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ВВииззннааччааллььннуу  ссииллуу

ппррииррооддннооїї  ппііззннаа��

ввааллььннооїї  ааккттииввннооссттіі

ддииттииннии  ппііддккрреессллююєє

ввиисслліівв  ГГааллііллееоо  ГГаа��

ллііллееяя::  ""ММии  ннііччооггоо

ннее  ммоожжееммоо  ннааввччии��

ттии  ллююддииннуу,,  ммии

ттііллььккии  ммоожжееммоо

ссттввооррииттии  ууммооввии,,

щщообб  ввооннаа  ннааввччии��

ллаассяя  ууссььооггоо  ссааммаа""..

ЧЧии  ззммоожжееммоо  ппііддіійй��

ттии,,   ннаарреешшттіі ,,   ддоо

ппррооббллееммии  ооссввііттии  зз

ууррааххуувваанннняямм  цціієєїї

ппррииннццииппооввооїї,,  ввии��

ззннааччааллььннооїї  ппооззииццііїї  ––

ввіідд  ццььооггоо  ззааллеежжаа��

ттииммее  ооннооввллеенннняя

рроолліі  ппееддааггооггаа  яякк

ссааддііввннииккаа,,  яяккиийй

ооппііккууєєттььссяя  ччууддооввии��

ммии  вврроожжааяяммии..

ЧЧииттааййттее  вв  ццььооммуу

ннооммеерріі  ""ППММ"" ппрроо

ііннннооввааццііййнніі  ппррооццее��

ссии  вв  ддоошшккііллььнніійй  оосс��

ввііттіі  ППооллттааввщщииннии..

Любити дитину:  створювати умови для її
саморозвитку, формування життєвої компетент�
ності,  ціннісних орієнтирів, навичок здорового
способу життя, відкритого ставлення до людей
навколо. 

ДДоошшккііллььнниийй  ззааккллаадд –– справжній рідний дім
для вашого малюка. 

ККоожжннаа  ддииттииннаа – наша дитина.
Допомагаємо задоволенню природних за�

питів дитини, занурюємо її в атмосферу при�
хильного ставлення до людей, творчого сприй�
мання довкілля.

Дотримуємося принципу повноцінної спів�
праці із сім'єю кожної дитини. 

–– Ура! Рухаюсь, пізнаю, навчаюсь.
Займаюсь тим, що цікаво для мене
сьогодні.

–– Я навчаюсь бути здоровим. Здо�
ров'я –– це те, чим я пишаюся. 
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Стратегічні завдання реформування
системи освіти України потребують ново�
го бачення можливостей поліпшення її
якості та організації. Відповідно, акту�
альною стає потреба у розробленні нових
підходів до організації процесу навчання
з метою розкриття потенційних можли�
востей кожної особистості. Такі підходи
головно передбачають оптимальний вибір
цілей навчання і, відповідно, створення
документа нового типу – курикулуму.

Курикулум не схожий на навчальну програму,
оскільки містить багато компонентів, що визнача�
ють нові взаємовідносини вчителя з учнями; спів�
відношення нових методичних принципів з відпо�
відним навчальним матеріалом; сучасні моделі і
засоби навчання; систему й принципи контролю
та оцінки; чітке визначення цілей навчання.

Вихідні цілі навчання реалізуються у
конкретних педагогічних цілях. Вони
покликані окреслити те, що саме має
сформуватися в людині на певному етапі
її освітнього розвитку або у процесі ви�
вчення того чи іншого навчального пред�
мета. Означені цілі не є сталими та пос�
тійними, вони щоразу уточнюються й
оновлюються відповідно до розвитку
змісту, форм і методів навчання.

Проблему визначення цілей навчаль�
ної діяльності в контексті формування
курикулуму досліджували М.Адлер,
В.Гузєєв, В.Загвязинський, А.Келлі,
Т.Кошманова, С.Максименко, О.Матвієн�
ко та ін. Вони зверталися до загальних

питань цілевизначення, особливостей
планування навчальної діяльності на
уроці, вивчали причини розриву між тео�
рією (як саме визначено цілі) і практикою
(у який спосіб цілі реалізовано). Мета на�
шої роботи – проаналізувати традицій�
ний та діяльнісний підходи до визначен�
ня мети уроку і обґрунтувати можливості
їх творчого застосування у процесі нав�
чання з огляду на ефективність, прак�
тичність та відповідність головним заса�
дам національного курикулуму.

Тривалий час функція цілевизначення
була певною мірою поза межами педаго�
гічної науки, її виконували відповідно до
директив згори. Визначення цілей зводи�
ли головно до побудови ідеологічно адап�
тованих "моделей особистості", де на пер�
шому місці було прийняття панівних у
суспільстві політичних ідеалів та ціннос�
тей. Більшість учителів на практиці роз�
глядали цілевизначення на уроці як спо�
сіб організації навчальної діяльності, що
підвищує її результативність. Акценту�
вали на тому, що мета діяльності повинна
бути чинником, що активізує довільну
увагу, оскільки учень не може обирати
собі заняття, а повинен займатися відпо�
відною роботою у певний момент [9, с. 17].

Процес цілевизначення був поклика�
ний зосередити увагу на ефективному
управлінні діяльністю учня, а отже, за�
безпечити зібраність, зосередженість,
зрозумілість і чіткість матеріалу, що
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Проаналізовано особливості визначення цілей та очікуваних результатів уроку, їх співввідношення
у контексті традиційного та діяльнісного підходів. Обґрунтовано важливість цільового компонен!
та в структурі змісту освіти як одного з чинників розвитку національного курикулуму. Наголоше!
но на вмінні методично грамотно визначати мету/цільові завдання/очікувані результати уроку
для успішної мотивації учнів до навчальної діяльності.

Проанализированы особенности постановки целей и ожидаемых результатов урока, их соотноше!
ние в контексте традиционнного и деятельностного подходов. Обоснована значимость целевого
компонента в структуре содержания образования как одного из факторов развития националь!
ного куррикулума. Акцентировано на умении методически грамотно определять цель/целевые за!
дания/ожидаемые результаты урока для успешной мотивации учеников в процессе учебной дея!
тельности.

The author analyses the issue of lesson’s aim and expected results defining, their correlation in the context
of traditional and experiential approaches to curriculum development. He stresses the significance of core
component in the structure of curriculum as one of the means of national curriculum development and ba!
ses his arguments on the imptance of skillful educational tasks expected results defining to motivate student
successful educational activity.

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ЦІЛЕЙ І
ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ УРОКУ У ПРОЦЕСІ
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО КУРИКУЛУМУ

О.В.Караманов

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
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ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
Наприклад, яким чином конкретизувати мету
"прищепити любов до математики" або "вихова�
ти любов до літератури". У цій ситуації в шкільній
практиці наявні два типові недоліки у процесі
визначення цілей навчання. З одного боку, цілі
нерідко формулюють у термінах певних розділів
чи параграфів програмного матеріалу ("поясни�
ти головні положення теорії еволюції", "провести
дослід з електроскопом"). У такому випадку не
зрозуміло, для чого вивчають той чи інший мате�
ріал, які поняття чи уміння закладають в учнів, у
чому саме виявляється зростання учня, досягнен�
ня ним якісно нового рівня розуміння навчально�
го матеріалу.

З іншого боку, цілі нерідко визначають
у занадто узагальненому вигляді ("розви�
нути критичне мислення", "розширювати
кругозір", "навчити розв'язувати задачі").
Однак людина вивчає не загальний метод
мислення і розвиває не критичне мислен�
ня взагалі. З огляду на це цілі навчання
повинні бути докладними, конкретними
для кожного виду знань, умінь і рис осо�
бистості [7, с. 13].

До типових помилок під час форму�
лювання цілей (запланованих результа�
тів навчання) можна віднести такі:

цілі ототожнюють із змістом навчан�
ня; 

формулювання цілей є занадто за�
гальним, практично беззмістовним, нере�
алістичним і пов'язане з невизначеним
майбутнім;

цілі належать до педагогічної, а не до
навчальної діяльності учнів;

формулювання цілей відображає, що
учень робитиме під час заняття, а не те,
яким він стане після заняття.

Отже, проблема полягає в тому, щоб
знайти такий спосіб визначення цілей
навчання, у процесі застосування якого
вчитель зміг би однозначно співвіднести
реальний результат навчання із заплано�
ваною метою. Сформульованим відповід�
но до традиційного підходу цілям прита�
манний занадто узагальнений характер.
Відповідно вони не можуть бути орієнти�
ром для щоденної роботи у класі: для
вчителя важливе визначення конкрет�
них, повсякденних цільових завдань.

Ефективність реалізації діяльнісного
підходу безпосередньо залежить від умов
упровадження в Україні головних поло�
жень особистісно зорієнтованого навчан�
ня. Це є нелегким завданням, оскільки
зміст національного курикулуму визна�
чають освітні стандарти та програми з
усіх навчальних предметів, які доволі
часто не відповідають сучасним вимогам
з огляду на свою застарілість. Наприк�
лад, у США також постійно наголошують
на великому розриві між реальністю
практики та очікуваннями теорії. Це пе�
редбачає формування нового педагогіч�

сприймається, швидке і якісне виконання
навчального завдання. Мету трактували
як конкретне, точне визначення майбут�
ньої діяльності, однак важко було переві�
рити, чи сприйнята вона учнями.

Згаданий підхід, який ми умовно на�
звемо традиційним, застосовують у віт�
чизняній школі впродовж кількох остан�
ніх десятиліть. На нашу думку, він не є
цілком прийнятним для школи сучасної,
оскільки не дає змоги певною мірою пере�
вірити результати навчальної діяльності
учнів, ґрунтується на засадах біхевіориз�
му (зведення роботи на уроці до за�
пам'ятовування інформації) та не бере до
уваги вимог особистісно зорієнтованої ос�
віти, спрямованих на взаємодію вчителя і
учня. 

Актуальним слід визначити діяльніс�
ний підхід, що є одним із найефективні�
ших у процесі визначення конкретних
навчальних цілей і вирізняється прак�
тичністю. Під час його застосування у
процесі визначення цілей конкретного
навчального заняття активно застосову�
ють різноманітні таксономії педагогічних
цілей (теорії класифікації та системати�
зації об'єктів, які зазвичай мають ієрар�
хічну побудову), зокрема, таксономію
Б.Блума, а також підходи Мейджера,
Грунлунда та інших дослідників.

Конкретні педагогічні цілі взаємо�
пов'язані з діяльнісними цілями, які учи�
тель ставить у процесі реалізації програ�
ми навчально�виховної роботи в умовах
конкретної школи і класу. Діяльнісні цілі
найрухливіші, наймінливіші та найдина�
мічніші. Їх завжди визначають відповідно
до тих педагогічних ситуацій, із якими
має справу викладач�практик.

Можна визначити такі найважливіші
функції цілей у навчанні:

конструювання, у якій слід виокре�
мити прогнозування й планування на�
вчального процесу;

відбору оптимального змісту, адек�
ватного виявленим цільовим орієнтирам;

технологічну, що передбачає визна�
чення методів, прийомів, адекватних ці�
лям;

перспективну розвивальну, оскільки
бачення цілей уроку дає змогу учням орі�
єнтуватися у майбутній діяльності, бачи�
ти її системно.

Науково обґрунтовані цілі, прийняті і
усвідомлені учнями, забезпечують осо�
бистісну спрямованість процесу навчан�
ня. Однак найбільші труднощі під час
визначення мети уроку виникають зде�
більшого у процесі її конкретизації мо�
вою діяльнісних цілей.
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навчальні категорії охоплюють три го�
ловні елементи:

положення про навчальну поведінку
учня, яку можна простежити з боку учня,
що доводить виконане завдання;

опис умов, за яких виникне очікува�
на поведінка учня;

опис певного рівня поведінки учня,
що доводить виконане завдання.

Положення про навчальну поведінку
учня фактично є очікуваним результатом
виконаного завдання. Під час формулю�
вання діяльнісних цілей учитель повинен
вживати активні дієслова, які означати�
муть, що саме учень повинен зробити, ви�
конати чи створити, наприклад, НАЗВА�
ТИ* НАПИСАТИ* ВИЗНАЧИТИ* КЛА�
СИФІКУВАТИ* ОХАРАКТЕРИЗУВА�
ТИ* ВМІТИ* тощо. Ці дієслова дають
змогу простежити й ефективно оцінити
досягнутий результат. Водночас такі ді�
єслова, як ЗНАТИ* ОЗНАЙОМИТИ*
РОЗУМІТИ* АНАЛІЗУВАТИ* ОЦІНИ�
ТИ не є дієвими. Проте, зазначимо, їх до�
сить широко використовують під час
формулювання загальних стандартів
навчання або загальної мети навчання на
національному рівні [2, с. 28 – 29].

У ході формування головних завдань
національного курикулуму ми повинні
виходити з концептуалізації змісту ді�
яльності вчителя, зосереджуючи увагу
на потребах учителя у відповідних про�
фесійно�педагогічних знаннях і вміннях.
Відповідно, позиція учнів під час засвоєн�
ня цих знань та умінь не повинна бути
пасивно�репродуктивною, а спрямована
на активну взаємодію між ними, що пе�
редбачатиме застосування особистісно
зорієнтованого підходу та інтерактивних
методів у процесі навчання. Така взаємо�
дія забезпечить не лише ефективність
сприйняття дидактичного матеріалу, а й
дасть змогу учням "оцінювати відповід�
ність реалій навчальної діяльності влас�
ним пізнавальним потребам, комуніка�
тивну взаємодію з однолітками та роз�
криття власної індивідуальності" [4,
с. 197].

Отже, такі формулювання, як "одер�
жати систематизовані знання про ме�
тали" або "формувати у дітей образне
мислення" не будуть цілями, оскільки
визначають лише напрям діяльності, а не
її кінцевий результат – продукт освітньої
діяльності. Він обов'язково повинен пе�
редбачати спільну діяльність учнів на
шляху до розв'язання певної проблеми,
пошуку правильної відповіді на запитан�
ня тощо. Нижченаведені цільові завдання
передбачають кінцевий продукт діяль�
ності учнів, який можна продіагностува�
ти та оцінити:

ФФІІЛЛООССООФФІІЯЯ ООССВВІІТТИИ
ного мислення, головними елементами
якого виступають гнучкість, альтерна�
тивність, креативність, тобто здібність
знаходити у конкретних педагогічних си�
туаціях різноманітні варіанти їх
розв'язання, усвідомлення закономірнос�
тей і принципів педагогічного процесу,
передбачення результатів педагогічної
діяльності [5, с. 22].

Ми вважаємо, що суттєвою допомогою
у процесі формування курикулуму мо�
жуть виступити конструктивістське ба�
чення процесу навчання, що активно зас�
тосовується у соціології, антропології,
когнітивній психології. Головна ідея конс�
труктивізму – створення учнями власно�
го знання на основі попередньо набутого
досвіду та засвоєних знань.

Діяльнісний підхід ураховує традиційні навчаль�
ну, виховну та розвивальну мету, однак наголо�
шує на результативності конкретної діяльності
вчителя на уроці. Відповідно, структура форму�
лювання цілей матиме такий вигляд: МЕТА УРО�
КУ – ЦІЛЬОВІ ЗАВДАННЯ (ДІЯЛЬНІСНІ ЦІЛІ) –
ті, які спостерігаються; ті, які вимірюються; ті, які
вимірюються критеріально – ОЧІКУВАНІ РЕ�
ЗУЛЬТАТИ [3, с. 21].

Під цільовими завданнями ми розуміє�
мо діяльнісні цілі, уявлення про очікувані
досягнення учнів. У процесі їх формулю�
вання не слід просто описувати зміст
курсу замість очікуваних результатів
навчання, оскільки досягнення передба�
чають поведінку й конкретну діяльність
учнів на уроці. Навчання можна уявити
як сукупність трьох категорій: завдань –
процесу навчання – оцінювання досягну�
тих результатів (відповідно до поставле�
них завдань): ДІЯЛЬНІСНА ЦІЛЬ – ОЦІ�
НЮВАННЯ – СТРАТЕГІЇ [6, с. 200].

Діяльнісний підхід передбачає визна�
чення цілей, виконання яких можливе під
час проведення конкретних навчальних
занять. Зауважимо, що виховні й розви�
вальні цілі не можуть бути реалізовані
впродовж одного заняття, їх досить важ�
ко визначити діагностично та сформулю�
вати відповідні еталони у критеріально�
му вигляді для практичної діяльності пе�
дагога.

Сьогодні можна запропонувати формулювати
виховні й розвивальні цілі не для кожного занят�
тя, а під час планування системи уроків. У такий
спосіб цілі на кожному занятті виконуватимуть
орієнтувальну функцію. Таких сформованих ці�
лей повинно бути небагато. Під час їх визначен�
ня важливо брати до уваги два чинники: виховні
та розвивальні можливості змісту навчального
матеріалу та особливості розвитку класу (вікові,
інтелектуальні, моральні тощо). 

Урахування вищезазначеного підходу
передбачає, що в разі формулювання



відкриттів, нових поглядів на явище чи
предмет, який вони вивчають" [4, с. 198].

Успішність оволодіння уміннями педа�
гогічного цілевизначення можна визначи�
ти за такими рівнями: знання педагогіч�
ної теорії з проблем цілевизначення,
знання і володіння понятійним апаратом
теми, навичками набуття досвіду вирі�
шення педагогічних завдань і ситуацій
тощо.

Діяльнісний підхід створює можливість надання
учневі набагато більшого обсягу дидактичних
функцій, зокрема, залучення до процесів ціле�
визначення, відбору змісту освіти, оцінення ре�
зультатів, вибору форми спілкування з учителем
тощо.

Аналізуючи програми для загальноос�
вітніх навчальних закладів з історії Ук�
раїни та всесвітньої історії крізь призму
формулювання очікуваних результатів
навчання, не можна не відзначити окре�
мих позитивних характеристик, коли
зміст курсів "інтегрує соціальну, еконо�
мічну, політичну й духовну історію та
висвітлює тісний взаємозв'язок усіх сфер
людського буття", а особлива увага "при�
діляється питанням духовності, повсяк�
денного життя, психології суспільства,
взаємовідносинам, взаємовпливу та діа�
логу культур різних народів" [1, с. 3]. Вод�
ночас, кидається в очі загальна спрямо�
ваність на репродуктивну перевірку
знань та умінь учнів, що передбачає
знання дат, хронологічних меж, періодів,
фактів, визначення характерних суттє�
вих рис історичних явищ і подій, групу�
вання фактів, знання історичних понять,
термінів, розкриття причинно�наслідко�
вих зв'язків тощо [1, с. 7].

Елемент творчого осмислення матеріа�
лу на основі конструктивістських підхо�
дів у цьому разі можливий хіба що у про�
цесі визначення "характерних суттєвих
рис історичних явищ" або "розкриття
причинно�наслідкових зв'язків між поді�
ями", однак, виходячи з реалій життя, це
залежатиме від уміння вчителя бути
справжнім посередником між учнями і
матеріалом навчання. Якщо цього немає,
учні елементарно зазубрюють матеріал,
не надто переобтяжуючи себе його зміс�
том. Відтак, не враховується творчий рі�
вень засвоєння знань, міжгрупова взає�
модія на основі інтерактивних дидактич�
них методів. Причина – некоректно
сформульовані цільові завдання та очіку�
вані результати навчання.

Порівнюючи вітчизняний досвід ви�
вчення історії з американським, слід за�
значити, що, по�перше, у США, як і в єв�
ропейській освітній практиці, всесвітню
історію трактують як науку про розвиток
і зміну людства, як досить органічну і

спонукати учнів до спільного пошуку
відмінностей між сірчаною і хлорною
кислотами;

з'ясувати у процесі роботи в групах
вплив Великої французької революції на
розвиток політичної ситуації у Європі та
вміти відстояти свою думку;

навчити учнів працювати з рельєф�
ною географічною картою та коментува�
ти особливості її структури;

стимулювати школярів у ході науко�
вого пошуку розробити власні версії при�
чини корозії металів;

запропонувати дітям почергово пе�
рерахувати історичні події у їхньому
житті та аргументувати їх історичність.

Виявлення очікуваних результатів
навчального заняття – остання важлива
ланка визначення головних цілей уроку
на підставі діяльнісного підходу. Заува�
жимо, що від правильно сформульованих
очікуваних результатів (того, що кон�
кретно планує досягти вчитель під час
роботи з учнями) часто залежить успіш�
не проведення уроку, реалізація його ме�
ти та цільових завдань. Конкретизація
цілей навчання передбачає називання
певних дій, які очікують від учнів.

Наведемо декілька прикладів, які
сприятимуть чіткому визначенню очіку�
ваних результатів уроку.

Наприкінці уроку учні зможуть:
після ознайомлення з біографією

І.Франка назвати головні мотиви напи�
сання поезії "Вічний революціонер";

пояснити значення умовних знаків
на топографічній карті та розробити
власний маршрут подорожі;

порівняти хімічні властивості магнію
і вольфраму та розповісти про їх застосу�
вання у промисловості;

назвати можливості практичного
застосування теореми Піфагора у будів�
ництві;

юридично грамотно написати резю�
ме для влаштування на роботу;

самостійно розробити план зменшен�
ня споживання електроенергії у власно�
му помешканні.

Як засвідчує останній приклад, учні
намагаються не лише на практиці засто�
сувати здобуті знання, а й виявити ініціа�
тиву, що якраз і є виявленням ідей конс�
труктивізму у навчанні. Учні відбирають
та аналізують інформацію, висувають гі�
потези, приймають рішення, спираючись
на власні роздуми та власне бачення
проблеми. Відповідно, вони спроможні
вийти "за межі" одержаної інформації,
конструюючи нове знання. Роль учителя
при цьому полягає у допомозі учням, сти�
мулюванні їх до "самостійних роздумів,
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єдину систему; по�друге, таке бачення
зумовлює постановку у центр уваги по�
рівняльних досліджень різних суспільств
і аналізу міжкультурних обмінів і взає�
модій; по�третє, це зумовлює кардиналь�
ні відмінності у методиці формування ме�
ти, цільових завдань і очікуваних резуль�
татів уроків, що передбачає формування
історичної грамотності.

Історична грамотність включає знання
змісту історичних подій та історичний
аналіз. Учні повинні не лише мати еле�
ментарні знання з предмета, а й уявляти,
як історик вивчає і висвітлює історію, які
джерела і свідчення він використовує, як
він працює з історичними джерелами,
щоб вибудувати аргументування [8, с. 8].

Вибір цілей навчання повинен постій�
но відповідати вимогам національного ку�
рикулуму і рівню розвитку науки, що пе�
редбачає формулювання очікуваних ре�
зультатів конкретними, гнучкими, визна�
ченими у просторових та часових межах
власного досягнення.

Проведене дослідження дає змогу по�
бачити недоліки традиційного та перева�
ги діяльнісного підходу у визначенні го�
ловних цілей уроку, що виявляється у
грамотному формулюванні його мети, ці�
льових завдань, а також конкретному ві�
дображенні очікуваних результатів. Ви�
ходячи з того, що процес формування ку�
рикулуму передбачає включення у на�
вчальні програми очікуваних результатів
навчання, пропонуємо такі кроки для їх
реалізації в умовах школи: 

визначати власне бачення очікува�
них результатів навчального заняття на
стратегічному, тактичному та ситуатив�
ному рівнях;

планувати процес навчання у такий
спосіб, щоби кожен учень мав змогу ово�
лодіти тим рівнем знань і навичок, які
відповідають його потребам та загально�
му рівню розвитку;

визначати пріоритетний напрям у
системі педагогічних цілей та бачити міс�
це конкретної мети в ньому;

урізноманітнювати й розширювати
арсенал дидактичних методів та прийо�
мів, що будуть використані на уроці, на�
даючи перевагу інтерактивній методиці;

уникати репродуктивності під час
планування уроку шляхом заохочення
учнів до активної пізнавальної діяльності
на основі реалізації принципів зв'язку
навчання з життям та теорії з практи�
кою;

аналізувати досягнуті результати,
співвідносити їх з очікуваними результа�
тами уроку та конкретизувати їх форму�
лювання відповідно до навчальних ком�
петенцій учнів.
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Китайська мудрість гласить: "Не дай Вам, Боже, жити в епо�
ху змін". Я із цим не згодна. Вважаю, що нам пощастило. Ми бе�
ремо участь у глобальному реформуванні освіти, створюємо но�
ве. Адже постійне самовдосконалення, творчий пошук, горіння
новими ідеями – ознаки професіоналізму. 

Якими виростуть сьогоднішні діти, як формуватимуться їхні
моральні якості, духовність, інтелект, особистість загалом – ці
питання не можуть не хвилювати нас, фахівців, причетних до
шкільної справи. Проблема, яка обговорюється, не нова, як і не
нове те, що наступність між дошкільним закладом і школою по�
декуди має формальний  характер. 

Але  там, де вихователі і вчителі знаходять спільну мову,
виробили єдиний погляд на виховання і розвиток дитини, воло�
діють найголовнішою технологією у світі – технологією Божої
любові до дитини, там і виростуть добрі зерна майбутнього.

Дошкільна освіта є необхідною складовою системи безперер�
вної освіти, вона – своєрідна освітня ланка, яка має своє призна�
чення, характерні цілі і завдання.

Держава у пошуках шляхів реформування освіти визначила
пріоритетною особистісно зорієнтовану модель освіти. Дошкіль�
на і шкільна освіта повинні озброїти дитину знаннями, уміннями
і навичками, розвинути її творчі здібності, забезпечити станов�
лення особистості. Дошкільний період життя, коли народжують�
ся особистісні якості, що визначають майбутнє людини, –  це
особливий період.

Стрімке сьогодення поставило перед дошкільною освітою та
вихованням актуальне завдання – орієнтуватися на світовий рі�
вень формування творчої особистості, яка житиме і працювати�
ме в умовах конкуренції знань, умінь, навичок. Тому проблема
розвитку природних здібностей дитини є дуже важливою. При�
рода настільки щедра до людини, що наділила кожну талантом.
Той, хто не володіє пензлем живописця, мистецтвом музиканта,
може досягти великих успіхів у спорті або науці, а той, хто бай�
дужий до наукових істин, стане незамінним фахівцем, про якого

Розглянуто актуальну дидактичну проблему наступності між дошкільною і почат�
ковою ланками шкільної освіти. Розкрито наукові аспекти, методичні підходи до ре�
алізації наступності в навчанні, спрямовані на усунення суперечності між завдання�
ми початкової освіти і вимогами батьків до підготовки їхніх дітей. Теоретично обґ�
рунтовано  необхідність врахування віку шестилітньої дитини, стану її здоров'я
при забезпеченні плавного переходу із дошкільного дитинства в початкову школу,
адаптації до шкільного навчання.

Рассмотрена актуальная дидактическая проблема последовательности между
дошкольным и начальным звеном школьного образования. Раскрыты  научные
аспекты, методические подходы к реализации последовательности в обучении,
направленные на устранение противоречия между заданиями начального
образования и требованиями родителей к подготовке их детей. Теоретически
обоснована необходимость учитывать возраст шестилетнего ребенка, состояниие
его здоровья при обеспечении плавного перехода из дошкольного детства в начальную
школу, адаптации к школьному обучению.

Actual didactic issues nowadays problems  of the continuity of preschool and junior educati�
on are considered. Scientific aspects,  methodological approaches to attain continuity in edu�
cation those are used for elimination contradictions between tasks of primary education and
requirements of parents for preparation of their children are exposed. Necessity to take into
account specific of six�years old child, his or her health condition in the transition from pres�
chool childhood to primary school , adaptation to school life are grounded.

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ
ДОШКІЛЬНОЇ І ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

М.П.Крилевець



скажуть: "Майстер на всі руки". Дитина
ще не встигла народитися, а в ній уже
живе велика таємниця таланту. Як відо�
мо, природні здібності дитини – це лише
передумова, а не рушійна сила її психо�
логічного розвитку. Жодна із специфіч�
них для людини психічних якостей (ло�
гічне мислення, творча уява, вольова ре�
гуляція дій) не може виникнути шляхом
визрівання природних задатків. Для цьо�
го необхідні соціальні умови життя та ви�
ховання. І високе призначення педагога –
допомогти маленькій людині розгадати
секрет свого внутрішнього "я".

Немає у нас нічого дорожчого за дітей,
і немає більш важливої справи на Землі,
ніж виростити Людину – здорову, розум�
ну, добру і щасливу!

Здійснення переходу на 12�річний
термін навчання потребує нових підходів
до вирішення проблеми наступності, що
допомагає успішному розв'язанню зав�
дань безперервної
освіти в Україні на
перших її етапах:
у дитсадку і почат�
ковій школі.

Початкова осві�
та – перший освіт�
ній рівень, який
закладає фунда�
мент загальноос�
вітньої підготовки
учнів. Відповідно
до можливостей
дітей молодшого
шкільного віку по�
чаткова школа,
зберігаючи нас�
тупність із дошкільною ланкою, має за�
безпечити подальше становлення дитя�
чої особистості, її інтелектуальний, соці�
альний і фізичний розвиток.

Проблеми наступності мають декілька
наукових аспектів, зокрема:

� психологічний, що пов'язаний із ви�
вченням природного логічного зв'язку в
розвитку дітей;

� педагогічний,  спрямований на забез�
печення поняття "наступність" новим
суттєвим змістом;

� методичний, що стосується визна�
чення послідовних логічних зв'язків у ме�
ті, завданнях, змісті, методах, організа�
ційних формах і засобах навчання і вихо�
вання [14,  с. 1 – 3].

Підходи науковців до реалізації нас�
тупності зорієнтовані передусім на інтег�
рацію двох ланок освіти, усунення супе�
речок між запитами школи і амбіційними
завищеними вимогами окремих батьків
щодо підготовки їхніх дітей; між непідго�
товленістю окремих учнів, які не відвіду�

вали дошкільних установ, і необхідністю
враховувати специфіку дошкільної осві�
ти. Але своєчасність і доцільність питань,
які ставлять науковці, не усувають нап�
руження, що виникло в теоретичній нау�
ці та освітянській практиці стосовно вирі�
шення проблем наступності.

Реформаційні процеси у вітчизняному
освітянському просторі зумовлюють на�
гальність розв'язання комплексних соці�
ально�педагогічних завдань, одним із
яких є перехід до систематичного на�
вчання дітей із 6 років. 

На навчання до школи прийшли шес�
тирічні діти. Чому виникла така необхід�
ність? Чи можна залучати дітей до на�
вчання на рік раніше, ніж звичайно? Чи
не шкодить це їм? Сьогодні вже ні в кого
не виникає сумнівів. Життя стверджує:
шестирічки успішно навчаються, пи�
шуть, читають, рахують, охоче ідуть до
школи.

Досвід, накопи�
чений в нашій кра�
їні та за кордоном,
дає змогу гово�
рити, що більш
раннє навчання ді�
тей позитивно
впливає на станов�
лення їх фізичних і
духовних сил. Бе�
зумовно, для цього
слід створити не�
обхідні умови. Тут
головне – турбота
про фізичне, пси�
хічне і соціальне
благополуччя ди�

тини.
У чому ж виявляється готовність шес�

тирічок до шкільного навчання?
У психолого�педагогічній і медико�фі�

зіологічній науці накопичені дані, які
свідчать про достатню сформованість
структур, функцій організму шестирічної
дитини. Наприклад, її мозок сягає 90 %
ваги дорослої людини, рівень електрофі�
зичної активності мозку у здорових дітей
також наближається до рівня активності
мозку дорослого. Важливо враховувати і
суттєву перебудову психічних процесів у
цей період. Поведінка дитини стає більш
незалежною, вона регулюється свідомою
метою, триває бурхливий процес зарод�
ження і закріплення важливих психічних
новоутворень, розвиток стійкої уваги,
пам'яті, забезпечення мислення, уяви, го�
товність сприйняття точки зору іншої
людини. Психологи висловлюють обґрун�
товані судження про здібності шестирі�
чок виділяти істотні ознаки, розрізняти
риси предметів і явищ [2, c.10]
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формування дитини. Маємо всі підстави
вважати, що підготовка дошкільників до
школи включає формування творчої осо�
бистості дитини шляхом набуття нею со�
ціальної і життєвої компетентності як ін�
тегрованого результату дошкільної осві�
ти. У вітчизняній психології встановлено,
що будь�які психічні властивості та здіб�
ності формуються лише в тій діяльності,
для якої вони потрібні. Тому якості, необ�
хідні для школи, не можуть скластися
поза процесом шкільного навчання. От�
же, готовність до школи полягає не в то�
му, що в дитини виявляються вже сфор�
мованими самі ці якості, а в тому, що вона
оволоділа передумовами для їх подаль�
шого розвитку.

Зараз у ряді дошкільних освітніх ус�
танов виникає негативна тенденція дуб�
лювання цілей, завдань, форм і методів
початкової школи. Зміст дошкільної осві�
ти будується у "шкільній логіці" – логіці

майбутніх навчаль�
них предметів.
П р а к т и к у є т ь с я
раннє навчання ді�
тей письма, читан�
ня, ускладненої для
дошкільників мате�
матики тощо. Ство�
рюється неправо�
мірна диспропорція
у провідних зміс�
товних лініях осві�
ти, що полягає в пе�
ревазі пізнавально�
го розвитку над ху�
дожньо�естетич�
ним, фізичним і со�

ціально�особистісним. Гра й інші специ�
фічні для цього віку види діяльності ви�
тісняються заняттями, які стають панів�
ною формою навчання та виховання. При
цьому ігноруються об'єктивні вікові зако�
номірності розвитку дитини, характерні
для дошкільного віку, а отже, й інтереси
самої дитини.

Дані медицини  свідчать про те, що по�
дібне раннє навчання призводить до пе�
ревтоми та перевантажень маленьких ді�
тей, негативно позначається на стані їх�
нього здоров'я, провокує неврози та інші
небажані явища при переході до шкіль�
ної освіти [3, с. 48].

Такі явища значною мірою провоку�
ються вимогами батьків, які вважають,
що раннє навчання дитини в дошкільно�
му віці забезпечує успішність шкільної
освіти, позитивне ставлення вчителів і
визнання з боку однолітків. Саме тому
батьки прагнуть, щоб їх дитина в будь�
якій освітній установі, чи то початкова
школа чи дитячий садок, нарощувала

Найбільш властивий вид діяльності
дитини – гра. У ній відбувається актив�
ний процес самовираження та розвитку
особистих якостей. Але треба підкресли�
ти, що психофізичний розвиток дитини
відбувається не стихійно, а під впливом
дорослих. Тому їх головна відповідаль�
ність за долю дітей – у розумному, педа�
гогічно доцільному впливі на них, що
сприяє всебічному і повному розкриттю
можливостей дитини.

Творчість – норма дитячого розвитку,
органічно притаманна дитині з раннього
віку.  Перехід дитини з дитячого садка у
школу є важливим етапом її життя, який
пов'язаний не лише зі зміною середовища
її розвитку, а й із відповідними процеса�
ми самоусвідомлення, із зіткненням з но�
вими проблемами, відкриттям у собі но�
вих можливостей тощо. Одним дітям це
додає піднесеного настрою, відчуття ви�
ходу на новий життєвий щабель, іншим –
ностальгії за звич�
ним життям у дитя�
чому садку, часто
породжує стресові
стани. Тому важли�
во, щоб у дошкіль�
ному закладі, у сім'ї
дитині допомогли
усвідомити, що ди�
тячий садок і школа
є ланками єдиної
системи освіти і ви�
ховання, а все те,
що чекає дитину у
школі, є продовжен�
ням того, чим зай�
малася, що опано�
вувала вона раніше. Не менш важливо,
щоб із перших днів перебування в школі
вона на конкретних реаліях переконува�
лася в цьому. Усе це можливе за дотри�
мання принципу наступності дошкільної
та початкової освіти.

Дошкільна педагогіка володіє арсена�
лом засобів підготовки дітей до школи:
програми, методики, методичні рекомен�
дації. Уся система нашої освіти почина�
ється з першої ланки – дошкільного ви�
ховання, готує дітей до виконавської ді�
яльності через репродуктивні методи
навчання, розвиваючи саме виконавські
здібності. Проте світ змінюється, науко�
во�технічний прогрес ставить перед лю�
диною інші завдання, а виконавські зав�
дання частіше перекладаються на маши�
ни, оскільки мозок людини має звільня�
тися для творчої праці. Потрібні такі зак�
лади освіти, які працюють на інших педа�
гогічних і психологічних принципах, а са�
ме: на основі творчих здібностей дітей. У
наш час набуває цінності особистісне
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навчальні досягнення впродовж усього
періоду дитинства – чим раніше вона
почне шкільне навчання, тим краще. При
цьому недооцінюється такий негативний
наслідок, як утрата в дітей інтересу до
навчання.

Сьогодні технологія навчання досягла
такого рівня, що будь�які знання можна
дати дитині незалежно від її віку. Наслід�
ком цього стало те, що шляхи розв'язан�
ня проблеми навченості не завжди відпо�
відають науковим уявленням про само�
цінність кожного періоду розвитку дити�
ни, а процес виховання та навчання не
орієнтується на вікові особливості та
можливості дітей. Більше за те, розумін�
ня вікового періоду розвитку ставиться в
залежність від організаційних чинників
системи навчання. У цьому і є основна
причина протиріч у наступності на всіх
ланках шкільної освіти.

Розвиток творчої особистості потребує
відповідних умов, від яких залежить його
ефективність, продуктивність виявів осо�
бистості як суб'єкта діяльності. Цьому
найбільшою мірою сприяє навчально�ви�
ховний комплекс з єдиними підходами та
вимогами до кожної дитини, наданням їй
максимальних можливостей для вияв�
лення і розкриття творчих здібностей,
обдаровань на всіх етапах – від дошкіль�
ника до молодшого школяра і в подаль�
шому житті. Навчально�виховний ком�
плекс створює єдиний соціально�педаго�
гічний простір для успішного творчого
розвитку дошкільника та школяра і здій�
снення завдань навчання та виховання. 

Залучення батьків до співпраці з педа�
гогами щодо творчого розвитку дитини та
підготовки до школи – це одне з базових
завдань дошкільного компонента на�
вчального закладу.

Навчальний матеріал засвоюється у
продуктивних видах діяльності: малю�
ванні, ліпленні, аплікації, конструюванні
з паперу та природного матеріалу, виго�
товленні іграшок тощо. Такі заняття
сприяють інтелектуальному розвитку ді�
тей через їх активність: розвивають дріб�
ну моторику рук, необхідну для навчання
письма.

Наступність дошкільного навчального
закладу і початкової школи передбачає
опору на знання, вміння, творчі якості і
здібності, які дитина здобула у дитячому
садку, і така наступність між дошкільним
навчальним закладом і початковою шко�
лою здійснюється як за змістом, так і за
методами, прийомами, організаційними
формами. Тому вчителям початкової
школи з метою підвищення ефективності
навчання доцільно використовувати най�
різноманітніші ігрові методи і прийоми:

відвідувати заняття в дошкільних гру�
пах, ознайомлюватися з картами розвит�
ку дітей старшого дошкільного віку,
складеними психологом і вихователями
дошкільних груп, картами психічного
розвитку.

Отже, сутність підготовки дітей до
школи полягає у формуванні особистості
дитини через набуття нею соціальної і
життєвої компетентності як інтегровано�
го результату дошкільної освіти.

Шість років – це особливий вік. У цей
період відбуваються важливі неординар�
ні зміни в сприйманні, пам'яті, мисленні,
мовленні, уяві, що стимулюють бурхли�
вий загальний психічний розвиток дити�
ни. Сенситивність цього вікового періоду
відкриває шляхи для доцільного вико�
ристання вікових можливостей та особ�
ливостей з метою оптимальної підготовки
дитини до систематичного навчання в
школі, до подальшого формування осо�
бистості школяра. Але ці можливості ди�
тини не безмежні, дуже тендітні. Тому в
реалізації проблеми наступності досить
важливо поряд із загальною підготовкою
проводити нетипову для дошкільного пе�
ріоду спеціальну підготовку.

Спеціальна підготовка дитини до шко�
ли здатна забезпечити достатній для на�
вчання в школі рівень розвитку інтелек�
туальної та емоційно�вольової сфер пси�
хіки дитини; допомагає реалізувати осо�
бистісно орієнтоване формування дити�
ни, коли передбачено спостереження, ві�
докремлення, усвідомлення дітьми суттє�
вих ознак тих понять і явищ, які вони бу�
дуть вивчати у початковій школі, змі�
щення змісту предметних вимог початко�
вої школи на нижчий суміжний ступінь
навчання – дошкільний. Ситуація уск�
ладнюється: діти механічно запам'ятову�
ють поняття, не усвідомлюючи їх, пере�
вантажуючи пам'ять надлишковим обся�
гом незрозумілих для них предметних
знань, стомлюються від засилля несвоє�
часних для їхнього віку предметних
умінь, втрачаючи інтерес до навчання.

Але треба підкреслити, що психофі�
зичний розвиток дитини відбувається не
стихійно, а під впливом дорослих. Тому їх
головна відповідальність за долю дітей –
у розумному, педагогічно доцільному
впливі на них, що сприяє всебічному і
повному розкриттю можливостей кожно�
го вихованця.

Саме тому спеціальна підготовка має
бути спрямованою на загальний психіч�
ний розвиток дитини – розвиток здібнос�
тей, мотиваційної готовності до навчання;
на оволодіння уміння вчитися; на розви�
ток пізнавальних інтересів і нахилів, на
формування особистості дитини, сприй�

10

ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ



гії її розвитку  означає для вчителя бути
приреченим на невдачу. У чому суть по�
милок педагогів?

1. Не знаючи психологічних особливос�
тей дітей 6�річного віку, вчителі механіч�
но переносять засоби і методи навчання
семирічних учнів на навчання 6�річок.

2. Деякі вчителі не дотримуються пси�
хогігієнічних норм під час використання
ігор і наочних методів, що призводить до
надмірного емоційного перевантаження
дітей.

3. Недооцінка вчителями важливості ін�
дивідуального підходу до організації на�
вчання учнів знижує пізнавальну актив�
ність, і, як наслідок, викликає розумову
перевтому дітей [15, c. 34].

Особливу тривогу психологів та педа�
гогів викликає зростання
стомлення та перевтоми
дитини. Ця проблема ус�
відомлюється всіма, та в
той же час ніяк не може
бути вирішена. Ще на по�
чатку століття італій�
ський фізіолог Моссо та
німецькі вчені Верхард,
Гакер, Лоренц та ін. дове�
ли, що стомлення та пе�
ревтома – це явища фізі�
ологічного й хімічного по�
рядку. Вони аналогічні
отруєнню організму. Була
відкрита отрута перевто�
ми – "кенотоксин", який
негативно впливає не
тільки на працездатність
людини, а і на її загаль�
ний емоційний стан. Наші
діти і так належать до

"нервового століття", і багатьох явищ, що
призводять до стомлення, уникнути не
завжди вдається, але цей стан ще більш
посилюється, оскільки не передбачено
заходів, які б запобігали або послаблюва�
ли його.

Що змінюється в дитячій душі зі всту�
пом до школи? Серед гармонійних відно�
син, які не порушують балансу природної
пізнавальної активності дитини, з'явля�
ються нові речі, які складають світ важ�
ливих, необхідних, але незнайомих за
своїм призначенням явищ.

Усе це стає змістом нової діяльності –
навчання. Для того, щоб засвоїти невідо�
ме, необхідно виконати складні дії, набу�
ти нових умінь, навичок, стереотипів. Во�
ни і складають розумову діяльність у
зовсім нових умовах масової школи, коли
власне активність підкоряється законам
навчання. Отже, в 6 років дитина від при�
роди активна, вона хоче пізнавати,  але
це бажання може реалізувати лише з

няття нової соціальної ролі учня. А для
вирішення усіх завдань варто, визначаю�
чи специфіку спеціальної підготовки
дошкільників, орієнтуватись на пропе�
девтику змісту початкового навчання;
формування власного, без дублювання,
змісту дошкільної спеціальної підготов�
ки, який передбачав би предметну пер�
спективність, спрямовану на загальний
розвиток, а не на вузькопредметне ви�
значення переліку знань, умінь та нави�
чок. Важливо також віднайти в розвитку
дитини саме ті властивості й нахили, які
були б провідними, на які можна було б
спиратися в подальшому навчанні.

Актуальними для початкової школи в
контексті наступності з дошкільною осві�
тою є:

� інтеграція і диферен�
ціація навчального проце�
су;

� забезпечення належ�
ного рівня соціального
розвитку й громадянсько�
го виховання дітей.

Доводиться констату�
вати, що взаємозв'язок
між дошкільною і шкіль�
ною ланками освіти зали�
шається декларативним.
Хоча, на думку вчених і
практиків, саме цей віко�
вий період найважливі�
ший для загального роз�
витку, формування осо�
бистісних якостей, необ�
хідних протягом усього
наступного життя, є фун�
даментом для надбання
спеціальних знань, умінь і
навичок.

Сучасний стан підготовки дітей до
життя полягає в переорієнтації її змісту
від суто навчального до розвивально�со�
ціального, що забезпечує формування
творчої особистості і зумовлює необхід�
ність створення умов для її фізичного,
психічного і соціального розвитку як
складових творчої особистості, передба�
чених базовим компонентом.

Сьогодні вже не стоїть питання – чи
можна вчити шестирічних дітей. Учені,
медики, педагоги і психологи дійшли єди�
ної думки: діти 6�річного віку можуть
навчатися в школі. Інше питання: як учи�
ти таких дітей? Адже за своїми психофі�
зичними особливостями шестирічні діти
значно відрізняються від учнів семиріч�
ного віку. Дуже активні, допитливі, вони
потребують особливої уваги, детального
вивчення вікових особливостей та, зви�
чайно, нових підходів до навчання.

Не враховувати віку шестирічної ди�
тини, стану її здоров'я, не знати психоло�
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власної позиції  дослідника, а не школя�
ра. Школярем дитина стане лише в 7 ро�
ків, коли почне володіти навичками на�
вчальної діяльності.

Ось тут і виникає головна дитяча
проблема. Справа в тому, що дитина хоче
і активно прагне пізнавати, але не може
спрямувати свої дії на навчання, яке пот�
ребує самозміни, а не природного самору�
ху. У поведінці шестирічок панує пізна�
вальна активність, яка виявляється у грі –
конструктивній, образотворчій, хорео�
графічній та інших видах діяльності, у
яких пізнання відбувається через пред�
метну дію, рух, образ.

Учитель для 6�річок виконує ще опі�
кувальну роль організатора діяльності,
він – співучасник спільних дій з дитиною,
співучасник гри.

Таким чином ми дійшли висновку, що
навчально�виховний процес має будува�
тися на глибоких знаннях учителем віко�
вих психофізичних особливостей дітей
сьомого року життя через співпрацю та
психолого�педагогічну підтримку ма�
ленького учня. Завдяки організації нав�
чання з урахуванням стану здоров'я ди�
тини, інноваційних освітніх технологій
учитель зможе не тільки сформувати в
учня потребу в навчанні та спілкуванні, а
й зберегти його здоров'я.

Розв'язання цих завдань забезпечить
плавний перехід із дошкільного ди�
тинства в початкову, а далі в середню
школу дітей із різними стартовими мож�
ливостями, тобто дасть реалізувати го�
ловну мету наступності двох суміжних
віків – створити умови для адаптації ди�
тини до шкільного навчання, розвитку її
нових соціальних ролей і нової провідної
діяльності.

Початкова школа – це науковий палац
дитинства, у якому учитель має бути
певною мірою дитиною. Тільки тоді діти
впустять його у свій світ, де яскраве, ви�
разне життя, гра почуттів, емоцій. Умін�
ня бачити та відчувати світ дитинства з
його складною емоційною гармонією, ут�
вердити у дитині почуття власної гідності –
це імпонує сучасній дитині. А якщо дитя�
чі очі світяться радістю, то батьки спокій�
но віддають свою найбільшу втіху в руки
справжнього педагога.
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ППЕЕДДААГГООГГІІЧЧННІІ ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЇЇ

Останнє десятиріччя для дошкільної  освіти є періодом інтен�
сивного пошуку нових концептуальних ідей та шляхів розвитку.
Проблема модернізації змісту дошкільної освіти, що виникла у
зв'язку з необхідністю оновлення принципів гуманізації її цілей
та завдань, оптимізації життя сучасної дитини відповідно до де�
мократичних засад українського суспільства, є актуальною та
першочерговою для науковців і практиків�дошкільників.

Початок цього процесу покладено у 1998 р., коли на об'єднаній
колегії МО України і Президії АПН України був затверджений
Базовий компонент дошкільної освіти, що став першим із низки
державних стандартів освіти. Його чинність підтверджена Зако�
ном "Про дошкільну освіту" (2001), де, зокрема підкреслено: "Ба�
зовий компонент дошкільної освіти – державний стандарт, що
містить норми і положення, які  визначають державні вимоги до
рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а
також умови, за яких вони можуть бути досягнуті" [6, с. 23].

Згідно із Законом України "Про дошкільну освіту", виконання
вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов'язковим
для усіх  дошкільних навчальних закладів незалежно від підпо�
рядкування, типів власності, форм здобуття дошкільної освіти
[6, с. 23]. 

Дотепер суть педагогічної роботи з дошкільниками полягала в
опануванні їх знаннями, вміннями та навичками, що знадоб�
ляться їм у майбутньому. У межах особистісно зорієнтованого
підходу  дитину розглядають у сукупності всіх її проявів, врахо�
вують вікові, статеві особливості, індивідуальну історію життя
тощо. Тому виникла потреба у створенні  програми, яка забезпе�
чувала б саме такий підхід до виховання й навчання  дошкіль�
нят. 

Позитивним є затвердження МОН України Базової програми
розвитку  дитини дошкільного віку "Я у Світі" (науковий керів�
ник Олена Леонтіївна Кононко), що вперше в Україні розгляда�
ється як органічна складова комплекту нормативних документів
(Базовий компонент, Коментар, Закон України "Про дошкільну

Розглядаються шляхи реалізації завдань Базової програми розвитку дитини
дошкільного віку "Я у Світі", етапи підготовки педагогічних колективів до робо$
ти за особистісно зорієнтованою моделлю освіти, висвітлені проблеми навчаль$
но$виховної роботи з дітьми дошкільного віку. 

Рассматриваются пути реализации заданий Базовой программы развития ре$
бенка дошкольного возраста "Я в Мире", этапы подготовки педагогических кол$
лективов к работе в условиях реализации личностно ориентированной модели
образования, освещены проблемы учебно$воспитательной работы с детьми
дошкольного возраста.

Paper tells about the ways of realization of Basic program of the preschool age child’s  deve$
lopment «Me in the World» tasks, stages of pedagogical staffs preparedness to use the perso$
nality oriented model of education and about problems of pedagogical work with children of
preschool age.

МЕТОДИЧНА РОБОТА В СИСТЕМІ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
ЗА БАЗОВОЮ ПРОГРАМОЮ
РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ "Я У СВІТІ" 

О.П.Сімон 



освіту") [6, 8]. Базова програма спрямова�
на на  цілісний і збалансований розвиток
дитини шляхом освоєння  чотирьох ос�
новних сфер життєдіяльності ("Приро�
да", "Культура", "Люди", "Я сам"), фор�
мування елементарних форм її життєвої
компетентності та базових особистісних
якостей.

Базову програму розвитку дошкільни�
ка "Я у Світі" доведено до видавничого
етапу. 

Основні завдання Програми  –  розви�
нути в дошкільника:

базові якості (самостійність, самок�
ритичність, працелюбність, людяність,
спостережливість, відповідальність, роз�
судливість, самовладання, креативність);

різні форми активності (фізичну,
емоційно�ціннісну, соціально�моральну,
пізнавальну, мовленнєву, художню); 

оптимальні
для віку моделі
основних видів ді�
яльності (сюжет�
но�рольових ігор,
предметно�прак�
тичної діяльності,
спілкування, на�
вчальної діяль�
ності).

Програма на�
лаштовує педаго�
га на відкриття
дитині світу в єд�
ності та розмаїтті
його чотирьох ок�
ремих світів –
Природи, Культури, Людей, Власного
"Я". Документ спрямований на форму�
вання в дошкільника цілісної картини
світу – уявлення про середовище навко�
лишнє та внутрішнє, про душевне життя
(власне або інших людей). Програма ак�
туалізує проблему формування в дитини
елементарної форми світосприйняття –
реалістичного й оптимального, яке визна�
чає можливість організації набутих знань
і управління своєю діяльністю.

Матеріали програми ґрунтуються на
принципі природовідповідності, що має
стати одним із основних в організації ди�
тячої життєдіяльності.

Програма проголошує важливість реа�
лізації педагогом індивідуального підхо�
ду до розвитку, виховання й навчання.
Інтенсивні  соціальні зміни  потребують
від сучасної  людини постійного присто�
сування до нових політичних, економіч�
них, соціальних обставин, більшість із
яких не можна  передбачити  заздалегідь.
Тому важливо впроваджувати техноло�
гію критичного мислення, що орієнтована

не на запам'ятовування, а на розвиток са�
мостійного свідомого мислення. Не варто
відкладати  розвиток критичного мислен�
ня на час, коли дитина навчиться читати і
писати, а тим паче на тоді, коли їй дове�
деться робити свідомий вибір, адже діти
здатні  мислити критично в будь�якому
віці. І зерна, закладені у  наймолодші ро�
ки, можуть дати міцні пагони самостійно�
го свідомого мислення у майбутньому.

Досвід апробації Програми довів до�
цільність створення в колективах робо�
чих груп із найбільш кваліфікованих, іні�
ціативних, креативних педагогів  на пері�
од опанування програмового змісту та
специфіки його реалізації.

Зауважимо: активність педагога має
полягати не стільки в оволодінні  новітні�
ми педтехнологіями, скільки у творчому
пошуку рішень, що стосуються конкрет�
ної дитини. Вихователь самостійно оби�

рає форми й ме�
тоди виховання
та навчання ді�
тей, виявляючи
гнучкість і дина�
мізм, прагнучи
самовдосконален�
ня. 

Важливо, щоб
педагоги, упро�
ваджуючи нову
програму, усві�
домлювали, що їх
основною турбо�
тою має стати не
те, скільки знань
та вмінь набув

вихованець, а те, наскільки враховані та
задіяні індивідуальні особливості дитини.

Для потреб різних типів дошкільних
закладів, головних напрямів їх освітньої
діяльності, інтересів вихованців та  запи�
тів сімей щодо змісту освітніх послуг нині
існують профільні програми: з проблем
формування основ здорового способу
життя, безпеки життєдіяльності, мовлен�
нєвого розвитку, навчання англійської
мови. На Полтавщині розроблено автор�
ські програми із  екологічного виховання
"Допоможіть мені, люди!" (ДНЗ № 59
м. Полтави); з естетичного виховання
"Дитина. Гармонія. Світ" (ДНЗ № 80 м.
Полтави); "Душа, серце і розум дитини"
(ДНЗ № 37 м. Полтави); з гендерного ви�
ховання "Паростки життя" (ДНЗ № 12 м.
Полтави); з фізичного виховання "Здоро�
ве дитинство"(ДНЗ № 17 м. Полтави); з
економічного виховання "Школа Гнома�
Економа" (ДНЗ № 44 м. Полтави); програ�
ма "Довкілля" (ДНЗ № 34 м. Кременчука).
У ДНЗ м. Комсомольська створено мере�
жу методичних центрів  з проблем дош�
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Рівень життя значної кількості сімей
не забезпечує дитині у повному обсязі
допомогу у здоровому і гармонійному
розвитку, формуванні гігієнічної грамоти.
Попри недоліки у функціонуванні ДНЗ,
лише у цьому закладі можливо організу�
вати ефективну систему оздоровчих за�
ходів з елімінацією негативного впливу
окремих факторів навколишнього сере�
довища, компенсувати їх позитивними
діями, підтримати біологічну програму
росту і розвитку дитини.

Новою базовою Програмою "Я у Світі",
у цьому напрямі визначено такі завдан�
ня: 

оцінити особливості формування
здоров'яорганізованих дошкільних ко�
лективів;

визначити провідні фактори ризику
несприятливого впливу на
здоров'я дошкільника; 

обґрунтувати пріори�
тетні завдання оздоровлен�
ня дітей дошкільного віку в
умовах ДНЗ; 

впроваджувати такі
здоров'язберігальні техно�
логії в системі дошкільної
освіти, які б слугували
ефективним, економічно ви�
гідним засобом зміцнення
здоров'я дітей, особливо пе�
реддошкільного та дошкіль�
ного віку у період станов�
лення їх особистості, почат�
ку соціалізації, що передує
систематичній шкільній ос�
віті. 

Ще однією важливою
проблемою дошкільного виховання є ран�
ня зовнішня, непідкріплена всебічними
дослідженнями, диференціація здібнос�
тей малюків. Педагоги ДНЗ на власний
розсуд комплектують групи дітей залеж�
но від рівня їх підготовки: здібніших – до
однієї мікрогрупи, "середняків" – до ін�
шої, педагогічно занедбаних – до третьої.
Перехід з однієї мікрогрупи в іншу є
проблематичним, водночас ніхто із сер�
йозних психологів не візьметься визна�
чити уподобання і здібності дитини ран�
нього віку, коли становлення пізнаваль�
них процесів перебуває в постійному ру�
сі, динаміці. От і виходить, що "навченій"
дитині надається статус талановитої, а
тій, якій менше пощастило у навчанні,
але яка потенційно обдарована, плану�
ється посередній рівень інтелектуальної
підготовки. 

Базова Програма передбачає якісні й
кількісні зміни, що відбуваються з дити�
ною від народження до  шести (семи) ро�
ків життя і втілюються в різних формах

кільної освіти, що займаються  розроб�
кою  програм  логіко�математичного нап�
ряму, питаннями розвитку пізнавальної
активності дошкільнят, їх художньо�ес�
тетичного, морально�духовного вихован�
ня. Досвід роботи ДНЗ Полтавської об�
ласті з актуальних питань дошкільної ос�
віти висвітлюється у Всеукраїнських
журналах, часописах: "Дошкільне вихо�
вання", "Джміль", "Палітра педагога",
"Дитячий садок", "Освіта Полтавщини". 

На сучасному етапі зростають вимоги
до якості роботи вихователів. Реалізація
завдань Базової програми великою мірою
залежить від кадрів, зокрема методичних
служб. Вони відіграють важливу роль в
удосконаленні психолого�педагогічної
підготовки та підвищенні майстерності
вихователів. Методична служба дошкіль�
ного закладу має так органі�
зовувати роботу, щоб вихо�
ватель міг не лише попов�
нювати фахові знання, а й
упроваджувати їх, широко
використовуючи форми та
методи гуманізації педаго�
гічного процесу, що сприя�
ють становленню дитини як
особистості.

Не відкидаючи основних
форм роботи з кадрами,
якими є педрада, консуль�
тації, педгодини, колективні
перегляди занять, семінари,
семінари�практикуми, важ�
ливо наповнювати їх новим
сучасним змістом, узгоджу�
ючи його з Базовою програ�
мою розвитку дитини дош�
кільного віку та іншими інструктивно�
методичними документами.

Поряд із зазначеними формами роботи
з педагогічними кадрами слід широко
впроваджувати й інтерактивні форми –
тренінги, майстер�класи, ділові ігри, дис�
кусії тощо, які стимулюють творчу пізна�
вальну активність вихователів, спонука�
ють їх активно діяти, шукати шляхи та
способи розв'язання проблем. Таким чи�
ном відбувається синтез теоретичних
знань і практичної діяльності, розвива�
ються й закріплюються вміння приймати
нестандартні рішення, аналізувати, оці�
нювати власні дії, вести діалог, дискусію,
встановлювати доброзичливі взаємини з
колегами.

За результатами численних дослід�
жень в Україні за кордоном встановлено,
що перебування дитини в ДНЗ розгляда�
ється як потенційний фактор "втрати" її
здоров'я. Тільки 20�25 % дітей, що впер�
ше приходять до школи, мають добре
здоров'я. 
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її активності, в особливостях поведінки
та діяльності на різних вікових етапах, у
різних сферах життєдіяльності [9, с. 6].

Непокоїть факт, що останнім часом
вихователі, здебільшого, звертають увагу
тільки на розумовий розвиток дошкіль�
ників. Педагогічних працівників більше
цікавить, як діти вміють читати, розпові�
дати, рахувати. Поза увагою моральна
вихованість, мотиви поведінки, уміння
відповідним чином оцінювати вчинки свої
та оточення, регулювати власну поведін�
ку тощо. Не слід забувати, що моральні
та громадянські орієнтації є провідним
компонентом структури особистості, спо�
нукальною силою поведінки. Саме в су�
часному садку відбувається інтенсивне
становлення особистості дитини, усвідом�
лення нею законів співіснування в су�
спільстві. Зміщення наголосів у дошкіль�
ному вихованні тільки на інтелектуальну
підготовку завдає шкоди подальшому
розвитку дітей, адже не менш важливи�
ми компонентами є моральне і фізичне
загартування дітей. 

Важливою проблемою дошкільного ви�
ховання є перенесення в дошкільні зак�
лади змісту, методів й організаційних
форм, властивих для молодшої школи.
Ми за наступність у їх роботі, однак не за
рахунок перенесення технологій шкіль�
ної освіти у практику дошкільного вихо�
вання. Провідною діяльністю дошкільни�
ків є гра, а не навчання. Саме в ній збага�
чуються їх знання про довкілля, форму�
ються важливі якості особистості, запо�
чатковуються уміння та навички розумо�
вої діяльності, розвивається інтелект, ло�
гічне мислення. Згідно з Базовою програ�
мою розвитку дошкільників "Я у Світі"
мають переважати ігрові завдання, прак�
тичні дії, спостереження, а не тривалі по�
яснення (можливо, й у цікавій формі).
Програма містить украй важливі для
сьогодення й відсутні у традиційних
програмах лінії розвитку особистості
дошкільника: соціальний, емоційно�цін�
нісний та креативний. 

З певністю можна сказати: Нова Прог�
рама розвитку дошкільника "Я у Світі" є
першою вдалою спробою (причому на
рівні реальної практики, а не теоретич�
них гасел та наукових декларувань) по�
вернути дітям дитинство, зберегти дитя�
чу субкультуру, зробити з дошкільного
навчального закладу справжній дитячий
садок, де зростала б і розвивалася повно�
цінна особистість.

За Програмою "Я у Світі" легко  пра�
цюватиметься тим, хто добре орієнтуєть�
ся у Базовому компоненті дошкільної ос�
віти та в Коментарі до нього,  дотриму�
ється особистісно зорієнтованого підходу

до виховання й навчання дошкільників,
усвідомлює необхідність впровадження у
життя компетентнісної парадигми. Адже
сьогодні освітяни в усьому світі зорієнто�
вані на те, щоб виростити  компетентну
особистість: не лише поінформовану,
обізнану, вмілу, а й гнучку, здатну адек�
ватно діяти, приймати самостійні  рішен�
ня,  пристосуватися до різних умов жит�
тя, визнавати свої помилки, відстоювати
власну гідність, реалізовувати природні
можливості, самовдосконалюватися [9, с. 7].
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Із різних позицій можна розглядати те, з чим пов'язані кризо�
ві процеси в суспільстві та освіті. Але незаперечним є зв'язок
цих проявів насамперед із зміною фундаментальних ціннісних
орієнтацій людства, і, як наслідок, суцільне погіршення здоров'я
людей та екологічного стану довкілля. Шлях до споживацького,
технократичного розвитку, яким ми крокуємо сьогодні, все далі
відштовхує людину від природного еволюційного процесу, дезо�
рієнтує молоде покоління в розумінні сенсу життя, заважає
формуванню здорового способу життя і діяльності. У вихованні
дітей панують  підходи, що характеризуються засвоєнням діть�
ми невиправданої кількості інформації, зовнішньою ефективніс�
тю за рахунок розвитку внутрішнього життя дитини, створен�
ням штучної змагальності, конкуренції між дітьми, авторита�
ризмом вихователів тощо. Ці явища згубно впливають на розви�
ток дитини, особливо в дошкільному віці. Діяльність людини
всупереч природним законам призводить до небажаних і навіть
катастрофічних наслідків. 

На потребу часу і реалій життя поступово відбувається пово�
рот до кардинальних змін в освіті (див. табл.). Відповіддю на вик�
лик часу стала поява Закону України "Про дошкільну освіту" та
Базового компонента дошкільної освіти в Україні (1998 р.) У
жовтні 2007 р. завершено дворічну апробацію базової Програми
розвитку дитини дошкільного віку "Я у Cвіті". Рішенням коле�
гії МОН від 21.03.08 р. вона затверджена до впровадження в  ро�
боту дошкільних закладів України, починаючи з 2008 – 2009
навчального року. Концептуальні положення нової Програми
скеровані на докорінне  реформування дошкільної освіти, онов�
лення цілей, принципів, змісту, технологій виховання, розвитку і
навчання. Програма є зразком цілісної системи дошкільної осві�
ти як системи розвитку дитини.

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Cвіті" зо�
бов'язує створити в системі дошкільної освіти сприятливі

Висвітлені умови становлення і розвитку особистості на основі природовідпо�
відних гуманістичних ідей, базові принципи формування життєвого простору
дитини�дошкільника та окреслений напрям оновлення ролі педагога в організації
освітнього процесу.

Освещены условия становления и развития личности на основе природосоот�
ветственных гуманистических идей, базовые принципы формирования жизнен�
ного пространства ребенка�дошкольника и очерчено направление обновления
роли педагога в организации образовательного процесса.

Conditions of personality development on the basis of free and natural human
growth humanistic ideas, basic principles of preschool child’s life space and are
showed, some ways of teacher’s role in educational process renovation are descri�
bed.

ПРИРОДОВІДПОВІДНІСТЬ –
ПРОВІДНИЙ ОРІЄНТИР ДІЯЛЬНОСТІ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Т.Л.Коршунова

Стратегія виховання повинна ґрунтуватися на законах, які керують
людським розвитком і становленням, повинна реалізувати всі

потенційні енергії, які дрімають в людині.

М.Монтессорі

ДДииттииннаа  ––
ннаашш  ууччииттеелльь,,
ннаашш
ппааррттннеерр,,
ттоойй,,  ххттоо
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ввееддее  вв
ммааййббууттннєє,,
ннее  ддооззввоолляяєє
ззааббууввааттии
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Навчально�виховна діяльність дошкільної ланки сучасної школи і школи майбутнього

Êðèòåð³¿ 
Ïîð³âíÿííÿ 

Ñó÷àñí³ øêîëè  Øêîëè ìàéáóòíüîãî  

Ìåòà 
 

Îçáðîºííÿ çíàííÿìè, 
óì³ííÿìè, íàâè÷êàìè ç 
ð³çíèõ ïðåäìåò³â, ï³äãîòîâêà 
ä³òåé, çäàòíèõ 
ôóíêö³îíóâàòè â³ñíóþ÷èõ 
ñîö³àëüíèõ óìîâàõ.  

Ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, æèòòºâî¿ 
êîìïåòåíòíîñò³, êðåàòèâíîñò³, ñïðèÿííÿ 
òâîð÷³é ñàìîðåàë³çàö³¿ êîæíî¿ äèòèíè, 
ðîçâèòîê â óÿâ³ äèòèíè ö³ë³ñíî¿ êàðòèíè ñâ³òó, 
ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâ³òó Ïðèðîäè, 
Êóëüòóðè, Ëþäåé, Ñàìî¿ Ñåáå.  

Îñíîâíà ³äåÿ 
ïåäàãîã³÷íî¿ 
êîíöåïö³¿ 

Âèõîâàííÿ òà íàâ÷àííÿ, 
çàïîá³ãàííÿ ³ êîðåêö³ÿ, 
íàäàííÿ ä³òÿì çí àíü, óì³íü ³ 
íàâè÷îê. Äèòèíà - îá'ºêò 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíèõ âïëèâ³â, 
âèêîíàâåöü âèìîã ³ 
ðîçïîðÿäæåíü. Öåíòðàëüíà 
ô³ãóðà – ïåäàãîã, 
êîíòðîëþþ÷³ ³íñòàíö³¿.  

Ñòâîðåííÿ ðîçâèâàëüíîãî æèòòºâîãî 
ïðîñòîðó íà ïðèíöèïàõ ïðèðîäîâ³äïîâ³äíîñò³ 
òà çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ïðî â³äíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
äîøê³ëüíèêà, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçâèòîê 
âíóòð³øí³õ ñèë. Öåíòðàëüíà ô³ãóðà – äèòèíà â 
ñóá’ºêòíî-ñóá’ºêòí³é ïåäàãîã³÷í³é ñèñòåì³. 
Ïåäàãîã çàáåçïå÷óº ñâîáîäó âèáîðó 
ä³ÿëüíîñò³, äóìêè, çîíè íàéáëèæ÷îãî ðîçâèòêó 
òîùî. Äîøê³ëüíèé çàêëàä – ³íñòèòóò 
ñîö³àë³çàö³¿.  

Âèìîãè äî 
çíàíü ä³òåé 

Îö³íþþòüñÿ íàâ÷àëüí³ 
äîñÿãíåííÿ (ÿê³ñòü òà îáñÿã 
ÇÓÍ³â), ê³íöåâ³ ïðîäóêòè 
ïðàö³, ¿õ â³äïîâ³äí³ñòü 
çàäàíèì çðàçêàì.  

Îö³íþþòüñÿ çóñèëëÿ, âêëàäåí³ äèòèíîþ â 
äîñÿãíåííÿ, ïðîÿâè òâîð÷îñò³  

Òåõíîëîã³¿  Òåõíîëîã³¿, ÿê³ ñïðÿìî âàí³ íà 
çàñâîºííÿ çíàíü, íàäáàííÿ 
óì³íü, íàâè÷îê.  
 

Ïð³îðèòåòè ñï³ëêóâàííþ, ñïîñòåðåæåííÿì, 
îáãîâîðåííÿì, òâîð÷³é ñàìîñò³éí³é ãð³, 
ïðàêòè÷í³é ä³ÿëüíîñò³. ²íòåðàêòèâí³ ìåòîäèêè, 
ïðîáëåìíå íàâ÷àííÿ, äîñë³äè, 
ñïîñòåðåæåííÿ, ðåôëåêñ³¿, ìîäåëþâàííÿ, 
òåõíîëîã³¿, ÿê³ ðîçâèâàþòü êðåàòèâí³ñòü , óÿâó. 

Â³äïîâ³äí³ñòü 
ïîòðåáàì 
äèòèíè 

Ï³äãîòîâêà äî íàâ÷àííÿ â 
øêîë³ íà îñíîâ³ 
âèêîðèñòàííÿ íàâ÷àëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, ÿêà íå º 
ïðîâ³äíîþ äëÿ äîøê³ëüíîãî 
â³êó. 

Äîïîìîãòè äèòèí³ æèòè âëàñíèìè ñèëàìè ó 
çëàãîä³ ç äîâê³ëëÿì ³ â çãîä³ ³ç ñàìèì ñîáîþ â 
óìîâàõ äóõîâíîãî, ïñèõîëîã³÷íîãî ³ 
ñîö³àëüíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ îñîáèñòîñò³.  
Ñòâîðèòè óìîâè äëÿ ñàìîðåàë³çàö³¿, 
ñàìîðîçâèòêó, ñàìîçáåðåæåííÿ, ïðîÿâó 
ï³çíàâàëüíî¿ àêòèâíîñò³ äèòèíè  

Â³äïîâ³äí³ñòü 
ïîòðåáàì 
ñóñï³ëüñòâà 

Ôîðìóâàííÿ ñëóõíÿíîñò³, 
âèêîíàâñüêî¿ äèñöèïë³íè, 
ñòàðàííîñò³, îá³çíàíîñò³, 
íàâ÷åíîñò³, ôóíêö³îíàëüíî¿ 
ïðèäàòíîñò³ ó ïåâíèõ óìîâàõ 
æèòòÿ. 

Ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé.  
Ãíó÷êà ïîâåä³íêà ó çì³ííèõ óìîâàõ æèòòÿ. 
Âèñîêà ñàìîïîâàãà, â³äñóòí³ñòü ñòðàõó ïåðåä 
ïîìèëêîþ; ðîçêóò³ñòü (ìîðàëüíî çàáàðâëåíà); 
îïòèì³ñòè÷íå ñâ³òîáà÷åííÿ; äîâ³ðà äî 
äîðîñëîãî îòî÷åííÿ. Ñôîðìîâàí³ñòü 
³íäèâ³äóàëüíîñò³.  

Íàâ÷àëüíå 
ñåðåäîâèùå 

Ãðóïîâà ê³ìíàòà , ùî º 
çðó÷íà äëÿ ïåäàãîãà, àëå 
çâóæóº êîëî ìîæëèâîñòåé 
äèòèíè. Ïåðåâàãà - 
àòðèáóòàì äëÿ ðîëüîâèõ 
³ãîð, ðîçäàòêîâîìó 
ìàòåð³àëó äëÿ íàâ÷àëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³.  

Íàäàííÿ äèòèí³  ìîæëèâîñò³ âèáîðó ä³ÿëüíîñò³, 
äîñë³äæåííÿ, åêñïåðèìåíòóâàííÿ;  
ñòâîðåííÿ ñèòóàö³é,  êîëè äèòèí³  íåîáõ³äíî 
ïðîÿâèòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, 
â³ä÷óòè âëàñíó ñïðîìîæí³ñòü  ä³ÿòè.  
Ñòâîðþâàòè óìîâè ôîðìóâàííÿ 
ïðèðîäîâ³äïîâ³äíèõ ñâ³òîãëÿäíèõ ïîçèö³é ó 
äèòèíè. 

 



як умови для особистісного саморозвитку
дитини;

– формування уявлення дитини про
цілісний світ природи як основи ціннісно�
го ставлення до життя, свого місця в ньо�
му, відповідальності за існування світу,
своє життя і здоров'я.

Авторами базової Програми оновлен�
ня сутності педагогічного процесу пропо�
нується через вдумливе повернення до
витоків. Що спочатку вкладалося в по�
няття "освіта"? Корінь слова розкриває
первинне значення явища, має багато�
значність. Освіта – це висвітлення внут�
рішнього світу особистості,  глибинного
"Я"; пізнання Світу, у який прийшла ди�
тина, як вищої цінності. Підтвердження
глибини значення  первинного поняття

"освіта" є в російсько�
му варіанті "образова�
ние". Слово вказує на
утворення (образова�
ние) образу "Я", обра�
зу Світу. Крім того,
воно розкриває влас�
тиве дитині бачення
світу в образах (об�
разне мислення), зав�
дяки якому відбува�
ється процес пізнання
в дитинстві.

Повернення педаго�
гіки до своїх витоків,
до людини як головної
цінності буття  – це
проблема, яка потре�
бує вирішення на рівні
докорінної перебудови

в роботі кожного дошкільного закладу та
внутрішнього особистісного становлення
кожного педагога. Педагогу непросто по�
вернутися від авторитаризму, формаліз�
му до усвідомлення права дитини на
вільний розвиток. Адже нещодавно до�
шкільний садок упевнено готував дитину
до школи через розвиток знань, умінь,
навичок (ЗУНів). І ми не помічали, як
поступово перетворили життя малюків
на суцільне функціонування, стали пе�
решкодою у природному намаганні дити�
ни розширити свій життєвий простір, на�
томість віддали перевагу запланованому,
регульованому дорослими існуванню ді�
тей, у якому передбачається досягнення
успіху за будь�яку ціну. Цю світоглядну
помилку можна порівняти з несвідомим
розтином найскладнішого природного
явища – особистості дитини. Таке спро�
щення не привело до успіху.  І тому сьо�
годні від педагога вимагається перш за
все захотіти побачити звичне для нього
по�новому, звільнитися від штампів, сте�
реотипів традиційної педагогіки. 

умови для особистісного становлення,
саморозвитку і творчої самореалізації
кожної дитини, формування її життє�
вої компетентності, розвитку в неї
ціннісного ставлення до світу Природи,
Культури, Людей, Самої Себе як основ�
ної передумови здоров'я, успішності,
щастя.

Гуманізація цілей та реформування
змісту дошкільної освіти, проголошені
Програмою, відповідають актуальним сві�
товим тенденціям суспільного розвитку.  

1991 р. ООН ухвалена програма нової
моделі суспільного розвитку на основі
досліджень В.Вернадського та інших уче�
них про космопланетарну сутність існу�
вання людини. Ця сучасна модель спря�
мовує розвиток світо�
вої спільноти на гар�
монізацію системи
"людина�природа" у
всіх її вимірах. Ось од�
не з програмних поло�
жень цієї моделі: "Лю�
дина – природно�сус�
пільна істота, частина
природи, у якій усі
форми органічного і
неорганічного світу
становлять непоруш�
ну єдність". 

Легковажне став�
лення до розуміння та�
кої єдності, або, точні�
ше – небажання ура�
ховувати цю єдність,
цілісність привело до
того, що сьогодні пра�
вомірно ставити питання про виживання
та екологію людини. У відповідь на це чи
не найважливішим є створення освітніх
програм, скерованих на порятунок Світу
Людини на основі бачення її з позицій: 

� єдності космічної, соціальної та інди�
відуальної сутності; 

� єдності фізичного, психічного і соці�
ального факторів розвитку дитини.

Освітні пріоритети оновлення сутності
педагогічного процесу на основі принци�
пів природовідповідності є головною умо�
вою у виборі педтехнології та у повсяк�
денній діяльності педагога. У педагогічній
практиці за базовою Програмою вирі�
шення цих проблем повинно відбуватися
у двох напрямах:

– створення природовідповідних умов
зростання дитини; 

– створення умов для формування
природовідповідних світоглядних пози�
цій у дитини. 

Для здійснення цих напрямів базовою
Програмою пропонується: 

– створення сприятливої психолого�
педагогічної взаємодії дорослого і дитини
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Базова Програма передбачає як про�
відну умову її впровадження повагу і лю�
бов дорослої людини до дитини як найви�
щої цінності Світу Природи і вимагає від
педагога вчитися відповідати цій висоті. 

Життя потребує від педагогів рухати�
ся назустріч дитині не декларативно, а
шляхом, який проклали видатні педаго�
ги�гуманісти Й.Г.Песталоцці, В.О.Сухо�
млинський, Ш.О.Амонашвілі, М.Монтес�
сорі та інші. Саме вони навчають вихова�
теля усвідомлювати кожної миті свою мі�
сію співучасника реального життя ді�
тей, провідника між зовнішнім життям і
внутрішнім світом малюка, довіреної осо�
би,  захисника, який забезпечує життє�
вий успіх кожної дитини. Природовідпо�
відна гуманістична педагогіка не сумісна
із застосуванням подвійних стандартів,
до яких ми звикли, коли використання
"правильних" методик відбувається під
час організованих захо�
дів (на заняттях, особ�
ливо показових). А "по�
тім за лаштунками во�
на" змінюється справ�
жнім життям, у якому
не враховуються прин�
ципи гуманної педагогі�
ки, а панують ситуа�
тивні інтереси педагогі�
ки, зручної для дорос�
лих. Не враховуються
також провідні законо�
мірності виховного про�
цесу, які є суттєвими
для розвитку дітей в
дошкільному віці і полягають в тому, що
формування особистості відбувається
під впливом вражень, переживань, якими
заповнене щохвилини життя дітей і до�
рослих. Саме ці обставини виховують та
розвивають дитину.

Іноді хочеться запитати: У що вірує педагог? Чи
повинна бути професійна віра педагога? А, якщо
так, яке місце вона займає у його діяльності?

Упевнено можна відповісти: основою
педагогічної культури повинна бути віра і
бачення того, що кожна дитина є части�
ною природи і наділена потужною при�
родною силою для власного розвитку.
Свою професійну діяльність педагог по�
винен здійснювати на рівні системи ЛЮ�
ДИНА�ПРИРОДА, тобто завдяки приро�
довідповідному світогляду. А починаєть�
ся природовідповідність там, де педагог
припиняє відчувати себе розпорядником
думок, учинків, діяльності дитини, де
він поважає дитину як високоорганізо�
ване створіння мудрої Природи і відчу�
ває свою відповідальну роль ЛЮДИНИ,
яка надає приклад для наслідування, є
носієм культури суспільства, його ду�

ховних цінностей, яка є старшим това�
ришем дитини.

Педагог має діяти в соціокультурному
середовищі, усвідомлюючи себе союзни�
ком, помічником природи, яка є в дитині.
Видатний педагог Марія Монтессорі так
визначила сутність діяльності виховате�
ля: вихователь – той, хто допомагає
природі. "Геніальним спостережником за
дитиною" називали Марію Монтессорі
сучасники. Спостерігаючи діяльність і
потреби дітей, вона визначила символ пе�
дагогічної системи і місію педагога в ній
зверненням дитини до дорослого: "Я хочу
пізнати світ, у який прийшла. Допоможи
мені, я хочу зробити це сама". Кожне сло�
во цього вислову заслуговує на особливу
увагу і аналіз. Йдеться про природну
потребу дитини отримувати допомогу від
дорослих у вигляді сприятливих умов
для самостійної діяльності та самороз�

витку.
Визначальну силу

природної пізнавальної
активності дитини під�
креслює вислів Галілео
Галілея: "Ми нічого не
можемо навчити люди�
ну, ми тільки можемо
створити умови, щоб
вона навчилася усього
сама". Чи зможемо пі�
дійти, нарешті, до
проблеми освіти з ура�
хуванням цієї принци�
пової, визначальної по�
зиції – від цього зале�

жатиме оновлення ролі педагога як садів�
ника, який опікується чудовими врожая�
ми. 

Як діяти, щоб природна дитяча жага до пізнання
не зникла, щоб у дитини формувалося таке необ$
хідне позитивне ставлення до самої себе і ото$
чення? 

Віра у творчі сили природи допоможе
педагогу створювати освітній простір,
спираючись на базові природовідповідні
принципи: 

� забезпечення дитини досвідом за ін�
тересами, потребами, можливостями у
підготовленому розвивальному середови�
щі, де вона вчиться знаходити інформа�
цію тощо;

� наповнення педагогічного простору
емоційно�позитивною діяльністю та
взаємодією суб'єктів цього простору на
основі діалогу, сприйняття чужої точки
зору, співпраці, співтворчості, а не кон�
тролю;

� провідний орієнтир – принцип свобо�
ди вибору діяльності, думки. Він передба�
чає вилучення всіх видів контролю над
світом дитини (окрім збереження життя і
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кавої, своєчасної мовної  діяльності, орга�
нічно пов'язаної з будь�якою темою. На
зміну неприродному для малюків ділен�
ню пізнавального процесу за галузевим
принципом (математика, мова тощо) при�
ходить організація діяльності дітей за ін�
тересами, з урахуванням можливостей,
потреб у розв'язанні тематичних проб�
лем. 

Цікаво те, що природа наділила ма�
леньку дитину глобальним мисленням. У
колі її інтересів – вічні питання про жит�
тя, світоустрій. Місія педагога – бути
провідником знань про первинність при�
роди і її частини – людини – у  цілісній
картині світу, де  повсякденне є частиною
глобального. Але формулюється це  знан�
ня дитиною не на рівні понять, а мовою
образів, інтуїції (передкатегорійні спосо�
би сприймання дійсності).

Як забезпечити ефективність навчально$виховно$
го процесу, або як протистояти популярності Те$
лепузиків та інших "монстрів", що завдають не$
поправної шкоди духовному світу дітей?

Важливо, щоб педагог вистояв перед
індустрією зомбування і твердо увірував
в те, що тільки закони природи неможли�
во скасувати, корумпувати, переверши�
ти. Найбільші відкриття людства – лише
спроба осягнути її безмежні таємниці. До
цих  природних законів належить і пси�
хічна діяльність дітей, яка відповідає за
розвиток.  Суто дитячі форми мислення є
справжнім інструментом розвитку дити�
ни – це образне, казкове сприймання по�
дій та предметів. У дитини є потреба на�
віть повсякденним справам надавати
особливої значущості. Орієнтуючись на
цю властивість, видатний педагог Фре�
бель, наприклад, вводив дітей у трудовий
процес як у незвичайну територію  чарів�
ного.  Чи тільки він? А відомий педагог
М.Єфіменко використав цю закономір�
ність для фізичного розвитку дитини. 

Перш за все  саме світ природи пови�
нен поступово розкривати перед кожною
дитиною свої таємниці, чарівну силу і
яскравість. Можна вирушити з дітьми на

здоров'я та попередження деструктивної
поведінки);

� організація пізнавального процесу з
орієнтацією на природні властивості
мислення дошкільнят – чуттєве сприй�
мання, образне мислення та провідну ді�
яльність цього віку: гру, спілкування,
продуктивну діяльність; 

� головне для педагога – не результат
діяльності дитини, а процес пробудження
дитини до духовного життя;

� відмова від будь�якого оцінювання
дітей, результатів їхньої діяльності, по�
рівняння їх між собою. Для підтримання
природної активності кожної дитини, її
подальшого успішного розвитку важли�
во, щоб змалку вона не залежала від оці�
нювання та порівняння себе з іншими.
Поступово дитина навчається самооцін�
ки, зіставлення своїх дій з діями інших та
із собою вчорашньою;

� дії педагога не карають, а запрошу�
ють, заохочують, допомагають дитині бу�
ти кращою. Приклад і повага до дитини –
головний виховний засіб.

Яка основна освітня ідея Базового компоненту
дошкільної освіти? 

Дитина нещодавно з'явилася у цьому
світі і має природну потребу пізнати його,
відчувати себе комфортно в ньому. Тому
завданням дорослих є створення умов
для формування в уявленні кожної ди�
тини цілісного образу світу і її як його
частини.

Найбільш ефективним засобом здій�
снення цього завдання, за визначенням
спеціалістів, є застосування в освітньому
просторі принципу інтеграції змісту і
форм навчально�виховної діяльності ді�
тей. Адже інтеграція з латинської озна�
чає "об'єднання в ціле будь�яких частин"
і, таким чином, створює умови для роз�
криття цілісної сутності явищ та сприяє
формуванню системних знань про цілісну
картину світу. Цілком природною є інтег�
рація мовленнєвого змісту в різних сфе�
рах життєдіяльності дітей як влучної, ці�
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пошук відповіді на запитання: де хова�
ється Життя? Для цього достатньо по�
класти маленьку зернинку в землю, ска�
зати добрі слова�побажання і попросити
воду допомогти своїми чарами.  А незаба�
ром, коли народиться рослинка, діти
зроблять висновок, що життя заховане в
тій маленькій зернинці, а Природа – ча�
рівниця. 

Щоб діти усвідомили  незнайоме слово
"енергія", без якого сьогодні неможливо
сформувати поняття про природу і  жит�
тя, можна звернути увагу, наприклад, як
пробивається ніжний слабенький пагін
дерева, коріння якого лежить в землі під
асфальтовим покриттям. Яка сила допо�
магає йому? Це "чарівниця" – Енергія
життя. Енергія життя є у кожної людини,
вона буває різна, як ко�
льори у райдуги, як
звуки музики і може
проявлятися через
думку людини. І далі
діти поринають у світ
Людей. Вони дізнають�
ся від педагога, що от�
римали великий ДАР
ПРИРОДИ – життя і
здоров'я. Ланцюжок об�
разів, сприйнятий, від�
творений в уяві і діяль�
ності дітей, наповнює
внутрішнє життя дити�
ни, створює умови
формування пріоритетних цінностей як
основи її життєдіяльності. 

Професійний обов'язок педагога – ско�
ристатися будь�яким моментом, який дає
враження дитині, живить образне мис�
лення, або створювати ситуації, бажані
для дітей. Випадкова зустріч із кішкою
під час прогулянки може спровокувати
спонтанне заняття�спостереження на те�
му "Кішка". Подібна зустріч може бути
поштовхом для виникнення теми проекту
або подальшої зацікавленої діяльності ді�
тей, спрямованої на досягнення визначе�
ної  самими (не без допомоги вихователя)
дітьми мети (виготовлення альбому, вис�
тавки, організація концерту, допомога ко�
мусь тощо). 

Науковці доводять, що діти нерепро�
дуктивно засвоюють попередній досвід і
мають потребу у самостійному здобуван�
ні знань, у творчості, наче відкриваючи
для себе способи мислення. Розуміння ці�
єї природної закономірності дає педагогу
змогу будувати навчання, спілкування,
взаємодію з дітьми так, щоб допомагати в
реалізації прагнення до творчого пізнан�
ня – практичного перетворення навко�
лишньої дійсності. Ця природна власти�
вість підказує, що необхідно дати можли�
вість дітям "навчатися на своїх помил�
ках", ставитися до цього явища позитив�
но і навіть конструктивно. М.Монтессорі
вчить не поспішати виправляти по�

милки дітей або вказувати на них. Вона
розробила методику роботи з наочним
матеріалом, за якою дитина є постійним
дослідником, зокрема, своїх помилок.
К.Д.Ушинський пропонував створювати
умови для діяльності дітей, яка "повинна
постійно розширюватися, торкатися  ро�
зуму, серця і волі дитини".

Завдання дорослого, насамперед, пе�
дагога, діяти так, щоб не заважати при�
родному розвитку дитини, а ставати у її
русло, приєднуватися до її творчих сил
та створювати умови, які дають змогу
розвинутися природному потенціалу
кожної дитячої особистості еволюційним
шляхом.

Доцільно запитати: за що відповідає дошкільний
період розвитку людини у вимірі всього життя?

У цілісній картині
течії життя важливо не
пропустити час ди�
тинства, тому що в цей
період  складаються
контури майбутнього
розвитку – відбуваєть�
ся образне і чуттєве
сприймання навколиш�
нього світу, формуєть�
ся ставлення до людей,
відбувається станов�
лення внутрішнього
життя дитини (образу
Я).  Усвідомлюючи ці

особливості дошкільного дитинства та
розглядаючи вимоги до професійної ді�
яльності вихователя, можна визначити,
що головне у його роботі – бути ЛЮДИ�
НОЮ. Тому що саме в дошкільному ди�
тинстві відбувається становлення в дити�
ні Людини. 
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Дітей навчають прийомів самомасажу
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Доля людини може залежати від того, яке вона мала дитин�
ство. У спеціалізованому навчально�виховному комплексі № 10
м. Полтави це розуміє  кожен педагог. Тому мета колективу – це
створення найкращих умов для розвитку дітей. Ще 1982 р., коли
наш заклад відкрив двері для малюків, у його стінах стали луна�
ти вічні питання: про людину і її дитя, про те, яким бути педаго�
гу і що найважливіше для дитини.  Усе відбувалося за природ�
ним законом: запитуй – і відповідь прийде. 

Відповіді на ці запитання та досягнення колективу закладу
спираються на глибоке усвідомлення того, що людина є невід'єм�
ною частиною Матері�природи, зростає і розвивається як явище
природи, за її законами і в єдності з нею. Нам завжди допомага�
ло переконання, що знання і використання природних законів
розвитку людини – єдиний безпомилковий шлях у педагогіці.
Він дає бажані наслідки людині і суспільству, бо не передбачає
насильства над людською природою. 

Це переконання  пов'язує наш колектив з іменами В.Сухом�
линського, М.Монтессорі, П.Іванова, Ш.Амонашвілі, М.Єфімен�
ка, Б.Нікітіна та Л.Нікітіної, М.Зайцева, Г.Ващенка. Їх досвід
постійно вивчався і впроваджувався колективом закладу, суп�
роводжував на шляху самопізнання й самовдосконалення. Це
привело до докорінної зміни умов, у яких перебувають діти в на�
шому навчально�виховному комплексі. Особистісно орієнтована
система виховання і навчання стала провідною для педагогів
закладу. 

Спрямування перетворень у СНВК № 10 м. Полтави стосу�
ються насамперед створення атмосфери морально�духовної єд�
ності людей. Педагоги рішуче відмовилися від навчання і вихо�
вання шляхом підпорядкування дитини. 

Здоров'я дітей і дорослих стало розглядатися як найвища
цінність, яка залежить від думок, учинків, стосунків людей з
оточенням  та природою. Змінилося  ставлення багатьох педаго�
гів до себе і своїх обов'язків, до природи. 

Проблеми, що стоять на межі старого і нового підходу до 
роботи з дітьми
Найважливішою проблемою вважаємо збереження здоров'я

дітей під час навчально�виховного процесу. Він вибудовується у
двох напрямах: створення здоров'язберігального середовища та
формування основ валеологічної культури дітей. Ця культура
включає: пізнання себе, формування ціннісних орієнтирів, мо�

Висвітлені провідні принципи роботи колективу спеціалізованого навчально�ви�
ховного комплексу (СНВК)  № 10 м. Полтави за особистісно орієнтованою ме�
тодикою, вплив методики М.Монтессорі на формування педагогічної системи
закладу.  

Освещены главные принципы работы коллектива специализированного учебно�
воспитательного комплекса № 10 г. Полтавы по личностно ориентированной
методике, влияние методики М.Монтессори на формирование педагогической
системы заведения. 

Magistral  principles of Poltava special educational complex № 10 pedagogical staff prac�
ticing  personal�oriented  method, influence of Montessori method on the development of the
school pedagogical working system are shown in this paper. 

ПОЛТАВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
НАВЧАЛЬНО�ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС
№ 10 НА ШЛЯХУ ІННОВАЦІЙ

Н.Ю.Джупій  
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тивації до здорового способу життя,
практичне засвоєння навичок його дот�
римання. Педагоги і діти нашого закладу
в усі пори року відкривають тіла і душі
живим природним стихіям – землі, воді,
повітрю: бігають босоніж по землі і снігу,
обливаються холодною водою, підтриму�
ють рухову активність упродовж дня,
опановують таємниці власного тіла – роб�
лять точковий самомасаж, а заняття з
фізкультури проводяться за природовід�
повідною системою Миколи Єфіменка.
Здоров'язберігальні підходи до організа�
ції навчально�виховного процесу здій�
снюються на інтеграційних принципах
упровадження педагогічних технологій,
які спрямовані на розвиток внутрішніх
потенціальних сил
кожної дитини. 

Велика увага приді�
ляється побудові сто�
сунків у закладі: між
педагогами, між педа�
гогами і дітьми, між
дітьми, між педагога�
ми і батьками. У пе�
дагогічному колективі
широко застосовується
рефлексія (самоаналіз).
У закладі утвердилася
атмосфера доброзич�
ливості і  єдності, спрямована на співпра�
цю з дітьми і для дітей. Ми зрозуміли різ�
ницю між традиційною навчально�вихов�
ною педагогічною системою, яка влашто�
вує вихователя – керівника і розпоряд�
ника життєдіяльності дітей,  і скерова�
ною на природний еволюційний розвиток
дитини системою, у якій вихователь
більш вільний і відповідальний співробіт�
ник дітей. 

У нашому навчально�виховному ком�
плексі 6 груп загального спрямування, 3
логопедичних групи, 2 групи і 1 клас по�
чаткової школи, де навчально�виховний
процес відбувається за методикою
М.Монтессорі – всього 12 дитячих колек�
тивів, об'єднаних піклуванням про зрос�
тання здорової людини. Основою системи
поглядів і дій у цьому напрямі стала ідея
П.К.Іванова про природне оздоровлення
людини. Воно відбувається через контакт
з природою, завдяки формуванню пози�
тивного ставлення до людей, розвиненню
творчого відповідального мислення,
спрямованого до природи, суспільства,
сім'ї, людини, свого майбутнього.  Ці ідеї
гармонійно поєднуються з духовною,
природною основою методики видатного
педагога Марії Монтессорі.

Провідні методики розвитку 
дошкільника
Заняття – основний складник педагогіч�

ного процесу – будуються у СНВК № 10 на
основі вивчення  і урахування психолого�
фізіологічних особливостей дитини�до�
шкільника. Їй потрібні дружнє спілкуван�
ня та власна діяльність для задоволення
цікавості до всього, що відбувається в дов�
кіллі, у житті; рух і свобода – найважливі�
ші компоненти розвитку; ігрові форми ді�
яльності; чарівний світ казки, перетворень
і краси. 

Інтеграція змісту і форми діяльності
стала провідним принципом організації
педагогічного простору в закладі. Вико�
ристовуються елементи проблемного на�
вчання, які є суттєвими у методиці про�

ектів. Сукупність нав�
чально�пізнавальних
прийомів дає змогу ді�
тям розв'язувати проб�
лемні ситуації завдяки
самостійній діяльності.
Таким чином створює�
мо умови для самороз�
витку, розкриття по�
тенційних здібностей,
сприяємо розвитку в
дітей дошкільного віку
ініціативності, компе�
тентності, креативності,
самостійності. 

Щоб дитина оволоді�
ла не тільки певною сумою знань і умінь, а
й могла активно мислити, у розумних ме�
жах фантазувати, конструювати та вина�
ходити, впроваджуємо теорію розв'язан�
ня винахідницьких задач (ТРВЗ). Її кредо –
"кожна дитина талановита і геніальна". У
закладі успішно впроваджується методи�
ка швидкісного навчання читання М.Зай�
цева, яка залучає гру в навчання, завдяки
чому читання перетворюється на бажане і
радісне заняття. Усі види гри, емоційне,
чуттєве сприйняття, досліди, спостере�
ження та експерименти тощо завдяки
принципу інтеграції сприяють формуван�
ню в  дитини цілісного уявлення про Світ і
себе в ньому. Для цього в закладі створені
всі умови: у початкових класах – лабора�
торії, в дошкільних групах – центри для
експериментальної діяльності, розви�
вальне середовище відкрите дітям для
вільного використання за їх бажанням.
Найбагатший матеріал для розвитку дитя�
чої спостережливості надає природа. Пе�
дагоги широко використовують метод оду�
хотворення природи під час спілкування з
нею.

Монтессорі�педагогіка в СНВК № 10
Коли Київська пілотна школа Монтес�

сорі запросила педагогів дошкільних за�
кладів України на навчання, колектив од�
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Розвивальне середовище відкрите дітям для
вільного використання за їх бажанням



Т.Л.Коршунова) – підрозділ  Полтавського
обласного інституту післядипломної педа�
гогічної освіти ім. М.В. Остроградського
(http://www.ipe.poltava.ua/center.htm).

Мета його діяльності – допомагати пе�
дагогам дошкільних закладів області  у
впровадженні особистісно орієнтованої
педагогічної системи, проголошеної в Ба�
зовому компоненті дошкільної освіти Ук�
раїни; застосуванні  інтерактивних техно�
логій; освоєнні  концепції сучасного до�
шкільного закладу; вдосконаленні профе�
сійної компетентності на основі природо�
відповідних ідей розвитку людини;  опа�
нуванні методиками формування у дітей
"Я�концепції" та здоров'язберігальної
компетентності.

Працюючи за проектом "Упроваджен�
ня особистісно орієнтованої навчально�ви�
ховної системи розвитку дітей в дошкіль�
них закладах області. Інноваційний про�
цес",  Центр головно співпрацює з педаго�
гами базового закладу, здійснює методич�

ну допомогу у впровад�
женні інноваційних ме�
тодик, досліджує цей
досвід і через систему
методичної роботи, різ�
номанітні форми спілку�
вання з працівниками
дошкільних закладів об�
ласті (семінари, консуль�
тації, робота спеціальних
дослідницьких груп, ме�
тодичні рекомендації,
публікації тощо) розгля�

дає актуальні проблеми
інноваційного навчально�

виховного процесу:
� місія та концепція сучасного дошкіль�

ного закладу;
� інтеграція змісту освіти як умова

формування внутрішнього світу дитини;
� головні положення сучасного заняття,

тематичного планування;
� розвиток життєвої компетентності

дошкільників;
� педагогічна методика проектування;
� розвиток рефлексивного мислення;
� створення розвивального середовища

особистісно орієнтованої педагогічної сис�
теми;

� методика Марії Монтессорі як зразок
особистісно орієнтованої моделі.

Центр забезпечує психологічні заняття
з елементами тренінгу за темами: "Осо�
бистісне зростання педагога, відкритого до
співпраці", "Готовність педагога до іннова�
цій", "Провідна діяльність дошкільника".

Проекти інноваційного розвитку в сис�
темі дошкільної освіти, розроблені Цен�
тром, презентовані на Всеукраїнських
виставках під егідою Міністерства освіти і
науки України у 2006 та 2007 роках та
відзначені дипломами. Співпраця до�
шкільного закладу з методичним центром

разу відгукнувся, оскільки відчув спорід�
неність методики з ідеями природного
розвитку дитини. 1994 р. в закладі було
створено необхідне розвивальне середови�
ще і відкрито групу Монтессорі. Згодом –
ще дві. Вивчення і впровадження в закла�
ді  методики Монтессорі сприяло розши�
ренню у педагогів поняття про особистісно
орієнтовану  педагогіку: в Монтессорі�пе�
дагогіці процес навчання не є простою пе�
редачею знань дітям, вони щоденно роб�
лять відкриття самостійно. Марія Монтес�
сорі навчила нас на практиці поважати
права і гідність усіх учасників спільноти і
визнавати можливість різних точок зору
на світ. 

Феномен  педагогіки М.Монтессорі по�
лягає у вірі в природу дитини, прагненні
виключити будь�який авторитарний тиск
на людину, яка формується. Психологічні
дослідження в нашому закладі показали
результати впровадження виховної сис�
теми М.Монтессорі: діти мають високий
рівень інтелектуального
розвитку, у них сформо�
вана позитивна мотива�
ція до шкільного навчан�
ня, вони готові для по�
дальшого успішного ово�
лодіння знаннями, мають
високі показники розвит�
ку самосвідомості і дифе�
ренційовану адекватну
самооцінку на рефлек�
сивному рівні. Вихованці
позбавлені страху перед
суспільством, новим ото�
ченням, легко і невиму�
шено вступають в контакти, прагнуть піз�
навати світ і ставляться до нього позитив�
но. Це показник особистісного зростання
маленької людини, зміцнення її крихкого
внутрішнього "Я". Ми вважаємо це нашим
найвагомішим досягненням.

1997 р. створений навчально�виховний
комплекс "Ясла�садочок�початкова шко�
ла" – не просто зібрання дітей дошкільно�
го і шкільного віку під одним дахом, а
об'єднання, що забезпечує неперервність
освіти, насамперед, у морально�духовно�
му, психофізичному, естетичному розвит�
ку. Такий навчально�виховний комплекс
відповідає вимогам оновлення освіти і за�
питам батьків, які хочуть, щоб їхнім дітям
було добре в закладі, щоб вихователь ра�
дісно зустрічав дитину, щиро виховував і
навчав її, щоб малюк захоплено щодня
розповідав удома, як йому цікаво в садоч�
ку, про що він дізнався і про дружні сто�
сунки зі своїм вихователем.

Тренінговий центр природного 
розвитку дитини
2001 року  на базі СНВК № 10 створено

Обласний методичний тренінговий центр
природного розвитку дитини (завідувачка
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Педагоги і діти СНВК № 10 м. Полтави в усі
пори року відкривають тіла і душі природі
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ПОІППО сприяє розвитку професійної
культури педагогів.

Природовідповідні правила для педагогів
Неоціненним є значення педагога як

людини, котра створює умови для форму�
вання особистості дитини. З розуміння,
що тільки творча особистість здатна ви�
ховати творчу особистість, випливає ор�
ганізація методичної роботи в закладі. Ця
робота спрямована на  розвиток самоана�
лізу та допомогу педагогові у самоусві�
домленні його ролі як носія гуманістичних
цінностей, котрий поважає дитину як лю�
дину, вірить у її творчі здібності, що ви�
являються в процесі саморозвитку; у по�
стійному вивченні природних закономір�
ностей розвитку дитини, спостереженні
за нею;  в оволодінні педагогічними техно�
логіями особистісно орієнтованого розви�
вального напряму.

Як діяти, щоб природна дитяча жага
до пізнання не зникла, щоб формувалося
позитивне ставлення
дитини до самої себе і
навколишніх? Педаго�
ги закладу у повсяк�
денній практиці стали
діяти за природовідпо�
відними правилами:

Суттєво знижу�
вати свою активність
у керівництві діями
дітей, звільнятися від
почуття господаря
над дитиною. 

Вихователь сам
навчається у життя,
природи і дітей.

Не прислужувати
дітям: усе, що можливо, вони мають ро�
бити самі. 

Ніколи не переривати творчої праці
дитини. Благоговійно, уважно ставити�
ся до будь�яких проявів життя дитини.

Не порівнювати дітей і наслідки їх
діяльності. Вітати сьогоднішні їх спра�
ви без застережень.

Увага педагога прикута не до резуль�
тату, а до процесу діяльності дитини.

Не оцінювати дії дітей, не робити
їй зауважень. "Не кажи, що дитина по�
милилася, покажи дією, як можна зроби�
ти краще" (М.Монтессорі).

Не примушувати, не вимагати, а
запрошувати дитину до певної діяль�
ності.

Головне для педагога – розвиток,
пробудження дитини до духовного жит�
тя, а не навчання.

Дії педагога не карають! 
Ця система дій допомагає у формуван�

ні педагога нового типу і наближає до ви�
конання  мети, проголошеної у базовій

Програмі "Я у світі": створення умов для
особистісного становлення, успішного само�
розвитку кожної дитини, формування у неї
життєвої компетентності, розвитку цін�
нісного ставлення до світу і самої себе.

Наш заклад  упевнено можна назвати
інноваційним за такими ознаками:

осмислене ставлення до життя  як
єдиного джерела щастя і здоров'я люди�
ни;

вивчення та впровадження в освітній
процес новітніх педагогічних технологій,
які відповідають гуманістичним та демок�
ратичним стандартам сучасної особистіс�
но орієнтованої освіти;

психологічні зміни, які відбуваються
у свідомості керівників закладу та педа�
гогічних працівників щодо формування
власної творчої педагогічної діяльності,
таких якостей творчої особистості, як
здатність відійти від звичного, ініціатив�
ність, наполегливість, висока самооргані�

зація, небажання зу�
пинятися на досягну�
тому;

освітньо�розви�
вальне середовище
дошкільних груп і кла�
сів початкової школи
створене на основі
принципів особистісно
орієнтованої педагогі�
ки; методичний кабі�
нет визнаний одним із
кращих у місті.

Однією з базових
складових виховного
процесу ми вважаємо
виховання з перших

кроків свідомого життя дітей любові до
рідної землі. Педагоги прищеплюють ді�
тям переконання в тому, що здоров'я,
щастя, добра вдача кожного з нас, грома�
дян України, – це багатство та слава ук�
раїнської Землі. 
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Діти довідуються про 50%річний шлях розвитку
природних можливостей людини, який пройшов

Порфирій Іванов, його 12 заповідей 
здорового життя
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На зміну інформаційнорепродуктивному процесу навчання
приходить проблемнотворчий. Суспільству потрібні люди з
гнучким і критичним мисленням, творчою ініціативою, високим
адаптаційним потенціалом. Щоб виростити  дитину як творчу
особистість, використовуються педагогічні технології, у яких
розвиток творчих здібностей є пріоритетним.

Однією з таких педтехнологій є ТРВЗ – теорія розв'язання ви
нахідницьких завдань, яка покладена в основу ТРВЗпедагогіки.
Мета цієї педагогіки – формування потужного мислення і вихо
вання творчої особистості, готової до розв'язування складних
проблем у різних сферах діяльності.

ТРВЗ докорінно змінює стиль роботи з дітьми: вчить думати,
шукати, розв'язувати проблеми самостійно, а також допомагає
дорослим життєрадісно та винахідливо збуджувати інтерес дітей
до творчості.

Досвід активного впровадження вихователями спеціалізова
ного навчальновиховного комплексу  (СНВК) № 10 м. Полтави
методу ТРВЗ, використання розвивальних ігор, підтримання та
вдосконалення творчої уяви дітей,  починаючи із перших кроків
їх перебування в дитячому закладі, цілеспрямоване навчання ді
тей творчості показує, що навчити дітей творчо мислити можли
во. Уже  через рік занять рівень розвитку дитячої уваги зростає
у декілька разів, діти навчаються виявляти та розв'язувати зов
нішні суперечності, бачити світ у взаємозв'язку складників, зна
ходити необхідні резерви для вирішення творчих завдань і шля
хи виходу з конфліктних ситуацій, які повсякчас трапляються в
житті дитячого колективу. 

Коли і за якими правилами розпочинати розвивати творчі
здібності? 

Чим раніше  – тим краще
Якщо є талановите мислення, обдарованість, то мають існува

ти і закономірності їх розвитку. Дослідження педагогів та психо
логів показали, що розвиток творчої уяви дитини, її фантазії до
сягають піку у віці 3 – 6 років. Навіть молодші школярі вже на
стільки пригнічені стереотипами мислення (у ТРВЗ це назива
ється психологічною інерцією), що їх практично неможливо нав
чити грамотно й творчо мислити.

Щоб дитина не втратила унікальної природної здатності до
фантазування,  наші вихователі розпочинають застосовувати
прийоми ТРВЗ у найніжнішому віці, спонукаючи малюків до са

Розглядаються напрями впровадження методики теорії розв'язання винахід�
ницьких завдань (ТРВЗ)  та її галузі "розвиток творчої уяви" (РТУ) в дошкільно�
му закладі, розкриваються прийоми навчання дошкільнят творчого мислення. 

Рассмотрены направления внедрения методики теории решения изобрета�
тельских заданий (ТРИЗ) и ее отрасли "развитие творческого воображения"
(РТВ) в дошкольном заведении, раскрыты приемы обучения дошкольников
творческому мышлению.

Ways of taking into practice of the Theory of Inventive Problems Solving and its
branch ‘development of creative imagination’ in preschool education institution,
some techniques of teaching pre�school age children creative imagination are
considered. 

ВИХОВУЄМО ТВОРЧУ ОСОБИСТІСТЬ

Т.О. Юхимець 

Найважливіше завдання цивілізації – 
навчити людину мислити.

Т.Едісон



мостійного "відкриття" властивостей
предметів; заохочують, у межах розумно
го, шукати  "нове" застосування добре ві
домих предметів; розвивають уяву малю
ків, застосовуючи  при розповіданні казок
та оповідань замінники предметів та геро
їв казок; виявляють такт і терпіння, вис
луховуючи дитячі фантазії. При такому
підході у дітей зникає острах при вислов
люванні своїх думок, вони звикають до
самостійного мислення і у віці 5  – 6 років
у них не виникає  труднощів при складан
ні оповідань і казок, їхні малюнки різно
манітні, а поробки яскраві і фантастичні. 

Перед дитиною дошкільного віку по
стають творчі завдання і проблеми на
кожному кроці. Вихователь допомагає
юній особистості розв'язувати їх так, щоб
на незміцнілий розум не падав потужний
потік зайвої інформації. 3 – 4річний ма
люк мислить нестандартно, часом навіть
інтуїтивно. Якщо дітям здебільшого про
понують сприймати
вже готове, доведене,
ця здатність до твор
чого мислення згодом
зникає.

Найбільший ворог
творчості – застій,
нездатність сприйма
ти реальність у її бага
тогранності. Вихова
тель пропонує дитині
систему вправ та ігор,
які допомагають на
вчитися виділяти непотрібне і відстежу
вати все, що може знадобитися. Тради
ційний  метод спроб та помилок вже не
влаштовує, особливо у дошкільній педа
гогіці, коли закладається підґрунтя осо
бистісних якостей. 

Чому ми звернулися до методу ТРВЗ?
Методика ТРВЗ походить із технічної

галузі, але її принципи видалися настіль
ки ефективними і привабливими, що цю
систему було адаптовано для роботи з
дітьми у школі і дитячому садку.  

ТРВЗ має на меті максимально підви
щити ефективність основної програми, за
якою працює педагог, а не замінити її.
Послідовники ТРВЗ  вийшли на новий  рі
вень творчої педагогіки – створили прин
цип, дотримуючись якого, вихователь
зможе разом із дітьми знаходити логіч
ний  вихід із будьякої життєвої ситуації.
Суть цієї системи полягає у формуванні
системного, діалектичного мислення, роз
витку творчої уяви, винахідницької кміт
ливості. Вона дає змогу вихователям не
просто розвивати фантазію дітей, а на
вчати їх мислити системно, творчо, розу
міти єдність і протиріччя навколишнього
світу, бачити і вирішувати проблеми. Зас

нована на об'єктивних законах розвитку
навколишнього світу, ТРВЗ дає змогу ви
рішувати творчі задачі тому, хто оволодіє
її правилами.

Робота за  методом ТРВЗ у дитячому
садку  відбувається у чотири етапи, що
містять такі послідовні  завдання:

1�й етап
 вчити дитину знаходити і розв'язува

ти суперечності, не боятися негативного в
об'єкті та явищі;

 вчити системного підходу, тобто ба
чення світу у взаємозв'язку його компо
нентів;

 формувати вміння бачити навколиш
ні  ресурси (засоби, можливості, те, чим
можна скористатися в разі необхідності). 

2�й етап 
 вчити дошкільнят винаходити;
 вчити "оживлювати" за допомогою

ТРВЗ предмети та явища, приписуючи од
ним якості інших і нав
паки, а також відкидати
непотрібні і шукати
найкращі     варіанти.

3�й етап
 вирішувати казко

ві завдання і придуму
вати казки. Треба на
вчити кожну дитину
уникати сумного за
кінчення казки, не змі
нюючи при цьому сю
жету;

 складати нові казки на основі добре
відомих.

4�й етап
 вчити дитину знаходити вихід з будь

якої життєвої ситуації, спираючись на
набуті знання та інтуїцію, використовую
чи нестандартні, оригінальні рішення.

Основу технології становлять ігриза
няття, під час яких діти знайомляться з
навколишнім світом, вчаться виявляти
суперечливі властивості предметів, явищ
і розв'язувати ці суперечності.

Виявлення і розв'язання суперечнос
тей є ключем до творчого мислення. Діти
дошкільного віку виявляють такі супе
речності, працюючи над ігровими і казко
вим завданнями, які перетворюються на
захопливу пошукову, аналітичну діяль
ність. Виокремлення протилежних якос
тей, їх зіставлення і об'єднання дає змогу
розкривати нові, несподівані сторони
предметів і явищ.

Галузь ТРВЗ   –  розвиток творчої уя�
ви (РТУ)

Оволодіти методом ТРВЗ  повною мі
рою  в дошкільному віці майже неможли
во через недостатній життєвий досвід
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кутники, маленький кружечок  – колобок,
маленький квадратик – пеньок, на якому
колобок співав, овал – заєць, більший
овал – вовк, великий квадрат – ведмідь,
трикутник  – лисичка, замість дерев та
кущів великі та маленькі шестикутники.
Навіть найменші охоче грають у таку гру.
А для більш старших ці замінники можна
використовувати для складання алгорит
му казки. Є два варіанти: спершу визна
чають, хто є хто, тобто яким предметом
замінено героя, потім вихователь викла
дає ланцюжок фігур, а діти за ним відтво
рюють  послідовність подій; у другому ва
ріанті після розповідання казки або опові
дання дітям дається завдання самим
скласти схему подій за допомогою умов
них позначок. За другим  варіантом умов
ні позначки можуть придумувати самі ді
ти  і, можливо, вони вас приємно вразять
своєю винахідливістю. 

2. "Опредмечування" невизначеного
об'єкта

Дуже подобається малюкам гра "На що
схоже?", доцільна при
вивченні геометричних
предметів: вихователь
демонструє картки з
різними фігурками, які
не схожі на реальні
предмети (різноманітні
лінії, форми), а діти на
зивають предмети або
тварин, яких ці фігур
ки їм нагадують. Мож
на роздати листочки з
такими фігурками та

лініями кожній дитині і попросити "ожи
вити" їх. Наприклад, звичайний трикут
ник може стати ковпаком клоуна, плат
тям ляльки, куполом церкви, дзьобом
птаха тощо. 

3. Створення образів на основі словес�
ного опису або неповного графічного   зоб�
раження

Діти люблять відгадувати загадки. Це
заняття приносить їм не тільки задово
лення, але й  користь. Загадки розвива
ють логічне мислення дитини, її уяву, а
саме здатність відтворювати за словес
ним описом образ об'єкта, який слід відга
дати. Потім навчаємо дітей самостійно
складати загадки за певним алгоритмом.
Це навчає їх виділяти основні якості
об'єкта. 

Ця здатність дуже важлива для май
бутньої навчальної діяльності дитини.
При цьому, чим краще у дошкільняти
розвинута здатність до створення таких
образів,  тим точніші і стійкіші уявлення у
нього виникають. Для розвитку цієї здат
ності ми використовуємо спеціальні зав
дання, якот: створити образ об'єкта за
його словесним описом (наприклад, вихо
ватель словесно описує вантажівку, яку

дошкільняти. Але в цьому віці слід приді
лити особливу увагу розвитку творчої уя
ви та фантазії. 

Творча уява і фантазія  – основа будь
якої творчої діяльності. Найбільш чутли
вим (сенситивним) періодом для розвитку
уяви є дошкільний вік. "Уява,  – зазначає
психолог О.М.Дяченко, яка докладно ви
вчала цю функцію,  – це ніби той чутли
вий музичний інструмент, оволодіння
яким відкриває можливості самовира
ження, потребує від дитини віднайдення і
виконання власних задумів і бажань".
Дослідження психологів показують, що
уява дитини розвивається поступово, з
накопиченням нею певного досвіду. Всі
образи уяви, якими б чудернацькими во
ни не були, засновані на тих уявленнях і
враженнях, які дитина отримує в реаль
ному житті. Іншими словами, потенціал
уяви залежить від обсягу та різноманіт
ності дитячого досвіду.

Саме з розвитку уяви ми розпочинаємо
навчання дошкільнят методу ТРВЗ. Га
лузь ТРВЗ   –  розви
ток творчої уяви  – до
помагає дітям і дорос
лим вивільнятися, роз
мірковувати, шукати,
самостійно розв'язува
ти проблеми. У дитини
зникає острах діяти з
будьяким предметом,
використовувати його
не тільки за прямим
призначенням. Пред
мет і навіть явище ста
ють багатофункціональними, що усуває
проблеми в грі, побуті, спілкуванні.

У житті малюка уява виконує іншу
функцію, ніж у дорослого. З  її   допомо
гою діти пізнають навколишній світ і са
мих себе. Уява може творчо перетворюва
ти дійсність, її образи гнучкі, рухливі, а їх
комбінації дають змогу досягати нових і
несподіваних результатів. Розвиток цієї
психічної функції є  основою для вдоско
налення творчих здібностей дошкільняти.

Вдосконалюємо творчу уяву малюка
Особливу увагу  звертаємо на розвиток

творчої уяви дітей шляхом:    
1. Використання замінників предметів
Якщо уважно придивлятися до дій ма

люків, легко помітити, що у іграх вони
часто застосовують замінники предметів,
яких у них не вистачає. При цьому подіб
ність предметівзамінників із предмета
ми, які вони замінюють, із віком дитини
меншає. Використовуємо цю природну
здатність дитини і допомагаємо їй оперу
вати різними замінниками предметів. Ни
ми можуть бути інші предмети, геомет
ричні фігури, знаки тощо. Наприклад,
обігруючи з малюками казку "Колобок",
використовуємо  в "ролі" баби й діда від
повідно великий і трохи менший прямо
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діти викладають за його описом з лічиль
них паличок та кружечків); відтворити
цілісний образ об'єкта на основі сприй
няття однієї або кількох його частин (ігри
"Збери картинку", "Звідки клаптик?"). 

4. Оперування уявними образами
простих багатовимірних об'єктів
(просторова уява)

Займаючись з дітьми інтелектуальни
ми іграми Нікітіних "Унікум", "Цеглинки",
"Кубики для всіх", сприяємо розвитку не
тільки логічного та математичного мис
лення, а й розвиваємо просторову уяву
дошкільнят. Стануть в нагоді й ігри  "Сер
ветки з орнаментом" (на малюнку в ку
точку зображено згорнуту навпіл або
вчетверо серветку з візерунком: треба
визначити, якому з трьох зображень сер
ветки, розташованих нижче, вона відпові
дає) та "Розгортки" (співвідносити об'ємні
предмети з розгорнутим зображенням). 

5. Підпорядкування власної уяви пев�
ному задумові; створення та послідовна
реалізація плану цього задуму

Такі вміння є підготовкою до колектив
ного створення казкових історій. Для роз
витку цих здібностей використовуємо за
няття з аплікації, ліплення та конструю
вання, коли робота складається з декіль
кох послідовних дій, реалізація яких мо
же привести до виконання задуманого.
Дуже важливо розвинути цю здатність,
навчити не просто безцільно і уривками
фантазувати, а реалізовувати свої заду
ми, створювати хоч невеликі і нескладні,
але закінчені вироби (аплікації, конструк
ції тощо). Навчання цього вміння  склада
ється з таких етапів:

1. Демонстрація плану: вихователь по
казує, як складати план (схему) готового
виробу (конструкції).

2. Самостійне "читання" плану: дитина
вчиться "читати" складений вихователем
план (схему) і створювати на його основі
власний виріб.

3. Самостійне складання плану: дитина
складає план (схему) власного виробу
(твору). Для складання такого плану (схе
ми) придумуємо разом з дітьми умовні
позначки.

Як навчити дитину творчо мислити?
Найефективнішим методом є гра, і

особливо розвивальна, зокрема інтелекту
альні ігри Нікітіних. Саме в цих іграх ди
тина може тренувати і розвивати  здат
ність до уявного перетворення об'єкта в
просторі та уявлення взаємного розташу
вання кількох предметів  у просторі. Ак
тивне застосування  нашими вихователя
ми цих ігор доводить їх високу ефектив
ність. 

Засновник космонавтики К.Е.Ціолков
ський, який відкрив таємницю народжен

ня творчого інтелекту, зазначав: "Спочат
ку я відкривав  істини, відомі багатьом, по
тім  став відкривати істини, відомі декому,
і, нарешті, став відкривати істини, нікому
невідомі". Це і є шлях становлення творчої
сторони інтелекту. Наш обов'язок  – допо
могти дитині стати на цей шлях. 

Продуктивному творчому мисленню
також сприяє оволодіння спеціальними
способами творчого мисленння: виділення
протилежних властивостей, пошук анало
гій, асоціювання понять, ставлення запи
тань, генерування ідей, зміна альтернати
ви, комбінування тощо. Деяких із цих спо
собів можна навчити дитину у дошкільно
му віці. 

Виділення протилежних властивостей
Вміння знаходити протиріччя  – це ос

нова парадоксального мислення, а воно,
своєю чергою, є обов'язковим атрибутом
істинної творчості. Виділення протилеж
них якостей, їх зіставлення і об'єднання
дає змогу розкривати нові, несподівані
сторони предметів і явищ.

Для цього, наприклад, можна вибрати
якийсь предмет або явище і запропонува
ти дітям назвати будьяку ознаку цього
предмета. Потім пропонуємо визначити,
що є протилежним за значенням до цієї
ознаки і запитати, чи може і така ознака
бути властивою вибраному предметові
(явищу). Наприклад, вода може бути хо
лодна і гаряча; яблуко  – солодке і кисле;
музика  – весела і сумна; погода   – ясна і
похмура; дитина може бути слухняною і
капризною; квітка  –   квітучою і засохлою
тощо.

Для розвитку здатності дитини виділя
ти протилежності і навчання бачити про
тиріччя у предметах та явищах викорис
товуємо ігри "Навпаки" або "Протилеж
ності" та "І добре   – і погано". Під час пер
шої діти навчаються відшукувати проти
лежні властивості або предмети із проти
лежними властивостями (на перших ета
пах бажано використовувати предмети,
потім предметні малюнки: пір'їнка і ва
жок, повна і порожня склянки, засохла і
свіжа квітки, чорний і білий олівці  тощо),
під час другої  – вчаться бачити протиріч
чя  в одному предметі або явищі. Наприк
лад, фарба  – це добре, тому що нею мож
на швидко і яскраво малювати, розфарбо
вувати, але погано, тому що можна за
бруднитися, треба часто міняти воду,
слідкувати, щоб не змішувалися фарби
тощо. Коли  діти навчилися виділяти про
тиріччя у предметах, переходимо до по
шуку протиріч у подіях та явищах. Нап
риклад, новорічні свята   – це добре, тому
що весело, дарують подарунки, приходить
Дід Мороз, прикрашають яскраву ялинку,
багато вихідних, веселі ранки, але погано,
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витку її творчих здібностей. Корені цієї
здатності  – у природній допитливості ди
тини і в тих ситуаціях спілкування й ді
яльності, у яких відбувається її розвиток.
Спочатку питання у малюка виникають у
спілкуванні і для спілкування, і лише по
тім вони набувають пізнавальної, дослід
ницької спрямованості. Важливо навчити
дитину вибирати спрямованість запитань.
Важливішими є питання, які стосуються
ключових ознак і функцій предмета. 

Навчається цього дитина лише в проце
сі спілкування з дорослим під час спільної
діяльності (ігрової і навчальної). Ставимо
дитині такі запитання, які  спонукають її
до інтелектуальної активності, щоб у них
були елементи невідомого і протиріччя,
щоб вони були спрямовані більше на мис
лення дитини (на виявлення причин і вза
ємозв'язку явищ) і менше  – на її пам'ять.
Коли ж питання ставить малюк, не поспі
шаємо з відповіддю, а пропонуємо висло
вити йому власне припущення ("А ти як
думаєш?"),  навчаємо ставити питання са
мому собі і намагатися самостійно відпо
вісти на них.

Для розвитку вміння ставити запитан
ня використовуємо ігри "Чомучка", "Що в
кулаці (коробці)?", "Без слів".  Перша
призначена для розвитку дослідницької
активності, вміння ставити різноманітні
запитання, спрямовані на вивчення
сприйнятого об'єкта. Для гри можна вико
ристати  будьякий сюжетний малюнок,
який має проблемний зміст  – невідомі для
дитини ситуацію, подію. Чудовим матеріа
лом для цієї гри можуть стати малюнки до
гри "Дивовижний сюжет" з альбому роз
вивальних ігрових вправ "Уява" авторів
Бистрова О.Л., Бистрової О.С.  Завдання
дітей  – поставити якомога більше запи
тань дорослому про все, що незрозуміле і
що вони хотіли би дізнатися. Коли всі за
питання вичерпані, діти складають неве
лике оповідання за цим сюжетом.

Під час гри важливо навчити дітей різ
нобічно досліджувати ситуацію, викорис
товувати запитання різних типів ("Що?
Коли? Як пов'язано? Чи впливає? Можли
во це? Як таке сталося? У чому причи
на?").

Жвавий інтерес у дітей викликає гра
"Що в кулаці (коробці)?", під час якої діти
продовжують вчитися  ставити запитання
з метою дослідження незвичайної ситуа
ції. Тільки тепер об'єкт дослідження неви
димий. Завдання дітей – за допомогою
системи запитань ("Якої форми? Якого ко
льору? З чого зроблено? Для чого призна
чено? На що впливає? Які має властивос
ті? До якого виду належить? Чим можна
замінити?") і на основі отриманих відпові
дей робити  здогади, висувати свої припу
щення щодо предмета, який знаходиться

тому що після свят багато прибирати,
жаль викидати ялинку тощо. Дитина по
винна зрозуміти, що протилежні власти
вості існують, і їх не треба боятися, це
нормально.

За спостереженнями вихователів, діти
2 – 3�річного віку спокійно сприймають
поняття "протиріччя", а от уже у віці 6  –
8 років діти не люблять і бояться проти�
річ – дорослі вже встигли їх "зіпсувати",
переконавши, що протиріччя  – це завжди
погано, а от згода  (з думкою дорослого) – це
завжди добре. Багато хто зберігає страх
перед протиріччями на все життя.

За спостереженнями прихильників
ТРВЗ, у дітей не з'являється ніякого ост
раху стосовно протиріч, якщо їм вчасно (у
4  – 5 років) пояснили, що протиріччя  – це
нормально, навіть необхідно, що їх треба
не боятися, а вчитися швидко вирішувати,
не доводячи протиріччя до конфлікту.
Навчивши дітей формулювати протиріч
чя, їх потім легше буде навчити вирішува
ти і попереджувати протиріччя у життє
вих ситуаціях. 

Для формування вміння бачити навко
лишні ресурси використовуємо ігри "Ви
нахідник" та "Золоті руки". У грі "Винахід
ник" пропонуємо дітям знайти якомога
більше варіантів використання різних
предметів. Наприклад, ложку можна ви
користати як маленьку лопатку, як засіб,
що допомагає зручніше і швидше взутися,
як музичний інструмент, у лікувальних
цілях для  зняття болю при укусах  комах
та при забитті, як указку, як предмет,
яким можна писати на піску тощо. Бажано
одночасно продемонструвати це застосу
вання.   У грі "Золоті руки" задаємо не кон
кретний предмет, а матеріал, із якого мож
на зробити різні речі. Завдання дітей  –
придумати якнайбільше предметів, які
можна зробити із заданого вихователем
матеріалу. Наприклад, із дерева можна
зробити: меблі, іграшки, ґудзики, гребінці,
посуд, двері, вікна тощо.

Спосіб творчого мислення, який вико
ристано в цих іграх, має назву перефор�
мування –    вміння виділяти e предметі
нехарактерні для нього (несуттєві з погля
ду призначення) властивості. Найяскраві
шим прикладом  цього способу творчого
мислення є різноманітне застосування
пластикової пляшки в різних сферах жит
тєдіяльності людини.   Для оволодіння цим
способом дитина повинна попередньо на
вчитися виділяти різноманітні властивості
і ознаки предметів та явищ, а також роз
різняти, які з них суттєві, а які ні.

Ставлення запитань
Здатність дитини ставити нові запитан

ня і проблеми є одним із показників роз
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в кулаці вихователя або коробці. Під час
гри  необхідно звертати увагу дітей, чи не
має протиріч між їхніми гіпотезами і тією
інформацією, яку вони вже отримали про
предмет. Замість предмета можна вико
ристати фотографію чи малюнок із зобра
женням цього предмета.

Ці ігри, крім  навчання дітей ставити
запитання й досліджувати предмет, прив
чають їх уважно слухати товариша й ви
хователя, щоб не повторюватися або не
пропустити важливу інформацію про за
хований предмет, бо правилами передба
чено виключення з гри за повтори й не
увагу. 

Генерування ідей
Це один із найважливіших способів, що

забезпечують творчий підхід до вирішен
ня найрізноманітніших проблем. Зміст йо
го простий – генерувати якнайбільше ідей.
При цьому не обов'язково, щоб кожна з
них була правильною. Можуть продуку
ватися найнезвичайніші і найабсурдніші
ідеї. Важливо, щоб їх було багато. І чим
більше ідей, тим більша ймовірність, що
серед них будуть хороші, а може, й гені
альні. Для цього використовуємо ігри
"Настрій у кольорі", "Уяви собі" ("що ж та
кого важливого могли б "сказати" тобі іг
рашки, різні предмети, явища природи"),
"Чарівні кола" (малювати предмети круг
лої форми або із складовою круглої фор
ми), "Склади речення" (треба використати
три заданих слова в одному реченні).

Від вирішення казкових завдань  – до
вирішення життєвих проблем

Набуті на перших етапах знання малю
ки втілюють у конкретні "винаходи", ство
рюючи з різноманітних конструкторів та
матеріалів необхідні їм для вирішення
казкових та життєвих проблем предмети,
механізми, системи з новими, потрібними
якостями. 

"Оживляючи" предмети та явища, діти
вчаться бачити їх із різних боків та у взає
мозв'язках з іншими предметами та яви
щами. Це  сприяє набуттю дитиною жит
тєвої компетентності, бо для пошуку най
кращих варіантів, потрібних у конкретній
ситуації, необхідно ознайомитися з влас
тивостями та якостями багатьох предме
тів та явищ.

І, нарешті, переходимо до  вирішення
казкових завдань та створення нових ка
зок, де б герої оминали сумного фіналу.
Так діти здобувають досвід вирішення
конфліктних ситуацій та способів уникати
їх, використовуючи нестандартні, оригі
нальні рішення. Бо на цей час їм вже стає
відомим, що конфлікт  – це ніщо інше, як
переростання протиріччя в зіткнення.
Важливо, щоб діти проаналізували, що

основною причиною конфліктів може бути
нестача якогонебудь ресурсу для задово
лення потреб обох сторін. Щоб вирішити
конфлікт, треба знайти ресурс, якого бра
кує, або вчасно втрутитися у процес і змі
нити хід  його розвитку. Наприклад, у каз
ці "Про Червоний капелюшок" діти пропо
нували такі варіанти розвитку подій: вовк
був ситим і не мав наміру з'їсти дівчинку і
її бабусю, а хотів просто подружитися з
ними, бо йому було самотньо; дівчинка
пригостила вовка пиріжками, а він запро
понував провести її до бабусі, щоб вона не
заблукала в лісі. Саме пошуком ресурсів, а
не компромісного рішення, займається
ТРВЗ. Компроміс – це не ТРВЗівський
підхід! ТРВЗ намагається покращити пот
рібний показник, зовсім не погіршуючи ін
ших показників. У цьому його принципова
відмінність.

Озброївшись знаннями та навичками,
здобутими на перших трьох етапах, діти
вчаться вирішувати життєві проблеми.
Спершу розглядаються життєві ситуації з
художніх творів, а потім і конфлікти, які
виникають у житті дитячого  колективу. 

Відкриваємо "таємниці" спілкування
Під час послідовного й регулярного

застосування ігор та вправ, заснованих на
принципах ТРВЗ, діти набувають певного
досвіду спілкування, організується певна
поведінка. Щоб гра відбулася і кожен мав
змогу вільно висловлювати свої думки,
треба мати терпіння вислуховувати "най
геніальніші" ідеї своїх товаришів.  При
складанні спільних оповідань і казок ди
тина вчиться обмінюватися інформацією,
вислуховувати, не перебиваючи, іншого,
брати почуття до уваги, рахуватися з ви
бором однолітків. Принципи ТРВЗ перед
бачають володіння певним стилем спілку
вання, вміння виявляти тактовність та
обережність у взаєминах, відстоювати
свою точку зору не ображаючи інших, по
годжуватися з рішенням більшості. Таке
спілкування й творча атмосфера, яка
складається під час цих спілкувань, ма
ють величезне значення для загального
психічного розвитку дітей,  становлення
дитини як особистості, розвитку її само
оцінки. Саме у спілкуванні у малюка фор
мується здатність підпорядковуватися
загальним правилам, орієнтуватися на
суспільні норми.

У дітей 5  – 6 років формуються такі
комунікативні уміння:

–  вміння слухати і чути іншого;
–  вміння брати участь у вільній бесіді;
–  вміння бути уважним до самого себе

і оточення;
–  вміти розуміти почуття і настрій ін

шого;
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Ці ігри та вправи використовуємо на
інтегрованих заняттях різного спряму
вання відповідно до теми (наприклад:
"Мій друг", "Думки і вчинки", "Наші по
чуття", "Настрій. Від чого він залежить?").

Сценарій заняття із застосуванням
методу ТРВЗ

Тема: Настрій. Від чого він залежить?
Лексичні вправи. Логікограматичні

завдання. Творчі ігрові вправи. Міркуван
ня за запропонованими запитаннями.
Рухливі вправи. Колективне складання
оповідання за  декількома сюжетними ма
люнками. Колективна та індивідуальна
робота. Творче завдання із зображуваль
ної діяльності (малювання, ліплення, ап
лікація за вибором дітей).

Мета: допомогти дітям у закріпленні
знань про функції різних органів та час
тин тіла; продовжувати навчати дітей
розмірковувати, аналізувати, встановлю
вати причиннонаслідкові зв'язки; навча
ти дітей розпізнавати настрій оточення за
різними характерними ознаками, визна
чати свій настрій та встановлювати за
лежність настрою від думок і шляхи його
покращення; підвести до розуміння, чому
і коли добре перетворюється на погане;
продовжувати навчання дітей  складання
історій за малюнками; розвивати творче
мислення, уяву, мовлення, комунікативні
уміння; виховувати вміння вислуховува
ти товариша, повагу до чужої думки.

Матеріали і обладнання: флане
леграф, схематичне зображення людини
на ватмані, таблички з написами: "Дума
ти", "Бачити", "Нюхати", "Бігати", "Носи
ти", "Чути" тощо, "Я", "Мої думки (добрі,
погані)", "Мої вчинки (добрі, погані)", "Мій
настрій (добрий, поганий)"; розрізані кар
тинки, різноманітні сюжетні картинки,
предметні малюнки, різнокольорові фіш
ки; кубики Зайцева або набір букв для
складання слів.

Хід заняття
1. Вихователь пропонує дітям розгля

нути схематичне зображення людини,
назвати основні функції різних частин ті
ла людини і відповідно розташувати кар
тинки з  написами функцій або малюнки
для тих, хто не читає. 

2. Логікограматичне завдання: "напи
сати" кубиками (або розрізними буквами)
слова  – назви органів та частин тіла (очі,
вуха, ніс, рот, руки, ноги, голова) та назви
предметів (картина, парфуми, торт, вело
сипед, олівець, радіо, гребінець). Скласти
логічні пари: голова – гребінець, рот –
торт тощо. (Для тих, хто не читає, відпо
відне завдання у картинках у грі "Що ми
робимо…?": на смужках із зображенням

–  вміння обмірковувати свої вчинки та
вчинки інших.

Цими уміннями  діти оволодівають не
помітно для самих себе. Для усвідомлення
правил буття і взаємин 56 річним дітям
ми відкриваємо "таємниці спілкування",
які розкривають їм взаємозалежність між
їх поведінкою під час  спільної діяльності і
результатами цієї діяльності:

1. Називай друга на ім'я, і він буде
звертатися до тебе так само.

2. Будь уважним до тих, хто навколо
тебе.

3. Будь ввічливим, і в тебе буде багато
друзів.

4. Умій уважно слухати іншого, і ти
зможеш пізнати багато нового.

Для кращого розуміння особливостей
спілкування проводимо з дітьми декілька
ігор:

"Обличчя" (намалювати на аркуші
обличчя з різними виразами й визначити
з дітьми, що вони відображають).

"Маски" (завдання: виразити за до
помогою міміки горе, радість, біль, страх,
здивування. Інші діти визначають, що це). 

"Жести" (як можна розмовляти жес
тами).

"Іноземець" (за допомогою міміки та
жестів запитати про дорогу в зоопарк, ба
сейн, на площу, де стоїть пам'ятник, у кі
нотеатр,  кафе тощо).

"Опиши друга" (хто точніше).
"Інтонація" (разом із дітьми повтори

ти речення, наприклад: "Тато поїхав", із
різною інтонацією: радісно, байдуже,  ве
село, сумно).

"Складаємо казку" (в коробці різні
малюнки, вирізки з журналів  – роздати
по одній і почати складати колективну
казку. Кожен вигадує однедва речення,
але сюжет повинен бути спільним).

"Якби я був чарівником".
"Царівнанесміяна" (треба її розсмі

шити: сказати чи показати жарт, заспіва
ти, погладити).

"Порівняння" (порівняти себе або
друзів із якоюнебудь квіткою, деревом,
звіром тощо).

"Кольоропис настрою": червоний –
"захоплення"; оранжевий – "радість, ве
селощі"; жовтий – "мені приємно"; зеле
ний – "спокійно";  синій  – "сумно, невпевне
но"; фіолетовий – "неспокійно"; чорний  –
"похмурий настрій";  білий – "мені бояз
но".

"Квіткасемиквітка" (обрати собі
настрій (кольорову пелюстку) й  відповід
но до кольору показати його за допомогою
міміки й жестів).

"Інтерв'ю" (ви прилетіли з далекої
країни, в аеропорту вас зустрічає корес
пондент і ставить запитання).
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ока, вуха тощо розкладати відповідні кар
тинки).

3. Дітям пропонується зробити фізичні
вправи для різних частин тіла: вихова
тель називає частину тіла, а діти приду
мують і виконують вправи.

4.  Вихователь:
 Де у тілі людини "живуть" думки і

якими вони бувають? (Добрі, погані).
 Що залежить від думок людини? (Як

що дітям важко визначити, вихователь
пропонує вибрати із слів: погода, поведін
ка, вчинки, їжа, настрій, пори року тощо).

 За якими зовнішніми ознаками ми
можемо визначити настрій оточуючих?
(Вихователь пропонує через ігрові вправи
"Вгадай настрій за ходою", "Маски", "Ін
тонація" потренуватися у визначенні нас
трою оточуючих). 

5. Дітям пропонується знайти відповіді
на запитання:

– Яким чином ми можемо покращити
свій настрій? Що ви порадите другу, який
сумує? (Діти висловлюють свої міркуван
ня. Вихователь записує кращі пропозиції.
Дітям пропонується вибрати пісню для
покращення настрою і проспівати її, суп
роводжуючи рухами.)

6. Вихователь:
 Чи завжди від нашого гарного весело

го настрою весело і гарно оточуючим?
(Вихователь пропонує за допомогою
умовних позначок і різнокольорових фішок
скласти схему ланцюжка: мої думки  – мої
вчинки  – мій настрій  – настрій оточую
чих, використовуючи відповідні кольори з
гри "Кольоропис настрою").

7. Вихователь пропонує дітям  позна
йомитися з хлопчиком, якого звуть Ми
колка. Чим він любить займатися, у що
грати можна дізнатися, склавши розріза
ні малюнки. Дітям роздаються розрізані
картинки. Вони збирають їх, називають
улюблені заняття та іграшки хлопчика. 

Вихователь пояснює, що хлопчик ще
не вміє писати  і про те, що з ним трапило
ся, діти дізнаються  з малюнків, які він
надіслав. Вихователь роздає дітям виріз
ки і малюнки. Діти по черзі складають до
них речення, поєднані спільним сюжетом:
як Миколка разом із меншою сестричкою
залишилися вдома самі і, трохи помалю
вавши, засумували і вирішили пограти у
кімнаті у футбол. Настрій у них покра
щився, вони розвеселилися та  влаштува
ли в кімнаті безлад і врештірешт розби
ли м'ячем улюблену мамину вазу з квіта
ми. Мама, яка в цей час повернулася, була
дуже засмучена.

8. Вихователь:
– Чому засмутилася мама Миколки?

Що можна порадити хлопчику, що йому
робити? А ви що зробили б на його місці?
Як зробити, щоб у мами покращився нас

трій?   Якою була думка, що прийшла до
брата і сестри? Чи можна було грати у
футбол в кімнаті? (Вихователь звертає
увагу дітей на складену схему ланцюжка
"думки  – настрій" і підводить дітей до
підсумку про те, що не завжди від нашого
веселого гарного настрою добре оточую
чим. Дітям пропонується варіант гри
"Добре  – погано"  – гра "Мені буває доб
ре, коли я … , але іншим погано, тому що
…". В ланцюжку виставляються відповідні
варіанти).

9. Творче завдання із зображувальної
діяльності (малювання, ліплення, апліка
ція за вибором дітей): зробити для Ми
колчиної мами  нову вазу.
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Спостерігаючи за тенденціями розвитку суспільства, можна
помітити, що відбувається інформаційне перевантаження
молодого покоління, що спричиняє погіршення його фізичного та
емоційного стану. Оскільки з кожним роком обсяг інформації
зростатиме, пріоритетом освіти є не здобуття суми знань, а
розвиток гармонійної особистості, спроможної адаптуватися у
мінливих життєвих ситуаціях, використовуючи свій життєвий
потенціал для самореалізації в  інтересах власних та держави.

Нова освітня філософія орієнтує педагогів на формування
духовного світу особистості, розкриття потенційних
можливостей та здібностей кожного, при цьому найважливішим
фактором освітнього процесу є збереження дитячої
субкультури та визнання унікальної ролі дитинства в
становленні особистості. 

Подивитися на світ через призму дитячого "Я", знайти під�
ходи, які б задовольняли внутрішні потреби дитини, розкри�
вали її творчий потенціал, а також побудувати гармонійні
стосунки при входженні особистості в соціум, не знищивши
дитячої індивідуальності  – ось основні напрями роботи педа%
гога. Марія Монтессорі сформулювала мету педагогічної діяль%
ності так: потрібно "збудити в душі дитини людину, що дрімає в
ній". 

Бажані зміни можуть відбутися в тому разі, коли педагогічна
модель та інструментарій педагога відповідатимуть поставле%
ним цілям. Рекомендована МОН України модель базової Прог%
рами навчання та виховання дітей дошкільного віку  "Я у Світі",
відповідаючи на запит суспільства, висунула і розробила освітні
завдання. Вона передбачає широке впровадження методу про%
ектів. 

Чому саме метод проектів?

Першою метод проектів в дошкільному вихованні, запропоно%
ваний свого часу Джоном Дьюї, використала М. Монтессорі. Уп%
роваджуючи цей метод, педагог надає можливість дітям бути ді%
яльними, самостійними, творчими, стимулює до пошуку власних
шляхів розв'язання проблем та практичного застосування над%
баних знань і умінь. За визначенням Кільпатрика, проектну ді%
яльність можна назвати  "цільовим актом, діяльністю від усього
серця", що відбувається у певних суспільних умовах. У роботі

Розглянуто метод проектів з позиції реалізації освітніх завдань базової
Програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"; висвітлені основні
етапи впровадження проектної методики на прикладі проекту, реалізованого у
спільній діяльності педагога та дітей старшої групи СНВК № 10 м. Полтави.

Рассмотрен метод проектов с позиции реализации образовательных заданий
базовой Программы развития ребенка дошкольного возраста "Я у Світі";
освещены основные этапы внедрения проектной методики на примере проекта,
реализованного в совместной деятельности педагога и детей старшей группы
СНВК № 10 г. Полтавы. 

Paper considers applying project method  in realization basic Program of
preschool+age child development “I in the World” and this method implemen+
tation on the example of project realization in common activity of teacher
and children of senior group of Poltava SEI № 10.

МЕТОД ПРОЕКТІВ У ДОШКІЛЬНОМУ
ЗАКЛАДІ

Н.М.Токаренко



над проектами можна вдало поєднати різ%
номанітні методи і форми діяльності дітей
(теорію розв'язання винахідницьких зав%
дань (ТРВЗ), рефлексію, моделювання,
спостереження, експерименти, гру, мов%
леннєву і художню діяльність тощо). 

За допомогою проектної діяльності ди%
тина формує й удосконалює своє творче
ставлення  до довкілля, вчиться розуміння
загальності і складності взаємозв'язків у
світі. Досягаючи цілей поставленої перед
собою конкретної мети, дитина діє свідо%
мо, охоче, без примусу, бо проблема, за
яку свідомо береться,  має для неї внут%
рішню цінність, пов'язана з її потребами і
відповідає її силам та інтересам. Оскільки
знання для дитини особистісно значимі,
вони успішно засвоюються. Таким чином,
виконуючи проект, дитина має можли%
вість цілковито задовольни%
ти свою внутрішню актив%
ність, власні потреби, реалі%
зуватися як особистість. 

Упроваджуючи метод
проектів, педагог має спира%
тися  на інтереси дитини, її
можливості у реалізації
власного "Я" через діяль%
ність, свято шанує і благого%
війно оберігає перші прояви
особистості, скеровуючи їх
на вироблення у дитини са%
мостійності, підтримує твор%
чу активність у самостійно%
му пошуку шляхів подолан%
ня проблем. Це дає можли%
вість по%іншому подивитися
на організацію педагогом
життєвого та виховного
простору дошкільників, у
якому вони повинні знайти
все, щоб задовольнити інди%
відуальну програму розвит%
ку. З носія готових знань педагог перетво%
рюється на активного учасника, співавто%
ра а інколи, у деяких позиціях, провідника
до джерел знань у творчій діяльності ді%
тей. Увага педагога привернена не до ре%
зультатів діяльності дитини, а до процесу
її життєдіяльності, тому що для нього
важливе, за словами М.Монтессорі, "про%
будження дитини до духовного життя",
розгортання її сил і розвитку інтересу до
життя. Для того, щоб дитина змогла реалі%
зувати свої творчі нахили, слід надати
повну свободу її внутрішній духовній ді%
яльності: свободу вибирати у своєму ото%
ченні те, що її зацікавлює, спілкуватися з
цим, по змозі, не відволікаючись так довго,
як їй подобається, робити свої "відкриття"
і з власної волі ділитися ними з іншими  –
це і є однією із форм роботи за етапами
проекту.

Етапи роботи над проектом

І. Постановка проблеми, визначення
цілей проекту 

Педагог активізує емоційний стан ди%
тини, висуваючи проблему, показуючи
можливі протиріччя, чим зацікавлює ди%
тину і стимулює до активної діяльності.
Вихованці формулюють мету проекту
(якщо потрібно, за допомогою педагога). 

ІІ. Обговорення проблеми та визна�
чення завдань

Діти, зацікавившись проблемою, вис%
ловлюють думки щодо її розв'язання,
визначаються із завданнями  реалізації
проекту, планують свою діяльність, обго%
ворюючи кінцевий продукт. Для роботи
над проектом вихованці можуть об'єдну%

ватися в групи, якщо пот%
рібно, залучати батьків. Пе%
дагог допомагає  дітям вирі%
шувати проблему шляхом
занурення їх в ігрову, сю%
жетну, трудову діяльність
тощо.

ІІІ. Робота над реаліза�
цією проекту

Педагог організує проек%
тну діяльність, створюючи
відповідне середовище, у
якому діти зможуть знайти
необхідний матеріал для
реалізації проекту. Педагог
допомагає спланувати робо%
ту, надаючи необхідну ін%
формацію. Шукаючи рі%
шення проблеми, діти почи%
нають збір інформації,
предметів і матеріалів, які
мають, на їх думку, стосу%
нок до заявленої теми, про%

водять різні ігри, які допоможуть знайти
відповіді, або виконують дослідження чи
спостереження відповідно до задуму про%
екту. Під час роботи над проектом мож%
ливі зміни та доповнення, які свідчать
про творче ставлення дітей до роботи.

ІV. Презентація продукту діяльності
Діти презентують свою працю, вислов%

люють враження про роботу над проек%
том, що стають поштовхом до постановки
нової проблеми.

Які теми можуть бути предметом про%
ектної діяльності? Обов'язково тільки ті,
які цікаві дітям. "Хто я? Що я можу? Що
мені потрібно? Чи потрібно іншим те, що
потрібно мені?" – риторичні питання ді%
тей, які опановують життя. Прикладом
пошуку відповідей на ці запитання є
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Фіто�бар у групі. Діти знають, що в
природі є все необхідне людині для

здоров'я



між потребами тощо. Діти також могли
самі підписувати чи копіювати назви пот%
реб на окремих смужках паперу, малю%
вати малюнки до них. Дітям пропонува%
лося створити моделі та  книжечки про
різні потреби людини, використовуючи
малюнки з теми чи речі з коробок, написи
на смужках. Вихованці самі придумували
визначення різних потреб, а потім самос%
тійно або за допомогою педагога запису%
вали ці визначення у книжечку з відпо%
відною назвою. Така робота ще більше
активізувала пошукову діяльність дітей,
створила атмосферу спільноти, успіху й
задоволення.

Кожний вид потреби може "розгорта%
тися" на окремому плакаті. Наприклад:
"Потреба людини в їжі", або "Потреба
людини в захисті", або "Потреба людини
в любові", або  "Потреба людини у мові",
або "Потреба людини в обміні інформаці%
єю" тощо. У процесі обговорення кожної
теми виникає новий проект, під час якого
діти самостійно у процесі спілкування,
дослідження знаходять відповідь на за%
питання, ставлять нові.

Тема "Потреби людини" поєднувалася
з різними видами трудової діяльності ді%
тей: самообслуговування, чергування в
куточках групи, самостійна художня ді%
яльність, праця на подвір'ї, робота з тіс%
том, вареними овочами, природним мате%
ріалом тощо. 

проект "Потреби людини" (див. рис.), за
яким працювали діти старшої групи
СНВК № 10 м. Полтави. 

Про проект "Потреби людини"

Для введення дітей у тему педагог ви%
готовив плакат%схему "Потреби людини"
і розмістив її в груповій кімнаті. Природ%
но, що велика яскрава схема обов'язково
привернула увагу дітей, зацікавила  їх,
викликала багато запитань до педагога,
котрий приєднався до обговорення, вис%
ловлюючи думки, які б ще більше спону%
кали дітей до занурення в тему. Для ро%
боти над темою вихователь дібрав короб%
ки, які підписав відповідно до назв основ%
них потреб людини, з якими діти ознайо%
милися, спираючись на схему. У коробки
педагог поклав різні речі, картки з ма%
люнками. Дітям було запропоновано до%
повнити коробки речами. Предмети, речі,
написи на смужках паперу, які діти кла%
ли в коробки,  вони знаходили довкола
або приносили з дому. У групі ці об'єкти
класифікувалися, обстежувалися, обго%
ворювалися дітьми. Вихованці знаходили
їм відповідне місце в загальній схемі.

Працюючи над схемою, дошкільнята
вносили свої пропозиції щодо доповнення
схеми: виділяли потреби, які, на їх дум%
ку, найбільш важливі, домальовували за
допомогою педагога потреби, яких не вис%
тачало, вносили зміни у взаємозв'язки
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Рис. Потреби людини

Постметодика, № 1 (85), 2009



Ця тема проходить "червоною ниткою"
через усю життєдіяльність дітей до%
шкільного віку. Наприклад, через певний
час, коли діти почнуть вирощувати різні
рослини (кімнатні помідори, огірки, пет%
рушку, кріп, салат, цибулю) і спостеріга%
ти за їх розвитком, рекомендується по%
вернутися до теми про потреби людини,
визначити місце та взаємозв'язки рос%
линного світу з потребами  людини. 

Досвід показує, що в такій роботі тер%
міни запам'ятовуються самі собою, дити%
на  систематизує, класифікує певні по%
няття. Непомітно для неї у  її мозку від%
бувається велика інтелектуальна робота,
яка наближає дитину до розуміння ціліс%
ності світу і свого місця в ньому. Завдяки
цьому, без штучних ситуацій, вирішуєть%
ся питання соціалізації дітей, відбуваєть%
ся гармонізація між власними потребами
вихованця та потребами інших дітей. 
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Òåõíîëîã³÷í³ åëåìåíòè  Çì³ñò 

Ìåòà ïðîåêòó Äîïîìîãòè ä³òÿì íàâ÷èòèñÿ âèä³ëÿòè ãîëîâíå ó ñâî¿õ áàæàííÿõ, 
ðîçóì³òè ñåáå,  âëàñí³ ïîòðåáè, â÷èòèñÿ ç³ñòàâëÿòè ñâî¿ ïîòðåáè 
ç ïîòðåáàìè ³íøèõ, ðîçóì³òè ºäí³ñòü óñ³õ ëþäåé.  

Ôîðìóëþâàííÿ çàâäàííÿ 
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåì è  

Ç’ÿñóâàòè, ùî íàéïîòð³áí³øå â æèòò³, áåç ÷îãî ëþäèíà íå ìîãëà 
á æèòè. 
– Ëþäèíó îòî÷óþòü ïðèðîäà, ð³çí³ ðå÷³. Ùî ç öüîãî, íà âàøó 
äóìêó, íàéïîòð³áí³øå äëÿ âàñ?  

Ñïîñîáè âèð³øåííÿ 
çàâäàííÿ 

1. Ä³çíàòèñÿ, ÿê³ ïîòðåáè íàéãîëîâí³ø³ äëÿ êîæíîãî îñîáèñòî.  
2. Ç³áðàòè ðå÷³, ÿê³ äîïîìîæóòü ðîçïîâ³ñòè ïðî âëàñí³ ïîòðåáè.  
3. Ç’ÿñóâàòè, ÿê³ ïîòðåáè ä³òåé º ñï³ëüíèìè äëÿ âñüîãî 

êîëåêòèâó. 
4. Ïîö³êàâèòèñÿ íàéâàæëèâ³øèìè ïîòðåáàìè áàòüê³â, ³íøèõ 

äîðîñëèõ. 
5. Ñòâîðèòè ìîäåëü ïîòðåá ãðóïè, ñ³ì’¿ òîùî.  
6. Ðåôëåêñ³ÿ: „Ùî áóäå, ÿêùî çíèêíå...”.  

Ïðåäñòàâëåííÿ 
ðåçóëüòàò³â  

Ñòâîðåííÿ ìîäåë³ çà òåìîþ „Íàéâàæëèâ³øå â íàøîìó æèòò³”; 
âèñòàâêà ìàëþíê³â.  

Ïîñòàíîâêà íîâî¿ 
ïðîáëåìè 

ßê ç’ÿâèâñÿ ïîñóä? (Ïîòðåáà ëþäèíè äîïîìàãàº ¿é ðîáèòè 
â³äêðèòòÿ).  

Таблиця
Проект "Мої потреби"
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Стрижневим  завданням  дошкільного виховання  є  виявлення
і  розвиток творчих здібностей дитини. Одним із найдоступніших,
захопливих і дієвих засобів розвитку творчості малюків є теат�
ральна діяльність, оскільки вона сприяє їх естетичному  вихован�
ню, розвиває  самостійність, мислення, пізнавальні  інтереси, зба�
гачує мовлення, акумулює  життєвий  досвід, позитивно  впливає
на  емоційну  сферу,  надає можливість  для самовираження.

Головними  умовами  досягнення  позитивних  результатів  те�
атральної  діяльності дошкільників  є  системність, послідовність
та  поступове  ускладнення. Театральна діяльність має бути залу�
ченою  у  навчально�виховний  процес  як органічна  частина, бо
театр  для  дошкільника  – це насамперед гра, яка  збуджує, заці�
кавлює, активізує.

Для  педагогічного колективу  дошкільного  навчального  закла�
ду  "Теремок" міста  Червонозаводського Полтавської області  те�
атральна діяльність дошкільників є пріоритетним напрямом нав�
чально�виховного  процесу. Запорукою  успішної  роботи є  твор�
чість вихователя.

Основа  роботи  – планування, що  включає щоденні  навчальні
заняття  з  елементами театральної  діяльності; щотижневу  робо�
ту  гуртка "Театральний  дивограй"; місячник  театру "Квітень
посміхається"; екскурсії  та  перегляд  гастрольних  вистав (протя�
гом  року); консультації  для  батьків  (протягом  року); семінари�
практикуми  (щокварталу).

На  навчальних  заняттях  режисером  усіх  дійств  є  вихова�
тель. У першій  молодшій  групі  при  ознайомленні з  казкою  "Ку�
рочка  Ряба" за  допомогою  театру  яєць  вихователь  розповідає
казку  і  дає  можливість  малюкам  епізодично  бути  акторами,
зображуючи  дії  казкових  героїв.

У  середній  групі  після  повторного  прослуховування  опові�
дання  М.Стеценка "Апельсинка" діти  інсценізують  прочитане,
демонструючи  свою  акторську  гру.

Оскільки усі діти не можуть брати  участі  у  театральних  мо�
ментах  на  заняттях,  друга  половина  дня,  а  особливо  гурткова
робота,  є  шансом для кожного з них стати  і  актором, і  режисе�
ром. Планування  театрального  гуртка включає: інсценізацію  зна�
йомих програмових  творів, почутих  удома чи побачених на  теле�
екрані, складених самостійно; вправляння  у  акторській  майстер�
ності; використання  різних  видів  настільного  театру; участь  у
драматизаціях та перегляд  вистав (зокрема, гастрольних); засто�
сування скринь для ряження.

У  багатьох слово "театр" асоціюється  із  чималими  фінансови�
ми  витратами.  Та  іграшка,  що  народилася на дитячих  очах, тим
паче  із  непотрібних речей, не  поступається  стандартній    чужо�
земній  ляльці. Так,  основою  для  атрибутів  настільних  театрів є

Висвітлено досвід  роботи   педагогічного   колективу дошкільного  навчального
закладу "Теремок" м. Червонозаводського  Лохвицького  району  Полтавської  об#
ласті з розвитку творчих здібностей дошкільників шляхом залучення їх до те#
атральної діяльності.

Описан опыт работы педагогического коллектива дошкольного учебного заведе#
ния "Теремок" г. Червонозаводского Лохвицкого района Полтавской области по
развитию творческих способностей дошкольников путем задействования их в
театральной деятельности. 

Experience of the pedagogical staff of Chervonozavodske pre#school educational insti#
tution “Sweet Home Chamber” in the area of prte#school child’s art capabilities by the
means of theatre art. 

ТЕАТРАЛЬНИЙ   ВОДОГРАЙ

О.В.Дроб'язко 

УУссіі    ддііттии      ––  ооббддаа



рроовваанніі    вв    ттіійй    ччии

іінншшіійй    ггааллууззіі    ммиисс



ттееццттвваа..  

ББееззддааррнніі    ддііттии      ––

ррееззууллььттаатт    ппооггаа



ннооггоо    ввииххоовваанннняя..

ППааввллоо
ААннттооккооллььссььккиийй



кольоровий картон, клаптики тканин, ру�
кавички, ложки, пляшечки  з�під  напоїв
та парфумів, шишки, мушлі... Для  зруч�
ності  використання  театри  мають  назви
за  матеріалами, що є основою  їх  виготов�
лення: театр яєць, театр овочів, театр кві�
тів, театр смужок тощо.

Першими  видами  настільного  театру,
з  якими  знайомляться малюки  першої
молодшої групи, є  театри  яєць  та  сму�
жок. Ці  атрибути  досить  ламкі, тож  після
грубого  поводження  чи  навмисне  засто�
сованої  сили  дитина  може  пошкодити  іг�
рашку. Звичайно, це  засмучує  малого
невдаху, але, водночас, виховує  бережли�
ве  ставлення  до  іграшки.

Вихованці  першої молодшої групи за�
лучаються до  висловлювань, звуконаслі�
дування; показують  окремі  дії; беруть
участь в інсценуванні  казок  та оповідань;
супроводжують  дії  ляльки пісенькою;
знайомляться з такими  видами  настіль�
ного  театру, як театр  яєць, театр  смужок,
театр  іграшок, театр  квітів, театр  на
олівцях, фланелеграф.

Діти  четвертого  року життя виразно
читають  вірші; мімікою  і жестами  пере�
дають  емоції; імпровізують  танцювальні
рухи; мають  навички  водіння  пальчико�
вою  лялькою; володіють голосовими при�
йомами; знайомі  з  такими видами  нас�
тільного  театру, як театр  мушель, театр
шишок, театр овочів, театр  топотунчиків,
пальчиковий театр,  театр  картинок.

Діти п'ятого  року життя мають уміти
охарактеризувати настрій героїв; емоційно
відображати текст; уміти  маніпулювати
персонажами  відповідних  театрів; брати
участь  у  виготовленні  атрибутів  до  вис�
тав; самостійно  складати  казки; взаємоді�
яти  з партнерами по  грі; практично
вправлятися  з  такими  видами  настільно�
го  театру: кулачковий  театр, театр  рука�
вичок, театр  ложок, театр  масок, театр
орігамі.

Діти  шостого року  життя володіють
діалогічним  і  монологічним  мовленням;
маніпулюють ляльками  пропонованих  ви�
дів  театру; виготовляють  атрибути до
вистав; уміють рухатися  по  сцені; відна�
ходять виражальні засоби  для  створення
образу; ознайомлені  з  такими видами  те�
атру: театр  баночок, театр  пляшечок, те�
атр  маріонеток, театр  петрушок, театр ті�
ней, театр  великих ляльок  із клаптиків.

Форми театральної  діяльності  поділя�
ються  на  активну і  пасивну. Дітям  подо�
бається  бути  і  акторами,   і  глядачами.
Тож  традиційний театральний сезон "Кві�
тень  посміхається" розпочинається 1 квіт�
ня  виставою  за  участю працівників дитя�
чого  садка. Репертуар  своєрідної  актор�
ської  трупи  складають  різні  за жанром

вистави: "Три  празники  в гості" (на основі
українського  фольклору), "На  лісовому
перехресті" (тема  дорожнього  руху),
"Кицьчин  дім" С.Маршака, "По  щучому
велінню" (за  мотивами  п'єси  М.Кропив�
ницького).

А  далі  щотижня на свої  прем'єри  за�
прошує глядачів кожна  вікова  група,  по�
чинаючи  з другої  молодшої. Це справжнє
свято емоцій, сміху, радості. Причому,
участь   у казці беруть  усі вихованці  гру�
пи. У  сценарії  вихователь  враховує масо�
ві  сцени, щоб  задіяти  кожну  дитину.
Крім   головних  героїв, роль  котрих вико�
нують  здібніші  дітлахи, є група  квітів  чи
сніжинок, що  кружляють  у таночку, гурт
пташок чи  звірят, які  виконують  веселу
пісеньку. Тож  кожен  учасник театрально�
го  дійства  відчуває  себе невід'ємною час�
точкою  вистави,  несе певну відповідаль�
ність  за  весь  спектакль  і  найголовніше  –
має змогу  самовиразитися. Наприкінці
драматизації вихователь викликає  на
поклон  юних  акторів, називає  прізвище
кожного  і  роль, яку  він  виконував. 

Головними  умовами  успішної вистави
є  вдалий  підбір  музичного матеріалу,
костюмів   і  декорацій. Чудовою  бутафорі�
єю  є  поробки  для свят  і,  навпаки, виго�
товлені  декорації  для вистави  можна  ви�
користати  на ранках чи розвагах. Тради�
ційними прикрасами  на вікнах, у холі ди�
тячого садка  в переддень Новорічних  та
Різдвяних  свят  є  панорамні  сюжети  ка�
зок,  оформлені  саме  із  театрального
реквізиту. Використання  під  час  драма�
тизації  атрибутів  надає  виставі  видо�
вищності, гра маленьких  артистів  стає
відповідальнішою.  Це  створює  атмосфе�
ру справжнього міні�театру.

Органічною  частиною  ігрової  кімнати,
інтер'єр якої прикрашений настінними
ілюстраціями до програмових казок та
творів  художньої  літератури,  є  теат�
ральний  куточок  із  сценічним  реквізи�
том. Це  меблі  з  коробок, овочі з пап'є�ма�
ше, штучні квіти, предмети вжитку... Тут
знаходяться  і ляльки  настільних театрів.
Вони  розміщені  в  оздоблених  коробках
з�під  печива, тортів, взуття, парфумів.
Коли до  дна коробки прикріпити ілюстра�
тивний фон казки, то її можна  використо�
вувати і  як декорацію,  і  як  ширму. А
ширмою  для  театру на олівцях може слу�
гувати  дитяче плече, спинка стільця, пок�
ритого рушником  чи  серветкою.

Одним  із невід'ємних  атрибутів  ігрово�
го куточка  має  стати  скриня  для ряжен�
ня, де знаходиться   різне  вбрання, що  ви�
користовується  як театральні  костюми.
Але  часто�густо  вміст таких "скринь"  на�
гадує  схрон  непотрібних речей. Досвід
показав, що вміст  скринь  має  бути  кон�
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дують назву твору за костюмами. Ролі
розподіляє вихователь, він же є і режисе�
ром  вистави.

Матеріалом для виготовлення "скринь"
чудово слугують використані ящики з кар�
тону, обклеєні шпалерами  чи  різноманіт�
ними малюнками  із  старих  книжок, жур�
налів, обгорткового  паперу  для  подарун�
кових  наборів. Час від  часу  вміст
"скринь"  слід  оновлювати  і  поповнювати.
Навіть незначна  деталь костюму  викли�
кає  у вихованців здивування та інтерес,
надихає маленьких артистів  на новий  за�
хопливий  сюжет.

Джерелом  методичних  наробок  є  се�
мінари�практикуми, що проводяться  у
ДНЗ щоквартально,  матеріали періодич�
них  видань, картотека  педагогічних нова�
цій  з  театральної  діяльності дошкільни�
ків. На  базі  дитячого  ясла�садка  "Тере�
мок"  не раз  проводилися районні мето�
доб'єдання вихователів, семінари  завіду�
вачів,  лекції  для  слухачів  виїзних  курсів
підвищення фахового  рівня. 

Тішить, що  участь  майбутніх школярів
у театральній діяльності має важливу

кретизованим, погрупованим. Так, у ігро�
вому  куточку  кожної  вікової  групи  пос�
тійно  знаходяться  три  скрині  для  ря�
ження. У  першій  – маски, костюми звірят,
хвостики, вушка, рукавички�лапки. У дру�
гій   –  костюми  персонажів�людей: діда,
баби, Буратіно, Попелюшки; фартушки,
хустинки, шапки... У  третій   –  різноманіт�
ний  одяг,  більший  за розміром ("мамина
шафа").

Вміст  цих  скринь  дає змогу  одночасно
кільком  групам  дітей  займатися  театра�
лізованою  грою, самостійною  театраль�
ною  діяльністю. Дітлахи  самі розподіля�
ють  ролі,  вибирають  знайому  казку  або
складають нову. Часто  це  є  наслідуван�
ням  почутого, побаченого. Молодші  дош�
кільники, як  правило, не  потребують гля�
дачів,  для  них  головне   –  перевтілитись,
старші  ж  прагнуть  оцінки  своєї гри.

Четверта "скриня"  з'являється  у  гру�
пі, коли театралізованим  процесом керує
вихователь. Наприклад, дітям повідомля�
ється, що сьогодні  вони будуть показувати
своїм  друзям  казку,  і  демонструється
вміст "скрині". Вихованці залюбки  відга�
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Âåðåñåíü 
1. Îá³ãðóâàííÿ ïîò³øêè «Ëàäó-ëàäóñ³». 
2. Ãðà-äðàìàòèçàö³ÿ «Çàõîâàþ 
ëÿëüêó». 
 

Ñ³÷åíü 
1. ²íñöåí³âêà «Êèöþ, Êèöþ, äå áóëà?  ». 
2. Êóëà÷êîâèé òåàòð «Äâà ï³âíèêè». 
3. Òåàòð ³ãðàøîê «Ëÿëüêà ñêëèêàº 
äðóç³â». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Æîâòåíü 
1. Ñï³âàííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ 
ïîò³øêè «Ãîï -ãîï, òó-òó-òó». 
2. Òåàòð ³ãðàøîê «Õòî äå æèâå». 
3. Ôëàíåëåãðàô «Ó ñîíå÷êà â ãîñòÿõ ». 
4. Ò³íüîâèé òåàòð «Ðóêàâè÷êà». 

Ëþòèé 
1. Òåàòð ÿºöü «×èé öå ÷óòè ãîëîñ?  ». 
2. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè «Ðóêàâè÷êà». 
3. Ôëàíåëåãðàô «Ñîðîêà-Á³ëîáîêà». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 
 

Ëèñòîïàä 
1. Òåàòð ÿºöü «Ó Çàé÷èêà â ãîñòÿõ ». 
2. Ïàëü÷èêîâèé òåàòð «Êóðî÷êà Ðÿáà ». 
3. Íàñò³ëüíèé òåàòð «Òåðåìîê». 
4. Ñàìîñò³éíà òåàòðàëüíà ä³ÿëüí³ñòü 
(ÑÒÄ) «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Áåðåçåíü 
1. Âèðàçíå ÷èòàííÿ â³ðø³â íàïàì’ÿòü 
äî «Ìàìèíîãî ñâÿòà ». 
2. ²íñöåí³âêà «Äâ³ ê³çîíüêè ». 
3. Òåàòð ³ãðàøîê «Õòî ó õàò³ æèâå ». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Ãðóäåíü 
1. Ôëàíåëåãðàô «Êóðî÷êà Ðÿáà». 
2. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè «Êóðî÷êà ðÿáà». 
3. ²íñöåí³çàö³ÿ çèìîâèõ ï³ñåíü -
çàáàâëÿíîê. 
4. Âèðàçíå çàó÷óâàííÿ Íîâîð³÷íèõ 
â³ðø³â. 

Êâ³òåíü 
1. Ôëàíåëåãðàô «Óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ 
ï³ñåíüêè». 
2. Òåàòð îë³âö³â «Âîâê ³ êîçåíÿòà ». 
3. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè «Âîâê ³ 
êîçåíÿòà». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 
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 Òðàâåíü 
1. Òåàòð òîïîòóí÷èê³â «Ìàøà ³ 
Âåäì³äü». 
2. Òåàòð ÿºöü «Âåñåë³ ìèøåíÿòà ». 
3. ²íñöåí³âêà «Ïî÷àñòóºìî 
Âåäìåäèêà». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Додаток 1
Планування  гурткової  роботи

Постметодика, № 1 (85), 2009
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Âåðåñåíü 
1. Ôëàíåëåãðàô «Êîëîáîê». 
2. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè «Êîëîáîê». 
3. Âèãîòîâëåííÿ ñàìîðîáîê ³ç ïðèðîäíîãî 
ìàòåð³àëó äëÿ íàñò³ëüíîãî òåàòðó øèøîê, 
ìóøåëü. 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Ñ³÷åíü 
1. Òåàòð ëîæîê «Êîçà-Äåðåçà». 
2. Äðàìàòèçàö ³ÿ êàçêè «Êîçà-Äåðåçà». 
3. Òåàòð ³ãðàøîê «Ùî òè, Êîçëèêó, ðîáèâ?  
». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 
 

Æîâòåíü 
1. Âèãîòîâëåííÿ ³ãðàøîê äëÿ êóëà÷êîâîãî 
òåàòðó. 
2. Êóëà÷êîâèé òåàòð «Òðè âåäìåä³». 
3. Òåàòð ÿºöü «Ëèñèöÿ ³ ãëå÷èê ». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Ëþòèé 
1. Âèãîòîâëåííÿ ³ãðàøîê äëÿ òåàòðó ÿºöü.  
2. Òåàòð ÿºöü «Ðóêàâè÷êà». 
3. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè «Ðóêàâè÷êà». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Ëèñòîïàä 
1. Âèãîòîâëåííÿ ³ãðàøîê äî òåàòðó 
ñìóæîê. 
2. Òåàòð ñìóæîê «Ð³ïêà». 
3. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè «Ð³ïêà». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Áåðåçåíü 
1. Âèðàçíå ÷èòàííÿ â³ðø³â íàïàì’ÿòü äî 
«Ìàìèíîãî ñâÿòà ». 
2. Òåàòð êàðòèíîê «Ãîðùèê êàø³». 
3. Ôëàíåëåãðàô «Âåñíÿí³ ï³ñåíüêè -
çàêëè÷êè». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Ãðóäåíü 
1. Òåàòð ðóêàâè÷îê «Ðóêàâè÷êà». 
2. Âèðàçíå ÷èòàííÿ â³ðø³â  íàïàì’ÿòü äî 
Íîâîð³÷íîãî ñâÿòà.  
3. ²íñöåí³çàö³ÿ êîëÿäîê òà ùåäð³âîê.  
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Êâ³òåíü 
1. Òåàòð òîïîòóí÷èê³â «Ï³âíèêè ïîáèëèñÿ ». 
2. Ôëàíåëåãðàô «Áäæ³ëêè íà ðîçâ³äêàõ ». 
3. Ïàëü÷èêîâèé òåàòð «×åðâîíà Øàïî÷êà ». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 
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 Òðàâåíü 
1. Ò³íüîâèé òåàòð óêðà¿íñüêèõ íàðîäíèõ 
ï³ñåíüîê.  
2. ²íñöåí³çàö³ÿ íàðîäíèõ ï³ñåíü -³ãîð. 
3. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè çà âèáîðîì ä³òåé.  
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 

Âåðåñåíü 
1. Âèãîòîâëåííÿ ³ãðàøîê äëÿ òåàòðó 
îâî÷³â. 
2. Òåàòð îâî÷³â «Õîäèòü ãàðáóç ïî ãîðîäó ». 
3. Âèãîòîâëåííÿ ³ãðàøîê ç ïðèðîäíîãî 
ìàòåð³àëó äëÿ íàñò³ëüíîãî òåàòðó.  
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ».  

Ñ³÷åíü 
1. Òåàòð ðóêàâè÷îê «²âàñèê Òåëåñèê ». 
2. Âèãîòîâëåííÿ ³ãðàøîê äëÿ òåàòðó ÿºöü.  
3. Òåàòð ÿºöü «Êîëîáîê». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ». 
 

Æîâòåíü 
1. Âèãîòîâëåííÿ ³ãðàøîê äëÿ ñìóæêîâîãî 
òåàòðó «Öàï òà Áàðàí ». 
2. Ñìóæêîâèé òåàòð «Öàï òà Áàðàí ». 
3. Ò³íüîâèé òåàòð «Ëèñè÷êà-ñåñòðè÷êà». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ».  

Ëþòèé 
1. Âïðàâëÿííÿ ç ³ãðàøêàìè ëÿëüêîâîãî 
òåàòðó. 
2. Ëÿëüêîâèé òåàòð  «Ñí³ãóðîíüêà ». 
3. Ïàëü÷èêîâèé òåàòð «Ñí³ãóðîíüêà ». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ».  

Ëèñòîïàä 
1. Ôëàíåëåãðàô «Ñîëîì’ÿíèé áè÷îê ». 
2. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè «Ñîëîì’ÿíèé 
áè÷îê». 
3.Òåàòð ìàëþíê³â «Êîòèê ³ Ï³âíèê ». 
4.ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 
 

Áåðåçåíü 
1. Âèðàçíå ÷è òàííÿ â³ðø³â íàïàì’ÿòü äî 
«Ìàìèíîãî ñâÿòà ». 
2. ²íñöåí³çàö³ÿ îïîâ³äàííÿ Ñòåöåíêà 
«Àïåëüñèíêà».  
3. Ôëàíåëåãðàô «Ñ³ðêî».  
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ».  

Ãðóäåíü 
1. Òåàòð ëîæîê «Êîçà-Äåðåçà».  
2. ²íñöåí³çàö³ÿ êîëÿäîê, ùåäð³âîê.  
3. Âèðàçíå ÷èòàííÿ â³ðø³â íàïàì’ ÿòü äî 
Íîâîð³÷íîãî ñâÿòà.  
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ».  

Êâ³òåíü 
1. Âïðàâëÿííÿ ç ëÿëüêàìè -ìàð³îíåòêàìè.  
2. Òåàòð ìàð³îíåòîê «Íà áàáóñèíîìó 
ïîäâ³ð’¿». 
3. Äðàìàòèçàö³ÿ êàçêè «Çàé÷èêîâà õàòêà ». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ». 
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 Òðàâåíü 
1. Òåàòð òîïîòóí÷èê³â «Äâîº êîçåíÿò». 
2. Ò³íüîâèé òåàòð «Çàºöü-Õâàëüêî». 
3. Ëÿëüêîâèé òåàòð «Äåíü íàðîäæåííÿ ». 
4. ÑÒÄ «Ñêðèíÿ äëÿ ðÿæåííÿ ».  



Додаток 2
ВВИИДДИИ    ННААССТТІІЛЛЬЬННООГГОО    ТТЕЕААТТРРУУ

ТЕАТР  ЯЄЦЬ
Щоб  створити  ляльку  для  настільного  театру  яєць,

треба, насамперед,  підготувати  робочу  основу. Сире яй/
це  слід  проколоти  з  обох  боків  голкою,  потім  через
тоненьку  трубочку, дмухаючи, видалити  вміст, добре
промити водою і  просушити. Далі  закріпити  на  конусі
форми  ниточку  чи  гумку  і дрібними  деталями оздобити
ляльку. Основою  театру  яєць  може  стати  коробка  з  ви/
різаним  широким  боком, а  зверху  на  тоненьких  де/
рев'яних  планочках  закріплюються  іграшки. На внутріш/
ньому  широкому  боці  розміщується  декорація  до казки.

ТЕАТР  СМУЖОК
Атрибути  для театру  смужок виготовляються  із  різно/

кольорових  смужок  картону  чи  кольорового  паперу,
наклеєного на цупку  основу. Із  смужок  різної  величини
скручуємо  кільця, потім скріплюємо  їх  залежно від  фор/
ми  фігури: менше  до  більшого, менше  на  більше. З  ма/
леньких  шматочків  вирізаємо  вушка, вусики, хвостики,
оченята  і  розміщуємо  їх  на  коробках. Так  з'являється
кумедне  рожеве поросятко  чи  прудка  мишка.

ТЕАТР  ШИШОК
Звичайна  соснова  чи  ялинкова  шишка може перет/

воритися  на  чудову  ляльку.
Для  виготовлення  іграшок  настільного театру  краще

використовувати  соснові  чи  кедрові  шишки: вони об'єм/
ніші  і  більш стійкі. Щоб "оживити"  іграшку,  треба  з'єдна/

роль у подальшому навчанні. Учителі  по�
чаткових класів Червонозаводської   ЗОШ
№ 2 не раз відзначали активність  дітей  у
підготовці  до  святкових   ранків, виховних
годин. Часто�густо  першокласники пропо�
нують  інсценізувати  художні  твори,  що
вивчаються  на  уроках  читання. Значний
інтерес  учні  виявляють  до  уроків  ху�
дожньої  праці, їхні роботи  відзначаються
індивідуальністю. Надалі  100 %  випускни�
ків  дитячого  садка  є  учасниками  танцю�
вальних студій "Краплинка", "Юність"
міського будинку культури, дитячої  студії
естрадного  мистецтва "Сонячний  зайчик",
учнями  Червонозаводської  дитячої  му�
зичної школи.

У результаті ознайомлення з  театраль�
ним  світом у  дошкільника  пробуджуєть�
ся  бажання  займатися  різними  видами
художньо�естетичної діяльності, інтерес
до  прекрасного, розвиваються творчі здіб�
ності,  і, окрім цього, дитина отримує  уні�
кальну  нагоду  для самовираження.
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ти  більшу  шишку з  меншою, причому тулуб  – це  верти/
кально розміщена  шишка (кінчиком  донизу), а голівка   –
горизонтально (кінчиком  вбік). Для  ніжок  і  лапок  краще
використати  дріт  чи  трубочки  для  коктейлю, за  основу
слугуватимуть кришечки  з  поліетиленових  пляшок, ша/
почки  жолудів чи  розрізані  навпіл  каштани. За  таким
принципом  можна  створити театр  жолудів, театр кашта/
нів.

ТЕАТР  МУШЕЛЬ
Складнішим  для  виготовлення, але  не  менш  цікавим

для  гри є театр мушель. Оскільки  матеріал  для  цього  ви/
ду  настільного  театру  досить  ламкий, то вихователеві
слід  провести  попередню  роботу  про  поводження з та/
кими іграшками. Щоб з'явилася лялька, слід  посортувати
мушлі  за  розміром  (непоганим  матеріалом   слугують  і
морські, і річкові   мушлі),  з'єднати  половинки клеєм і зно/
ву посортувати об'ємні деталі  на більші  і  менші. Тепер
з'єднати  голівки з  тулубом,  прикріпити  до основ лапки
(окремі  мушлі), акварельними  фарбами розмалювати
мордочки, вушка, лапки,  і  ляльки  готові.

ТЕАТР  КВІТІВ
Незвичним  і  оригінальним  є  театр  квітів, що  виго/

товляється  із  штучних  квітів  та зелені. На серцевинку  чи
бутон  квітки  прикріплюються  оченята, ротик, носик, до
листочків  прив'язується  цупка нитка  чи  тоненький  дріт.
Коли натягують  і пускають  нитку, листочки  починають ру/
хатися. Таким  чином, коли  актор  промовляє  слова  пер/
сонажа, квітка "оживає".

ТЕАТР  ОВОЧІВ
Цікавим  моментом  на  осінньому  святі  буде  театр

овочів.  Різноманітними  деталями  оздоблюються кабачок,
гарбуз, кавун,  баклажан, перець тощо. Неперевершени/
ми  фантазерами  є  батьки. Тож, залучивши  батьків  до
участі   у   виставці  персонажів  із  овочів, можна  отрима/
ти  оригінальні  атрибути  настільного  театру  овочів. Ос/
кільки  такі  іграшки  не  зможуть  довго  зберігатися, то
можна  виготовити  театр  овочів  із  пап'є/маше. Ґудзики
стануть оченятами, нитки  – волоссям  чи  бородою, на/
мистинки  – ротиком, а  решту  деталей  можна  домалю/
вати фарбами.

ТЕАТР  ТОПОТУНЧИКІВ
Щоб виготовити іграшку/топотунчика, треба намалю/

вати на картоні людину чи звіра, але ніжки і нижні лапки
малювати не треба. Зображення вирізати.

Кріпиться фігурка до внутрішньої долоні за допомогою
тоненької гумки. На великий та вказівний пальці одягають/
ся ніжки (наперстки чи корки з/під одеколону, обклеєні
тканиною чи кольоровим папером).  Така іграшка може
"ходити", "бігати", "танцювати" на столі, при цьому її ніжки
тупотять. Діти старшої групи зможуть виготовити ці іграшки
самостійно. Футляром для збереження іграшок може слу/
гувати коробка з/під торта або цукерок. Коли її оздобити
малюнками, вона  приваблюватиме малят, викликатиме
інтерес до самостійної гри.

ПАЛЬЧИКОВИЙ ТЕАТР
Цей вид театру особливо доречний тоді, коли  треба

показати відразу  кілька  персонажів, як у казках "Коло/
бок", "Ріпка". Оперування зодягненою  на  палець  ляль/
кою доступне вже молодшим дошкільникам. Дитина зги/
нає пальці і промовляє слова героїв, рухаючи одним або
кількома пальцями відразу. Можна при цьому використо/
вувати ширму, а можна вільно рухатися по кімнаті. Най/
простіші атрибути  – це паперові ляльки, приклеєні до кар/
тонних кілець розміром з палець. За персонажів також
правитимуть тенісні кульки, коробочки з/під ліків, футляри
кіндер/сюрпризу.

ТЕАТР КАРТИНОК
Дошкільники дуже люблять  розглядати малюнки в

книжках. А якщо показати ці малюнки в русі, це дасть дітям
ще більше задоволення. Обравши будь/яку казку, вихова/
тель розкладає картинки  на столі зображенням донизу
або  виставляє за ширму. Декорації можна закріпити на
котушках, вони стійко тримаються і легко маніпулюються.

Картинку/персонаж слід виводити плавно; коли озву/
чується герой, необхідно зробити рухи вперед, вбік. По

руху персонажа діти визначають,  який саме герой зараз
говорить. Головна умова  – картинки повинні бути яскра/
вими, намальовані у певному стилі.

ТЕАТР НА ОЛІВЦЯХ
Для цього виду театру знадобляться звичайні олівці, що

слугуватимуть основою для маніпулювання персонажем.
До однієї  сторони олівця кріпиться сірникова коробочка,
на якій зображені герої казок. Можна також на олівці зак/
ріпити ляльки пальчикового театру. Такі іграшки легко три/
мати у руках, водночас  рухати двома героями. Ширмою
слугує спинка звичайного дитячого стільчика, розгорнута
книга і навіть плече. Таким театром дитина може бавитися
самостійно чи  демонструвати  виставу друзям.

ТЕАТР ІГРАШОК
Цікаві  сцени можна розіграти, використовуючи зви/

чайні іграшки. Інтерес викликає у малят іграшкова родина:
заєць/тато, зайчиха/мама, зайченя/син, сімейство їжачків.
Вихователь сідає за стіл, діти  розміщуються півколом.
Праворуч і ліворуч від вихователя стоять стільці з іграшка/
ми, діти їх не бачать. Не маскуючи рук, вихователь бере іг/
рашку, рухає нею по столу і говорить за персонажа. Вся
увага дітей зосереджується на іграшці, з якою вони нещо/
давно бавилися, а зараз вона є актором.

Іграшку виводять із/за столу, збоку, під час виходу до/
водять до краю стола і швидко опускають донизу. Усі іг/
рашки повинні знаходитися так, щоб діти їх не бачили.
Щоб показати, що лялька йде, слід повільно пересувати її
поверхнею; якщо лялька біжить, то рухати треба швидко.
Якщо зайчик плаче, то він оченята закриває лапками,
змерз  – труситься, вітається  – підіймає лапу. Мета таких
показів  – внести різноманітність у гру дітей, зробити іг/
рашку цікавою.

КУЛАЧКОВИЙ  ТЕАТР
Персонажі  кулачкового  театру  виготовляються  за

принципом  пальчикового театру. Для  голівки  можна
пристосувати  будь/яку  паперову  коробку  (кубічну, ко/
нусну, циліндричну),  лише  якби  помістився  дитячий  ку/
лачок. До основи  прикріплюються  допоміжні  деталі, вирі/
зані  із будь/якого матеріалу. Якщо  на місці ротика  вирі/
зати  отвір, то, поворушивши  біля  нього  зсередини  паль/
чиком, можна  створити  ефект ляльки, що  говорить.

ТЕАТР  РУКАВИЧОК
Для  виготовлення  оригінальних  іграшок  лялькового

театру  знадобляться  старі  дитячі  рукавички  з  одним  чи
п'ятьма  пальчиками.   Так, удягнута  на руку  рукавичка   з
одним  пальцем  може  зображувати  голову, де  палець,
нещільно  набитий  ватою  чи  поролоном, слугуватиме
носом, за  очі    правитимуть  різнокольорові  ґудзики, рот
можна  вишити червоними нитками, волосся  робиться    з
грубої  вовняної  чи  синтетичної  пряжі, на  вуха  підуть
пальці  з інших  рукавичок.

Можна  перетворити  рукавичку  й  у  цілісну  фігуру
звірятка  або  птаха   –  тоді її палець, вдягнутий  на  вели/
кий палець  руки, стане  рухливим хвостиком. Рукавичкою
з  п'ятьма  пальцями   можна   показати  зайчика.  Кумед/
ною   вийде голівка, якщо  всередину вивернути зайві
пальці. Ті, що  потрібно  для  відтворення певного  образу,
набиваються  ватою  або  ж  вони трохи звисають. Саму
ж  рукавичку/голівку  дитина  вдягає на кулачок. Якщо  іг/
рашки/рукавички  одягнути  на  пляшечки, то  вони  легко
слугують  персонажами  настільного  театру.

ТЕАТР  ЛОЖОК
Техніка виготовлення  ляльок  із  ложок проста. На

опуклому  боці  великої  дерев'яної, пластикової чи  мета/
левої  ложки  слід наклеїти  зображення  мордочки  звірят/
ка  чи  обличчя  персонажа/людини   або   намалювати  їх
акварельними  фарбами (акварельний  малюнок  обов'яз/
ково  слід  вкрити  шаром  лаку). Вуха, волосся  та  деякі
деталі  тулуба  можна  зобразити  відразу, а  можна  й  ви/
готовити  їх  окремо  і  приклеїти  до  ложки.  Прямокутник
барвистої  тканини  зшити  з боків, одягнути  на  ложку  й
стягнути ниткою  на  шиї  ляльки. 
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німає  вихователя, гладить  його  по голівці, притуляється
до  щоки, цілує... Сценою  театру  петрушок  має  бути
ширма. На  ній  встановлюються  декорації, відбувається
дія  спектаклю.

ТЕАТР  ОРІГАМІ
Папір –  це  доступний  та універсальний  матеріал

для  виготовлення  різноманітних  поробок. Орігамі при/
ваблює  дітей  тим, що  вони  самі  мають  можливість
створювати  іграшки.

Прийомами  згинання  та  вирізання  має  володіти, на/
самперед, вихователь. Виготовлення  іграшок/орігамі  пот/
ребує  певної  підготовки  і  уміння. Та  на сьогодні  є  дос/
татня  кількість  літератури  з  цієї  теми. Тож  створити  те/
атр  можна з будь/якими  персонажами, виготовленими
власноруч. Cаме  цей  вид  настільного  театру  надихає
дітей  на створення  нових  сюжетів, оскільки  не до  кожної
казки  можна  виготовити  усіх героїв  за технікою орігамі.
Великий  інтерес  викликає  у  дітей  самостійне виготов/
лення  ляльок/орігамі.

ВЕЛИКА  ЛЯЛЬКА  З  КЛАПТИКІВ
Чудовою  акторкою  може  стати  лялька, пошита  із

старого  одягу  та  клаптиків. Керувати нею  треба  відразу
кільком   дітлахам.

Руки  одного рухають голову, другого – маніпулюють
лівою ногою  і  рукою, третього – правою  рукою  і  ногою,
або один  керує  ногами  ляльки, інший  – руками. Така
лялька  легко  танцює, повертається, сідає,  вправно  роз/
махує руками. Веселий  номер  із   цією   "артисткою"  пок/
ращить  настрій  глядачам  будь/якого  концерту.

ДРАМАТИЗАЦІЯ
Драматизація  в  навчально/виховному  процесі  дош/

кільного  закладу  включає інсценівку  казок,  пісень, про/
зових  та  поетичних  творів. Конкретні  вчинки  персона/
жів,  короткі  діалоги  дають змогу  залучати  до  драмати/
зації  багато  дітей.

У  щоденній  ігровій діяльності  дошкільників  часто з'яв/
ляються  сюжети, події, описані  у  почутих  оповіданнях  і
казках. Такі ігри  виникають стихійно  з  ініціативи  самих
дітей. Слова та  дії  не  заучуються  заздалегідь. У цих  іг/
рах  найвільніше  розвивається творча активність  дітей,
що  обумовлює  успіх  подальшого  формування  творчої
індивідуальності.

Заохочуючи  дітей  до  ігор  за  сюжетами  літератур/
них  творів, педагог  розвиває їх  пам'ять, мислення, стиму/
лює  творчу  уяву, дарує  радість спілкування  з  улюблени/
ми  героями  казок  та  оповідань, вчить  доброти, чуйності.

Але  всього  цього  можна  досягти  не  шляхом  вказі/
вок, а  тільки  в  тісній  співдружності  дорослого  та  дітей.
Вихователь  може  лише  тоді  дати поштовх  для розвитку
здібностей  дітей, коли  стане  цікавим  партнером  у  іграх.
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ФЛАНЕЛЕГРАФ
Специфіка  фланелеграфа  полягає  в  тім, що  на ньо/

му можна  продемонструвати не  кожен  твір, оскільки  са/
мі по собі  картинки   –  статичні  і здебільшого лише ілюс/
трують розповідь  вихователя. Тому не  слід  добирати тво/
ри, де  рух  персонажів  має  важливе  значення.

Масштаб  на  фланелеграфі   – річ  умовна. Будинок
чи  дерево  можуть бути  меншими  за людську  постать,
але  слід  дотримуватися  таких  правил: не  можна  розта/
шовувати  картинки/персонажі  обличчям  до краю  дош/
ки, перед  ними обов'язково  має  бути  простір; не слід
розміщувати  картинки  на одній  половині  дошки; малюн/
ки мають бути  виразними, барвистими  і стилістично  єди/
ними, виконані  в  одній  манері (українська казка, росій/
ська, молдовська).

Цікавою  формою  виготовлення  картинок  є дитячі
малюнки. Стіл  із  фланелеграфом  ставлять  навпроти  вік/
на,  щоб  світло падало на дошку.  Перед показом  кар/
тинки  розкладають на столі  в порядку  їх  демонстрування
лицем  вниз  і нумерують.

ТЕАТР  МАСОК
Маски, що  одягаються  на  лице,  можуть  бути і  са/

мостійними  іграшками  настільного  театру. Можна також
виготовити власноруч площинні і об'ємні  маски  із  підруч/
них  матеріалів. Набори  масок можуть  бути  до  конкрет/
ного твору  або довільними  (маски   звірят   чи   людей).

Для  показу  площинних  масок  можна  використати
фланелеграф  чи магнітну  дошку, а  для  об'ємних  стійкою
основою  стануть  поліетиленові  пляшки  чи  спортивні  кеглі.

ТЕАТР  ТІНЕЙ
Дійовими  особами  цього  виду  театру  можуть  бути

як  актори, так  і  силуети героїв, виготовлені  з  різного ма/
теріалу. Для вистави  тіньового  театру  виготовляється
ширма, обтягнута  світлою  прозорою  тканиною. За  екра/
ном  закріплюється  яскраве  світло: електролампа, свічка,
ліхтарик  або  виставляється  навпроти  вікна  чи  сонячних
променів.Знизу  плоскої  фігури  закріплюється  паличка,
за допомогою  якої здійснюється  рух  персонажів.

ТЕАТР  БАНОЧОК, ПЛЯШЕЧОК
Виготовляти  такі  іграшки  неважко. Основою  для

майбутньої  ляльки  слугують  баночки  та пляшечки  з/під
продуктів  харчування, парфумів, шампунів тощо.  Баноч/
ки  обклеюються  кольоровим  папером  чи тканиною. До
кришечки  прикріплюються  нитки  пряжі,  підрізаються, і
зачіска  ляльки  готова. Очі  можна  зробити  з  ґудзиків,
обрізків  паперу  чи тканини.

Пляшка  з/під  солодкого  напою  може  стати  гарною
основою  для  ляльки  кулачкового  чи  настільного  театру.
Низ  пляшки  відрізається, щоб можна  було засунути руку.
На кришечку  одягається  голова  персонажа, пляшка об/
шивається  тканиною. Мордочка  оздоблюється  дрібними
деталями: намистинками, ґудзиками, стрічками.

ТЕАТР  МАРІОНЕТОК
Основною  деталлю, що приводить у рух  ляльку/марі/

онетку,  є  ваги, вони   бувають  вертикальні  і  горизон/
тальні, за  формою  нагадують  хрестовинки  з  перетинка/
ми. Їх  легко  виготовити  з  дерев'яних  брусочків, лінійок.

У  рух  ляльку  приводять  тримаючи  за  середину  ва/
гів  і  нахиляючи  їх  вгору  – вниз,  ліворуч  –  праворуч.
Важливою  деталлю  є  довжина  нитки. Слід  враховувати,
де  буде  демонструватися  лялька: на  підлозі  чи  містку.
Частинами  ляльки  можуть  бути  різноманітні  матеріали:
пластикові  баночки, пляшечки, кільця  башточок,  кульки
тенісні або з пінопласту.

ТЕАТР  ПЕТРУШОК
Ляльки/петрушки  відрізняються  від  звичайних тим,

що  у  них  немає тулуба. Його  замінює  сорочка/рука/
вичка, яка одягається  на  руку. Щоб  лялька  ожила, треба
одягти  її  на  хрестовинку, утворену  вказівним, середнім
та  великим пальцями  руки. Для  пошиття   такої  ляльки
має бути спеціальна викрійка, а  можна  й    використову/
вати  ляльки, виготовлені  у  серійному  виробництві. 

Цей  вид  театру  потребує підготовки. Слід провести
кілька  занять із дітьми  з  розучування  елементарних  ру/
хових  вправ:  лялька  тре  себе  лапками  по мордочці, об/
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Великий інтерес сучасних педагогів
викликають численні арт�терапевтичні
технології у роботі з дітьми та принципи
побудови цієї роботи в освітньому закладі.
Серед найбільш актуальних на сьогодні
видів арт�терапії вчені виділяють власне
арт�терапію (ізотерапію), казкотерапію, іг�
рову терапію, пісочну терапію, музикоте�
рапію, хореотерапію тощо. Арсенал есте�
тичних засобів психолого�педагогічного
впливу на людину постійно збагачується
внаслідок пошуку та розкриття чинників
індивідуального та соціального розвитку
людини. Серед таких засобів, за силою дії
емоційно�чуттєвих, естетичних вражень,
виділяємо новітню для вітчизняної психо�
лого�педагогічної науки та практики тех�
нологію – лялькотерапію ("Puppet The�
rapy") [8].

Лялькотерапія є одним із найцікавіших
та водночас малодосліджених видів есте�
тотерапії, який має інтеграційний харак�
тер впливу на дитину та використовується
у найрізноманітніших варіантах під час
виховної, корекційної, навчальної, діагнос�
туючої роботи педагога. З огляду на над�
звичайну психолого�педагогічну дію на ди�
тячу особистість лялькотерапія може ста�
ти досить ефективною психолого�педаго�
гічною технологією, відчутно збагатити
вітчизняну педагогічну інноватику та мати
непересічну цінність для педагогічної
практики, особливо для налаштованих на
творчість педагогів [2, с. 7]. Стає необхід�
ним теоретико�методологічне та методич�
не обґрунтування цього феномена дитячо�
го життя з огляду на психолого�педагогіч�
ний процес та виявлення інтегративних
характеристик педагогічної лялькотерапії.

У статті аналізується сучасний стан
розвитку лялькотерапії, досліджуються
інтеграційні технологічні доробки лялька�
рів, психологів, педагогів, митців та виок�
ремлюються можливі шляхи упроваджен�
ня лялькотерапії у психолого�педагогічний
процес формування сучасної дитини, яка
через надзвичайно агресивну дію сучасно�
го інформаційного та екологічного просто�
ру відчуває велику потребу саме у психо�
терапевтичній та педагогічній допомозі од�
ночасно.

Вивчений нами світовий досвід сучасно�
го розвитку лялькотерапії у психолого�пе�
дагогічній науці та практиці дав змогу ви�
ділити такі три основні напрями лялькоте�
рапії у процесі формування дитячої осо�
бистості:

� терапевтично�стабілізуючий нап�
рям: лялькотерапія у роботі з хворими
дітьми в умовах тимчасового перебування
дитини у важкому стані у лікарні;

� психокорекційний напрям: лялькоте�
рапія з дітьми, що потребують підвищеної
уваги (лялька використовується як засіб у
психокорекційній роботі та соціально�на�
вчальних проектах);

� навчально�виховний напрям: лялько�
терапія у загальних освітніх закладах в
окремих навчальних програмах (музичне
виховання, заняття з розвитку мовлення,
природничі дисципліни тощо).

Учені�психотерапевти розглядають гру
з лялькою як діагностичне та терапевтич�
не явище одночасно. Слід відзначити, що
гра з лялькою, як будь�яка спонтанна ди�
тяча гра, "сама по собі багато у чому цілю�
ща для дитини" [5, с. 6]. Терапевтичний
ефект ляльки присутній практично у кож�
ній дитячій грі з лялькою. Вільна гра зав�
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Розглядаються сучасні підходи вітчизняних та зарубіжних дослідників до використання ляль�
котерапії як новітньої інтеграційної психолого�педагогічної технології. Представлено теоре�
тико�практичний аспект лялькотерапії у світлі особистісно орієнтованої педагогіки. Окресле�
ні основні напрями використання лялькотерапії у роботі педагога.

Рассмотрены современные подходы отечественных и зарубежных исследователей к использо�
ванию куклотерапии как новейшей интеграционной психолого�педагогической технологии.
Представлен теоретико�практический аспект куклотерапии в свете личностно ориентиро�
ванной педагогики. Очерчены основные направления использования  куклотерапии в работе пе�
дагога.

This article tells about contemporary approaches of home and foreign researches to use of Puppet The�
rapy as the newest integrative psychological and pedagogical technique. Author represents theoretical
and practical aspect of Puppet Therapy from the standpoint of personality�oriented pedagogic. The
main directions of Puppet Therapy use in teacher's work are defined.

ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ПЕДАГОГА

О.А.Федій 
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ній фольклористиці з усіма його синкре�
тичними ознаками: художнім образом, де�
коративно�ужитковою символікою, соці�
ально�функціональним призначенням то�
що; по�четверте, важливий соціальний
елемент дитинства, що несе в собі інфор�
мативну функцію дитячих вражень та
спогадів різнополюсного характеру, які,
своєю чергою, можуть виступати або об'єк�
тами корекційно�терапевтичної діяльнос�
ті, або засобами створення позитивного
психологічно�комфортного стану для до�
рослої людини; по�п'яте, це чудовий об�
раз�ідея для виконання різноманітних ху�
дожньо�творчих завдань прикладного ха�
рактеру (малювання ляльок, конструю�
вання, ліплення, в'язання, шиття, створен�
ня лялькового одягу та житла тощо). Та�
ким чином, педагогічне сьогодення разом із
традиційними для ляльки аспектами – ос�
вітнім та виховним, активізує й психотера�
певтичний потенціал цього феномена, ціл�

ком підтверджуючи необ�
хідність та своєчасність
використання педагогом
лялькотерапії у його про�
фесійній діяльності.

У вимірах класифіка�
ції, за якою сучасні педа�
гогічні технології згрупо�
вані за різними системни�
ми та інструментально
значущими ознаками,
представленої вітчизня�
ним дослідником педаго�
гічної інноватики І.М.Дич�
ківською [2, c. 72�75],
лялькотерапію можна
розглядати як самостійну
інтегративну психолого�

педагогічну технологію. Вона характери�
зується такими ознаками: загальнопедаго�
гічна (за рівнем застосування), психогенна
(за провідним чинником психічного роз�
витку), гуманістично�антропософська
(за філософською основою), розвивально�
сугестивна (за науковою концепцією зас�
воєння досвіду), особистісно�орієнтована
(за ставленням до дитини), емоційно�есте�
тична та саморозвиваюча (за орієнтацією
на особистісні структури), інтеграційна,
ігрова та діалогово�тренінгова (за типом
організації та управління пізнавальною ді�
яльністю).

Особливо помітно лялькотерапія як са�
мостійний напрям психолого�педагогічної
допомоги сучасній дитині розвивається
сьогодні зарубіжними вченими практично
усіх передових країн світу: США, Канади,
Німеччини, Італії, Австралії, Росії, Англії
тощо.

На пострадянському просторі ідея
лялькотерапії у педагогічно�корекційній
роботі з окремими групами дітей уперше

жди супроводжується позитивним емоцій�
но�чуттєвим відчуттям психологічного
комфорту, задоволенням, інтересом до
ляльки як до засобу та стимулу щодо ство�
рення бажаної ігрової ситуації. Індивіду�
альний вибір дитиною тієї чи іншої ляльки
у центрованій на дитині ігровій терапії
(Г.Лендрет) стає своєрідним актом створен�
ня необхідних гармонійних відносин між
дитиною та Всесвітом. Лялькотерапія – це
окремий вид гри з лялькою, який сьогодні є
самостійним психолого�педагогічним нап�
рямом корекційно�розвивальної теорії та
практики завдяки привнесенню в гру з
лялькою специфічних методик та техноло�
гій роботи, пов'язаних з усуненням нега�
тивних особистісних емоційно�чуттєвих
дискомфортів.

Ідея використання ляльки у виховному
процесі має багатовікову історію та сягає
первинних історико�археологічних свід�
чень присутності людини на землі. На від�
міну від решти дитячих
іграшок, лялька несе в со�
бі образ людини з усіма її
характеристиками та оз�
наками. Вона супровод�
жує людину впродовж
всього її дитинства, вико�
нуючи терапевтичну роль
"людського замісника",
захисника, друга або не�
обхідного співдіяча у ди�
тячих іграх та забавах.
Так, разом з улюбленою
лялькою дитині легше по�
годитися залишитися са�
мій вдома або засинати в
темній кімнаті, перебува�
ти (без батьків) у дитячо�
му садку та  школі. По суті, така улюблена
лялька�друг є основним засобом створення
дитиною власного комфортного середови�
ща. Часто саме лялька використовується у
ролі того єдиного друга, якому може дові�
ритися дитина, що пережила втрату
близької людини. Особливо актуальною те�
рапевтична роль ляльки стає для дитини у
соціально�адаптаційні періоди її життя або
в емоційно�стресових ситуаціях. Таким чи�
ном, людиноподібність та надзвичайна осо�
бистісно�соціальна наповненість ляльково�
го образу створюють першооснову її вели�
чезного психолого�педагогічного впливу на
людину взагалі та дитину зокрема.

Соціально�замісна функція ляльки до�
повнюється ще низкою ознак, які створю�
ють інтегративний характер лялькотерапії
як психолого�педагогічної технології. Так,
лялька, по�перше, чи не єдиний штучно
створений повний образ людини в ігровій
ситуації; по�друге, найпотужніший стимул
ігрової діяльності; по�третє, це самостій�
ний вид мистецтва (лялькарство) у народ�
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На сучасному етапі є декілька підходів
до з'ясування технологій лялькотерапії.
Так, досліджуючи цей психолого�педаго�
гічний феномен у роботі з дітьми, які ма�
ють порушення поведінки, страхи, трудно�
щі у розвитку комунікативної сфери тощо,
О.А.Медвєдєва пропонує такий алгоритм
організації й проведення лялькотерапії:

робота проводиться з використанням
улюбленої ляльки дитини;

у ході "режисерської гри" розігруєть�
ся історія, яка пов'язана з травмуючою для
дитини ситуацією; 

досягається максимальне переживан�
ня дитиною ігрової ситуації через співчут�
тя герою�ляльці та ідентифікацію з ним;

сюжет має будуватися по "висхідній" з
метою створення дедалі більшої емоційної
напруги та обов'язково закінчуватися по�
зитивно, бурхливою емоційною реакцією

(сміх, плач) та зняттям
напруги;

після завершення
спектаклю дитина по�
винна відчути полег�
шення [1, с. 174].

Таким чином, техно�
логія, запропонована
О.А.Медвєдєвою, поля�
гає у посиленні емоцій�
ної напруги, яку постій�
но відчуває дитина, до
такого ступеня, щоб во�
на могла перейти у нову
форму – розслаблення,
катарсис.

Лялькотерапія вис�
тупає як окремий бло�
ком психокорекційної

роботи казкотерапевта. Лялькотерапія,
запропонована Т.Д.Зінкевич�Євстігнєєвою,
має такі етапи роботи:

виготовлення ляльки,
"оживлення" та знайомство з лялькою,
використання ляльки у казкових сю�

жетах [3, с. 120�132]. 
Особливого значення набуває процес

виготовлення ляльки. Він дає змогу об'єд�
нати дитину у співпраці з дорослими
(батьками). Цю методику відносять до про�
ективних діагностичних, оскільки, створю�
ючи власну ляльку (за власним бажанням
та задумом), дитина часто відображає в ній
себе, свої проблеми. Іноді така лялька візу�
ально буває схожою на свого творця, що
підтверджує проективний характер зазна�
ченої методики.

У спільній роботі дитини та батьків над
створенням ляльки основна ідея�проект
має належати самій дитині. Дорослий сти�
мулює дитячу фантазію (емоційна під�
тримка, похвала, обговорення питань ви�
бору матеріалів та техніки виготовлення
тощо) та допомагає на технічному рівні ре�
алізувати дитячий задум. Досвід роботи
показує, що ця спільна діяльність має ви�
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зустрічається у працях відомих правос�
лавних психологів�практиків І.Я.Медвєдє�
вої та Т.Л. Шишової (1994 р.) [6]. Вони є ав�
торами популярних науково�публіцистич�
них праць: "Книга для важких батьків",
"Діти нашого часу", "ЗМІ проти дітей",
"Щоб дитина не була важкою", "Різноко�
льорові білі ворони". На їхню думку, ляль�
котерапія – це захоплива та доступна
форма роботи з дітьми від 4 до 12 років. Це
також оптимальна можливість зменшити
невротизацію дитини та налагодити її від�
носини з навколишніми людьми.

Лялькотерапія вважається одним із
підвидів імаготерапії (від лат. imago – об�
раз) разом із такими видами естетотерапії,
як образно�рольова драмтерапія, психо�
драма (О.А.Медвєдєва) [1, с. 174]. У концеп�
ції казкотерапії Т.Д.Зінкевич�Євстігнєєвої
лялькотерапія розгляда�
ється як окрема казкоте�
рапевтична технологія
[3, с. 120].

Лялькотерапія вико�
ристовується у корек�
ційно�виховній роботі з
дітьми і дорослими
людьми з діагностую�
чою, корегуючою та роз�
вивальною метою. Вона
базується на ідентифі�
кації людини з улюбле�
ним героєм казки або
мультфільму (іграшкою,
твариною тощо). Ляль�
котерапію можна віднес�
ти до проективних діаг�
ностуючих методик.

На базі психолого�педагогічного фа�
культету Полтавського державного педа�
гогічного університету імені В.Г.Короленка
кафедрою соціальної і корекційної педаго�
гіки з 2001�2002 н.р. реалізується програма
навчальної дисципліни "Естетотерапія".
Лялькотерапія вивчається у зазначеному
курсі  як окремий тематичний блок [7]. Те�
ми з лялькотерапії, як засвідчує досвід,
особливо цікавлять студентів, які є актив�
ними при виконанні практичних завдань
лабораторних занять. При кафедрі створе�
ний "Музей ляльок", який вміщує роботи
студентів різних спеціальностей денної та
заочної форм навчання. Матеріали музею
використовуються як методичний фонд
при розробці наукових і навчальних про�
ектів студентами та магістрантами фа�
культету.

Певне місце у системі підготовки май�
бутніх вчителів до використання лялько�
терапії у професійній діяльності належить
ознайомленню студентів педагогічних спе�
ціальностей із різноманітними методиками
роботи у лялькотерапії. 



му. Ефект психологічного впливу такого
виду постановок, як визначають дослідни�
ки, досить великий [3]. Актори можуть по�
казати ведучому повороти сюжету, спон�
танно, невимушено будувати діалоги. Сама
постановка перетворюється на живий про�
цес Співтворчості. За таких умов діти на�
дають ляльці функцій живої істоти, котра
здатна відчувати, як людина. Інколи діти
сприймають ляльку як бажаний соціаль�
ний ідеал: "З нею всі граються!", "Їй одяга�
ють гарне плаття!", "Її не ображають!", "Її
всі пестять і їй не буває сумно" тощо.

За такими судженнями дітей легко діаг�
ностувати їх проблеми соціалізації та ко�
мунікативні проблеми, на які доцільно
звертати увагу у подальшій педагогічній
роботі з малечею.

У постановці лялькової казки, основною
метою якої є створення позитивного емо�
ційно�чуттєвого тла сприйняття дитиною
навколишнього середовища, та непомітне,
мимовільне залучення дитини у комуніка�
тивну діяльність, виокремлюють важли�
вий методичний момент, який пов'язаний з
організацією сцени: постановка такої каз�
ки не потребує наявності розкішних деко�
рацій.

"Оживляючи" ляльку, дитина відчуває і
бачить, що кожна її дія негайно відобра�
жається на ляльці (це особливо помітно
при роботі з ляльками�маріонетками). От�
же, дитина отримує оперативний недирек�
тивний зворотний зв'язок�інформацію про
власні дії. Таким чином, дитина реально
стає Чарівником (за Т.Д. Зінкевич�Євстіг�
нєєвою), активним діячем, примушуючи
нерухому ляльку жити, рухатися, відчу�
вати та спілкуватися. Робити все це дити�
на може вільно, рішуче, саме так, як вва�
жає за потрібне.

За методикою, запропонованою Н.О.Зі�
нов'євою та Н.Ф. Михайловою для дітей,
що пережили насилля або мають пробле�
ми у соціалізації, рекомендують набір із
15 – 20 різних ляльок: агресивні, миролюб�
ні, ляльки, що зображують родину, вчите�
лів, вихователів, міліцію, лікарів, ляльки�
відьми, ляльки�тварини тощо [4, с. 218].

Процедура проведення такої лялькоте�
рапії:

терапевт пропонує дитині ознайоми�
тися з ляльками;

дитині надається можливість вибрати
ляльок, за допомогою яких вона хотіла б
розповісти яку�небудь історію (або кон�
кретно про тих людей, яких знає дитина,
або про ситуації);

терапевт відзначає, які ляльки дитина
обирає, а які  – ні;

терапевт вступає у гру та просить ди�
тину ознайомити його з ляльками, допома�
гає їй описувати ляльок за допомогою від�
критих запитань;

ховний  характер, допомагає краще пізна�
ти дорослому й дитині один одного, отри�
мати реальний досвід об'єднання у спіль�
ній справі, провести весело та цікаво віль�
ний час у сімейному колі.

Найбільш зручним у даній роботі є ви�
готовлення ляльок�маріонеток. Така ляль�
ка є ефективним засобом самовираження
для аутичних, сором'язливих дітей. Її ви�
готовлення дає змогу розвивати: дрібну
моторику руки ("мануальний інтелект"),
фантазію та образне мислення, вміння ма�
лими засобами виражати характер, здат�
ність тонко відчувати інших та те, що від�
бувається навколо, здатність до концен�
трації уваги, зв'язок "дитина – фахівець –
батьки" [3, с. 121].

Характерним для процесу виготовлен�
ня власної ляльки є те, що дитина часто
персоніфікує себе з іграшкою, відображає
себе, свої думки та проблеми.

На етапі "оживлення" та "знайомства" з
лялькою дитина відпрацьовує механізми
саморегуляції: на образному рівні вчиться
тримати себе у руках та адекватно вира�
жати власні почуття. Через емоційну де�
центрацію дитина легко вступає у комуні�
кативну діяльність. За дослідженнями
вчених Санкт�Петербурзького інституту
казкотерапії, непосидючі, рухливі діти
стають більш уважними та урівноважени�
ми, в той час як замкнуті, нетовариські, не�
компанійські – більш відкритими та емо�
ційними.

Дітям пропонується представити влас�
ну ляльку, даючи відповіді на запитання:
"Як звати ляльку? Що вона полюбляє? Як
рухається? Про що мріє?".

Для дітей з особливими потребами, у
яких спостерігається незграбність, емоцій�
на незрілість, низький рівень наслідування
педагогам рекомендується використання
таких іграшок:

петрушечні ляльки (на руці);
в'язані пальчикові;
ляльки�рукавички (на "спині" рука�

вички є тримач, який фіксує руку);
"Я�лялька" (розмір іграшки дорівнює

росту дитини, він створює дитині при грі
повний психологічний захист).

Серед найважливіших психолого�педа�
гогічних можливостей лялькотерапії слід
виділити такі: розвиток мовлення дитини;
вплив на емоційну та психомоторну актив�
ність; розвиток комунікативних якостей;
розвиток просторового орієнтування; зміц�
нення зв'язку між дитиною і батьками.

Особливе місце в казкових постановках,
які передбачають роботу дитини з ляль�
кою, посідають казки�експромти, які ство�
рюють певне середовище для подальших
діагностування, корекції й творчого роз�
витку дитини. Динаміка сюжету і кінець
казки не відомі навіть педагогові�ведучо�
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у процесі програвання сюжету тера�
певт втручається тільки в  разі необхіднос�
ті або на прохання дитини;

після закінчення гри терапевт розмов�
ляє з лялькою: знову ставить питання від�
критого типу про думки, почуття, дії ляль�
ки, а потім поступово й непомітно перено�
сить свої питання та інтерпретацію безпо�
середньо на дитину.

В ігровій терапії Гаррі Лендрета в рам�
ках недирективного клієнт�центрованого
підходу (К. Роджерс) терапевт вбачає свою
функцію в тому, щоб розуміти та відобра�
жати емоційний стан дитини під час гри.

Роль іграшки, ляльки полягає у тому,
щоб викликати певні типи поведінки та у
деякій мірі структурувати поведінку дити�
ни. За Г. Лендретом, іграшки та ляльки як
невід'ємний атрибут дитячого іграшкового
світу, що використовуються під час тера�
певтичних занять, можна поділити на три
великі групи:

іграшки з реального життя: лялькова
родина (краще – ляльки�маріонетки, за
допомогою яких можна обіграти сімейні
відносини), ляльковий будиночок, машини,
човники (можливість пересуватися у прос�
торі кімнати та наближатися до терапев�
та), каса (швидке почуття контролю);

іграшки, які дають змогу відреагувати
на агресію: це структуровані іграшки та
матеріали (глина, пластилін для виготов�
лення ляльок): іграшкова зброя, іграшкові
солдатики, агресивні ляльки "бі�ба�бо"
(крокодили та інші дикі тварини);

іграшки для творчого самовираження
та послаблення емоцій: неструктуровані
матеріали: пісок, вода, кубики, фарби то�
що [5, с. 123�127].

Досить ефективними у лялькотерапії є
пальчикові ляльки. Психологічний ефект
таких ляльок полягає в тому, що неконтакт�
на, сором'язлива, нерішуча дитина, не�
зважаючи на те, що лялька знаходиться на
її руці, розглядає її відокремленою від се�
бе. Завдяки цьому може активно включа�
тися в ігрову діяльність, розкривати свої
найпотаємніші почуття за принципом: це –
не я, це – лялька! ("Це не я казав. Це ляль�
ка так каже!", "Я відчуваю те ж саме, що
відчуває лялька!"). Ефективні результати
отримали дослідники І.Я.Медвєдєва,
Т.Л.Шишова, використовуючи такі ляльки
у роботі з дітьми, що потребують особливої
уваги. Свій метод вони назвали психоеле�
вацією [6, с. 10].

Є  сучасний досвід використання ляль�
ки як об'єкта творчого відтворення власно�
го "Я" і в Україні. Адже тут споконвічно
лялька вважалася одним із найефективні�
ших засобів народної педагогіки та часто
з'являлася у творах народних майстрів.
Своєрідний синтез цих двох ідей спостері�
гається у творчості відомої української ху�

дожниці Наталії Рудюк (м. Київ), яка ак�
тивно розвиває ідею сучасного українсько�
го лялькарства. Її унікальна творчість – це
високохудожні зразки перенесення внут�
рішнього світу людини (часто й самої ав�
торки, оскільки більшість ляльок мають
навіть фотографічну схожість із нею) у ху�
дожні образи ляльок, які сповнені прагнен�
ням відчувати, любити, шукати істину
людського буття! Цікава й сама казкова ос�
нова авторських сюжетів: Лялька�Янгол,
Лялька�Амазонка, Лялька�Фенікс тощо.

На сьогоднішній день лялькотерапія ще
не набула необхідного науково�практично�
го застосування у психолого�педагогічній
діяльності. Досвід запровадження її у на�
вчально�виховний процес професійної під�
готовки майбутніх учителів переконливо
засвідчує про надзвичайну актуальність
та своєчасність використання цієї техноло�
гії у роботі з дітьми, які постійно перебува�
ють у стані агресивної дії сучасного тех�
нократизованого інформаційного простору
та практично позбавлені природного люд�
ського досвіду самопізнання й творчого ви�
яву внутрішніх резервів свого "Я". Подаль�
шого теоретичного та практичного дослід�
ження потребують питання впровадження
лялькотерапевтичної технології у на�
вчально�виховний процес загальноосвітніх
навчальних закладів різних ступенів та у
соціально�педагогічну роботу з дітьми різ�
них категорії, що потребують підвищеної
уваги педагогів та психологів.
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Жилось їм невесело, мабуть,
В животі у СКАРБНИЧКИ�жаби:
І темно, і страшно, і тісно,
На волю хотілося, звісно.
Хотілося хоч на хвилину
Потрапити до магазину 
Купити комусь обнову –
Красиву і кольорову,
Хотілось квиток купити –  
У подорож полетіти,
Хотілось зустріти друзів
І дзвінко погомоніти…
Та мріють про волю монети дарма �
Виходу з тієї Скарбнички нема!

Поклали туди і Гривеньку нашу,
Вона у Скарбничці стала найстарша.
Враз забрязчали монети стиха,
Розповідаючи про своє лихо!
Жалілись Гривеньці гірко і довго,
Просили поради і допомоги.

Збентежилась Гривенька: "Вас же багато,
Годі безмовно в Скарбничці лежати!
Чого ви шепочетесь, плачете тут?
Я пропоную здійняти бунт!
Треба кричати, дзвеніти, стрибати –
Все, що завгодно, лиш не мовчати! 
Треба обурюватися чимдуже!.."

А ти бунтував коли�небудь, друже? 
Махав руками і тупав ногами?
Кричав: "Я не згодний, 
Не згодний із вами"?

Ну, а коли ти все це умієш,
То що таке бунт, певно, вже розумієш.
Послухай уважно історію далі
Про дивні пригоди і небувалі.

Той день починався в звичайних турботах:
І мама, і тато пішли на роботу,
А доня пішла, як завжди, в дитсадок.
Весь дім заспокоївся, стих і замовк.
Та гуркіт почувся в кутку на полиці –
Заворушилася жаба�Скарбниця!
Гроші в Скарбниці бряжчали щосили,
Стукали в стіни і тупотіли.
Гроші кричали: "Ми – проти! Ми – проти!
Хочемо й ми, як усі, на роботу!
Хочемо користь приносити людям!
Більше без діла сидіти не будем!
Жити в Скарбничці тісній не бажаєм!.."

Чи знаєш ти дивні пригоди, друже,
Про чаклунів, про велетнів дужих,
Про звірів, про птахів, про речі чарівні?..
А про звичайну маленьку Гривню?
Невже не знаєш? А хочеш знати?
Тоді треба книгу цю з нами читати!

Ось вам пригода – послухайте, діти:
Жила собі Гривня на білому світі!
Була вона гарна, гладенька, нова,
На ній надруковані цифри й слова,
Кружечки і смужки рівненькі на ній,
І гарний портрет, і знак водяний!

Якось у день заробітної плати
Приніс додому цю Гривеньку тато.
Зароблені гроші дістав з гаманця,
А з ними лежала і Гривенька ця!

Стали радитись мама і тато,
Як їм гроші й куди витрачати:
Це – на одяг зимовий для доні,
Це – зробити ремонт на балконі,
Це – купить в холодильник продукти, 
Це – на хліб, вітаміни і фрукти,
Це – сплатити за газ і за світло,
Це – щомісячна плата за житло,
Це – за воду холодну й гарячу,
Це – за радіо і телебачення,
Це – сходити у цирк із сім'єю,
А ця Гривня – для доні моєї…

Дали доні Гривню нову і хорошу –
З'явились у неї тепер свої гроші!
Ось ти, друже, гроші свої уже мав?
Тоді пригадай, що за них купував.
А дівчинка Гривеньку не витрачала,
Бо що там купиш за Гривеньку? Мало!
Як скласти ж докупи одну, другу, п'яту –
Тоді вже купити можна багато!
Тож, стала дівчинка гроші складати.

В квартирі тій на поличці
Стояла зелена Скарбничка.
Чому вона саме зелена
Спитаєш, напевно, у мене?
Бо була то жаба із глини,
На спині – вузенька щілина!

В щілину монети вкидали,
Назад вона їх не давала.
Монети кидали різні –
І жовті, і білі, – залізні.
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Матеріал допоможе дошкільнятам набути елементарних знань  про українську гривню. Може бу�
ти використаний на заняттях, що висвітлюють сферу  життєдіяльності людини за  базовою
Програмою розвитку дошкільника "Я у Світі", а також в сюжетно�рольових іграх.

Материал поможет дошкольникам освоить элементарные понятия об украинской гривне. Может
быть использован на занятиях,  освещающих сферу жизнедеятельности человека по базовой Прог�
рамме развития дошкольника "Я в Мире", а также в сюжетно�ролевых играх.

These learning material will help under�fives to get some knowledge about Ukrainian hryvnya. It can be
used at lesson about man’s occupations accrdingly the basic program of preschool child’s development «I in
the World», and also in the role�playing games.

"НЕЗВИЧАЙНІ ПРИГОДИ ЗВИЧАЙНОЇ ГРИВЕНЬКИ"

І.І.Овчаренко
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Може не вистачить грошей удома.
Тож поспішають до БАНКУ сходити –
Там грошові пропонують КРЕДИТИ:
Грошей відразу дадуть вам багато,
Щоб в магазині щось цінне придбати,
А через деякий час, поступово
Слід повернути до БАНКУ  їх знову, 
Тільки потрошку, не всі одночасно.
Отже, з КРЕДИТОМ – все просто і ясно!

Дехто хотів накопичити грошей
І вибрав для цього спосіб хороший:
Він до Скарбнички їх класти не став,
А на роботу до БАНКУ віддав.
Якщо потрібно, то можна їх взяти
Просто з солідного БАНКОМАТУ –
БАНКІВСЬКУ КАРТКУ свою показати.
Він тобі оком яскравим поблима:
"Ось твої гроші! Будь ласка, отримай!"
А серед грошей і Гривня знайома –
Зранку й до ночі працює невтомно.

Дуже серйозну й відповідальну,
Її посилали в відрядження дальні –
Кілька разів за кордоном бувала,
Щось продавала, щось купувала,
Бачила там іноземну ВАЛЮТУ.
Гадаємо, друже, про неї вже чув ти.

ВАЛЮТА – це гроші. У кожній країні
Їх назва і зовнішній вигляд відмінні –
Євро, рублі, наші гривні чи лати.
Можеш ти іншу ВАЛЮТУ назвати?

Правильно, долар. Це гроші відомі
В себе в Америці і за кордоном.
Різна ВАЛЮТА і в нашій країні
В БАНКАХ працює поруч із гривнями.
Гривню всі поважають, цінують,
Тому пліч�о�пліч із нею працюють.

Час у роботі швидко спливає,
Гривенька трудиться, не спочиває.
Місяць минає, і другий, і третій –
Раду призначив Банкір в кабінеті
І прочитав офіційний наказ:
"Добре працюють Гривні у нас!
Винагороду Грошам�трудівницям
Нарахувать за роботу годиться!".

Ось як в житті справедливо буває –
Хто як працює, той так і має.
Гривенька наша тепер не одна –
Ще заробила грошей вона.
Дівчинка рада, і мама, і тато:
Була одна Гривенька, стало – багато!

Така ось пригода про Гривеньку, друже.
В неї повірив ти, чи, може, не дуже?

Хочеш, і далі собі сумнівайся,
Хочеш, на ділі переконайся:
З мамою й татком до БАНКУ піди,
Грошей хоч трошки туди поклади.
Будуть іще – будеш ще докладати,
Гроші повинні щодня працювати!
Не задарма працюватимуть, звісно,
БАНК їм заплатить за працю корисну. 
Буде зростати твій вклад і зростати,
Стане у тебе грошей багато!
Це називається "ВКЛАД    ДЕПОЗИТНИЙ",
Він зробить багатим тебе непомітно.
Змалку учись заощаджувать гроші,
Станеш, можливо, банкіром хорошим
І керуватимеш БАНКОМ відомим
(Вже тобі справа ця трошки знайома).
Тож, любий друже, подумай як слід,
Чекаємо в банку "ФІНАНСИ Й КРЕДИТ"!
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А жаба тихенько зсувалась до краю.
Вона надулася, вона не здавалась �
Як тільки могла, за поличку трималась.
Вона то тряслася, то завмирала,
Та як не старалась – з полички упала!

І розлетілись зелені шматочки,
І закотились в далекі куточки!
А на підлозі кружляли монети –
Легко, неначе артистки балету.
Раді, веселі, щасливі без меж!
З ними раділа і Гривенька теж…

Та на розваги часу в них мало,
Справи великі на кожну чекали:
Перша помчала швидко на ринок,
Друга  потупала до магазину,
Третя – в автобус, в метро, на таксі…
Отже, робота знайшлася усім!

Думаю, друже, що знаєш уже ти,
Як в магазині працюють монети?
А на вокзалі, в театрі – у касі?
Знаєш? А як? Розкажи�но, будь ласка!

В Гривеньки ж нашої досвіду мало,
Ще вона зовсім не працювала –
Лише недавно з'явилась на світ,
Тому роботу не знала як слід.
Та бачила якось у телепрограмі
(В яскравій веселій телерекламі),
Що нібито гроші працюють у БАНКУ!
Саме туди і пішла цього ранку.

Сміливо Гривня по східцям піднялась,
До Відеокамери привіталась,
Спитала в солідного БАНКОМАТУ,
Чи можуть її на роботу тут взяти?
На ганку стояв БАНКОМАТ біля входу,
Тож кожний з клієнтів повз нього проходив.
Всі банківські справи він знав досконало,
Кому що не ясно – у нього питали.
Він гроші клієнтам щодня видавав,
Хто КАРТКУ із пластику банківську мав.

Ти, друже, в руках таку КАРТКУ тримав?
Як ні, то вже час познайомитись з нею –
У татка спитай, чи у мами своєї.
А ще розпитай неодмінно про те ти,
Які зберігає ця КАРТКА секрети,
І тільки солідному БАНКОМАТУ
Секрети навчена вона видавати.

Так от, БАНКОМАТ привітав мандрівницю,
До БАНКУ її запросив, як годиться.
Та щоб поступить на роботу, всі Гривні
Пройти перевірку серйозну повинні.
Бо іноді гроші несправжні бувають,
Вони працювати лише заважають.
У БАНКУ відразу їх впізнають
І на роботу таких не беруть!

Та Гривенька наша – справжня й нова,
На ній (пам'ятаєш?) і цифри, й слова,
Кружечки і смужки рівненькі на ній,
Гарний портрет і знак водяний.
Вона перевірку пройшла за хвилину
І працюватиме в БАНКУ віднині.

Мрії здійснилися! Зранку й доночі
Гривенька наша працює охоче –
Безперестанку, натхненно, старанно,
Навіть хвилини не гаючи марно.

Часом у БАНКУ її позичають
Ті, кому грошей не вистачає:
Треба, наприклад, купити людині
Чи телевізор, чи пральну машину.
Речі ці коштують дорого, тому



яльність вихованців містить значні резер�
ви: у ній здійснюється взаємовплив дітей
різного віку, взаємодопомога, навчання
молодших старшими. Міжвікова взаємо�
дія дітей є особливо цінною, тому що дає
змогу педагогу використовувати фактор
взаємонавчання. Воно може бути більш
дієвим, ніж прямий вплив педагога на ді�
тей.

У різновікових групах створюються
сприятливі умови для спілкування молод�
ших дітей зі старшими. У групах, уком�
плектованих таким чином, дитина два ро�
ки знаходиться у ролі молодшого і два –
старшого за віком. Це важливо з точки зо�
ру дошкільників, які у молодшому віці
потребують індивідуального спілкування
з більш старшими дітьми. У зв'язку з цим
особливого значення набуває цілеспрямо�
ване формування дитячого мовлення. У
спільній діяльності, у грі формуються нові
форми і функції мовлення, розвивається
така важлива якість поведінки, як неви�
мушеність спілкування, складається ме�
ханізм самооцінки і самоконтролю. Спіл�
кування з однолітками надає почуття сво�
боди, веде до розвитку фантазії, активіза�
ції творчого потенціалу особистості.

Навчальний процес у різновікових гру�
пах здійснюється з використанням фрон�
тальних, групових та індивідуальних
форм організації навчання.

Найбільш раціональною формою орга�
нізації навчання в різновіковій групі є за�
няття за одним розділом програми з ди�
ференціацією навчальних завдань для
кожної вікової підгрупи. Спільні завдання
розв'язується у процесі фронтального
навчання, а ті, що стосуються дітей пев�

Організація навчально�виховного про�
цесу в дошкільному навчальному закладі
здійснюється відповідно до Закону Украї�
ни "Про дошкільну освіту".

Зміст навчально�виховного процесу в
дошкільному навчальному закладі визна�
чається Базовим компонентом дошкільної
освіти в Україні відповідно до програм
розвитку, навчання, виховання дітей "Ди�
тина", "Малятко", "Українське довкілля",
"Дитина в дошкільні роки", "Зернятко",
які рекомендовані Міністерством освіти і
науки України. Дошкільний навчальний
заклад та його окремі групи обирають для
роботи одну із зазначених програм. Рі�
шення про вибір програми обговорюється
та схвалюється педагогічною радою зак�
ладу.

Сьогодні дедалі більшого поширення
набуває комплектування різновікових
груп. Робота у таких групах має певну
складність: вихователь повинен мати ве�
ликий такт і майстерність, знання специ�
фіки роботи з різними віковими групами,
вміння співвідносити програмові вимоги з
індивідуальними особливостями вихован�
ців, здатність розуміти і бачити кожну
дитину і всю групу. З одного боку, таке
комплектування груп дає змогу спільного
перебування братів та сестер в одній гру�
пі, інших родичів, сусідів близького віку,
які товаришують; з іншого боку – об'єкти�
вує "пріоритет морально�духовного роз�
витку дошкільника над інтелектуаль�
ним..." [5, с. 25].

Однак, дещо ускладнюючи роботу пе�
дагогів, поєднання в одній групі різних за
віком дітей відкриває широкі можливості
для міжвікового спілкування. Спільна ді�
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Як організувати навчальну та ігрову діяльність і провести заняття з мовленнєвого розвитку,
образотворчого мистецтва, математики, фізичного і трудового виховання дошкільників у
різновіковій групі – у цій статті.

Как организовать учебную и игровую деятельность и провести занятия по речевому
развитию, рисованию, математике, физическому и трудовому воспитанию дошкольников в
разновозрастной группе – в этой статье.

How to organize learning and playing activities in language, art, mathematics, physical training and
lobour classrooms in uneven$aged group is the theme of this paper. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ  В
РІЗНОВІКОВІЙ ГРУПІ МАЛОКОМПЛЕКТНОГО
СІЛЬСЬКОГО ДИТСАДКА

Н.А.Диновська  
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2. Залучаються молодші діти, з ними

працюють педагог, старші діти. Робота в
парах.

3. Діалог, у якому беруть участь усі ді�
ти.

Ступінчасте закінчення заняття
1. Ігрова ситуація, запитання пізна�

вального, пошукового напряму.
2. Молодші діти беруть участь у спіль�

ному занятті 15�20хв.: активна участь, па�
сивне слухання, предметна діяльність,
робота разом зі старшими.

3. Старша підгрупа залучена до різних
видів діяльності протягом 25�30хв.: різні
види діяльності; прикінцева бесіда, діалог.

Ступінчасті початок і кінець заняття
1. Починають роботу старші діти: пояс�

нення нового матеріалу, пошукові запи�
тання, логічні завдання.

2. Старші в ролі "вихователя" навчають
малюків, контролюють виконання завдан�
ня.

3. Виконання завдань (для кожної під�
групи – диференційовано); демонстру�
вання старшими дітьми способів виконан�
ня завдань.

4. Підбиття підсумків. Молодші діти за�
кінчують заняття.

5. Старші виконують індивідуальні
завдання, проводять інтерв'ювання, готу�
ють виставу.

Одночасна однакова діяльність дітей,
але з різним програмовим змістом 
для кожної підгрупи
1. Ігрові дії молодших дітей у спеціаль�

но створеному середовищі (підпорядкова�
ному темі заняття) під наглядом помічни�
ка вихователя чи вихователя.

2. Організоване заняття. Після вико�
нання завдань підгрупи міняються місця�
ми.

Поточна організація діяльності
1. Працює одна підгрупа, а друга до�

повнює результат її діяльності (констру�
ювання, зображувальна діяльність, мов�
леннєва творчість).

Окрема діяльність
Кожну підгрупу залучено до різних

видів діяльності з різним змістом (робота
фахівців).

Успіх під час проведення занять в різ�
новіковій групі залежить від наявності
роздаткового методичного матеріалу. Ви�
хователь має постійно поповнювати і роз�
ширювати свій міні�методкабінет. На�
приклад, для занять із формування еле�
ментарних математичних уявлень педа�

ного віку, – на заняттях із віковою підгру�
пою. Взаємозв'язок двох типів занять ви�
хователь забезпечує способами їх органі�
зації. Наприклад, першу половину занят�
тя педагог працює з однією підгрупою.
Потім включає решту дітей і розв'язує
спільні для обох підгруп завдання. Або
навпаки: заняття розпочинає з усією гру�
пою, а потім молодші ідуть гратися, а
старші далі займаються з педагогом.

Є й інша форма організації навчання –
заняття з віковою підгрупою. При цьому
краще вдається врахувати індивідуальні
особливості дітей. Скорочується кількість
організаційних моментів, завдяки чому
підвищується змістова щільність заняття.
Під час роботи вихователя з віковою під�
групою, у якій 10 – 12 дітей, є можливість
спілкуватися з кожним із них, тобто здій�
снювати індивідуальний підхід. Тому ре�
зультативність при груповому навчанні
значно вища, ніж при фронтальному.
Вважається припустимим скорочення
тривалості підгрупових занять порівняно
з фронтальними. Однак організація на�
вчання за віковими підгрупами може бути
ефективною лише за умови участі в ньо�
му помічника вихователя і чіткого розпо�
ділу обов'язків між ним і педагогом.

Такий взаємозв'язок загальногрупових
занять та занять із підгрупами дітей дає
вихователю змогу правильно дозувати
навчальне навантаження для дітей різно�
го віку, попереджує їхню стомлюваність,
а також допомагає вирішувати специфіч�
ні для дітей окремих вікових підгруп на�
вчальні завдання.

При проведенні занять, на яких одно�
часно присутні діти чотирьох, п'яти і шес�
ти років, педагогу необхідно максимально
забезпечувати активність і працездат�
ність дітей у всіх підгрупах. З цією метою
треба уникати довгих монотонних бесід,
багатослівних пояснень, вміти дібрати оп�
тимальний темп і ритм заняття. На занят�
тях із зображувальної діяльності та  мов�
леннєвого спілкування використовувати
різні прийоми для зміни пози дитини:
запросити до дошки, попросити чим�не�
будь допомогти товаришу; доцільно вво�
дити в хід занять різноманітні фізкульт�
хвилинки тощо.

З досвіду роботи Лариси Прокопенко
(м. Краматорськ Донецької області) мож�
на виділити такі форми організації на
вчальної діяльності дітей у різновіковій
групі:

Ступінчастий початок заняття
1. Починають роботу старші діти: ви�

вчається нова тема, виконуються індиві�
дуальні завдання.
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то в окремих випадках вона може молод�
шого відіслати з цим запитанням до стар�
шої дитини: "А ти підійди, будь ласка, до
Валі і запитай..." або: "Підійди, будь ласка,
до Владика і попроси: "Владику, розстіб�
ни, будь ласка, мені ґудзики." А оскільки
малюки забувають вживати такі слова, як
"будь ласка", "дякую", "вибач", "доброго
ранку", "до побачення", то таке спілку�
вання дає можливість для засвоєння ввіч�
ливих форм мовлення молодшими дітьми.
За завданням вихователя діти старшої
підгрупи можуть нагадувати меншим про
потребу вживання ввічливих слів при
кожній нагоді. Коли діти старшої підгрупи
припускаються окремих помилок у мов�
ленні, то вихователь негайно виправляє їх
у присутності молодших дітей, бо їх мо�
жуть наслідувати малюки. Наприклад:
"Юро, ось так розстібни пуговички", – ка�
же дитина, а вихователь виправляє: "Ґуд�
зики правильно казати, ґудзики. Повтори,
Владику, і навчи Юру, як слід говорити".

У вільний від занять час слід доручати
окремим дітям старшої підгрупи розпо�
вісти молодшим казку, прочитати вірш
напам'ять, пояснити ілюстрації в книжці,
тобто створювати умови для мовленнєвої
активності старших дошкільників, роз�
витку їх розмовної і зв'язної мови.

Заняття з розділу програми "Мовлен
нєве спілкування" вихователь може про�
водити як з усією групою, але з різними
завданнями для кожної вікової підгрупи,
так і окремо з кожною підгрупою. З усією
групою вихователь проводить такі занят�
тя, як розгляд картин і розповіді за ними;
читання деяких художніх оповідань і бе�
сіда за їх змістом; розповідання казки;
дидактичні ігри з іграшками і предмета�
ми; перегляд діафільму; екскурсії�огляди;
спостереження; театральна діяльність.
Такі заняття, як творчі розповіді, словесні
дидактичні ігри, етичні бесіди, читання і
переказування художніх (програмових)
творів, написання листів проводити тіль�
ки з дітьми старшої підгрупи, а заняття з
навчання грамоти – тільки з дітьми 6�го
року життя. Заняття із заучування віршів
слід проводити як з усіма дітьми, так і ок�
ремо з кожною підгрупою. Об'єднувати
треба найчастіше дітей тоді, коли молод�
шій підгрупі потрібно лише повторити
вірші. На початку заняття вихователь
повторює вірші з молодшими дітьми, а
потім починає заучувати новий вірш зі
старшою підгрупою. Якщо ж вірш склад�
ний за змістом і великий за обсягом, то
його заучує вихователь окремо з кожною
підгрупою.

Заняття із формування в дітей елемен
тарних математичних уявлень вихова�
тель проводить фронтально з усією гру�
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гог повинен мати різні роздаткові картки,
набори площинних геометричних фігур,
картки з цифрами, роздаткові картинки
для лічби предметів на них, створення
рівностей і нерівностей предметів тощо.
Для занять із зображувальної діяльності
треба мати зразки робіт для дітей різного
віку для розглядання візерунку чи компо�
зиції та як унаочнення до пояснення пе�
дагога. Розглянувши з дітьми такі зразки,
вихователь повинен приймати їх, щоб ді�
ти не копіювали, а малювали самостійно,
розвивали пам'ять, уяву, творчість. Необ�
хідний і роздатковий дидактичний мате�
ріал для навчання старших дошкільників
грамоти. Це ілюстрації, предметні та сю�
жетні картинки, звукові лінійки, фішки
для позначення звуків, демонстраційні та
індивідуальні картинки – схеми для зву�
кового аналізу слів тощо. Наочний дидак�
тичний матеріал має велике значення для
роботи з дітьми, оскільки дає можливість
підтримувати увагу та працездатність
дошкільників, а головне – дозволяє педа�
гогу в будь�який момент заняття дати тій
чи іншій підгрупі завдання для самостій�
ного виконання.

Розвиток мовлення дітей у перші ро�
ки життя – важливе завдання виховате�
ля, оскільки оволодіння рідною мовою тіс�
но пов'язане з розвитком свідомості дити�
ни, з пізнанням нею навколишнього світу,
тобто її розумовим розвитком. Мова віді�
грає вирішальну роль у формуванні пси�
хічної діяльності дитини. Під впливом мо�
ви вдосконалюються її відчуття і сприй�
мання.

У спільній діяльності зі старшими діть�
ми, завдяки наслідуванню молодшими
дошкільниками мовлення старших у ма�
люків починає швидкими темпами розви�
ватися мовлення: вони засвоюють основні
звороти і форми мови, збільшують свій
словниковий запас, удосконалюють зву�
ковимову і граматичну правильність мов�
лення. Тому найсприятливіші умови для
наслідування мовлення старших створю�
ються в різновікових групах.

На кожному занятті вихователь пови�
нен намагатися якнайчастіше використа�
ти віршоване слово, загадку, прислів'я,
щоб заняття було не лише цікавим, а й
спрямованим на збагачення словника ді�
тей.

Розвиток мовлення дітей педагог має
здійснювати не лише на заняттях, а й у
повсякденній діяльності, під час режим�
них моментів, адже це дає широкі можли�
вості для спілкування молодших до�
шкільників зі старшими дітьми. Вихова�
тель повинен спрямовувати молодших ді�
тей на таке спілкування. Якщо дитина
звертається із запитанням до вихователя,
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пою, ставлячи різні програмові завдання
для кожної вікової підгрупи, так і окремо
з кожною віковою підгрупою дітей, якщо
заняття включає повідомлення дітям но�
вих знань. Оскільки кількість занять із
математики невелика, то фронтальних
занять вихователь планує мало, здебіль�
шого це заняття з віковими підгрупами.
Тому основна робота із закріплення знань
дітей з математики відбувається під час
індивідуальної роботи з дітьми та прове�
дення дидактичних ігор. Цікавими є роз�
вивальні ігри математичного напряму з
досвіду сім'ї Нікітіних, які працювали зі
своїми дітьми з раннього віку і мали вра�
жаючі результати: "Склади квадрат",
"Рамки і вкладиші М. Монтесорі", "Табли�
ця сотні", "Дроби" тощо.

Образотворче мистецтво має велике
значення для всебічного розвитку дітей. У
старшій різновіковій групі заняття з ма
лювання, ліплення і
аплікації вихова�
тель проводить з
дітьми 4�6 років од�
ночасно. Так як за�
няття з шестирічка�
ми з малювання
потрібно проводити,
відповідно до вимог
програми, частіше,
вихователь прово�
дить заняття зі
старшими, а для
менших планує ін�
шу діяльність.

Підбір тем для
занять вихователь здійснює за такими
напрямами: ускладнення програмового
завдання, яке вихователь ставить перед
дітьми; навчання дітей використовувати в
роботі різні виражальні засоби.

При виконанні одного і того ж завдання
кожна вікова підгрупа виконує різний об�
сяг роботи. Наприклад, діти чотирьох ро�
ків зображують один предмет, а діти
п'яти і шести років – два, три і більше.
Або вихователь пропонує всій групі для
зображення один і той самий предмет, але
з різними вимогами до його виконання.
Так, зображення, виконані малюками, за
формою, будовою, кольором лише набли�
жені до натури, а в роботах старших по�
винні бути передані особливості форми і
будови предмета, відображені різні від�
тінки кольору. Однакові предмети можуть
бути зображені дітьми шляхом викорис�
тання різних зображувальних матеріалів
або різної техніки декоративного офор�
млення. Наприклад, менші діти малюють
гуашшю, а старші – аквареллю. Або на
занятті з ліплення на тему "Пташка" діти
чотирьох років ліплять загальний вигляд,

діти п'яти років передають образ декора�
тивної пташки з використанням наліп�
лень, а діти шести років прикрашають ви�
ліплену пташку наліпленнями і заглибле�
ним рельєфом. А на занятті з аплікації
"Запрошуємо на чай" молодша підгрупа
вирізає предмети чайного сервізу по пря�
мій (чашки), а старша (блюдця) – по колу.
На такому занятті діти працюють у парах
(молодший і старший), створюючи одну
композицію.

Процес сприймання дітьми іграшки чи
картинки вихователь здійснює диферен�
ційовано для кожного віку. Так, при про�
веденні обстеження предмета старші діти
можуть аналізувати його на відстані, а
малятам вихователь дає можливість обс�
тежити предмет ще й дотиковим спосо�
бом.

Наприкінці заняття вихователь залу�
чає дітей кожної вікової підгрупи до оцін�

ки й аналізу робіт на
лише своїх, а й ін�
ших дітей групи.
Взаємоаналіз і взає�
мооцінка мають ве�
лике виховне зна�
чення. Малюки, з ці�
кавістю розглядаю�
чи роботи старших
товаришів, набува�
ють певного досвіду
у створенні образу.
При цьому зростає
авторитет старших
дітей і відповідаль�
ність під час вико�

нання роботи.
Заняття з фізичного виховання мож�

на проводити з усією групою одночасно,
але розділяючи дітей на підгрупи під час
виконання основних рухів. Під час таких
занять конче необхідна допомога помічни�
ка, який буде стежити за правильністю
виконання молодшими дітьми уже знайо�
мого руху, а вихователь навчатиме стар�
ших дітей нового. Залежно від фізичного
розвитку дитини вихователь тимчасово
може перевести слабшу дитину із стар�
шої підгрупи в меншу чи навпаки. Під час
виконання загальнорозвивальних вправ
збільшує дозування для старших або уск�
ладнює вправи. А під час бігу діти біжать
двома підгрупами в різних напрямах:
старші по зовнішньому, а молодші по
внутрішньому колу. Рухливу гру на за�
няття вихователь підбирає для обох під�
груп, але з різним варіантом виконання,
який відповідає віку дітей. Так, якщо гра з
лазінням, то для чотирирічних дітей вона
передбачає підлізання ("гра "Пожежни�
ки").

Особливе значення в розвитку дітей
від двох до семи років мають творчі (ро
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правильна організація ігрової діяль�
ності дітей різного віку як визначальна
умова досягнення мети й результату гри;

послідовність (гру починають старші,
трохи згодом до них приєднуються молод�
ші);

одночасність (діти починають грати
разом, через деякий час молодші закінчу�
ють, а старші продовжують);

кожна підгрупа грає у свою гру;
ігри однакові, але з різним програмо�

вим змістом;
показ і пояснення здійснюють старші

для молодших.
Цікавим є досвід Галини Кравець з

м. Червонограда Львівської області щодо
керування творчими іграми дітей [6, с. 20�
21]:

Проведення багатьох "класичних" у
дошкільному віці ігор ("Лікарня", "Сім'я",
"Дитячий садок" тощо) особливо ефек�
тивне з погляду виховання саме в різно�
віковій групі, оскільки збігаються інтере�
си всіх дошкільнят і задовольняються ін�
тереси і запити кожного.

В.Сухомлинський влучно зазначив:
"Народна педагогіка, яка знає чарівну си�
лу праці, відкрила перед нами нові дже�
рела виховної мудрості, невідомі в книж�
ній педагогічній теорії. Ми переконалися,
що тільки завдяки праці, у якій є піт, і
мозолі, і втома, людське серце стає чут�
ливим, ніжним. Народна педагогіка знає,
що для дитини посильне і що непосильне,
й вимагає починати трудове виховання з
того часу, тільки�но дитина навчиться
нести своєю рукою ложку від тарілки до
рота".

Усвідомлюючи важливість трудового
виховання, кожен вихователь здійснює
цілеспрямовану роботу щодо залучення
дітей до праці. В різновіковій групі вико�

льові) ігри. Гра, як провідний вид діяль�
ності дошкільняти спрямовує на пізнання
навколишнього світу у процесі відтворен�
ня повсякдення та праці людей. Для дітей
сюжетно�рольова гра – це захопливе за�
няття, яке водночас є важливим засобом
виховання і розвитку малюка.

Стимулюючи розвиток гри в різновіко�
вій групі, вихователь враховує те, що
дошкільнята вже мають певні ігрові на�
вички, які сформувалися у них поза до�
шкільним закладом. Але незважаючи на
те, що в дітей накопичений достатній дос�
від для розвитку задуманої гри і сформо�
ваний стійкий інтерес до неї, вони не зав�
жди можуть самостійно розподілити ролі і
розвинути сюжет гри. Тому вихователь в
цьому випадку не дає вказівок, як розпо�
чати гру і як саме гратися, а лише допома�
гає дітям "оживити" уяву і розподілити
ролі. Коли, наприклад, діти не можуть
розвинути сюжет гри "Пошта", то вихова�
тель за допомогою навідних запитань від�
творює у пам'яті дітей екскурсію на пош�
ту, уточнюючи, хто там працює і що ро�
бить. Після цього в грі з'являються, крім
листоноші і приймальниці посилок, листів,
телеграм, шофери з доставки пошти тощо.
При розподілі ролей між дітьми вихова�
тель враховує інтереси і симпатії дітей; ві�
кові та індивідуальні особливості менших і
старших дошкільнят; намагається задо�
вольнити ігрові інтереси кожного з них,
надаючи можливість виявити себе; може
використати ігрову роль для самоствер�
дження дитини в різновіковій групі.

Для оптимізації ігрової діяльності дітей
різного віку слід користуватися такими
принципами:
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ООссооббллииввооссттіі  ооррггааннііззааццііїї  ііггррооввооїї  ддііяяллььннооссттіі  ддііттеейй  ррііззннооггоо  ввііккуу

Êîìïîíåíòè ãðè  Ìîëîäø³ äîøê³ëüíÿòà  Ñòàðø³ äîøê³ëüíÿòà  
Ñþæåò Â³äîáðàæåííÿ òðóäîâèõ ä³é 

äîðîñëèõ 
Â³äîáðàæåííÿ òðóäîâèõ ä³é 
äîðîñëèõ òà ¿õ ñòîñóíê³â  

Ê³ëüê³ñòü ðîëåé  1-2 7-10 
Ê³ëüê³ñòü ãðàâö³â  1-2 1-2 àáî 5-10 
Òåìàòèêà Ïîáóòîâà Ïîáóòîâà òà ñîö³àëüíà  
Ïðàâèëà Íå óñâ³äîìëþþòüñÿ  Óñâ³äîìëþþòüñÿ  
²ãðîâ³ ä³¿ Îäíîìàí³òí³  (1-3) Ç æåñòàìè, ñëîâàìè  
Ââåäåííÿ ³ãðîâèõ ñèòóàö³é  Ï³ä êåð³âíèöòâîì 

äîðîñëîãî 
Ñàìîñò³éíî òà ï³ä 
êåð³âíèöòâîì äîðîñëîãî  

Ñòâîðåííÿ íîâèõ ³ãðîâèõ 
ñèòóàö³é 

Ç äîïîìîãîþ äîðîñëîãî  Ç äîïîìîãîþ äîðîñëîãî òà 
ñàìîñò³éíî 

Îá’ºäíàííÿ ³ãîð  Íåìîæëèâå Ìîæëèâå 
Âèêîðèñòîâóâàí³ ïðåäìåòè, 
³ãðàøêè 

Øòó÷í³ Ïîáóòîâ³ òà ñàìîðîáí³, 
ïðåäìåòè-çàì³ííèêè 

Òðèâàë³ñòü ãðè  Êîðîòêî÷àñíà  Ê³ëüêà äí³â  
Ïîïåðåäíº ïëàíóâàííÿ  Íåìàº ª 
Çàê³í÷åííÿ ãðè  Íåñïîä³âàíå Ïåðåäáà÷óâàíå 



ристовує трудові доручення, колективну
працю, чергування. Так, трудові дору�
чення – це конкретні завдання, які вико�
нуються декількома дітьми чи однією ди�
тиною (індивідуальні і колективні дору�
чення). Даючи такі доручення щодо вико�
нання якоїсь роботи, вихователь повинен
пояснити, для чого це потрібно, тобто мо�
тивує своє прохання: "Сашку, допоможи
мені, будь ласка, прибрати іграшки, бо у
нас  безлад". Даючи доручення всім ді�
тям, педагог враховує вікові особливості
та індивідуальні можливості кожного. Ко�
лективну працю вихователь організовує
як на вулиці, так і в приміщенні. У різну
пору року це завдання, пов'язані з приби�
ранням на ігровому чи спортивному май�
данчиках, праця на городі, квітнику, до�
помога двірнику тощо. У приміщенні – це
перш за все господарсько�побутова пра�
ця: складання іграшок, посібників, "буді�
вельного" матеріалу; прибирання в ша�
фах для одягу; підготування матеріалів
до занять тощо. Доручаючи вихованцям
таку роботу, вихователь ставить за мету
викликати у них бажання і вміння пра�
цювати в колективі, виховувати почуття
відповідальності за спільну справу.

Організовуючи колективну працю в
різновіковій групі, вихователь повинен
дотримуватися вимог:

обов'язковий розподіл дітей на лан�
ки, склад яких постійно змінюється;

зміст праці повинен бути знайомий
дітям;

сформованість у дітей навичок робо�
ти в колективі;

об'єднання дітей різновікової групи
для колективної праці здійснювати тіль�
ки з урахуванням їх індивідуальних
особливостей і усталених взаємовідносин.

Програмою рекомендовано різні види
чергувань: у їдальні, куточку природи, з
підготовки до занять і прибирання мате�
ріалів після закінчення роботи. Під час
організації різних видів чергувань вихо�
ватель враховує такі положення:

незалежно від кількісного співвідно�
шення дітей різного віку, обєднання дітей
для чергувань вихователь здійснює після
засвоєння кожним послідовності роботи
за одним столом, так як за кожним сто�
лом зміст і обсяг роботи однакові (перш
за все це стосується дітей середнього ві�
ку);

дітей п'яти і шести років об'єднує з
початку року, бо вони вже засвоїли деякі
види праці;

якщо діти середнього віку мають дос�
від чергувань у їдальні, то об'єднує їх із
старшими з початку року;

організовуючи чергування дітей чо�
тирьох років, вихователь обов'язково
закріплює за ними стіл, тим самим обме�
жуючи обсяг роботи. Старшим вихован�
цям дає більший обсяг роботи і, крім того,

доручає їм допомагати меншим дітям, які
чергують разом із ними;

якщо дитина вперше виконує
обов'язки чергового, то вихователь вчить
її чергувати індивідуально, а набуті на�
вички закріплюються під "керівництвом"
кого�небудь із старших дітей.

Залучення дітей до посильної праці,
виконання нескладних трудових завдань
може стати основою формування бага�
тьох соціально�моральних якостей: ба�
жання та вміння працювати, бути корис�
ним; поваги до людей праці, шанобливого
ставлення до виготовленого ними; вміння
долати труднощі й завдяки власним зу�
силлям досягти бажаних результатів;
відчуття задоволення своєю роботою.

У різновіковій групі діти зростають
добрішими, вихованішими, адже стар�
шим випадає турбуватися про молодших,
а ті хочуть бути схожими на них. Вихова�
тель при цьому діє опосередковано, пере�
даючи малятам через старших дітей по�
зитивні приклади міжлюдських стосун�
ків у колективі, залучаючи механізми са�
морозвитку, власної активності самих ді�
тей. А дотримання педагогом умов органі�
зації роботи у різновікових групах забез�
печує необхідний рівень знань, умінь і
навичок її вихованців.
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ДДииттииннаа  ––  ччаассттккаа
ппррииррооддии,,  ттооммуу
ддуужжее  вваажжллииввоо
ввииззннааввааттии  
уу  ддииттииннии
ннааяяввннііссттьь
ммоожжллииввооссттеейй,,  яяккіі
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ввллаасснніі  ііммппууллььссии
ддоо  ррууххуу,,  ддоо
ррооззввииттккуу..  
ППссииххііччнниийй
ррооззввииттоокк  іі  єє  їїїї
ввллаасснниийй  рруухх,,  їїїї
ввллаассннее  жжииттттяя..
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У наш час перед освітянами постає завдання виховувати дош�
кільника як життєво компетентну особистість. Поступово почали
відходити в минуле догми традиційної педагогіки навчання та вихо�
вання дошкільнят, які на практиці здебільшого зорієнтовані на зас�
воєння навичок письма, читання, математики. На жаль, розвиток
особистості в дошкільному віці не був предметом спеціальної уваги
традиційної педагогічної науки. Вона ігнорувала роль у розвитку
дошкільника його власних сутнісних сил, суб'єктної активності, не
визнавала проблему саморозвитку. Недоліком традиційної педагогі�
ки було ще й те, що діяльність дітей організовувалася так, як дис�
циплінарно зручно педагогу, без урахування особистісного підходу
до кожної дитини. Дошкільники перебували в штучно створених
умовах, які не відповідали потребам їх природного розвитку. 

Виникла необхідність, перш за все, у нових підходах до ви�зна�
чення цілей і завдань розвитку дитини. Усвідомлення необхідності
пошуку нових для нашого суспільства підходів, методів у педагогіці
і, зокрема, дошкільній, привело до розуміння того, що закони приро�
ди повинні бути першоосновою людських дій і взаємин, насамперед,
педагогічної діяльності. Саме природний розвиток дитини є гаран�
том її особистісного зростання. 

Тому й було розроблено базову Програму розвитку дитини дош�
кільного віку " Я у Світі". Рішенням колегії МОН від 21 березня 2008
року вона затверджена до впровадження у роботу дошкільних зак�
ладів України. Головне в Програмі – концептуально нові, природо�
відповідні напрями освітньо�виховної роботи, у контексті яких осо�
бистість дитини є головною. Ця програма обґрунтовує і допомагає
будувати оновлений освітній простір на основі природовідповідних
законів розвитку дитини, орієнтує на створення умов для розвитку
в дошкільника морально�ціннісного ставлення до світу та самого се�
бе, розвитку внутрішніх сил дитини та збагачення соціального дос�
віду. Працюючи за новою Програмою, можливо реально створити
умови для того, щоб "збудити всі сили дитини" (С. Русова).

В умовах переходу до нової Програми на заваді стають неспро�
можність педагога віддати пріоритет дитині, поважати її як особис�
тість; недостатні вміння педагогів у використанні новітніх педагогіч�
них технологій; брак уміння оптимально організувати середовище
для формування життєвої компетентності дитини; слабке орієнту�
вання в динаміці просування до�шкільника шляхом особистісного
розвитку. Чому це відбувається?

Висвітлюється проблема переходу дошкільних навчальних закладів із
навчально�дисциплінарної на особистісно орієнтовану модель педаго�
гічної роботи з дітьми (базова Програма "Я у Світі") та питання
формування життєвої компетентності дошкільника через його про�
відну діяльність і участь педагога в цьому процесі. 

Освещается проблема перехода дошкольных учебных заведений с
учебно�дисциплинарной на личностно ориентированную модель педа�
гогической работы с детьми (базовая Программа "Я у Світі"), а так�
же вопрос формирования жизненной компетентности дошкольника
через его ведущую деятельность и участие педагога в этом процессе.

The problem of transition from education via subjects to  the personality ori�
ented model of pedagogics in preschool educational institutions (Basic Pro�
gram "I in World") and problem of forming of life competence of preschool
child by the means of his leading activity and participation of teacher in
this process are themes of this paper . 

РОЗВИТОК ЖИТТЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКА
ЧЕРЕЗ ПРОВІДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

В.А.Маслова 



Педагогові зі стереотипним мисленням
важко відкритися новому. Модернізація
змісту дошкільної освіти створює умови
для розгортання особистісних можливостей
педагогів. Розширивши межі своїх знань і
можливостей, вихователь відчує внутрішнє
бажання особистісного зростання. Це зумо�
вить налаштування на самовдосконалення,
саморозвиток, розкриття свого "Я", готового
до співробітництва з дитиною. Тому акту�
альним стає збагачення лексики педагога
поняттями: особистість, життєдіяль
ність, буття, свідомість, ціннісне став
лення; перегляд ним змісту понять досяг
нення, зрілість, компетентність, норма.

Переорієнтація освіти з навчально�дис�
циплінарної на особистісно орієнтовану мо�
дель передбачає перебудову педагогічної

роботи з дітьми. По�новому осмислюється
зміст навчання, що перестає класифікува�
тися як передача дитині знань, умінь і на�
вичок. Неправомірно переносити на дош�
кільне дитинство неспецифічний для нього
вид діяльності – навчання. Навчання дош�
кільника розглядається як формування піз�
навального інтересу, озброєння дошкільни�
ка вміннями самостійно здобувати знання.
А щоб це відбулося, провідними видами ді�
яльності дошкільника мають залишатися
гра, предметно�трудова діяльність, спілку�
вання. Тобто формування психологічної го�
товності до оволодіння навчальною діяль�
ністю повинне базуватися на провідній ді�
яльності цього віку. "Те, чого дитина не на�
була в ранньому дитинстві, надовго зали�
шається прогалиною в наступні періоди, а
подекуди й на усе життя" (М.Щелованов).

Гра як основний вид діяльності дошкіль�
ників має особливе значення у їх загально�
му розвитку. Вона є важливою діяльністю
дитини і займає більшу частину дошкільно�
го дитинства. Саме в грі дитина набуває
досвід спілкування, опановує правила люд�
ського співжиття. Дитина переживає, оці�
нює ці правила, виявляє своє ставлення. 

Трудова діяльність не менш важлива
для дошкільнят. Ми не раз спостерігали, з
якою радістю діти виконують трудові зав�
дання і розпочинають роботу, тому що для
дитини праця – це продовження гри. Від�

сутність диференціації гри та праці – ха�
рактерна особливість трудової діяльності
дошкільнят. Інтерес до самого процесу ді�
яльності поєднується з інтересом до резуль�
татів. Головне, щоб трудова діяльність не
була роботою, яку слід виконувати тому, що
так звелів дорослий. Предметно�трудова ді�
яльність має велике значення в розвитку
життєвої компетентності дитини. У праці
відбувається становлення власної самооцін�
ки дитини, яка зумовлює певні прояви її по�
ведінки в різних життєвих ситуаціях. 

Будь�яка провідна діяльність завжди
тісно поєднана із спілкуванням, яке є для
дитини теж одним із провідних видів діяль�
ності. Спілкування з дорослими та ровесни�
ками, яке здійснюється під час діяльності,
сприяє накопиченню дитиною нових умінь
та знань і є стимулом до розвитку мовлення
й інтелекту. 

Спрямованість дій дітей у будь�якому
виді діяльності залежить від того, як вона
організується та мотивується педагогом.
Саме його вплив може сприяти розвитку
особистості дитини в провідній діяльності, а
може, навпаки, перешкоджати (див. табли�
цю). Показником ефективної організації
навчально�виховного процесу для педагога
є прогресивні зміни в особистісному зрос�
танні дитини, її життєвої компетентності. 

Правильно створені природовідповідні
умови є підґрунтям для активізації діяль�
ності дитини. Це допомагає відкрити їй світ

власного внутрішнього життя та зв'язки із
зовнішнім. Кожна дитина стає здатною і го�
товою до максимального прояву і розкриття
своїх задатків – "самореалізації дошкіль�
ника в життєдіяльності через розгортання
особистісного буття" (О.Л.Кононко).

Основним завданням педагога є безу�
мовне прийняття дитини з усіма її успіхами
і складнощами, намірами і мріями, досяг�
неннями й поразками, а не керівництво її
життям і вчинками, не "викорінення вад" і
не компенсація власних проблем. 

Було б корисно педагогам дошкілля ке�
руватися висловом М.Добролюбова: "Ви
для дитини, а не вона для вас; ви повинні
пристосовуватися до її природи, до її ду�
ховного стану."
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Таблиця
Характеристика  оптимального розвитку провідних форм діяльності дошкільника

Âïëèâ 
ïåäàãîãà íà ðîçâèòîê äèòèíè â öèõ âèäàõ 

ä³ÿëüíîñò³ 

Ïðîâ³äí³ ôîðìè 
ä³ÿëüíîñò³  äèòèíè  

ó ñôåðàõ 
æèòòºä³ÿëüíîñò³  

 

Ïîêàçíèêè 
êîìïåòåíòíîñò³  

äîøê³ëüíèêà 
 

ñïðèÿòëèâèé íåñïðèÿòëèâèé  

Ãðà  
 
 
 
 

Ñàìîñò³éíî 
âèçíà÷àºòüñÿ  ³ç 
ñþæåòîì ãðè, 
³ãðîâèìè ðîëÿìè. Âì³ º 
ä³ÿòè çà ïðàâèëàìè 
ãðè â ð³çíèõ ¿¿ 
âàð³àö³ÿõ.    Óçãîäæóº 
³ãðîâ³  ä³¿ ç 
òîâàðèøàìè.  
 

Íàëàøòîâóº äèòèíó íà 
öåé âèä ä³ÿëüíîñò³. 
Âèçíà÷àº ìåòó 
ä³ÿëüíîñò³, 
ïåðåêîíóþ÷èñü, ùî 
äèòèíà ¿¿ ïðèéíÿëà. 
Ñïîñòåð³ãàº, à íå áåðå 
àêòèâíó ó÷àñòü.  
Êóëüòèâóº â³ðó ó âëàñí³ 
ñèëè. Îö³íþâàííÿ º 
äîáðîçè÷ëèâèì 
ñóäæåííÿì. 
Ä³º ç óðàõóâàííÿì 
â³êîâèõ ìîæ-ëèâîñòåé 
äèòèíè. 

Íå âðàõîâóº â³êîâ³ 
ìîæëèâîñò³ äèòèíè. 
Ïîñò³éíèé êîíòðîëü çà 
ä³ÿìè ä³òåé. Âòðó÷àííÿ 
â ³ãðîâèé ïðîöåñ.  
Ãðà  ÿê çìàãàííÿ. 
Êðèòè÷íå îö³íþâàííÿ.  

Ñï³ëêóâàííÿ 
 
 
 
 
 

Âì³º äîìîâëÿòèñÿ, 
óçãîäæóâàòè, 
ïîñòóïàòèñÿ, 
ðàõóâàòèñÿ ç ³íøèìè. 
Ìàº âëàñíó äóìêó. 
Âì³º âèêîðèñòîâóâàòè 
âåðáàëüí³ ³ 
íåâåðáàëüí³ çàñîáè 
ñï³ëêó-âàííÿ. 

 Êóëüòèâóº ó ä³òåé 
çâè÷êó âèñëîâëþâàòè 
ñâîþ äóìêó, áåðó÷è ¿¿ 
äî óâàãè. Ñï³ëêóâàííÿ ç 
äèòèíîþ çà ïðèíöèïîì 
„ð³âíèé – ð³âíîìó”. 
Âèêîðèñòîâóº ïðèíöèï 
ñï³âðîá³òíèöòâà.  
 

Ïîð³âíÿííÿ ä³òåé ì³æ 
ñîáîþ. 
Ñï³ëêóâàííÿ 
äîðîñëîãî ç äèòèíîþ 
çà ïðèíöèïîì „çâåðõó 
- âíèç”.  
Ó ñï³ëêóâàíí³ ä³òåé 
ïåäàãîã çàéìàº 
ïîçèö³þ íå 
ñïîñòåð³ãà÷à, à ñóää³.  

Òðóäîâà 
 (ïðåäìåòíî-
ïðàêòè÷íà) 
 
 
 
 

Õàðàêòåðíà 
ñàìîñò³éíà ³ ö³ëå -
ñïðÿìîâàíà  
àêòèâí³ñòü.  
Äèòèíà  âèÿâëÿº ³ 
âèïðàâëÿº âëàñí³ 
ïîìèëêè. Àêòèâ³çóº 
âëàñí³  çóñèëëÿ. 
Îðãàí³çîâàíà. 
Îá’ºêòèâíî î ö³íþº 
ê³íöåâèé ïðîäóêò.  

Íàëàøòîâóº  äèòèíó íà 
öåé âèä ä³ÿëüíîñò³.  
Âèçíà÷àº ìåòó 
ä³ÿëüíîñò³, 
ïåðåêîíóþ÷èñü, ùî 
äèòèíà ¿¿ ïðèéíÿëà. 
Ñòâîðþº óìîâè äëÿ 
ñàìîñò³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.  
Íàäàº ìîæëèâ³ñòü 
äèòèí³ ñàìîñò³éíî 
âèÿâëÿòè ³ âèïðàâëÿòè 
âëàñí³ ïîìèëêè. 
Îö³íþâàííÿ º 
äîáðîçè÷ëèâèì 
ñóäæåííÿì. Ä³º ç 
óðàõóâàííÿì â³êîâèõ 
ìîæëè-âîñòåé äèòèíè.  

Íå âðàõîâóº â³êîâ³ 
ìîæëèâîñò³ äèòèíè. Íå 
íàäàº äèòèí³ 
ñàìîñò³éíîñò³, íå 
àêòèâ³çóº  ìîæëèâîñò³. 
Îö³íþº ðåçóëüòàò, à íå 
ñàì ïðîöåñ ä³ÿëüíîñò³.  
Êðèòè÷íå îö³íþâàííÿ.  
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ЧЧИИТТААЛЛЬЬННИИЙЙ ЗЗААЛЛ

Слєпцов В.А. Поросятко в росі/ В. А. Слєпцов – Полтава :
Полтавський літератор, 2008. – 24 с. 

У збірці надруковані вірші, акровірші, загадки. Книжка допомо�
же дитині засвоїти важливі поняття: "рідний дім", "сім'я", "батьки".
Малюк почне розуміти, яке місце в родині займає він сам, дізнаєть�
ся, що найголовніше у стосунках між людьми любов, повага і взає�
морозуміння. 

Веселі та пізнавальні вірші про тварин розкривають характер
кожного звірятка. Це допоможе дитині ознайомитися зі свійськими
та дикими тваринами, мешканцями водойм. Доступна мова і зрозу�
мілий зміст сприятимуть розвитку уяви та мовних навичок малят,
їх фантазії, творчому та образному мисленню, уявлень про навко�
лишній світ.

Розглядаючи яскраві ілюстрації, читаючи віршики, загадки та
відповідаючи на творчі запитання, дитина водночас навчатиметься
ввічливості, культури поведінки. Вірші, акровірші, загадки зацікав�
лять і педагогів, оскільки їх хрестоматійний зміст стане у нагоді й у
дитячому садку, і в початковій школі.

Методист ПОІППО О.Сімон

Слєпцов В. А. Мамина земля. Вірші, акровірші, загадки / В. А.
Слєпцов  – К. : Довіра, 2008. – 88 с.

Діти – це не просто тема для книжки, це особливе ставлення до
життя і довколишнього світу. Відчувається, що вірші для дітей і про
дітей автор пише з великою любов'ю та радістю. І в цьому він, мо�
же, найбільше є собою, бо в своєму письмі набуває тієї свободи са�
мовираження, яка є лише в дитинстві. Тому і ритм, і звуковий
ефект його віршів так суголосні з поетичністю дитячої душі.

Віршики, загадки, акровірші легко запам'ятовуються. Допомо�
жуть у цьому яскраві зображення людей, тварин, природи. Прочи�
тавши цю чудову збірку, діти відкриють для себе дивовижний світ
тварин, природи, родинних стосунків. Твори збірки розраховані на
дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів. 

Методист ПОІППО О.Сімон

Корекція хибних уявлень щодо освітніх та психологічних тес%
тувань (Американська Психологічна Асоціація, грудень 2008)

Correcting Fallacies about Educational and Psychological Testing
(American Psychological Association, December 2008)

Стандартизовані тести обтяжені подвійним тягарем контровер�
сивності та заплутаності і для багатьох є складними як для неемо�
ційного, так і технічного їх розуміння. 

У зв’язку з цим Річард Р.Фелпс (Richard P. Phelps) та група відо�
мих спеціалістів з тестування та оцінювання описали сучасний стан
громадського обговорення питань шкільного тестування, дослідили
та спростували критичні зауваження щодо основ тестування,  під�
твердили певні обмеження та небажані наслідки тестування, нада�
ли переконливі аргументи на його захист, рекомендації щодо удос�
коналення практики, а також оптимістичне бачення його фактич�
них наслідків та перспектив у майбутньому. Книга стане в нагоді
для тих, хто доносить інформацію з питань тестування до громад�
ськості та науково�адміністративної ланки освіти, соціологів, стар�
ших наукових працівників, журналістів, видавців тестів та інших
інформаційно�видавничих структур, що спеціалізуються у сфері
освіти. Видання супроводжується глосарієм.                                        

У редакцію надійшли нові книги

Слєпцов В. А. Поросятко
в росі / В. А. Слєпцов.  –
Полтава: Полтавський
літератор,  2008. – 24 с.   

Слєпцов В.А. Мамина
земля. Вірші, акровірші,
загадки /  В. А. Слєпцов.  –
К. : Довіра,  2008. – 88 с. 

Корекція хибних уяв#
лень щодо освітніх та
психологічних тесту#
вань (Американська
Психологічна Асоціація,
грудень 2008)
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ПРЕС�РЕЛІЗ
Презентація результатів участі школярів України у міжнародному порівняльному

дослідженні TIMSS

22 січня в Укрінформі відбулася прес�конференція заступника міністра освіти і науки України
Павла Полянського та виконавчого директора міжнародного фонду "Відродження" Євгена Бис�
трицького.

Минулого року школярі 4�х та 8�х класів України вперше стали учасниками міжнародного  дос�
лідження якості природничо�математичної освіти (TIMSS). Це дослідження мало на меті здійснити
порівняльне оцінювання стану природничо�математичної освіти у початковій і основній школі. 

У дослідженні TIMSS взяли участь більше ніж 60 країн�учасниць (37 країн та 7 окремих регіонів
в дослідженні для 4�х класів та 50 країн та 7 окремих регіонів в дослідженні для 8�х класів).

Усього у  дослідженні  взяли участь майже 425 тис. учнів, із них в Україні  –  4 498 учнів 4�х та
4 527 учнів 8�х класів із 149 шкіл.

За результатами всіх країн�учасниць розраховувався середній міжнародний бал; для цього дос�
лідження він становить 500 балів. 

З математики: 4�й клас Україна з середнім міжнародним балом  469  розміщується на 26 місці;
8�й клас  –  із середнім балом 462  – на 25.

Результат України можна порівняти з результатами Румунії (461 бал), Ізраїлю (463 бали), Бол�
гарії (464 бали), Кіпру (461 бал), Норвегії (469 балів).

З природознавства: 4�й клас  – із середнім балом  474  – на 26 місці; 8�й клас  –   із середнім ба�
лом  485  – на 19.

Результат України  можна порівняти з результатами Йорданії (482 бали), Норвегії (487 балів),
Вірменії (488 балів).

Результати  дослідження були  очікуваними.   Участь у дослідженні – політична воля Міністер�
ства, яке свідомо пішло на цей крок, адже  реформи в освіті можна здійснювати, лише знаючи реаль�
ний стан справ.

По�перше, Україна вперше брала участь у міжнародному дослідженні; практичного досвіду не
мали ні організатори дослідження, ні його учасники. Серед 14 країн�дебютантів  кращі,  ніж в  Укра�
їни,  результати показали дві   країни – Данія (4 клас) та Німеччина (4 клас).

По�друге, на відміну від Гонконгу, Великої Британії, США, Литви, Шотландії, Сербії, Ізраїлю,
Грузії, Марокко Україною, за оцінкою міжнародних експертів, не було порушено правила щодо ви�
бірки шкіл�учасниць дослідження.

По�третє, Україна не була серед розробників завдань і, відповідно, не могла впливати на їх зміст.
По�четверте,  зміст завдань дослідження  на дві третини відрізнявся від змісту українських  на�

вчальних програм.             
По�п'яте, українські школярі 4�х класів добре справилися із завданнями з природознавства на

перевірку та відтворення знань. Найскладнішими для них виявилися завдання на порівняння об'єк�
тів, встановлення міжпредметних зв'язків. 

Натомість 80 відсотків учнів початкової школи виявили здатність використовувати основні ма�
тематичні знання у нескладних ситуаціях, інтерпретувати дані. При цьому третина учнів змогли ви�
конати завдання на застосування набутих теоретичних  знань та умінь до реальних ситуацій, харак�
терних для повсякденного життя.

Українські школярі 8�х класів справилися з математичними завданнями на перевірку та застосу�
вання знань у стандартних ситуаціях. Задачі, що мали звичне для учнів формулювання,  розв'язали
45 – 77,8 % учнів. 

Аналіз виконання завдань із природничих дисциплін показує, що учні 8�х класів успішно впора�
лися із завданнями на відтворення знань.  Найскладнішими для восьмикласників  виявилися зав�
дання, що потребували застосовування теоретичних знань у практичній діяльності, порівняння та
класифікацію об'єктів, на розуміння природи як цілісної системи. 

Результати дослідження підтвердили доцільність ініційованих Міністром освіти і науки України
Іваном Вакарчуком змін у змісті та  організації вивчення природничо�математичних дисциплін у
школі. З цією метою  30 жовтня 2008 року міністр Іван Вакарчук провів  першу Всеукраїнську нара�
ду з питань поліпшення якості природничо�математичної освіти, а згодом колегія МОН затвердила
План дій щодо її поліпшення.

Прес�служба МОН
22 січня 2009 р. Київ 
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ССККААРРГГАА ДДИИДДААССККААЛЛАА

Тести як інструмент вимірювання знань учнів, як система відбору до
ВНЗ мають бути придатні для відбору аналітиків, дослідників, майбутніх
науковців, що зможуть генерувати нові знання, пов'язані з розумінням
способів і методів пошуку й передачі інформації та прийняття рішень у
принципово нових ситуаціях. Саме таких студентів потребують україн&
ські ВНЗ.

У  2008 році  абітурієнти мали змогу складати тест  з історії України і
всесвітньої історії. Тест з історії України мав запитання  відкритого і за&
критого типу. Завдання  № 59, 60 передбачали розгорнуту відповідь. Екс&
пертна комісія встановила змістові елементи правильних відповідей та
чіткі критерії щодо їх оцінювання. Випускникам 2009 року Українським
Центром оцінювання якості освіти запропоновано лише тест з історії Ук&
раїни із запитаннями закритого типу. На нашу думку, таке рішення зруй&
нує шкільну історичну освіту в Україні.

Спробуємо навести деякі аргументи.
Як не дивно, почнімо з учителів. Брак відкритих тестів спонукає вчите&

ля до певної моделі викладання історії. Перед викладачем постає складна
проблема: або "натаскування" старшокласників на підготовку до розв'язу&
вання тестів, знання фактів, дат, процентів, або  разом з учнями пізнавати
історичний процес через роздуми про механізми, альтернативи, підтексти
історичних фактів, інтерпретації, тлумачення документів, ознайомлення
з мемуарною літературою тощо. Очевидно, що вчитель обере перший ва&
ріант, який видається простішим і прагматичнішим, бо інші знання, за ме&
жами простору підручника, абітурієнту, на жаль, не потрібні. 

Якщо зіставити критерії оцінювання, запропоновані центром ЗНО, із
критеріями навчальних досягнень учнів з історії, то максимальний бал,
який може набрати старшокласник, за відсутності запитань відкритого
типу, – 6 балів, бо на вищий бал необхідні інші компетенції, інший рівень
розуміння історичних процесів, аж до презентації власного розуміння
(версій, оцінок) історичних явищ.

Запитання закритого типу унеможливлюють вступ до ВНЗ найталано&
витіших, нестандартно і критично мислячих абітурієнтів. У який спосіб
шляхом тестування можна виявити конкурентні переваги саме цих сту&
дентів? Як можна виокремити студента, який ґрунтовно ознайомився,
наприклад, зі "Щоденниками" С.Єфремова або "Відродженням нації"
В.Винниченка, або "Листами до братів&хліборобів" В.Липинського, – інши&
ми словами, абітурієнта, який відчуває історичний процес, розуміє меха&
нізми прийняття рішень, логіку дій як влади, так і певних соціальних
груп? Де ті значущі запитання, що дадуть змогу розпізнати креативних,
аналітично мислячих абітурієнтів серед решти, які мотивовані лише "зуб&
рити" і готові до репродуктивного відтворення обсягу шкільного підручни&
ка? Чи саме таких студентів, а в перспективі фахівців, потребує інформа&
ційне суспільство?

За відсутності відкритих тестів неможливо віднайти абітурієнта, який
уміє аналізувати, інтерпретувати історичні джерела, тексти, досліджува&
ти певні події, явища, обставини, висловлювати власну думку, власне  –
рекламувати свої знання  з історії.

Отже, пропонуємо:  
1. Повернутися до завдань і закритого, і відкритого типу, гармонізував&

ши їх, що надасть можливість виявити інтелектуальне майбутнє України
серед десятків тисяч абітурієнтів  –  саме тих, які стануть студентами
престижних ВНЗ держави.

2. Запропонувати абітурієнтам кооперативний тест, де 75 % –  тест з іс&
торії України, а 25 % – тест  із всесвітньої історії. 

3. Науковці та дидакти мають запропонувати, наприклад, умовно,  200
історичних джерел, що стануть обовязковим елементом предмета тесту&
вання.

4. Надати можливість кожній школі ( учитель – учні – батьки) обирати
підручники з історії.

5. Експерти, які оцінюють зміст нових шкільних підручників, не повин&
ні надавати дозвіл, якщо у навчальному матеріалі тем  не висвітлено інші
позиції істориків або інші документи, ніж ті, що їх презентує автор. 

Це лише деякі пропозиції, що допоможуть учителям історії виховува&
ти громадянина України і європейця, озброєного не тільки купою фактів, а
і критично&конструктивним типом мислення. 

Стаття надійшла в редакцію  8.12.08

ТЕСТ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, АБО КОГО
ХОЧУТЬ БАЧИТИ СТУДЕНТАМИ У ВНЗ

Е.Г. Фісун

ІІссттооррііяя  ––  ццее  ннее

ккооллееккццііооннуувваанннняя

ффааккттіівв  ттаа  їїхх  

ссииссттееммааттииззааццііяя..

ІІссттооррііяя  ––  ццее  

ддоосслліідджжеенннняя,,  

ттллууммааччеенннняя,,  

ііннттееррппррееттааццііяя  

ммииннууллооггоо..
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