися горщиком, самостійно пити, їсти, 
умиватись, розчісуватись, чистити зуби, вдягатись і роздягатись – це додасть 
упевненості дитині і сприятиме її соціалізації. Паралельно з навчанням навичок 
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самообслуговування необхідно дитину розвивати сенсорно-моторно. По-перше, це 
доступно дитині, а по-друге, сприяє пізнавальному розвитку, оскільки розвиває 
відчуття та сприйняття, на основі яких у дитини в подальшому формуються такі 
пізнавальні процеси, як пам’ять, увага, мислення та мовлення [11]. 

Заняття проводжу у вигляді гри з дидактичними іграшками (мотрійками, 
пірамідками, кубиками-вкладками тощо), рухової гри, гри з правилами, що забезпечує 
виділення властивостей і відносин предметів. Вирішення завдань передують 
проведенню занять з конструювання, ліплення, малювання, оскільки дитина має 
виокремити властивості зображених предметів. Оскільки провідною діяльністю 
дошкільника є ігрова діяльність, усі заняття я проводжу не просто в ігровій формі, а 
ігровим методом. 

Я постійно звертаю увагу дитини до зовнішніх властивостей та якостей 
предметів, а саме: на зорових, тактильних та слухових подразниках формувати стійкі 
уявлення дітей про колір, фактуру, величину, температуру і таке інше Для цього 
дитині пропоную завдання на вибір за зразком і за словесною інструкцією («Дай таку 
саму квітку», «Знайди червону фігурку»). Якщо дитина вже виокремлює в предметі 
колір, форму, величину починаю формувати в неї систематизовані уявлення про 
зовнішні властивості предметів, про предмети навколишньої дійсності. 

Щоб навчання дітей з інтелектуальними порушеннями відбувалося успішно, у 
своїй роботі я застосовую спеціальні методи та прийоми навчання, що мають 
наочно-дійовий характер, демонструю дитині іграшки, посібники і, головне, способи 
дії з ними, супроводжуючи свої дії емоційними поясненнями. У роботі з 
дошкільниками застосовую: дії за наслідуванням, дії за зразком і вибір за зразком, 
«жестова інструкція», спільні дії дорослого і дитини. 

Розглянемо кожен із цих методів. Дошкільникам складно наслідувати дії 
дорослого. Для цього на занятті використовую спільні дії з дитиною (тобто руками 
дитини виконую завдання), і разом з поясненнями демонструю дії. Для того, щоб 
дитина могла опанувати способи дій з предметами за наслідуванням, мої мають бути 
повільними, демонстративними. Поступово дії за наслідуванням стають основним 
засобом надання дитині сенсорного досвіду, сумісні дії використовуються лише у 
випадках, коли дитина ще не готова до наслідування. Але є діти, яким складно діяти 
навіть за наслідуванням. У цих випадках я роблю повільно, поетапно, щоб дитина 
встигла побачити та визначити всі етапи дії. За утруднень можна користуватися 
вказівним жестом, щоб виділити потрібний предмет, показати, куди його потрібно 
пересунути. Цей прийом умовно називається жестовою інструкцією. Якщо дитина не 
діє і за допомогою жестової інструкції, скористуюся методом спільних дій: беру руки 
дитини у свої і разом з нею виконую потрібні дії. Обов’язково наочні і практичні 
методи мають поєднуватися зі словесною інструкцією, усним поясненням завдання, 
тому що слабкість операцій мислення, аналізу зокрема, – характерна риса 
дошкільнят з інтелектуальними порушеннями, і необхідно допомогти дитині виконати 
аналіз зразка: визначити складові будівлі, знайти серед іграшок необхідну деталь (за 
зразком), допомогти визначити розташування частин, порівняти з початковим 
зразком будинку «такий – не такий». У своїй роботі я використовую такі принципи 
корекції : 

1. Єдність діагностики й корекції; 
2. Встановлення доброзичливої, довірливої, підтримуючої, оптимістичної 

атмосфери спілкування, емпатійне ставлення до дитини; 
3. Психокорекція проводиться у зоні найближчого розвитку; 
4. Корекція й навчання повинні орієнтуватись на індивідуальні темпи психічного 

розвитку; 
5. Принцип «заміщаючого онтогенезу». Корекційна робота має починатися від 

тієї «точки», після якої почалось відхилення від ідеальної програми розвитку і 
відтворювати усі закономірності останнього; 
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6. Врахування вікових та індивідуальних особливостей дитини; 
7. Врахування структури дефекту конкретної дитини та особливостей її 

соціальної ситуації розвитку; 
8. Спрямованість корекційної роботи «зверху донизу», тобто на створення 

оптимальних умов для розвитку вищих психічних функцій, за рахунок яких будуть 
компенсовані недоліки елементарних психічних процесів; 

9. Дуже важливо, щоб корекція розвитку мала випереджувальний характер. 
Вона має бути спрямованою не на тренування й удосконалення того, що вже досягнуто 
дитиною, а на активне формування того, що повинно бути досягнуто у найближчій 
перспективі відповідно до законів вікового розвитку і становлення індивідуальності; 

10. Урахування системності розвитку в корекційній практиці;  
11. Урахування компенсаторних можливостей дитини та ставлення до власного 

дефекту. Створення атмосфери оптимізму, довіри, прагнення досягнень у розвитку; 
12. Забезпечення позитивної мотивації до розвитку і самовдосконалення [11]. 
Висновок 
Діти із затримкою психічного розвитку, які навчаються в інклюзивній групі 

нашого дошкільного закладу, швидше досягають успіхів в соціалізації. Я, як вчитель-
логопед спільно з іншими педагогами з команди супроводу здійснюю корекцію, тобто 
виправлення відставань у розвитку дітей. Корекція мовлення виступає необхідною 
умовою ефективного навчання та виховання цієї категорії дітей. Разом навчання, 
виховання та корекція забезпечують компенсаторний шлях розвитку дитини в 
напрямку попередження її дисгармонійності, уповільненості та віддаленості від 
норми. І чим раніше розпочата така робота, тим вагоміший її результат. Проведення 
занять корекційної спрямованості показало, що позитивний результат може бути 
отриманий лише при системній роботі. 

Саме взаємодоповнюваність професіональних позицій і знань спеціалістів 
команди супроводу у підході до дитини, тісна співпраця на різних етапах роботи 
забезпечують продуктивність корекційної роботи з дітьми, з особливими освітніми 
потребами. Завдання команди супроводу полягає не лише у плануванні лінії 
психічного розвитку, оскільки будь-яке організоване навчання є розвивальним, а в 
допомозі кожній дитині удосконалити її індивідуальні здібності, розвивати її як 
неповторну особистість. Роль педагога полягає в забезпеченні ситуацій успіху і 
позитивних емоцій дітей у процесі навчання. Необхідно створити умови в інклюзивній 
групі для індивідуальної діяльності, а значить – корекції та особистісного розвитку 
дитини та соціалізації її у суспільство. 
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