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І. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
УПРАВЛІННЯ ДОШКІЛЬНОГО  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Як управляти навчальним закладом  
за допомогою організаційної культури 

 

Гавриш Р.Л., к.і.н., доцент кафедри 
менеджменту освіти Полтавського ОІППО 
імені В.М. Остроградського, 
Водолазська Т.В., в.о. доцента кафедри 
менеджменту освіти Полтавського ОІППО 
імені В.М. Остроградського 

 

З другої половини вісімдесятих років ХХ століття 
спостерігається стрімке зростання інтересу до проблеми 
організаційної культури, яку розглядають як один із резервів 
підвищення ефективності організації.  

Професійна діяльність керівників і педагогічного персоналу, її 
ефективність, якість і безпека у значній мірі визначаються рівнем 
розвитку організаційної культури. Недостатньо розвинена культура 
призводить до зниження продуктивності та якості праці, плинності 
кадрів, посилення конфліктності в діловому спілкуванні. Проблема 
розвитку організаційної культури та впливу на неї з метою 
одержання позитивних результатів інноваційних перетворень – 
найважливіша задача керівника освітньої установи. 

Дослідники визначають організаційну культуру як комплекс 
цінностей, очікувань, традицій, норм поведінки, що сприймаються 
більшою частиною колективу. Організаційна культура є свого роду 
сукупним менталітетом співробітників, і його розвиток 
забезпечується внутрішньою співдружністю та протиставленням 
іншим організованим групам педагогів. 

До чинників формування організаційної культури можна 
віднести: історію організації, її традиції, норми, ритуали, стиль 
спілкування, гасла та правила. 

Структура організаційної культури освітньої установи, як і 
будь-якої іншої, складається з елементів, що мають своєрідне 
представництво та сполучуваність. 

Імідж – комплекс заходів для створення привабливого образу 
навчального закладу та просування його послуг на ринку освіти. До 
числа таких заходів відносяться оформлення інтер'єра, сервіс, 
регалії керівників і педагогічного персоналу. 

Кодекс – система правил, яких неухильно дотримуються 
співробітники у процесі взаємодії з колегами й дітьми. 

Навчальні програми – спеціальні методики та технології 
навчання, максимально адаптовані до актуальних задач освітньої 
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установи. Програми навчання найчастіше є авторськими 
розробками педагогів чи компетентних консультантів.  

Правила ділового спілкування – рекомендації, спрямовані на 
реалізацію основної освітньої стратегії закладу з неодмінним 
збереженням високої ділової репутації. 

Культура організації є багатошаровою. Верхній шар – символи. 
Це перше, що бачить людина, яка зайшла до закладу. Вони 
мимоволі впадають в очі. Це  «настінний живопис»,  дошки 
оголошень, стенди, їх дизайн, оформлення рекреацій, нагороди. 

Наступний шар – герої організації – заслужені й авторитетні 
працівники закладу, його вихованці.  

Середній шар – ритуали, церемонії. Як люди вітаються? Як 
одягаються? Як поводяться на зборах?  

Важливий шар – мова організації. Які фрази, словесні штампи 
використовують найчастіше?  

Складними для аналізу є шари спільні переконання і взаємні 
очікування. складність їх діагностування полягає в тому, що вони 
часто знаходяться на підсвідомому рівні.  

І вже зовсім глибоко лежать професійні й загальнолюдські 
цінності, які насправді визначають наші вчинки.  

У науковій теорії існують різні класифікації типів 
організаційної культури. Розглянемо модель, у відповідності до якої 
виділяють чотири типи організаційної культури: рольова культура, 
культура клубу, завдань і особистостей.     

Основна особливість рольової культури полягає в наявності 
чітко визначеної, наприклад, посадовою інструкцією, позиції для 
кожного члену колективу. Культура при цьому орієнтована на 
виконання процедур і правил. 

Завдання управлінця в даній культурі полягає  в створенні та 
підтримці системи контролю за тим як інструкції, процедури та 
правила виконуються. 

Культура клубу орієнтована на владу і силу. Центральною 
фігурою є керівник організації (підрозділів), він володіє формальною 
владою, яку реалізує повною мірою, а також може мати 
неформальний авторитет. Організація орієнтована на його цінності, 
уявлення, очікування. Кар'єра, просування працівника 
визначається здатністю слідувати основній лінії керівника. 

Завдання першої особи – підтримувати рівень свого 
авторитету. Завдання підлеглих –  підтримувати рівень авторитету 
керівника. 

Культура, орієнтована на завдання  немає чітко вираженої 
ієрархії, основою діяльності є командний метод роботи, коли група 
зацікавлених людей об'єднується для вирішення якої-небудь 
проблеми. Носієм влади є, як правило, особа, що взяла на себе 
відповідальність за рішення задачі. Цінується здатність працювати 
в команді і брати на себе відповідальність за результати. 
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Завдання керівника –  створювати умови для роботи (через 
систему стимулів і заохочень) груп і об'єднань, підтримувати 
способи діяльності в команді, забезпечувати обмін інформацією між 
групами. 

Культура особистостей орієнтована на людей, їх особисті 
досягнення, професіоналізм, компетентність і успіх. Для даного типу 
характерна відсутність стабільних формальних і неформальних 
професійних комунікацій між співробітниками. 

Завдання керівника – сприяти підвищенню компетентності 
кожного працівника організації. 

Відзначимо, що навряд чи існують організації, в яких наявний 
тільки один тип культури; як правило, завжди присутні й інші типи. 
Тому можна говорити про домінуючу культуру. 

Виділяють три періоди в житті організації. Аналіз механізмів, 
за допомогою яких можуть бути здійснені перетворення культури, 
дозволяє визначити, який з періодів організація переживає. У 
першому періоді домінують норми і цінності лідера. Організація 
розвивається, і співробітники підтримують між собою дружні 
стосунки. На даному етапі зміцнення культури має життєво 
важливе значення, а тому будь-які зміни відбуваються складно. 

У другому періоді починає складатися субкультура. 
Перетворення здійснити простіше, хоча домінуюча культура може 
досить міцно триматися свого професійного «коріння». На даному 
етапі частіше відбуваються масштабні, планомірні зміни, хоча 
можливі і «покрокові» дрібні модифікації. Останні є ледве 
помітними змінами в підходах до вирішення проблем.  

Найважливішим для зміни культури є останній період, коли 
деякі стилі поведінки і способи мислення втратили 
функціональність, але люди все ще зберігають прихильність до них, 
тому що вони асоціюються із славним минулим. Змінити культуру в 
цей період важко, але необхідно. Коріння культури часом настільки 
глибоке, що необхідна повна її реорганізація через застосування 
жорсткіших методів, таких, як примус, структурні перетворення і 
заміну ключових фігур.  

Модернізація освіти неминуче призводить до необхідності 
внесення позитивних нововведень до організаційної культури. Будь-
які нововведення мають три особливості: 

• вони не здійснюються миттєво, а проводяться протягом 
тривалого часу; 

• процес нововведень проходить організовано, з ініціативи 
авторів інновацій; 

• зміні насамперед підлягає організована спільність людей.  
Зміни особливо необхідні в умовах, коли колишня 

організаційна культура вичерпала себе (підвищилась плинність 
кадрів) або коли об'єктивні умови призвели до перетворень з метою 
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виживання організації в зовнішньому середовищі (конкуренція з 
іншими закладами).  

Для максимального розвитку педагогічного потенціалу 
працівників ДНЗ, з метою уникнення плинності кадрів, їх 
педагогічного вигоряння, увага має приділятися таким факторам 
діяльності, як: 

• перспективність – престижність освоєння нової педагогічної 
технології, акцентування на творчому характері роботи, можливості 
професійного росту та самовдосконалення;  

• захищеність – створення комфортної соціально-
психологічної атмосфери, встановлення сприятливих відносин у 
сферах «педагог - дитина», «педагог - педагог» і «педагог - керівник»;  

• колективізм – повноцінне спілкування та 
взаємоінфомованість працівників, участь кожного у плануванні 
роботи та реалізації спільно прийнятих рішень;  

• саморозвиток і кар'єрне просування – створення педагогам 
умов для інтелектуального та професійного росту;  

• самореалізація – надання можливості для реалізації творчих 
задумів, прояву своїх здібностей до розробки інноваційних ідей.  

Нововведення проходить успішніше, якщо воно здійснюється 
групою організаторів інновації, або, інакше кажучи, командою 
однодумців. Команда являє собою колектив людей, відносини яких 
характеризуються сумісністю та спрацьованістю, що дозволяє 
досягти високого результату завдяки організованості спільних дій. 
Перевага командної взаємодії –  взаємозамінність членів групи, їх 
перехід з однієї групової ролі на іншу, можливість брати участь у 
вирішенні широкого кола задач за підтримкою зацікавлених колег. 

Формування команди однодумців у освітній установі повинно 
починатися з приведення до відповідності цілей діяльності та 
критеріїв її ефективності із загальною філософією організації. При 
розробці проекту розвитку дошкільного закладу або програми 
інновацій мають бути також визначені «обмежники», що дозволяють 
не підмінювати призначення педагогічної діяльності рішенням 
задач конкурентоспроможності, іміджу, матеріального благополуччя 
працівників.  

Роботу команди однодумців дошкільної освітньої установи 
варто скеровувати на: 

• створення проекту розвитку закладу як організації 
довгострокового функціонування з чітко співвіднесеними між 
собою цілями загальної діяльності та професійно-особистісних 
установок педагогів;  

• створення атмосфери психологічної безпеки як умови для 
саморозкриття культурного потенціалу дітей та педагогів;  

• забезпечення взаємозв'язку як внутрішньоструктурних 
підрозділів дитячого садка між собою, так і широких зв'язків 
закладу із соціальним світом;  



 

 
9

• розвиток традицій управління, при яких кожний з учасників 
колективу відповідальний за певний напрям загальної діяльності;  

• створення всередині установи об'єднань, побудованих на 
принципах творчих лабораторій.  

Для формування організаційної культури варто знати про 
реакції типів культур на зовнішні дії, наприклад, на інновації. 

Позитивним ставленням до зовнішніх інновацій вирізняється 
рольова культура. Швидкість  реакції цього типу культури 
визначається часом, необхідним для «переписування ролей», 
створення нових правил, інструкцій, техніки контролю, способів 
мотивації персоналу на виконання нового завдання. При цьому 
відсутнє в організації прагнення до вироблення власних ідей. Часто 
реалізується гасло «Ти придумав, ти робитимеш, ти і будеш 
покараний, якщо погано зробив». 

Реакція культури клубу визначається виключно позицією 
керівника. Зовнішня інновація може бути знехтувана в явній або 
неявній формі. Але при позитивному відношенні керівника вона 
може бути реалізована достатньо швидко і творчо, інколи настільки, 
що її неможливо впізнати. 

Реакція культури, орієнтованої на завдання, вельми 
специфічна. Негативно ставлячись до зовнішніх інновацій, вона 
здатна виробляти свої власні.  

Реакцію культури, орієнтованої на людину, важко 
діагностувати, тому що одні працівники можуть почати діяльність в 
новому напрямі, інші – ні,  за відсутності достатнього рівня 
комунікацій немає спільної реакції організації. 

Дана типологія організаційних культур не єдина, хоча і 
відноситься до розряду найбільш поширених. У відповідності до 
теорії немає свідомо поганої, неефективної або, навпаки, гарної, 
ефективної організаційної культури. Будь-яка з них на практиці 
може бути реалізована і в позитивному, і в негативному варіанті.  

Керівник, що став на шлях розвитку організаційної культури 
має пам’ятати, що спроби привнесення змін, як правило, 
супроводжуються опором з боку її носіїв – співробітників з великим 
стажем роботи. Вони розцінюють ситуацію як примус до відмови 
від принципів, вірувань, цінностей. Сила опору прямо пропорційна 
радикальності пропонованих перетворень. За умови спроби змінити 
організаційну культуру загострюються також протиріччя між 
управлінським впливом і ретельністю працівників. 

Як основні пропонуються такі правила реорганізації 
організаційної культури. 

• Наступність організаційної моделі корпоративної культури, 
можливість її сполучення з попередньою.  

• Упевненість у реалістичності перетворень у культурі 
організації.  
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• Наявність підтримки з боку більшості працівників і особливо 
- неформальних лідерів.  

• Збереження ціннісно-орієнтаційної єдності колективу як 
основи підтримки сприятливого психологічного клімату.  

• Здійснення інновації темпами, що сприймаються 
працівниками як задовільні.  

При проведенні заходів зі зміни організаційної культури 
насамперед дуже важливо донести до кожного члена педагогічного 
колективу підсумки аналітичного дослідження стану справ у ДНЗ, 
причому аналіз краще зробити в порівнянні зі станом справ у інших 
дошкільних закладах міста чи села і в тимчасовій динаміці. 
Зроблена в цьому напрямі робота може розглядатись як перший 
крок на шляху здійснення перетворень. 

Наступним кроком повинно стати обов'язкове доведення цілей 
майбутньої реорганізації до кожного працівника дитсадка. 
Необхідно подбати про те, щоб ці цілі не були суперечливі та 
взаємно доповнювали одна одну. Крім того, цілі повинні бути 
конкретні, а не декларативні. Тимчасові межі досягнення цілей 
мають бути сформульовані чітко, заданий час для реалізації 
перетворень повинен бути реальним. 

Нарешті, ініціаторам запровадження нововведень варто 
сформувати групу з числа педагогів, які найбільш готові до 
проведення змін. Мова йде про створення інноваційної команди, 
кожен учасник якої відповідає за визначену частину роботи та 
пов'язаний з іншими зобов'язаннями й повноваженнями. 

Правила життя закладу, писані та неписані, поширюються на 
всю систему ділових і міжособистісних стосунків. Сформовані 
традиції та закріплені норми поведінки в остаточному результаті 
складають «обличчя» дошкільного закладу та є стабілізуючим 
чинником його внутрішнього існування. 
 

 
Співпраця дошкільного навчального закладу  

з батьками задля розвитку особистості дитини 
 

Королюк С.В., к.п.н., доцент, 
завідувачка кафедри менеджменту 
освіти Полтавського ОІППО імені 
М.В. Остроградського 

 

Сучасна освіта має на меті розвиток особистості дитини, 
починаючи з дошкільного навчального закладу і продовжуючи 
навчання впродовж життя.  

Пріоритетними на сьогодні виступають питання всебічного 
розвитку дитини, створення умов для її самоствердження та 
самореалізації. 

Основними завданнями виховання і навчання дошкільника є:  
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• створення належних умов для реалізації дитиною свого 
природного потенціалу (фізичного, психологічного, соціального);  

• формування механізмів саморозвитку дошкільника 
(реалістичної самооцінки, особистих домагань, самоконтролю та 
саморегуляції поведінки, елементарного світогляду, індивідуального 
досвіду, найпростіших форм життєвої перспективи); розширення 
свідомості дитини, сприяння її свідомому існуванню;  

• розвиток базових якостей особистості;  
• навчання вмінню жити у злагоді з оточенням і згоді з самим 

собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до 
життя, довіряти людям, відчувати себе захищеним, орієнтуватися в 
соціумі;  

• підтримка дитячої субкультури, збагачення дитячих видів 
діяльності, сприяння вільному й конструктивному розгортанню 
дошкільниками свого особистісного буття;  

• створення культурного середовища, сприяння становленню 
в дитини базису особистої культури, залучення до світу національної 
та світової культури;  

• вироблення оптимістичного погляду на подальший розвиток 
дитини, визначення її потенційних можливостей;  

• оснащення навичками практичного життя, навчання 
вмінню пристосовуватися до нових умов, виявляти гнучкість 
поведінки, творчо ставитися до життя, виявляти волю, стримувати 
імпульсивні бажання;  

• врахування особистого досвіду дитини, обставин та умов її 
життя, вікових та індивідуальних особливостей;  

• забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку дитини, 
формування в неї ціннісного ставлення до природи, культури, 
людей, до самої себе. 

Згідно з сучасними підходами до виховання дошкільника, його 
необхідно розвивати у двох основних галузях знань: у пізнанні своєї 
індивідуальності (власних потреб, цілей, ідеалів, особливостей, 
можливостей тощо) та умов життя (природних, предметних, 
соціальних), від яких він залежить і на які сам впливає. Відповідно, 
основними завданнями дошкільного закладу і батьків є створення 
сприятливих умов для відкриття та освоєння дитиною двох 
основних життєвих реалій – власного "Я" та оточуючого світу 
(природного, рукотворного, людського). 

Основним підґрунтям для батьків на шляху реалізації ними 
особистісно орієнтованого підходу до виховання і навчання 
дошкільника в сім'ї виступають такі чинники:  

• зміна орієнтації з культури корисності, яка визнавала 
пріоритет функціональної придатності людини, на культуру гідності, 
пріоритетом якої виступають моральні цінності, гармонія 
особистості зі світом, рівність усіх людей;  
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• відмова від діагностики відбору, селекції особистостей, 
центрування на кількісних відхиленнях від норми (обдарованості, 
дефектів) на користь вироблення оптимістичної гіпотези розвитку 
кожної психічно нормальної дитини, визначення "зони її 
найближчого розвитку";  

• реалізація цілісного, інтегрованого підходу до особистості, її 
розвитку, виховання, навчання;  

• формування в дитини наукової картини світу, що 
ґрунтується на уявленнях про елементарні закономірності розвитку 
природи, суспільства, людини та їх взаємозв'язках;  

• впровадження у життя принципу активності, підходу до 
зростаючої особистості як до суб'єкта життєдіяльності зі своїм 
індивідуальним досвідом, уподобаннями, життєвими планами, 
правами, виборами, простором-Я;  

• концентрація уваги не стільки на оновленні методів 
виховання і навчання, скільки на реформуванні життя дитини в 
цілому, створенні розвивального способу її життя, розширенні 
власних можливостей дитини щодо компетентного прийняття нею 
елементарних рішень;  

• перетворення дорослого з проголошувача істини на 
"соціального архітектора" способу життя дитини, налагодження 
співробітництва, яке допомагає їй знайти своє місце у 
суперечливому й плинному світі;  

• зміна орієнтації з "озброєння знаннями, уміннями, 
навичками" на "окультурення" життя, формування у дошкільників 
базису особистісної культури;  

• обізнаність зростаючої особистості не стільки в окремих 
науках, скільки в науці життя, формування в неї життєвої 
компетентності як домірності свідомості й поведінки 
індивідуальним потребам і вимогам плинного життя, здатності 
адекватно реагувати на події, ситуації, вчинки, досягнення тощо;  

• врахування вікових та індивідуальних особливостей - 
темпераменту дитини, її статевої належності, нахилів й уподобань;  

• збалансованість тенденцій до створювальної та 
споживацької активності дитини;  

• забезпечення єдності загальнолюдського й національного, 
виховання в дитини інтересу і поваги до духовних надбань 
українського народу, толерантного ставлення до представників 
різних етносів, формування культури міжнаціональних взаємин;  

• увага до проблеми соціального розвитку дошкільника: 
уміння орієнтуватися у нових умовах життя, пристосовуватися до 
незвичних вимог соціуму, оволодівати навичками доцільної 
перетворювальної діяльності, виявляти готовність до 
відповідальності;  
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• надання дитині можливості відчути психологічний комфорт, 
емоційне благополуччя, душевну рівновагу, захищеність дорослим 
оточенням. 

Таким чином, необхідною є співпраця батьків з дошкільним 
навчальним закладом для гармонійного розвитку дитини. 

У ранньому віці діти значною мірою залежать від своїх родин у 
таких питаннях, як визначення власної особистості, безпека, догляд 
та загальний добробут. Спілкування між родинами та вихователями 
допомагає будувати взаємне порозуміння та основні шляхи, які 
забезпечують більшу стабільність для дитини. 

Треба пам’ятати, що навчання дітей не розпочинається з того 
часу, коли вони прийшли до дитячого садочку. Батьки є першими 
вчителями своїх дітей. Те, чому вони вчаться у родинах є основою 
для значно більшого навчального процесу. Батьки впливають на 
дитячі цінності, ставлення, поведінку, здоров’я, самооцінку, 
готовність до школи та успіх у житті. Крім того, поняття «родина» 
включає не тільки батька, матір і дитину, це можуть бути інші 
дорослі, як то: тітки, дядьки, бабусі, дідусі, брати, сестри, опікуни, 
які також можуть бути включені до шкільного життя дитини. Тому 
вихователь є лише одним із багатьох людей, які опікуються дитиною 
у постійному процесі навчання. 

Коли дитина переходить з домашнього світу до світу дитячого 
садка, різниця між формальним навчанням у садочку та 
неформальним навчанням вдома може зашкодити дитині стати 
добре освіченою та добре вихованою. І, навпаки, співпраця між 
домом та навчальним закладом дає дитині відчуття безпеки. 

Коли один із членів родини бере позитивну участь у житті 
дитячого садочка, навіть, якщо ця участь є короткою та 
нерегулярною, то самооцінка дитини починає швидко зростати. 

Коли хтось із членів родини залучений до роботи у групі, це 
сильніше стимулює прагнення дітей до досягнення успіху. Більше 
того, коли вихователі ставляться до сімей з повагою, ставлення 
дитини до дитячого садка має позитивний характер. Таким чином, 
дитячий заклад стає фактором позитивного впливу на всю родину. 

Таким чином, назвемо такі позитивні фактори, які дитина 
отримує у результаті залучення батьків до співпраці з дитячим 
садком: 

• зростаючі можливості для індивідуалізованого навчання 
завдяки більшій кількості дорослих у навчальному класі; 

• більше шансів для взаємодії з членами сімей з різних 
культур, з потенціалом для кращого культурного порозуміння; 

• краще ставлення до школи, коли дитина бачить, як персонал 
та батьки працюють разом; 

• краще сприйняття авторитету інших дорослих, крім 
вихователя, та посилене сприйняття дорослих як джерел 
інформації. 
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Вихователі та батьки повинні обмінюватися інформацією про 
знання розвитку, внутрішнього світу та здібностей дитини. Цей 
обмін є частиною їхнього регулярного неформального спілкування з 
членами родини, включно з більш структурованими батьківськими 
зборами. Цей взаємний обмін інформацією та розуміння 
індивідуальних потреб дитини та успіхів розвитку допомагають як 
родині, так і вихователям. Регулярне спілкування та розуміння 
дитячого розвитку формує базу взаємного вирішення проблем, що 
стосуються поведінки дитини та її росту. 

У співпраці між дитячим закладом та батьками існує безліч 
переваг: 

− використання захоплень, талантів, знань та інтересів 
батьків у процесі занять у групі; 

− закріплення шкільного навчання через діяльність вдома; 
− зростаюче спілкування між батьками; 
− участь батьків у прийнятті рішень у закладі; 
− внесок батьків з різних культур до навчального процесу; 
Дослідження засвідчують, що у програмах, в яких батьки 

активно залучаються до роботи, у них зростає почуття поваги до 
самих себе разом з усвідомленням своїх власних можливостей. Тому 
можна назвати такі переваги участі батьків у навчанні своїх дітей: 

 спостереження за своїми дітьми у співвідношенні до інших 
дітей такого самого віку дозволяє батькам краще розуміти питання 
розвитку дитини та сприяє більш відповідній практиці виховання 
дитини вдома; 

 підвищення задоволення дитячими досягненнями та їх 
схвалення; 

 підвищення можливостей для батьків працювати у 
професійному оточенні, яке може спонукати їх шукати додаткового 
навчання або освіти, або може призвести до працевлаштування; 

 краще розуміння батьками процесу навчання; 
 більш глибокий погляд на напруженість та можливості 

навчання. 
Хоча більшість науковців та практиків визнають важливість 

залучення родин до дитячого садка, у деяких випадках виникає 
дисгармонія у стосунках між вихователями та батьками, які можуть 
перешкоджати їхній співпраці. 

Нестача часу, почуття невідповідності вимогам, почуття 
образи, різні стереотипи можуть стати основою для персональних та 
інституційних упереджень. 

Для того, щоб допомогти реалізації теорії на практиці, 
вихователі мають проявляти ініціативу і зрозуміти, яким чином 
взаємодіяти з кожною окремою родиною в інтересах дітей. Для 
роботи з родинами вихователям потрібно розвинути міцні, 
прийнятні з точки зору культури, навички спілкування, а також 
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розробити конкретні способи залучення батьків до роботи у 
дитячому закладі. 

Залучення родин відбувається як частина постійно діючого 
процесу. Взаєморозуміння персоналу та батьків з часом зростає та 
міцніє. Коли вміння батьків зростають та здібності персоналу 
підвищуються, тоді розвиваються нові різні інтереси. 
Використовуючи індивідуалізований підхід до залучення родин, 
можна розробити різні стратегії, які дозволять більшості сімей брати 
участь у житті закладу. 

Моррісон називає п’ять рівнів зростаючої участі батьків: 
1 – один з батьків надає лише одноразову послугу програмі; 
2 – до допомоги батьків звертаються час від часу; 
3 – батьки стають добровільними помічниками вихователя на 

постійній основі. Персонал моделює та направляє викладання для 
батьків; 

4 – батьки приймають рішення, допомагають визначити курс 
програми. Батьківські комітети надають дуже важливі рекомендації 
дитячому садку; 

5 – батьки починають діяти в інтересах ширших питань, які 
принесуть користь закладу та громаді в цілому. 

На всіх рівнях існує дуже багато можливостей для батьків 
обмінюватися своїми вміннями. Здібності батьків постійно 
розвиваються. Деякі батьки вважають, що мають недостатньо 
вмінь, тому постійно знаходяться осторонь більшості подій. Інші 
батьки виявляють готовність до активної участі в програмі своїх 
дітей з самого початку. Вихователь повинен бути готовим надати 
підтримку на будь-якому етапі участі батьків або інших членів 
родини. Підтримка такого балансу дозволяє здібним батькам діяти 
незалежно та творчо, у той же час, менш впевнені у собі батьки 
можуть поступово зростати в своїх ролях. 

Вихователі можуть формувати бажання сім’ї брати участь у 
програмі, чутливо ставлячись до індивідуальних відмінностей 
кожної родини та її членів. Розрахунок на позитивні якості батьків 
та їх сильні сторони визначатиме успіх у роботі. Поступово 
відносини поглиблюються і батьки отримують можливість діяти на 
благо своєї дитини. 
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Взаємодія сім'ї і дошкільного  
закладу у вихованні дітей 
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З перших днів свого життя дитина починає поступово 

формувати навички вживання у світ і виживання у ньому, 
опановувати соціальний досвід (соціалізуватися). Макрокосмос 
цього світу на перших порах зведений до середовища сім’ї, яка 
передусім несе відповідальність за виховання дитини. Глибинний 
зміст, масштаб і сила цієї відповідальності обумовлені соціальним 
статусом сім’ї. 

З часом дитина розширює сферу своєї взаємодії зі світом, на 
неї спрямовують свої впливи різноманітні соціальні інститути, які 
доповнюють, урізноманітнюють виховні зусилля сім’ї. На етапі 
дошкільного дитинства провідним соціальним інститутом, 
покликаним забезпечити різнобічний розвиток дитини, є система 
дошкільних закладів. Сучасний дошкільний заклад має дедалі 
більше повертатися обличчям до кожної родини, дбаючи про 
забезпечення права дітей на здобуття дошкільної освіти, створення 
кожному малюкові рівних з його однолітками стартових умов для 
подальшого навчання у школі, успішного особистісного зростання. 
Гармонійна взаємодія їх із сім’єю є запорукою повноцінності буття 
дитини, розкриття і реалізації її потенціалу, виходу на нові орбіти 
соціальної реальності. І все-таки найвища відповідальність за 
виховання дітей у цій взаємодії належить сім’ї. 

У всі часи і серед різних народів родинне виховання було і є 
незмінною цінністю, головною духовною основою життя нації, 
могутнім соціальним феноменом, який  найтісніше об’єднує людей, 
неперевершеним чинником самовиявлення людини в усіх її 
іпостасях: немовля, дитина, підліток, юнак (дівчина), чоловік 
(жінка), син (дочка), дідусь, бабуся, онук та ін. 

Сім’я – мала соціально-психологічна група, члени якої 
пов’язані шлюбними або родинними стосунками, спільністю побуту і 
взаємною моральною відповідальністю. 

Соціальна роль сім’ї обумовлена потребою суспільства у 
фізичному і духовному відтворенні населення. Як один із 
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найважливіших елементів суспільства, що значною мірою залежачи 
від процесів і тенденцій у ньому, сім’я є відносно автономним 
соціальним інститутом, що зумовлює її соціальну стійкість, 
захищеність, навіть недоступність для соціальних 
експериментувань. Як і кожне соціальне явище, вона також 
розвивається. 

Сім’я виконує різноманітні зовнішні і внутрішні функції. З 
огляду на особливості соціального буття сім’ї, виокремлюють такі 
провідні її функції: 

• виховна функція, яка полягає у задоволенні індивідуальних 
потреб у батьківстві та материнстві, самореалізації особистості в 
дітях, забезпечує соціалізацію підростаючого покоління; 

• господарсько-побутова функція спрямована на задоволення 
матеріальних потреб членів сім’ї, забезпечення умов для збереження 
і зміцнення їхнього здоров’я, організацію відпочинку; 

• емоційна функція, реалізація якої задовольняє потребу 
людини у визнанні, любові, турботі, психологічному захисті; 

• функція духовного спілкування, забезпечує взаємне 
розуміння і духовне збагачення особистості; 

• функція формування досвіду соціального життя передбачає, 
що у сім’ї особистість здобуває первинні знання і навички взаємодії 
з людьми, поведінки в суспільстві, набуває досвіду соціального 
контролю за виконанням його норм і правил. 

Порушення функцій сім’ї може бути пов’язане з політичними, 
соціально-економічними умовами її життя, особистісними якостями 
її членів, особливостями їхніх взаємин. Неблагополуччя у сім’ї 
породжує проблеми у розвитку дітей. 

У сучасній сім’ї особлива роль належить функціям духовного 
спілкування, емоційної підтримки, виховній функції, оскільки 
суспільство, навчально-виховні заклади не можуть забезпечити 
таких унікальних умов для емоційно-духовного життя особистості, 
якими володіє сім’я. Саме завдяки проживанню в сім’ї, її 
цілеспрямованим зусиллям людина пізнає, осягає свою людську 
сутність, обов’язки перед іншими людьми, передусім перед 
батьками і дітьми, утверджує в собі все людське. Для цього вона 
повинна виростати в сім’ї, в якій витає дух любові, всі чуйно, 
турботливо ставляться один до одного. Адже уроки доброти, любові, 
здатність до співпереживання неможливо почерпнути з книжок. Ці 
якості виробляються в дитині передусім під час її взаємодії з 
найближчими їй людьми. Відчуваючи любов до себе, спостерігаючи, 
у чому це виявляється, дитина вчиться любити інших людей. А 
любов до дитини виростає із взаємної любові батьків, від уроків 
любові, отриманих ними у своєму дитинстві, від щирості їхніх 
стосунків зі своїми батьками. 

У дошкільні роки дитина повністю ототожнює себе зі своєю 
сім’єю, передусім із батьками; її емоційний світ майже цілком 
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залежить від атмосфери в сім’ї. Саме тут вона пізнає й опановує 
моделі моральної поведінки, взаємодії з іншими людьми, природою 
тощо. 

Сучасні дитячі дошкільні заклади стають відкритими для 
батьків, дітей і громадськості. Вони все більше уваги приділяють 
освіті та вихованню батьків, вважаючи це одним із принципово 
важливих чинників успішного розвитку і виховання дітей. Вплив 
дошкільних закладів на розвиток педагогічної культури батьків буде 
ефективним, якщо відповідатиме наступним критеріям. 

1. Спрямованість і адресованість. Даючи конкретні поради, 
рекомендації, педагоги повинні знати особливості конкретних 
сімей. Нерідко батьки самі звертаються до вихователів за 
педагогічними порадами, у тому числі з конкретними питаннями 
щодо власної дитини. 

2. Оперативний зворотний зв’язок. Робота педагога з батьками 
має вибудовуватися на основі живого діалогу, в процесі якого він 
з’ясовує рівень сформованості педагогічних знань і навичок батьків, 
вносить за необхідності відповідні корективи. 

3. Індивідуалізація педагогічного впливу. Працюючи з 
батьками, вихователь допомагає їм використовувати педагогічні 
знання не як абстрактні істини, а як інструкції, поради до 
практичних дій, спрямован на конкретну дитину з її особливостями, 
перспективами вікового та індивідуального розвитку. 

Форми роботи з батьками можуть бути колективними, 
індивідуальними, наочно-інформаційними. До колективних форм 
роботи належать батьківські збори (групові та загальні), на яких 
обговорюються проблеми життєдіяльності групи і дитячого садка; 
зустрічі з батьками; вечори запитань і відповідей; засідання 
„круглого столу” з дискусійних проблем; заняття-тренінги, 
покликанні навчити батьків правильно організувати спілкування і 
спільну діяльність з дитиною; спільні з дітьми, батьками і 
вихователями свята і розваги; виставки спільних робіт батьків і 
дітей; дні відкритих дверей; школи для батьків; сімейні (домашні) 
педради, які проводяться у батьків вдома; батьківські конференції. 

Індивідуальні форми роботи охоплюють індивідуальні бесіди і 
консультації (проводять, як правило, вранці і ввечері, коли батьки 
приводять дитину в дитячий садок або забирають додому), 
відвідування дітей вдома; залучення батьків до життя дитячого 
садка (організаційно-господарська допомога вихователю: 
виготовлення іграшок, посібників, допомога у проведенні екскурсій, 
культпоходів тощо). 

Найпоширенішими наочно-інформаційними формами роботи є 
виставки дитячих робіт, реклама книг, публікацій у періодиці, в 
системі Інтернет з проблем сімейного виховання. 

Наведений перелік форм роботи з батьками досить умовний. 
Різні родини мають свої цінності, інтереси, культурний рівень, 
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педагогічний досвід. І те, що добре для однієї сім’ї, може бути 
абсолютно непридатним, неефективним, нецікавим для іншої. 
Використання різноманітних форм залучення батьків до співпраці, 
творчості, власний пошук у „наведенні мостів”, дипломатичність, 
толерантність – усе це запорука успішної взаємодії дитячого садка і 
родини. 

Добре, коли в дошкільних закладах є кімнати для батьків 
(батьківські світлиці), де сім’ї можуть зустрічатися з педагогами у 
невимушеній обстановці, обмінюватися інформацією і власними 
знахідками та сумнівами з приводу дітей, їх поведінки в різних 
життєвих ситуаціях, поспілкуватися з іншими родинами, 
допомагати підтримувати один одного, ознайомлюватися з 
педагогічною літературою. Не варто пропонувати батькам готові 
рецепти виховання, краще обговорити ситуацію, намітити план дій 
разом з ними. 

Звичайно, контакти між педагогами і батьками складаються 
не відразу. Спершу тата і мами знайомляться з дитячим садком, 
педагогом, режимом дня та особливостями побуту, правилами 
перебування дитини у закладі, своїми правилами. Педагоги, в свою 
чергу, намагаються дізнатися якнайбільше про сім’ю вихованця, 
саму дитину, її особливості. Потім – складний період адаптації 
дитини і сім’ї до педагогів, умов і вимог дошкільного закладу. 
Водночас педагоги спостерігають за поведінкою дитини, рівнем її 
розвитку, здібностями, вивчають виховний потенціал сім’ї. Усе це 
допомагає дедалі більше залучати родину до участі в педагогічному 
процесі, до активної співпраці. 

Показниками результативності взаємодії можна вважати 
наявність у дошкільному закладі доброзичливої атмосфери між 
вихователями та батьками, високий рівень загальної та педагогічної 
культури батьків і педагогів, їх зорієнтованість на 
самовдосконалення і саморозвиток, створення умов для 
повноцінного розвитку дошкільнят. 

Поради щодо спілкування з сім’ями. 
• Віділяйте час, створюйте можливості і заохочуйте сім’ї 

висловлювати свої ідеї, враження, очікування та тривоги. 
• Знаходьте місце, де можна поговорити індивідуально. 
• Сім’ї діляться дуже особистою, приватною інформацією з 

вихователями, і дуже важливо, щоб ця інформація залишалася 
конфіденційною. 

У дошкільні роки дуже важливо, щоб сім’ї та працівники 
садків вільно спілкувалися між собою відносно дітей та їх занять. 
Садок і домівка дуже тісно пов’язані між собою, і чим краще буде 
спілкування між цими обома сторонами, тим більшу підтримку 
отримуватимуть діти. Коли вихователі вважатимуть спілкування 
важливим фактором успішного розвитку дітей, це стане частиною 
щоденних заходів. 
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Модернізація дошкільної освіти в Гадяцькому районі 

 
Неминуща В.Е., методист РМК 
Гадяцького району 

 

Ставлення влади до дошкільної ланки освіти в Гадяцькому 
районі є досить серйозним і відповідальним. 

Тому завдяки спільній діяльності районної державної 
адміністрації, міської, сільських рад та відділу освіти мережа 
дошкільних закладів є значною і становить 36 дитячих садків, 30 – 
з них знаходиться в сільській місцевості, 6 – в місті. Виконуючи 
вимоги Закону України “Про дошкільну освіту“, ми даємо 
можливість отримувати освіту 1720 дітям, що становить 74 % від 
загальної кількості дошкільників, які проживають на території 
району, у місті цей показник становить 86 %. За останні роки 
відкрито 8 закладів та дві групи. На даний час в районі залишилось 
два населені пункти, де є потреба у відкритті дошкільних установ. 

Маємо всі умови для відкриття цих закладів, що повністю 
вирішить проблему задоволення потреб громадян відповідно до 
території в здобутті дошкільної освіти. 

Високим є показник охоплення дітей п’ятирічного віку 
навчанням і вихованням в ДНЗ, а саме: 88 % - в районі, 92,6 % в 
місті, 83,9 % - у сільській місцевості.  

З метою максимального охоплення дітей дошкільною освітою 
активно практикується така форма роботи, як соціально-
педагогічний патронат дітей дошкільного віку, які не відвідують 
ДНЗ. Ним охоплено близько 99 % таких дошкільників, що повністю 
відповідає вимогам Закону України “Про дошкільну освіту”. 

Зроблено також відповідні кроки на шляху організації 
соціально-педагогічного патронату сімей, які виховують дітей з 
особливими потребами. Частина їх, по можливості відвідує ДНЗ 
району, а саме 7 із 11.  

Впевнена, що позитивні зміни, які відбуваються в нашому 
районі залежать від кожного з нас, педагогів, активної позиції і 
бажання брати участь в цих змінах і не лише давати раду своій 
роботі, а й працювати з повною самовіддачею. 

Ми стоїмо на тій позиції, що рівень діяльності ДНЗ залежить 
від грамотно-організованого педагогічного процесу, вміння активно 
впроваджувати педагогічні інновації, прагнути до якісного 
оновлення дошкільної освіти. 

І тому, перш за все, районним методичним кабінетом 
проведені заходи де вивчаються та обговорюються педагогічні 
аспекти діяльності дошкільних закладів. 

Систему методичної роботи з різними категоріями 
педпрацівників становлять: два методичні об’єднання 
педпрацівників (з періодичністю 3 рази на рік), семінари для 
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керівників ДНЗ, проблемного семінару для вихователів на тему: 
„Інноваційний підхід до фізичного виховання дошкільників”, “Ігрова 
діяльність в ДНЗ”, організована робота творчої групи, яка працює 
над питанням: ”Гуманізація педпроцесу в ДНЗ через спадщину 
видатних педагогів минулого С.Русової, В.Сухомлинського, 
Г.Ващенка”, школи молодого фахівця для керівників ДНЗ, медичних 
сестер, вихователів (6 засідань на рік), проведено творчі звіти 
вихователів – 4, презентації досвідів – 3, творчі мандрівки – 2, 
виставки, творчі майстерні – 2.  

Створено систему методичної допомоги: проведена значна 
кількість індивідуальних та колективних консультацій для 
керівників і педагогів ДНЗ; до кожного семінару розробляються 
методичні матеріали та рекомендації, проведені методичні дні в 
ДНЗ „Світанок” с. Біленченківки, ДНЗ „Вишенька” с. Книшівки, 
ДНЗ „Джерельце” с. Краснознаменки. 

Методичні заходи відзначаються високим рівнем підготовки, 
найбільш актуальними були: „Здійснення соціально-педагогічного 
патронату сімей (ДНЗ № 6), „Роль і місце керівника в створенні 
іміджу ДНЗ (центр практичної психології), „Організація співпраці 
родини з ДНЗ” (ДНЗ „Ромашка” с.П-Роменської), „Організація 
розвивальної роботи з дітьми молодшого дошкільного віку” (ДНЗ № 
9), засідання районної творчої групи з використання спадщини 
С.Русової (ДНЗ № 2), В.О.Сухомлинського (ДНЗ „Веснянка”), 
Г.Ващенка (НВК „Первоцвіт”). 

Форми організації педагогів під час методичних заходів 
різноманітні, а саме: презентації, круглі столи, психологічні 
консультації та практикуми, панорама інноваційних форм і методів 
роботи з педкадрами, дискусійні клуби, круглі столи, виставки, 
творчі мандрівки, навчальні та інтелектуальні тренінги і інші. 

Педагогічні працівники ДНЗ району – активні учасники 
обласних конкурсів, ярмарок педагогічних технологій. 

Чотири роки ДНЗ району: № 9 „Дзвіночок” (в.о.зав.Рубан М.І.), 
НВК „Первоцвіт” (директор Андронова В.В.), „Веснянка” (зав. ДНЗ 
Сизьон К.Д.), ДНЗ „Ромашка” с.П-Роменської (зав. ДНЗ Бойко І.І.) 
брали участь в обласному конкурсі на кращу організацію 
фізкультурно-оздоровчої роботи, зайняли відповідно ІІ, ІІІ, ІІ, І 
місця. Підбірка матеріалів ДНЗ № 2 „Соціальний розвиток дітей 
дошкільного віку – запорука формування особистості дитини” 
опублікована в журналі „Палітра педагога”. 

Важливе значення надається питанню вивчення, узагальнення 
та впровадження перспективного педагогічного досвіду. 

В районному методичному кабінеті створено базу методичних 
матеріалів та рекомендацій за різними напрямками роботи: ”На 
допомогу новопризначеному керівнику”, „На допомогу молодому 
вихователю», „Правове забезпечення системи дошкільної освіти”, 
„Підготовка і проведення педради в ДНЗ” тощо. 
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Існує тісна співпраця з центром практичної психології і 
соціальної роботи. Практикується проведення спільних семінарів, 
консультацій, а саме: „Створення іміджу ДНЗ”, „Профілактика 
жорстокості і насильства в сім’ї”. 

Головним в роботі педагогів стала пріоритетна зорієнтованість 
на активізацію творчого потенціалу дитини, формування основ 
соціальної адаптації та життєвої компетентності. Тому навчально-
виховний процес будується на залученні кожної дитини саме до тих 
видів діяльності, які найбільше сприяють виявленню її інтересів, 
розкриттю її природних нахилів, здібностей та реалізації права на 
вільний вибір практичних способів дій, інструментарію. 

Велика увага приділяється модернізації змісту освіти, 
оновлення його відповідно до вимог часу. 

Поруч із державними програмами: (“Малятко”, “Дитина”, 
“Зернятко”) використовуються спеціалізовані, авторські програми, 
альтернативні методики та спадщина видатних педагогів. А саме :  

- програма міжнародного фонду „Відродження”, „Крок за 
кроком” – ДНЗ № 9 „Дзвіночок” м. Гадяча. Ранкові зустрічі за даною 
програмою застосовують педагоги в ДНЗ № 6 „Сонечко”, № 10 
„Казка”, „Веснянка”, НВК „Первоцвіт” м.Гадяча, Біленченківського 
„Світанок”, Веприцького „Барвінок”, Лютенського „Дюймовочка”, 
Краснознаменського „Джерельце” та ін.; 

- авторська програма М.Єфименка „Театр фізичного 
виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку” (в усіх ДНЗ 
району); 

- програма фізичного виховання дітей „Будь здоровим, 
малюк” (в міських ДНЗ); 

- програма ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з 
довкіллям А.Богуш „Моє довкілля” (в ДНЗ району); 

- програма „Англійська мова для дітей дошкільного віку” 
Т.Шкваріної; 

- обласна програма „Основи безпеки дітей дошкільного віку” 
управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації (всі 
ДНЗ району); 

- обласна авторська програми з екологічного виховання дітей 
дошкільного віку „ Допоможіть мені, люди”, ( в ДНЗ № 6, № 9 
м.Гадяча); 

- обласна авторська програма художньо-естетичного 
напрямку дітей дошкільного віку „Дитина. Гармонія. Світ” (міські 
ДНЗ, ДНЗ „Барвінок”, „Малятко” с.Веприк, ДНЗ „Казка” с.Б.Луки, 
„Ягідка” с.Римарівки, „Джерельце”с.Краснознаменки і ін.); 

- психолого-педагогічна система „Розвивальне навчання” 
Д.Ельконіна, В.Давидова, О.Дусавицького – НВК „Первоцвіт” 
(директор Андронова В.В.). 

Елементи даної системи використовуються в ДНЗ № 2, № 6, 
„Веснянка” м.Гадяча, П-Роменського ДНЗ „Ромашка”, „Липка”, 
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Сватківського ДНЗ „Дзвіночок”, Соснівського ДНЗ „Світанок” 
(керівники Шевченко М.І., Гайдук О.І., Сизьон К.Д., Бойко І.І., 
Коваль Л.І., Семенюта К.М.); 

- елементи концепції К.Орфа (розвиток творчих здібностей 
дошкільнят): ДНЗ „Ромашка” с.П-Роменської, ДНЗ „Джерельце” 
с.Краснознаменки, міських ДНЗ (керівник Бойко І.І., Кладова В.В.); 

- методика М.Зайцева (НВК „Первоцвіт”, ДНЗ „Колосок” 
с.Сари, ДНЗ „Веснянка” м. Гадяча) (керівники Андросова В.В., 
Коренівська Н.Я., Сизьон К.Д.); 

- застосовується також цікавий досвід роботи щодо реалізації 
ідей спадщини педагогів минулого. Так ДНЗ № 2, № 6 м. Гадяча, 
Сарського ДНЗ „Колосок”, Бобрицького ДНЗ „Калинка”, Лютенських 
ДНЗ „Дюймовочка”, „Малятко”, „Фіалка” працюють за ідеями 
С.Русової, ДНЗ „Веснянка”, № 10 „Казка”, № 9 „Дзвіночок”, 
Рашівський „Зернятко”, Римарівський „Ягідка” – за ідеями 
В.О. Сухомлинського, НВК „Первоцвіт” – за ідеями Г. Ващенка. 

Відповідно до п.21 „Положення про дошкільний навчальний 
заклад”, з метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку 
обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей 
впроваджуються різноманітні напрямки роботи з дітьми, а саме:  

- фізкультурно-оздоровчий (за ним працюють ДНЗ № 9, 6, 10, 
„Веснянка” м. Гадяча, П-Роменський „Ромашка” (керівники 
Рубан М.І., Гайдук О.І., Файзуліна М.М., Сизьон К.Д., Бойко І.І.). 

- художньо-естетичний (ДНЗ № 2, Березоволуцький ДНЗ 
„Казка”, Веприцький ДНЗ „Барвінок”, ”Малятко”) керівники 
Шевченко М.І., Ляшко С.І., Куцевол К.І., Дулич Т.М.). 

- соціально-морального розвитку дошкільників (ДНЗ 
„Веснянка”, № 2 „Берізка”, № 10 „Казка”, Качанівському ДНЗ 
„Ромашка”, Лисівському ДНЗ „Малятко”, Сарському ДНЗ „Колосок” 
(керівники Сизьон К.Д., Шевченко М.І., Файзуліна М.М., 
Шаталова Г.П, Литвиненко І.І., Коренівська Н.Я.).  

Звісно, зробити потрібно ще досить багато. Необхідно досягти 
в кожному дошкільному закладі тієї атмосфери, яка є емоційно 
сприятливою, комфортною для дитини, а це перш за все люблячі та 
компетентні педагоги з високим рівнем психолого-педагогічної 
культури, відповідне розвивальне середовище, збалансоване 
харчування, достатня кількість дитячої літератури, іграшок. 

 
 

Перша ланка якісної освіти – дошкільний заклад 
 

Каракуця Г.І., методист РМК 
відділу освіти Кобеляцької 
райдержадміністрації 

 

Діти - наше майбутнє, найцінніше, що має суспільство, з ними 
пов'язані наші мрії й задуми, наші надії. Кожна дитина - це 
особливий світ, пізнати який може лише той, хто вміє разом із 
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малюком радіти його успіхам, розуміє його прикрості й тривоги. За 
те, якими виростуть діти, за їхнє здоров'я, виховання, навчання 
несемо відповідальність ми -дорослі. 

Наш район — один з найбільших в області, і він вписує свою 
яскраву сторінку в багатовікову історію нашого краю та нашої 
країни. Не перебувають осторонь і педагоги району. 

Сучасна загальна середня освіта в значній мірі залежить від 
стану дошкільної освіти. Довкілля є першою сходинкою до здобуття 
якісних знань. 

В Кобеляцькому районі як у всій Україні склалася 
несприятлива демографічна ситуація. У сільській місцевості з 
кожним роком скорочується як абсолютна чисельність, так і питома 
вага дитячого населення. Поряд з цим відмічається і різке 
погіршення якісних характеристик розвитку населення села: 
погіршення стану здоров'я, поширення безробіття, пияцтво, 
неробство, асоціальні прояви. Така демографічна ситуація та зміни 
у свідомості батьків потребують посиленої уваги педагогів та 
керівників різних рівнів до реалізації права маленьких громадян на 
дошкільну освіту. 

Незважаючи на несприятливу ситуацію, ось уже кілька років 
кількість дітей в дошкільних закладах району збільшується. 
Сьогодні на Кобеляччині функціонують 14 дошкільних навчальних 
закладів, з них 3 знаходяться в міській місцевості, 11 – у сільській. 
Дошкільну освіту в них здобувають 678 дітей. 

Всі дошкільні заклади району знаходяться у комунальній 
власності органів місцевого самоврядування — міської, селищної, 
сільських рад. 

Створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти, 
прогнозування й забезпечення розвитку мережі дошкільних 
навчальних закладів - одне із основних завдань органів виконавчої 
влади та місцевого самоврядування. Донедавна цим питанням 
приділялося замало уваги. 

Останнім часом у районі ставлення до довкілля змінюється на 
краще. Завдяки вдалим рішенням у районі досягнуто певних успіхів 
у відновленні та вдосконаленні мережі. У 2004 році відновлено 
роботу 3 дошкільних закладів, у 2005 році відкрито додаткові групи 
у 2 дитячих садках, у 2006 році після довгої перерви відновила 
роботу 1 дошкільна установа. У 2007 році за допомогою активної 
діяльності Бродщинської сільської громади та коштам Українського 
фонду інвестицій у селі Павлівка Кобеляцького району розпочав 
свою роботу дошкільний заклад, де для 20 дітей створено всі 
необхідні умови для гармонійного розвитку дошкільнят. 

Таким чином, кількість вихованців у дошкільних закладах 
порівняно з 2001 роком збільшилася на 46 %. 

Найбільше дітей відвідують дошкільні заклади у місті 
Кобеляки, де охоплення дошкільною освітою становить 70 %. 
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З кожним роком більше дітей відвідують садки  в сільській 
місцевості. Але, на жаль, істотним залишається розрив між 
наповненням сільських і міських садків. Успіхи не приходять самі 
по собі, їм передує неабияка кропітка робота. 

Реалізовуючи Закон України «Про дошкільну освіту», відділ 
освіти Кобеляцької райдержадміністрації спрямовує зусилля на 
більше охоплення дітей дошкільною освітою, особливо 5-річного 
віку. Йдеться про підготовку цих дітей до систематичного навчання 
у школі та надання їм рівних з іншими однолітками стартових умов. 
Для цього в районі створено банк даних цих дітей. У сільській 
місцевості, де немає дитячих садків, це завдання реалізовується 
через організацію роботи груп короткотривалого перебування при 
школах району. Навчання та виховання дітей проводять вчителі 
початкових класів, які надалі стають класоводами першокласників. 
Відповідно до укладених заключних договорів, плата за проведену 
роботу здійснюється за рахунок коштів органів місцевого 
самоврядування. 

Змушені констатувати, що сьогодні ми не маємо можливості 
забезпечувати дошкільною освітою малят за режимом 
короткотривалого перебування, тому що основними причинами, що 
ускладнюють та уповільнюють процес реформування дошкільної 
освіти, лишаються економічні чинники. 

У найгіршому становищі щодо можливостей навчання і 
виховання дітей, організації їхнього дозвілля та оздоровлення 
опинилися мешканці сіл. У зв'язку з реформуванням аграрного 
сектора економіки та через фінансову скруту не функціонують 6 
дошкільних закладів району. Це, зрозуміло, позбавляє сільських 
дітей можливості повноцінно й різнобічно розвиватися, здобувати 
якісну дошкільну освіту, незалежно готуватися до систематичного 
навчання в школі, ставить у нерівні умови з однолітками. 

Чекає на розв'язання низка інших проблем, пов'язаних з 
недостатнім фінансуванням закладів, особливо в тій же сільській 
місцевості. І це дуже болюче питання. Адже не секрет, що дитячі 
садки, відкриті ще в 60-70 роках, мають цінний кадровий 
потенціал, усталені традиції, якісно працюють за дітьми, але 
перешкодою в їхній роботі є зношеність та застарілість матеріально-
технічного обладнання. Майже всі вони потребують капітального 
ремонту та реконструкції. Гостро стоїть питання забезпечення 
дошкільних закладів методичною літературою для вихователів, 
навчальною – для дітей. 

Пріоритетними у вихованні дошкільників вважаємо 
прищеплення дітям любові до родини, рідного, краю, шанобливого 
ставлення до довкілля. 

Відділом освіти, районним методичним кабінетом 
організовуються та проводяться семінари, навчання для 
«дошкільників» району з питань виховання у дітей духовності, 
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любові до рідної землі, багатої спадщини її народу. Запорукою 
успіху в цій важливій справі вважаємо тісне співробітництво з 
родинами вихованців. 

Навчально-виховний процес у дошкільних закладах 
забезпечують 70 педагогічних працівників. З них вищу педагогічну 
освіту мають 17 педагогів. 

Працівники дошкільних установ є активними учасниками 
методоб'єднання вихователів, навчаються на курсах підвищення 
кваліфікації. Творчі доробки «дошкільників» завжди вражають 
оригінальністю та багатством педагогічного досвіду та творчої уяви. 

Основними завданнями, які ставлять перед собою освітяни 
Кобеляччини, є:  

− охоплення дошкільною освітою дітей, які не відвідують дитячі 
садки; 

− сприяння особистісному зростанню кожної дитини, розвитку 
її компетентності: 

− залучення до активної співпраці у виховання і навчанні дітей 
практично всіх сімей з різними типами родинного середовища, 
різними виховними можливостями; 

− сприяння духовному зростанню батьків, формуванню в них 
позитивного ставлення до себе та інших. 

Педагоги дошкільних закладів району докладають багато 
зусиль, щоб виховати малят добрими, чуйними дітьми, які знають і 
люблять свій рідний край, шанують його символи, традиції. 

Віримо, що сьогоднішні вихованці дошкільних закладів 
продовжуватимуть славні традиції нашого краю, житимуть у злагоді 
і мирі з довкіллям. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО  
ПРОЦЕСУ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Особливості розвитку життєвої  
компетентності дитини дошкільного віку 

 

Маслова В.А., методист обласного 
методичного тренінгового центру 
природного розвитку дитини 
Полтавського ОІППО імені 
М.В. Остроградського 

 

Сьогодні, під час модернізації дошкільної освіти, особлива 
увага приділяється ролі дошкільного закладу як організатора 
освітнього середовища для розвитку особистості. Дошкільна освіта є 
першою ланкою у неперервній системі освіти, від її старту значною 
мірою залежатимуть якість та динаміка особистісного розвитку, 
життєвого спрямування та світорозуміння дорослої людини. 

Сучасні тендеції розвитку дошкільної освіти характеризуються 
переходом від традиційної моделі виховання до розвиваючої 
конструктивної моделі орієнтованої на результат. Потребують 
оновлення функції дошкільного закладу: не тільки виховання є 
головним завданням, але і соціалізація дитини, формування 
життєвої компетентності, розвиток соціально значимих якостей 
особистості. Необхідно створити сприятливі умови для особистісного 
становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її 
життєвої компетентності. Це передбачає поступовий перехід від 
навчально-дисциплінарної моделі до особистісно орієнтованої, яка 
спрямована на організацію повноцінної життєдіяльності самої 
дитини як її активного суб’єкта, створення умов, в яких дитина 
буде вільно орієнтуватися, самореалізовуватися, саморозвиватися і 
самостійно приймати правильні, морально-відповідальні рішення в 
умовах мінливого світу, тобто бути компетентною. 

Провідні психологи та педагоги сьогодні проблему 
компетентності вважають однією з найактуальніших. Останнім 
часом вона вивчається в багатьох наукових працях (В.Г.Бочарова, 
І.А.Зязюн, Л.Г.Коваль, О.Л.Кононко, І.А.Костюк та ін.). Поняття 
компетентності науковцями розглядається щодо різних сфер 
життєдіяльності дитини. О.Л.Кононко у своїх працях розкриває 
поняття життєвої компетентності, як обізнаність, уміння, 
вправність дитини в усіх сферах життя, ціннісні ставлення 
дошкільника до себе, людей, довкілля, речей тощо, підкреслює, що 
вона відкриває дитині світ єдності читирьох сфер – природи, 
культури, людей, власного Я.  

Слід звернути увагу, що, на відміну від поширеної думки, 
компетентність не означає лише доступну вікову поінформованість 
дитини в широкому колі життєвих проблем. Вона передбачає цілий 
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комплекс характеристик: навички практичного життя, розвинений 
чуттєвий досвід, формування базових якостей, які допоможуть 
дитині орієнтуватися у змінних умовах, знаходити оптимальні 
засоби реалізації свого особистісного потенціалу. 

Життєва компетентність ставить високі вимоги до 
самостійності дитини, її вміння брати на себе відповідальність; 
здатності діяти конструктивно, раціонально, гнучко, активно, 
творчо; надійності в партнерстві; вміння бути самою собою; 
оптимістичної самовіддачі життю; здатність поєднувати свою 
індивідуальність з умовами життя. 

У компетентної дитини гармонійно поєднуються 
різноспрямовані й водночас однаково важливі для її особистісного 
становлення тенденції: до самозбереження та саморозвитку; до 
безпеки і ризику; до типізації та індивідуалізації; до егоцентризму 
та турботи про близьких людей; до перенесення знайомого досвіду в 
нові ситуації, продукування нових оптимальних способів їх 
розв’язання [7, с.6]. 

Дитина прагне повноцінно реалізовувати свої потенційні 
можливості, досягати успіхів у життєвій діяльності, виявляти 
майстерність у різних її видах, актуалізувати доцільний і здоровий 
спосіб життя. Проте в житті потенціал не завжди реалізовується. Це 
залежить як від внутрішніх факторів, так і від зовнішніх. 

Важливо навчити дитину з перших років життя усвідомлювати 
свій життєвий світ і співвідносити його з життєвими світами інших 
людей. 

Дії педагога щодо створення середовища розвитку дитини, 
можна представити як систему роботи з формування життєвої 
компетентності дитини. Ефективна педагогічна робота передбачає 
не лише усвідомлення вихователем суті того чи іншого її напряму, а 
й уміння оптимально організувати її та здійснити експертизу 
зробленого, оцінити реальний ступінь особистісного зростання 
конкретної дитини. 

З цією метою педагог повинен навчитися фіксувати і 
реєструвати ступінь розвитку та стабільності прояву складної 
єдності під назвою життєва компонентність. 

Життєва компетентність дошкільника визначається такими 
показниками [8, с.96]: 

● Оптимальна для віку модель провідної діяльності. 
● Форми активності дитини у сферах життєдіяльності. 
● Особливості розвитку базових якостей особистості дитини. 
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Таблиця 1. 
Оптимальна для віку модель провідної діяльності 

 
Отже, компетентною вважається дитина, яка володіє 

оптимальним для віку вмінням здійснювати дитячі види діяльності 
(налагоджувати сюжетно–рольову гру, розгортати продуктивну 
діяльність, спілкуватися з дорослими та однолітками).  

У Базовому компоненті дошкільної освіти визначено такі 
форми активності [8, с. 101]: 

 фізична – повязана зі станом здоров’я дитини, відповідного 
до віку фізичного розвитку; 

 соціально-моральна – передбачає входження дитини у 
соціальне середовище, з оволодіванням формами поведінки, 
засвоєнням моральних норм; 

 емоційно–ціннісна – розкриває систему потреб та інтересів 
дитини, з її вмінням приймати рішення, самовизначатися і 
здійснювати самостійний вибір;  

 пізнавальна – відкриття нового, раніше невідомого, з 
розв’язанням життєвих проблем; 

 мовленнєва – повязана з умінням встановлювати мовленнєву 
взаємодію, грамотно будувати й висловлювати свої думки, 
підтримати діалог; 

 художня – відображає здатність дитини передавати свої 
життєві враження за допомогою різних образів, засобами 
оброзотворчого, музичного, літературного, театрального мистецтв; 

 креативна форма – повязана з прагненням до творчої 
діяльності, прояву фантазії, уяви. 

Якщо показники форм активності між собою збалансовані, 
можна вважати за цим показником дитину компетентною. Та 
важлива не стільки розвиненість у малюка тієї чи іншої форми 

№ 
з/п 

Провідні форми діяльності 
дитини 

у сферах життєдіяльності 

Показники компетентності 
дошкільника 

 
1. Гра  

 
 
 

Самостійно визначається із сюжетом 
гри, ігровими ролями. Уміє діяти за 
правилами гри в різні її варіаціях. 
Узгоджує ігрові дії з товаришами.  

2. Спілкування 
 
 
 
 
 

Уміє домовлятися, узгоджувати, 
поступатися, рахуватися з іншими. Має 
власну думку. Уміє використовувати 
вербальні і невербальні засоби 
спілкування. 

3. Трудова 
 (предметно-практична) 
 
 
 
 

Характерна самостійна і цілеспрямована 
активність. 
Дитина виявляє і виправляє власні 
помилки. Активізує власні зусилля. 
Організована. Об’єктивно оцінює 
кінцевий продукт.  
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активності, скільки наявність у нього потреби у виявленні різних 
форм самостійної поведінки. Тому варто оцінювати не стільки 
конкретні прояви, скільки визначати, яка схильність домінує – 
проявити себе чи ухилитися, ризикувати чи без зайвого клопоту 
гарантувати успіх. 

Показником життєвої компетентності дошкільника є 
сформованість особистісних базових якостей, які є фундаментом 
для особистісного зростання дитини, основою, на якій базується 
особистісна культура дошкільника. Цих якостей десять [8, с.102]: 

самостійність – здатність дошкільника діяти незалежно від 
керівництва і допомоги ззовні, звертатися за нею в разі об’єктивної 
необхідності, ефективно використовувати її, бути здатним до 
самоорганізаціїї; 

людяність – здатність розуміти інших, визначати чесноти і 
переваги інших людей, співпереживати, робити людям добро, не 
мотвуючись виногородою, вміння прощати; 

працелюбність – усвідомлення дитиною правила: неприродно 
залишатися пасивним, якщо ти здоровий, нормально – перебувати в 
дієвому стані;  

самолюбність – передбачає прагнення до самореалізації, 
саморозвитку і самозбереження, орієнтація у власних чеснотах і 
вадах; 

спостережливість – головне уміння не лише дивитися, а 
бачити, здатність вивчати, аналізувати, вміння зосереджуватися на 
тривалий час; 

відповідальність – здатність надавати перевагу обов’язку 
перед розвагою, дотримання даного слова, виконання обов’язків, 
вміння за власним бажанням виконувати складну і кропітку справу; 

 розсудливість – уміння свідомо розмірковувати, логічно й 
послідовно викладати свої думки, обмірковувати, робити висновки; 

 справедливість – здатність поводитися відповідно до 
моральних правил, совісно і чесно, брати до уваги домагання і 
можливості інших людей;  

самовладання – уміння свідомо керувати власними 
почуттями, настроями і переживаннями і реагувати відповідно 
життєвими ситуаціям; 

креативність – уміння діяти творчо, відходячи від шаблону і 
зразка, знаходити оригінальні рішення і радіти створенню нового. 

Отже, проаналізувавши показники життєвої компетентності 
дитини дошкільного віку, можна зробити висновок, що мета 
дошкільного закладу – створення належних умов для реалізації 
дитиною свого природного потенціалу та здійснення стратегічної 
мети виховання – розвитку життєвої компетентності дитини.  

Прикладом успішної спроби створення умов для розвитку 
життєвої компетентності дитини є робота спеціалізованого 
навчально–виховного комплекс №10 м. Полтави. Педагоги цього 
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закладу активно включаються в інноваційний процес працюючи за 
особистісно орієнтованою системою М. Монтессорі використовуючи 
принципи організації педагогічного середовища, і, таким чином, 
постійно підвищують рівень професійної компетентності.  

Досвід впровадження інновацій досконалої особистісно 
орієнтованої педтехнології М.Монтессорі в поєднанні з 
природовідповідними принципами української педагогічної 
культури є прикладом для поширення серед педагогів міста та 
області. 
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Організація педагогічного процесу  
в різновіковій групі  
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Жовтневого ДНЗ «Барвінок» 
Решетилівського району 
 

Організація навчально-виховного процесу в дошкільному 
навчальному закладі здійснюється відповідно до Закону України 
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"Про дошкільну освіту" і спрямована на реалізацію основних 
завдань дошкільного навчального закладу. 

Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному 
навчальному закладі визначається Базовим компонентом 
дошкільної освіти в Україні відповідно до програм розвитку, 
навчання, виховання дітей "Дитина", "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. Рішення про вибір програми обговорюється та 
схвалюється педагогічною радою закладу. 

Сьогодні дедалі більшого поширення набуває комплектування 
різновікових груп. Робота у таких групах має певну складність: від 
вихователя вимагається великий такт і майстерність, знання 
специфіки роботи з різними віковими групами, вміння 
співвідносити програмові вимоги з індивідуальними особливостями 
вихованців, здатність розуміти і бачити кожну дитину і всю групу в 
цілому. З одного боку таке комплектування груп дає змогу спільного 
перебування братів та сестер в одній групі, інших родичів, сусідів 
близького віку, які товаришують; з другого боку - "об'єктивують 
пріоритет морально-духовного розвитку дошкільника над 
інтелектуальним..." (Коментар до Базового компонента дошкільної 
освіти в Україні", с.25). 

Однак, дещо ускладнюючи роботу педагогів, поєднання в одній 
групі різних за віком дітей, відкриває водночас широкі можливості 
для міжвікового спілкування. Спільна діяльність вихованців містить 
значні резерви: в ній здійснюється взаємовплив дітей різного віку, 
взаємодопомога, навчання молодших старшими. Міжвікова 
взаємодія дітей є особливо цінною, тому що дає змогу педагогу 
використовувати фактор взаємонавчання. Взаємонавчання може 
бути більш дієвим, ніж прямий вплив на дітей з боку педагога. 

У різновікових групах створюються сприятливі умови для 
спілкування молодших дітей зі старшими. В групах, 
укомплектованих таким чином, дитина два роки знаходиться у ролі 
молодшого і два - старшого за віком. Це дуже важливо з точки зору 
дошкільників, які у молодшому віці потребують індивідуального 
спілкування з більш старшими. У зв'язку з цим особливого 
значення, як засіб спілкування, набуває цілеспрямоване 
формування дитячого мовлення. У спільній діяльності, в грі 
формуються нові форми і функції мовлення, розвивається така 
важлива якість поведінки, як невимушеність, складається механізм 
самооцінки і самоконтролю. Спілкування з однолітками надає 
почуття свободи, веде до розвитку фантазії, активізації творчого 
потенціалу особистості. 
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Навчальний процес у різновікових групах здійснюється з 
використанням фронтальних, групових та індивідуальних форм 
організації навчання. 

Найбільш раціональною формою організації навчання в 
різновіковій групі є заняття за одним розділом програми з 
диференціацією навчальних завдань для кожної вікової підгрупи. 
Спільні завдання розв'язує вихователь в процесі фронтального 
навчання, а ті, що стосуються дітей певного віку, - на заняттях з 
віковою підгрупою. Взаємозв'язок двох типів занять вихователь 
забезпечує способами їх організації. Наприклад, першу половину 
заняття вона працює з однією підгрупою. Потім підключає решту 
дітей і розв'язує спільні для обох підгруп завдання. Або навпаки: 
заняття розпочинає з усією групою, а потім молодші ідуть гратися, а 
старші продовжують займатися з педагогом. 

Існує 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 підгрупою, де 10-12 дітей, є 
можливість спілкуватися з кожним із них, тобто здійснювати 
індивідуальний підхід. У зв'язку з цим і результативність у 
груповому навчанні значно вища, ніж у фронтальному. Тому 
вважається припустимим скорочення тривалості підгрупових 
занять порівняно з фронтальними. Однак організація навчання за 
віковими підгрупами може бути ефективною лише за умови участі в 
ньому помічника вихователя і чіткого розподілу обов'язків між ним і 
педагогом. 

Такий взаємозв'язок загальногрупових занять та занять з 
підгрупами дітей, дозволяє вихователю правильно дозувати 
навчальне навантаження для дітей різного віку, попереджує їхню 
стомлюваність. А також допомагає вирішувати специфічні для дітей 
окремих вікових підгруп навчальні завдання. 

При проведенні занять, на яких одночасно присутні діти 
чотирьох, п'яти і шести років, педагогу необхідно максимально 
забезпечувати активність і працездатність дітей у всіх підгрупах. З 
цією метою уникати довгих монотонних бесід, багатослівних 
пояснень, вміти підібрати оптимальний темп і ритм заняття. На 
заняттях у зображувальній діяльності та з мовленнєвого спілкування 
використовувати різні прийоми для зміни пози дитини: запросити 
до дошки, попросити чим-небудь допомогти товаришам); доцільно 
вводити в хід занять різноманітні фізкультхвилинки тощо. 

За досвідом роботи Лариси Прокопенко з м. Краматорська 
Донецької області можна виділити такі форми організації 
навчальної діяльності дітей в різновіковій групі. 

Ступінчастий початок заняття 
1. Починають роботу старші діти: вивчається нова тема, 
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виконуються індивідуальні завдання. 
2. Підключаються молодші діти, з ними працюють педагог, 

старші діти. Робота в парах. 
3. Діалог, у якому беруть участь усі діти. 

Ступінчасте закінчення заняття 
1. Ігрова ситуація, запитання пізнавального, пошукового 

напрямку. 
2. Молодші діти беруть участь у спільному занятті 15-20 хв.: 

активна участь, пасивне слухання, предметна діяльність, робота 
разом зі старшими. 

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

Ступінчасті початок і кінець заняття 
1. Починають роботу старші діти: пояснення нового матеріалу, 

пошукові запитання, логічні завдання. 
2. Старші в ролі "вихователя" навчають малюків, 

контролюють виконання завдання. 
3. Виконання завдань (для кожної підгрупи – 

диференційовано), демонстрування старшими дітьми способів 
виконання завдань. 

4. Підведення підсумків. Молодші діти закінчують заняття. 
5. Старші виконують індивідуальні завдання, проводять 

інтерв'ювання, готують виставу. 
Одночасна однакова діяльність дітей, але з різним 
програмовим змістом для кожної підгрупи 

1. Ігрові дії молодших дітей у спеціально створеному 
середовищі (підпорядкованому темі заняття) під наглядом 
помічника вихователя чи вихователя. 

2. Організоване заняття. Після виконання завдань підгрупи 
міняються місцями. 

Поточна організація діяльності 
1. Працює одна підгрупа, а друга доповнює результат її 

діяльності (конструювання, зображувальна діяльність, мовленнєва 
творчість). 

2. Окрема діяльність. 
3. Кожну підгрупу залучено до різних видів діяльності з різним 

змістом (робота фахівців). 
Успіх під час проведення занять в різновіковій групі залежить 

від наявності роздаткового методичного матеріалу. Вихователь має 
постійно поповнювати і розширювати свій міні-методкабінет. 
Наприклад, для занять з формування елементарних математичних 
уявлень, педагог 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 мати зразки робіт для дітей різного віку для розглядання 
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візерунку чи композиції та як унаочнення до пояснення педагога. 
Розглянувши з дітьми такі зразки, вихователь повинен їх, щоб діти 
не копіювали, а малювали самостійно, розвивали пам'ять, уяву, 
творчість. Необхідний і роздатковий дидактичний матеріал для 
навчання старших дошкільників грамоті. Це ілюстрації, предметні 
та сюжетні картинки, звукові лінійки, фішки для позначення 
звуків, демонстраційні та індивідуальні картинки - схеми для 
звукового аналізу слів тощо. Наочний дидактичний матеріал має 
велике значення для роботи з дітьми, бо дає можливість 
підтримувати увагу та працездатність дошкільників, а головне - 
дозволяє педагогу в будь-який момент заняття дати тій чи іншій 
підгрупі завдання для самостійного виконання. 

Розвиток мови дітей у перші роки життя - важливе завдання 
виховання, оскільки оволодіння рідною мовою тісно пов'язане з 
розвитком свідомості дитини, з пізнанням нею навколишнього 
світу, тобто розумовим її розвитком. 

Мова відіграє вирішальну роль у формуванні психічної 
діяльності дитини. Під впливом мови вдосконалюються її відчуття і 
сприймання. 

У спільній діяльності зі старшими дітьми, завдяки 
наслідуванню молодшими дошкільниками мови старших, у малюків 
починає швидкими темпами розвиватися мова: вони засвоюють її 
основні звороти і форми, збільшують свій словниковий запас, 
удосконалюють звуковимову і граматичну правильність мовлення. 
Тому найсприятливіші умови для наслідування мови старших 
створюються в різновікових групах. 

На кожному занятті вихователь повинен намагатися 
використати якнайчастіше віршоване слово, загадку, прислів'я, щоб 
заняття було не лише цікавим, а й спрямованим на збагачення 
словника дітей. 

Розвиток мовлення дітей педагог має здійснювати не лише на 
заняттях, а й у повсякденній діяльності, під час режимних 
моментів, адже це дає широкі можливості для спілкування 
молодших дошкільників зі старшими дітьми. Вихователь повинен 
спрямовувати молодших дітей на таке спілкування. Якщо дитина 
звертається з запитанням до вихователя, то в окремих випадках 
вона може молодшого відіслати з цим запитанням до старшої 
дитини: "А ти підійди, будь ласка, до Валі і запитай..." або: "Підійди, 
будь ласка, до Владика і попроси: "Владику, розстібни, будь ласка, 
мені ґудзики." А так як малюки забувають вживати такі слова, як 
"будь ласка", "дякую", "вибач", "доброго ранку", "до побачення", то 
таке спілкування дає можливість для засвоєння ввічливих форм 
мови молодшими дітьми. А за завданням вихователя діти старшої 
підгрупи можуть нагадувати меншим про потребу вживання 
ввічливих слів при кожній нагоді. Коли діти старшої підгрупи 
допускають окремі помилки в мові, то вихователь негайно 
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виправляє їх в присутності молодших дітей, бо їх можуть 
наслідувати малюки. Наприклад: "Юро, ось так розстібни 
пуговички" – каже дитина, а вихователь виправляє: "Ґудзики 
правильно казати, ґудзики. Повтори, Владику, і навчи Юру, як слід 
говорити". 

У вільний від занять час слід доручати окремим дітям старшої 
підгрупи розповісти молодшим казку, прочитати вірш напам'ять, 
пояснити ілюстрації в книжці, тобто створювати умови для мовної 
активності старших дошкільників, розвитку їхньої зв'язної мови. 

Заняття з розділу програми "Мовленнєве спілкування" 
вихователь може проводити як з усією групою, але з різними 
завданнями для кожної вікової підгрупи, так і окремо з кожною 
підгрупою. З усією групою вихователь проводить такі заняття, як 
розгляд картин і розповіді за ними; читання деяких художніх 
оповідань і бесіда за їхнім змістом; розповідання казки; дидактичні 
ігри з іграшками і предметами; перегляд діафільму; екскурсії-
огляди; спостереження; показ театрів. А такі заняття, як творчі 
розповіді, словесні дидактичні ігри, етичні бесіди, читання і 
переказування художніх (програмних) творів, написання листів 
проводити тільки з дітьми старшої підгрупи, а заняття з навчання 
грамоти тільки з дітьми 6-го року життя. Заняття  з вивчення 
заучуванню віршів проводить як з усіма дітьми, так і окремо з 
кожною підгрупою. Об'єднувати найчастіше дітей тоді, коли 
молодшій 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 
складний за змістом і великий за розміром, то його вивчає 
вихователь окремо з кожною підгрупою. 

Заняття з формування у дітей елементарних математичних 
уявлень вихователь проводить як фронтально з усією групою, але 
ставлячи різні програмові завдання для кожної вікової підгрупи, 
так і окремо з кожною віковою підгрупою дітей, якщо заняття 
включає в себе повідомлення дітям нових знань. Оскільки кількість 
занять з математики невелика, то фронтальних занять вихователь 
планує мало, а в основному це заняття з віковими підгрупами. Тому 
основна робота щодо закріплення знань дітей з математики 
відбувається під час індивідуальної роботи з дітьми та під час 
проведення дидактичних ігор. Цікаві розвиваючі ігри 
математичного напрямку з досвіду сім'ї Нікітівих, які працювали зі 
своїми дітьми з раннього віку і мали вражаючі результати: "Склади 
квадрат", "Рамки і вкладиші М. Монтессорі", "Таблиця сотні", 
"Дроби" та інші. 

Образотворче мистецтво має велике значення для всебічного 
розвитку дітей. В старшій різновіковій групі заняття з малювання, 
ліплення і аплікації вихователь проводить з дітьми 4—6 років 
одночасно. оскільки заняття з шестирічками з малювання потрібно 
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проводити відповідно до вимог програми частіше, то вихователь 
проводить заняття зі старшими, а для менших планує іншу 
діяльність. 

Підбір тем для занять вихователь здійснює за такими 
напрямками: 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'єм роботи. Наприклад, діти чотирьох 
років 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 наближені до натури, а в роботах старших 
повинно бути передано особливості форми і будови предмета, 
відображені різні відтінки кольору. Однакові предмети можуть бути 
зображені дітьми шляхом використання різних зображувальних 
матеріалів або різної техніки декоративного оформлення. 
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 
декоративної пташки з використанням наліплень, а діти шести 
років прикрашають виліплену пташку наліпленнями і заглибленим 
рельєфом. А в занятті з аплікації, "Запрошуємо на чай", молодша 
підгрупа вирізає предмети чайного сервізу по прямій (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 диференційовано для кожного віку. Так, при проведенні 
обстеження предмета старші діти можуть аналізувати його на 
відстані, а малятам дає можливість предмет обстежити ще й 
дотиковим способом. 

В кінці заняття вихователь залучає дітей кожної вікової 
підгрупи до оцінки й аналізу робіт не лише своїх, а й інших дітей 
групи. Взаємоаналіз і взаємооцінка мають велике виховне значення. 
Малюки, з цікавістю розглядаючи роботи старших товаришів, 
набувають певного досвіду у створенні образу. При цьому зростає 
як авторитет старших дітей, так і відповідальність під час 
виконання роботи. 

Заняття з фізичного виховання проводити можна з усією 
групою одночасно, але розділяючи дітей на підгрупи, під час 
виконання основних рухів. Під час таких занять конче необхідна 
допомога помічника, який буде стежити за правильністю 
виконання молодшими дітьми уже знайомого руху, а вихователь 
навчатиме старших дітей новому. В залежності від фізичного 
розвитку дитини, вихователь тимчасово може перевести слабшу 
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дитину із старшої підгрупи в меншу, чи навпаки. Під час 
виконання загальнорозвиваючих вправ слід збільшити дозування 
для старших або ускладнити вправи. А під час бігу діти біжать 
двома підгрупами в різних напрямках: старші по зовнішньому, а 
молодші по внутрішньому колу. Рухливу гру на занятті вихователь 
підбирає для обох підгруп, але з різним варіантом виконання, який 
відповідає віку дітей. Так, якщо гра з лазінням, то для чотирирічних 
дітей вона передбачає підлазання ("гра "Пожежники"). 

Особливе значення в розвитку дітей від двох до семи років 
мають творчі (рольові) ігри. Гра, як провідний вид діяльності 
дошкільнят, спрямовує на пізнання навколишнього світу у процесі 
відтворення повсякдення та праці людей. Для дітей сюжетно-
рольова гра це захоплююче заняття, яке разом з тим є важливим 
засобом виховання і розвитку малюка. Стимулюючи розвиток гри в 
різновіковій групі, вихователь враховує те, що дошкільнята вже 
мають певні ігрові навички, які сформувались у них поза 
дошкільним закладом. Але незважаючи на те, що у дітей 
накопичений достатній досвід для розвитку задуманої гри і 
сформований стійкий інтерес до неї, вони не завжди можуть 
самостійно розподілити ролі і розвинути сюжет гри. Тому 
вихователь в цьому випадку не дає вказівок як розпочати гру і як 
саме гратись, а лише допомагає дітям "оживити" уяву і розподілити 
ролі. Коли, наприклад, діти не можуть розвинути сюжет гри 
''Пошта", то вихователь за допомогою запитань відтворює в пам'яті 
дітей екскурсію на пошту, уточнюючи, хто працює там і що робить. 
Після цього в грі з'являються крім листоноші і приймальниці 
посилок, листів, телеграм, шофери з доставки пошти тощо. А при 
розподілі ролей між дітьми враховує інтереси і симпатії; вікові та 
індивідуальні особливості менших і старших дошкільнят; 
намагається задовольнити ігрові інтереси кожного з них, надаючи 
можливість проявити себе; може використати ігрову роль для 
самоствердження дитини в різновіковій групі. 

Для оптимізації ігрової діяльності дітей різного віку слід 
користуватися такими принципами: 

− правильна організація ігрової діяльності дітей різного 
віку як визначальна умова досягнення мети й результату гри; 

− послідовність (гру починають старші, трохи згодом до 
них приєднуються молодші); 

− одночасність (діти починають грати разом, через деякий 
час молодші закінчують, а старші продовжують); 

− кожна підгрупа грає у свою гру; 
− ігри однакові, але з різним програмовим змістом; 
− показ і пояснення здійснюють старші для молодших. 

Цікавий досвід Галини Кравець з м. Червонограда Львівської 
області з керування творчими іграми дітей, який представлений на 
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сторінках журналу "Дошкільне виховання" (2002, № 9, с. 20-21) у 
вигляді таблиці: 

Особливості організації ігрової  
діяльності дітей різного віку 

 

Компоненти гри Молодші дошкільнята Старші дошкільнята 

Сюжет Відображення трудових 
дій дорослих 

Відображення трудових 
дій дорослих та їхніх 
стосунків 

Кількість ролей 1-2 7-10 

Кількість гравців 1-2 1-2 або 5-10 
Тематика Побутова Побутова та соціальна 
Правила Не усвідомлюються Усвідомлюються 
Ігрові дії Одноманітні 3 жестами, словами 

Введення ігрових 
ситуацій 

Під керівництвом 
дорослого 

Самостійно та під 
керівництвом дорослого 

Створення нових 
ігрових ситуацій 

3 допомогою дорослого 3 допомогою дорослого 
та самостійно 

Об'єднання ігор Неможливе Можливе 
Використовувані 
предмети, 
іграшки 

Штучні Побутові та саморобні, 
предмети-замінники 

Тривалість гри Короткочасна Кілька днів 
Закінчення гри Несподіване Передбачуване 

 

Проведення багатьох "класичних" у дошкільному віці ігор 
("Лікарня", "Сім'я", "Дитячий садок" тощо) особливо ефективне з 
погляду виховання саме в різновіковій групі, бо за цих умов 
збігаються інтереси всіх дошкільнят і задовільняються інтереси і 
запити кожного. 

В. Сухомлинський влучно зазначив: "Народна педагогіка, яка 
знає чарівну силу праці, відкрила перед нами нові джерела виховної 
мудрості, невідомі в книжній педагогічній теорії. Ми переконалися, 
що тільки завдяки праці, у якій є і мозолі, і втома, людське серце 
стає чутливим, 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 з залучення дітей до 
праці. В різновіковій групі використовує трудові доручення, 
колективну працю, чергування. Так, трудові доручення – це 
конкретні завдання, які виконуються декількома дітьми чи однією 
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дитиною (індивідуальні і колективні доручення). Даючи такі 
доручення з виконання якоїсь певної роботи, вихователь повинен 
пояснити для чого це потрібно, тобто мотивує своє прохання: 
"Сашо, допоможи мені, будь ласка, прибрати іграшки, бо у нас 
такий безлад." Даючи доручення всім дітям, педагог враховує вікові 
особливості та індивідуальні можливості кожного. Колективну 
працю вихователь організовує як на вулиці, так і в приміщенні. У 
різну пору року це завдання, пов'язані з прибиранням на ігровому 
чи спортивному майданчиках, праця на огороді, квітнику, допомога 
двірнику тощо. У приміщенні це перш за все господарсько-побутова 
праця: складання іграшок, посібників, будівельного матеріалу; 
прибирання в шафах для одягу; підготовка матеріалів до занять 
тощо. Доручаючи вихованцям таку роботу, вихователь ставить за 
мету викликати у них бажання і вміння працювати в колективі, 
виховувати почуття відповідальності за спільну справу. 

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

− обов'язковий розподіл дітей на ланки, склад яких постійно 
змінюється; 

− зміст праці повинен бути знайомий дітям; 
− сформованість у дітей навичок роботи в колективі; 
− об'єднання дітей різновікової групи для колективної праці 

здійснювати тільки з урахуванням їхніх індивідуальних 
особливостей і усталених взаємовідносин. 

Програмою рекомендовано різні види чергувань: в їдальні, 
куточку природи, з підготовки до занять і прибирання матеріалів 
після закінчення роботи. Під час організації різних видів чергувань 
вихователь враховує ряд засад: 

• незалежно від кількісного співвідношення дітей різного віку, 
об’єднання дітей для чергувань вихователь здійснює після засвоєння 
кожним послідовності роботи за одним столом, оскільки за кожним 
столом зміст і об'єм роботи однакові (перш за все це стосується 
дітей середнього віку); 

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

• якщо діти середнього віку мають досвід чергувань у їдальні, 
то слід об'єднувати їх із старшими з початку року; 

• організовуючи чергування дітей чотирьох років, вихователь 
обов'язково закріплює за ними стіл, тим самим обмежуючи об'єм 
роботи. Старшим вихованцям він дає більший обсяг роботи і, крім 
того, доручає їм допомагати меншим дітям, які чергують разом з 
ними; 

• якщо дитина вперше виконує обов'язки чергового, то 
вихователь вчить його чергувати індивідуально, а набуті навички 
закріплюються під "керівництвом" кого-небудь із старших дітей. 
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Залучення дітей до посильної праці, до виконання нескладних 
трудових завдань може стати основою формування багатьох 
соціально-моральних якостей: бажання та вміння працювати, бути 
корисним комусь; поваги до людей праці, шанобливого ставлення 
до виготовленого ними; вміння долати труднощі й завдяки власним 
зусиллям досягти бажаних результатів; відчуття задоволення своєю 
роботою. 

У різновіковій групі діти зростають добрішими, вихованішими, 
адже старшим випадає турбуватися про молодших, а ті хочуть бути 
схожими на них. Вихователь при цьому діє опосередковано, 
передаючи малятам через старших дітей позитивні приклади 
міжлюдських стосунків у колективі, підключаючи механізми 
саморозвитку, власної активності самих дітей. А дотримання 
педагогом умов організації роботи у різновікових групах забезпечує 
необхідний рівень знань, умінь і навичок вихованців. 

 
 
 

Розвиток творчих здібностей особистості дитини 
в сучасній системі дошкільної освіти 

 

Сімон О.П., методист відділу 
дошкільної, початкової та 
спеціальної освіти Полтавського 
ОІППО імені М.В. Остроградського 

 

Проблеми розвитку дошкільної освіти на сучасному етапі 
характерні для проблем в системі освіти взагалі. Уже зараз 
окреслилась тенденція на швидкий вихід з етапу застою з 
орієнтацією на творчість як пріоритет, що незабаром буде основним 
в критеріях оцінки фахівців сучасного виробництва, освіти, науки. 
Зрозумілий скептицизм певної частини людей, але закони розвитку 
об'єктивні і можуть бути передбаченими. З погляду розвитку 
систем, етап застою обумовлений суперечностями, які виникають у 
процесі розвитку особистості і неминуче їх розв'язання приводить до 
якісно нового витка, орієнтованого на потреби підсистем і надсистем, 
що оточують суспільство. 

У зв'язку з цим, насамперед, зазнає змін мета діяльності 
педагога. Вона визначається як забезпечення такого характеру, який, 
сприяв би розвитку дитини, засвоєнню нею соціокультурного досвіду. 

Різноманітність форм взаємодії педагога і дітей створює умови 
для самореалізації і творчості кожного учасника освітнього процесу, 
дає можливість вихованцям реалізувати своє право на розвиток 
відповідно до своїх інтересів і здібностей, а також неодноразово 
застосовувати набуті знання і вміння в специфічно дитячих видах 
діяльності. 

Усім відомо, що гуманізм у вихованні забезпечується за умови 
пізнання основних закономірностей психічного розвитку не лише 
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особистості дитини, а й педагога, взаємозалежності та взаємовпливу 
їх внутрішніх світів, гармонізації їх потреб, інтересів і бажань. 
Спостереження свідчать, що відсутність усвідомленого розуміння суті 
та потреби педагогічної творчості, обмежений розвиток інтелекту 
педагога є справжнім гальмом у розвитку не лише його педагогічної 
майстерності і творчості, а й загального розвитку і творчих 
можливостей його вихованців і навпаки - здатність до 
гуманістичних способів поведінки емпатійних тенденцій вихователя 
просуває творчість дитини вперед. Педагог, якому не притаманний 
гуманізм, не може сприймати дитину як унікальну цілісну систему, 
що становить собою не щось дане наперед, а відкриту можливість 
зрозуміти та адекватно реалізувати ті чи інші особливості поведінки 
дитини. 

Важливою в контексті гуманістичної освіти є позиція щодо 
осмислення педагогами та реалізація в практику базових загально 
педагогічних принципів: 

− здійснення побудови освітнього процесу з пропозицій 
особистісно орієнтованого підходу; 

− спрямування гуманізації освіти через задоволення її базових 
потреб відповідно до соціокультурних норм; 

− здійснення вибору змісту та освітніх технологій з позиції 
урахування унікальності, індивідуальності кожної дитини. 

Зі зміною мети діяльності, базових загально методологічних 
принципів особливого значення набуває особистість педагога - 
динамічного, творчого, здатного виховати творчу особистість 
дошкільника. 

Повноцінна особистість формується протягом усього життя, 
однак дошкільний вік справедливо вважають періодом закладання 
міцного "фундаменту" і хоча в кожній клітині ще в період 
запліднення, запропоновано інформацію про спадковість та 
майбутній розвиток дитини, однак від дорослих значною мірою 
залежить становлення індивіда. 

Психолог Іван Петрович Кушнір підкреслював, що руки дитини 
як орган праці мають діяти й бути чимось зайнятими, щось 
творити. Адже "гулящі рученята" – шкідливі. Якщо вони не будують, 
то або руйнують, або ж лежать пасивно і не розвиваються. 

У випадку коли дорослі припустилися помилок у вихованні, 
коли вони щире спілкування з дитиною намагалися замінити 
телевізором, відео приставкою, комп'ютером, ігнорували 
особливості формування індивідуальності, важливо усвідомити ці 
втрати й дати їй відчути співчуття, увагу, ласку, любов, доброту, 
розуміння, яких їм так бракує. 

Український дослідник психології творчості В.Моляко серед 
компонентів творчих здібностей називає такі: оригінальність у 
рішеннях; пошуки нового; наполегливість у досягненні мети; 
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самокритичність та критичність; гнучкість мислення; сміливість та 
міцність; енергійність. 

Так, російський учений О.Лук відзначає важливість 
мотиваційного компоненту. На його думку, творчі здібності самі по 
собі не перетворюються у творчі звершення. Щоб отримати 
результат, досягти творчих звершень, необхідні бажання, воля та 
мотиваційна основа. 

Всесвітньо відомий педагог В.О.Сухомлинський вважав, що 
шляхи розвитку творчих здібностей проходять у грі. Гра – основний 
засіб всебічного розвитку дитини. Він писав: "У грі розкриваються 
творчі здібності особистості. Без гри не може бути повноцінного 
розвитку..." 

Доведено, що успішний розвиток творчих здібностей 
проходить у різноманітних видах зображувальної діяльності: 
ліпленні, малюванні, аплікації, конструюванні, художній праці - все 
це дає можливість дитині створити кожного разу нові малюнки, 
скульптури і декоративні композиції. 

Психологи, педагоги прийшли до висновку, що ранній 
розвиток творчих здібностей вже у переддошкільному та 
дошкільному дитинстві - є запорука майбутніх успіхів. 

Все це залучає дитину до світу культури, але одного бажання 
творити недостатньо. Дослідження шляхів формування творчості 
дало змогу визначити три основні етапи формування творчості 

По-перше, використання завдань вимагає від дітей первісної 
орієнтації в творчій діяльності. У цей період складається настанова 
на новий для них спосіб дій: склади знайди, придумай зміни. Діти 
діють сумісно з педагогами, реалізуючи себе в окремих випадках 
діяльності, застосовуючи елементи творчих дій. 

По-друге, завдяки використанню завдань, які викликають у 
дітей цілеспрямовані дії, дитина знаходиться в обставинах, які 
постійно змінюються і починає розуміти, що на підставі вже 
існуючого, створюються нові комбінації і це вдосконалює зроблене 
раніше. Виникає атмосфера сумісної творчості з дорослими, дитина 
отримує перше уявлення про те, що загальними зусиллями можна 
подарувати радість іншим. 

По-третє, виконання завдань, які передбачають самостійні дії. 
Ці завдання виявляють здібності кожної дитини, вона бачить і 
відчуває змогу застосування своєї продукції в житті (виставки 
дитячих малюнків, конкурси, дитячі концерти). 

На різних етапах формування дитячої творчості буде різним і 
якість творчих відносин, способів дій і наслідків. 

Звичайно, кожен із зазначених етапів творчих здібностей 
відіграє певну роль у процесі творчої діяльності. Однак більшість 
авторів у своїх дослідженнях як основу творчих здібностей 
виділяють інтелектуальний компонент. Інтелектуально-евристичні 
здібності називають творчими, у вузькому значенні слова 
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креативними. Саме вияв цих властивостей характеризує діяльність 
як творчу. 

Велику роль для розвитку творчого мислення дітей має 
оволодіння системним оператором або дев'ятиекранною схемою 
талановитого мислителя Г.С.Альтшуллера. Отже, дітям пропонується 
розв'язання винахідницьких завдань за допомогою ТРВЗ. Тобто, ці 
завдання являють собою фантастичні ситуації, які містять 
суперечність і потребують розв'язання 

Використання елементів ТРВЗ у ДНЗ допомагає дітям 
розв'язувати суперечності, які оточують їх у довкіллі, вчить 
знаходити вихід із складних життєвих ситуацій. Це дає змогу 
формувати діалектичне мислення дошкільника. 

Формування творчої особистості дитини потребує застосування 
у навчально-виховному процесі активних форм і методів навчання, 
які забезпечують розвиток творчого мислення, проблемного 
бачення, творчої уяви та фантазії. У період розвитку дитини 
посилюється взаємовплив мислення та уяви, цих необхідних 
компонентів творчості. ТРВЗ – це чудовий механізм для оптимізації 
методів навчально-виховної роботи з розвитку творчих здібностей 
дошкільників. ТРВЗ допомагає педагогічному колективу втілити 
принцип: "Кожній дитині – її індивідуальність". 

Як згадувалося вище, гра - найулюбленіша діяльність у дітей 
переддошкільного та дошкільного віку. Це їхній образ життя. Діти 
раннього та дошкільного віку виявляють інтерес до різноманітних 
ігор, із задоволенням грають у рухливі, творчі, режисерські, 
імітаційні, дидактичні ігри тощо. 

Саме через гру вихователь збагачує уявлення дітей про якості і 
властивості предметів, їх колір, форму, призначення, обізнану 
характеристику. Малюки одухотворяють іграшки, відображають 
нескладні сюжети подані послідовно, користуються предметами-
замінниками. У старших дошкільників в іграх-драматизаціях, 
сюжетно-рольових іграх, в інсценівках розвивається образне 
бачення, збагачується образна мова, діти навчаються передавати 
емоційний і фізичний стан образів, використовуючи міміку, 
пантоміміку: квітка, що розквітає, зміна пір року, переліт птахів, 
німе кіно тощо. У режисерських іграх при сюжетоскладанні діти 
фантазують, імітують, уявляють світ. 

Багато років у дошкільному навчальному закладі № 77 
м. Полтави працює методичне об'єднання "Гра - провідна діяльність 
дошкільників", де значна увага приділяється розвитку у 
дошкільників мовленнєвотворчих здібностей. 

Як наслідок комплексної багатопланової роботи підготовлені, 
узагальнені досвіди роботи педагогів, серед яких: "Природа як 
фактор мовленнєвого розвитку дітей в педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського" "Поетична творчість за В.О.Сухомлинським, — 
найвищий ступінь мовної культури". Поетична творчість кожному 
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доступна, вона не є привілеєм обдарованих. Поетична творчість 
забезпечує людину. В зв'язку з цим дуже важливо, щоб цю тонку 
сферу творчості виховати у кожної дитини, дати їй радість 
поетичного натхнення. В.О.Сухомлинський наголошував: "Вивчайте 
емоційну вихованість своїх дітей!". Так діють педагоги ясел-садків 
№ 37 (завід. Кирочок Н.С.), № 41 (завід. Крупська Н.Ю.) м. Полтави. 

Одним з найтонших і найінтимніших гуманістичних шляхів 
виховання у В.Сухомлинського є метод впливу на особистість. 

Використані Василем Олександровичем у "школі радості" 
педагогічні впливи на духовний світ дітей перетворювалися для 
малечі на неповторний стиль і спосіб життя. У такій атмосфері юна 
особистість охоче самовиражається, творчо саморозвивається. 

Розвиток творчих здібностей дітей в НВК № 3, ДНЗ № 37, 41, 
59 (Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів), № 80 
м. Полтави, Решетилівському яслах-садку "Ромашка", Зіньківському 
№ 2, дошкільних закладах Полтавського району та інших 
передбачена творча діяльність у найрізноманітніших напрямках. Ця 
робота охоплює всі сфери взаємної діяльності дитини з педагогами, 
спілкування з ровесниками, з просторово-розвиваючим 
середовищем, довкіллям. Все це співвідноситься з основною метою 
формування особистості дошкільника — соціалізації його в 
навколишньому світі. Повноцінне проживання дитиною її 
життєдіяльності, а не підготовка до чогось, що повинно відбуватися 
у майбутньому. Тільки в таких умовах дитина живе повноцінним 
життям, тільки тоді можна розвивати її творчий потенціал. Вміння 
поєднати в роботі програмовий матеріал і розвивати творчість може 
той педагог, який сам проявляє творчість у своїй діяльності. Саме 
так працює завідувачка ДНЗ № 64 м. Кременчука Кузьміна Зоя 
Володимирівна, колектив ясел-садка № 2 м. Зінькова (завід. 
Сімон Ю.М.), № 80 м. Полтави (завід. Запорожченко Л.О.). У 
дошкільних закладах працюють гуртки за інтересами, які 
ґрунтуються на співтворчості вихователя та дитини. При цьому 
педагоги збагачують динаміку розвитку творчих здібностей. 
Педагоги цих дошкільних закладів на чолі з керівниками вміють 
оригінально мислити, здатні до імпровізації і тонко відчувають 
внутрішній світ дитини. При цьому вони вивчають сім'ю і 
працюють у тісному контакті з нею. У цьому напрямку ефективно 
працюють педагоги НВК № 3 (дир. Буг Л.В.), № 10 
(дир. Джупій Н.Ю.). 

Гуртки реалізують самостійні завдання, мають свій 
перспективний план роботи, використовують свої специфічні 
методи роботи з дітьми. Для активізації творчої діяльності дітей у 
гуртках проводяться нетрадиційні форми занять, конкурси дитячої 
творчості, виставки, ярмарки, аукціони, фестивалі тощо. 

У співпраці з родинами педагоги дошкільних навчальних 
закладів намагаються, щоб робота у напрямку розвивального, 
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творчого навчання і виховання дітей була спрямована на 
виховання творчої, гармонійної особистості, яка має змогу не тільки 
засвоїти попередній досвід людства, а і буде свідомо ставитися до 
отримання знань, тобто набувати їх. 

Перш за все у співпраці з сім'єю необхідно надавати їй 
допомогу в усвідомленні сучасної гуманістичної ідеї та орієнтирів, 
що ґрунтуються на повазі до особистості дитини, турботи про її 
всебічний розвиток. Такий підхід передбачає сприйняття дитини як 
унікальної особистості, визначення її прав, ставлення до неї, як до 
суб'єкта з власними потребами та можливостями. Чудово з великим, 
творчим піднесенням демонстрували свої досягнення на тижневику 
педмайстерності м. Полтави дошкільні навчальні заклади № 41 
"Гніздечко", № 80 "Червона гвоздика", НВК № 3, № 10 тощо. З яким 
задоволенням діти працювали під час проведення заходів у садку-
яслах № 41, а саме: інтегровано-тематичного заняття "Вплив 
художнього слова на духовний розвиток дитини", "Що таке щастя?", 
"Добро очима дітей". 

Таким чином, спільна діяльність педагогів дошкільних закладів 
з родинами в напрямку формування, виховання творчих здібностей 
у дітей сприятиме зміцненню духовного та фізичного здоров'я 
дошкільнят, а також розвиткові творчих нахилів та мовлення. 

 
 

Ідеологія гендерного виховання дитини дошкільника 
 

Жовнір О., вихователь-методист 
ДНЗ № 12 м. Полтави 

 

У коментарі до Базового компонента дошкільної освіти в 
Україні наголошується: «Формування базису особистісної культури 
не можливе без своєчасного становлення механізмів статевої 
диференціації та ідентифікації» [2]. Нові трансформаційні процеси у 
світовій спільноті й у нашій державі, початок ери повноправності 
буття жінки і чоловіка потребують глибшого осмислення соціально-
психологічних механізмів набуття дитиною гендерної ідентичності, 
як передумови повноцінної реалізації Я. "Формування уявлень 
людини про стать, про статево-рольові взаємини", соціокультуру 
статі (гендер), її статева ідентифікація розпочинаються з періоду 
дошкільного дитинства.  

Перший крик дитини… І перше радісно-тривожне запитання 
мами: «Хто в мене, хлопчик чи дівчинка?» 

Ми розуміємо, що від того, буде цей малюк хлопчиком чи 
дівчинкою, залежить, як складеться його життя. 

Але ось дитя народилось. Нарешті всі рідні, друзі і знайомі вже 
знають хто це син чи дочка, пристрасті втихли і почалося сповнене 
турботи життя, котре, здавалося б, мало ще залежить від того, якої 
статі дитина. А можливо й дійсно стать малюка до якогось віку не 
має значення, і хлопчики розвиваються так само, як і дівчатка? 
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Записуючи біотоки мозку в немовлят, вчені переконалися, що 
мозок хлопчиків і дівчаток вже в цьому ніжному віці працює 
неоднаково, й у більшості випадків, проаналізувавши взаємодії 
електричних потенціалів різних ділянок кори мозку, ми можемо, 
навіть не розглядаючи їх, з великою вірогідністю сказати якої статі 
ця дитина. Але ж вони тільки-но народилися! І дорослі так мало 
встигли дати їм, ще майже не почали їх виховувати, а вони вже 
різні. Їхній мозок готовий вбирати інформацію, готовий сприймати 
й аналізувати усе, що його оточує, а вже на першому місяці життя 
процеси сприймання й аналізу інформації і хлопчиком і дівчинкою 
значно різняться. Зрозуміло, що хлопчика і дівчинку в жодному разі 
не можна виховувати однаково. Вони по-різному дивляться і 
бачать, слухають і чують, по-різному говорять і мовчать, відчувають 
і переживають. І завдання батьків і педагогів є в тому, що б 
зрозуміти і прийняти наших хлопчиків і дівчаток такими, як вони є, 
якими створила їх природа: різними і по-своєму прекрасними, з 
притаманними їм першочерговими цінностями: самодостатністю, 
особистісним зростанням, креативністю. 

Зміна традиційних поглядів на природу розвитку дитини 
дошкільника – характерна риса сучасності. З об’єкта формування, 
точки застосування однобічних впливів дитина поступово 
перетворюється на суб’єкт саморозвитку, володаря неповторної 
індивідуальності. Розвиток внутрішнього світу майбутніх чоловіка і 
жінки поступово стає першочерговою цінністю. І в цьому основним 
засобом виступає особистісно–орієнтована, демократичного типу, 
модель педагогічного впливу на дошкільнят. Гендерна демократія 
можлива за умови належного виховання хлопчиків і дівчаток, їхньої 
орієнтації на партнерство та взаємозамінність у виконанні сімейних 
та соціальних ролей. На моє глибоке переконання: основа 
майбутньої особистості закладається в ранньому дитинстві. Знання 
та вміння, набуті в дитинстві, - це коріння. Чим воно міцніше, тим 
впевненіше почувається людина в житті. 

Розробка оптимальних моделей розвитку дошкільнят, в тому 
числі і гендерного виховання, характеризує сучасну освіту в Україні 
та Європі. Слід зазначити, представники різних наукових шкіл 
поділяють думку про те, що гендерні уявлення дітей залежать від 
змісту навчання в суспільстві, в якому вони живуть [3]. Мета освіти, 
закладена в Базовому компоненті дошкільної освіти, у чинних 
загальнодидактичних програмах, орієнтована передусім на 
андрогенність виховання, що означає: кожна дитина незалежно від 
статі має право радісно, щасливо, повноцінно пізнавати, 
досліджувати навколишній світ. А це дозволяє здійснити тільки 
дотримання гуманістичної концепції сучасної дошкільної освіти, 
принципів рівності для хлопчиків та дівчаток. Яка ж може бути 
нерівність? Запитаєте ви. Ми однаково любимо і виховуємо і 
дівчаток, і хлопчиків. Формуємо у них статево рольові функції, 
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статево типізовану поведінку. Яким чином? Дослідження кандидата 
психологічних наук, директора Центру гендерних студій 
Тернопільського НПУ Оксани Кікінежді свідчать, що більшість 
(приблизно 76%) вихователів дитсадків перебувають під впливом 
традиційних поглядів. Вони рідко заохочують дітей гратися 
статевоневідповідними іграшками, повсякчас нав'язуючи статеві 
стереотипи: «дівчатка цього не роблять», «ти ж хлопчик, а не дівчинка...» 
не завжди звертають увагу на статевий сепаратизм дітей в іграх, 
заняттях, спілкуванні; не часто обговорюють із хлопчиками й 
дівчатками проблеми поведінки (етичні, психологічні, соціальні), які 
стосуються рівності та взаємозамінності їхніх ролей у сім’ї та 
суспільстві. 

На процес соціалізації дитини відчутно впливають образи чоловіків 
та жінок, представлені в літературі, оскільки формують свідомі чи 
підсвідомі установки на правильну, підтримувану, схвалювану чи 
неправильну поведінку. Гендерна експертиза текстів (підручників, 
посібників, дитячих літературних творів, мультфільмів, кінофільмів) 
базується на контент-аналізі тексту на певних критеріях. Вони 
включають порівняльний аналіз частоти зображень статей у цілому й у 
тих чи інших видах діяльності, соціальних та сімейних ролях. 

Частота вживання певних смислових категорій слугує ідеальним 
засобом підтримки чи нав’язування певних моделей статево рольової 
поведінки. 

Пізнаючи світ, діти мають постійно пересвідчуватися, що не існує 
видів занять, професій, які б підходили тільки чоловікам або тільки 
жінкам. Тому не має бути поділу на дівоче та хлоп'яче в іграх, 
трудових уміннях, навичках, пізнавальних інтересах тощо. Варто 
вчитися всього, що цікавить, без огляду на статеву належність. 
Наприклад, і хлопчики, і дівчатка вчаться вишивати, пришивати 
ґудзики, хлопчики ліплять вареники, а дівчатка щось майструють тощо. 
Добре, коли дорослі, передусім батьки та вихователі, роз'яснюють 
дітям неправомірність традиційних вимог до їхньої поведінки, 
вчать протистояти їм, самостійно шукати відповідь на питання з 
відомого всім дитячого віршика «Що таке добре?» 

Рівноправність у виховному процесі передбачає:  
- однакові педагогічні вимоги, тон і зміст звертання до хлопчиків і 

дівчаток; 
- статево нейтральні вимоги до дотримання правил культурної 

поведінки, уникнення нав’язування стереотипів на кшталт: «хлопчикам 
(дівчаткам) не личить...»; 

- орієнтацію на індивідуальний розвиток дитини, її здібності, 
уподобання, можливості оволодіння універсальними вміннями та 
навичками незалежно від статі; 

- заохочення дітей до спільних занять, ігор, видів діяльності, 
уникнення статевого сепаратизму в спілкуванні; 
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- однаковий доступ та заохочення дітей до користування різними 
іграшками, спортивним інвентарем, приладдям; 

- обговорення з дітьми проблем взаємних статей, наголошення на 
їхній рівності та взаємозамінності в сім'ї та суспільстві; 

- привернення уваги вихованців до реклами, дитячих часописів, 
ілюстрованих матеріалів, які нав’язують традиційні стереотипи, статеві 
ролі чоловіків та жінок; 

- демонстрування вихователями андрогінних рис, уникнення 
статево-типізованих моделей поведінки [3]. 

У нашому дошкільному закладі питанню гендерної освіти, 
статевого виховання приділяється велика увага. Зміст дидактичних 
та виховних установок, якими користуються педагоги закладу є 
орієнтиром для розвитку гендерної свідомості хлопчиків і дівчаток 
дитсадка «Ведмежатко». Методика організації навчально-виховного 
процесу спрямована на утвердження ідеології гендерного 
рівноправ’я. У Германа Броха в новелі «Офелія» є слова, які дуже 
співзвучні з нашими думками, з принципами які сповідують педагоги 
нашого дошкільного закладу у розв'язанні проблем статевого виховання 
дошкільників: «Так виростає дитина - вона неодмінно стане 
прекрасною і доброю, якщо не знайдеться той, хто цьому 
перешкодить». Простіше кажучи в питанні виховання, а зокрема такого 
складного підрозділу як гендерне виховання для педагогів та батьків 
повинна незаперечною бути заповідь «Не зашкодь». 

Робота з дітьми за нормами статевої поведінки та культури між 
статевих відносин відбувається у моральному, етичному, правовому, 
гігієнічному планах. Широко використовується народна педагогіка, 
народні традиції, обряди, адже народна мудрість стверджує красу 
взаємин чоловіка і жінки. Формування статево рольових функцій у дітей 
3-6 років життя є провідним напрямом роботи педагогів нашого 
закладу. Основним правилом у розв'язанні цих завдань є поступовість, 
послідовність, цілеспрямованість підготовки дошкільника до щасливого 
сімейного життя. Змалку слід готувати дівчинку до виконання 
обов'язків матері, господині, хлопчика захисника, опори. Але 
зважаючи на концептуальні засади гендерного виховання не слід 
відкидати та розмежовувати обов'язки чоловіка і жінки, тому що не 
повинно бути таких трудових відносин, щоб дівчатка обслуговували 
хлопчиків і звикали до ролі домогосподарки. Те, що треба робити в 
домашньому господарстві, однаково вміло й старанно мають робити 
чоловіки і жінки. А взагалі ніщо так не навчить краще не заохотить 
дитину, як власний приклад дорослих, особливо тата і мами, близьких 
для дитини людей. І обов'язково необхідною умовою розв'язання 
проблем статевого виховання є взаємодія з родиною. Для цього 
доречним з нашого досвіду роботи є зустрічі в «Сімейному ліцеї», 
скринька запитань і відповідей, бібліотечка батьківської швидкої 
допомоги, родинні газети і журнали тощо. 
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Слід зазначити, що гурткова робота в закладі побудована 
таким чином, що кожен гурток має як інтелектуальне, так і 
гендерне спрямування. І назви «Господарочка», «Умілі рученята», 
«Татові помічники» говорять самі за себе. Проте гуртківці зовсім не 
одностатеві угрупування. Хоч тематика роботи гуртків розрахована 
переважно на одну стать, існують спільні заняття, 
взаємовідвідування, обмін за бажанням, що є цікавими засобами 
рівноправної гендерно-демократичної моделі виховання 
дошкільнят.  

Робота з гендерного виховання дошкільнят в ПДНЗ № 12 
«Ведмежатко» ведеться протягом багатьох років системно і 
планомірно. Як наслідок клопіткої праці педагогічного колективу у 
видавництві «Ліпс» виходить програмово-методичний посібник 
«Статеве виховання дітей дошкільного віку» (за редакцією О. 
Чернової, автори упорядники Фіяло Т.І., Чернова О.С.), який 
рекомендований Міністерством освіти і науки України. Основою 
посібника є авторська програма «Паростки життя», яка спрямована 
на статеве виховання дошкільнят. Крім програми «Паростки життя» до 
нього ввійшли розробки конспектів занять педагогів дошкільного 
закладу, авторські підбірки матеріалів для здійснення статевого 
виховання дошкільників, матеріали для батьків з даної тематики. 
Заслуговують на увагу підбірка художньої літератури, веселки, усна 
народна творчість, проблемні морально-етичні ситуації, які можна 
використовувати в навчально-виховній та індивідуальній роботі з 
дошкільниками. У посібнику вміщені розробки занять за методикою 
М. Єфименка, еротична гімнастика. 

На допомогу керівникам гуртків надруковані плани роботи 
гуртків «Умілі рученята» для хлопців та «Господарочка» для дівчаток. До 
вашої уваги в програмово-методичному посібнику вміщені матеріали 
для бесід з дітьми за книгою Г. Юдіна «Главное чудо света» та авторські 
казки, створені педагогами «Ведмежатка». 

Програмово-методичний посібник «Статеве виховання дітей 
дошкільного віку» використовують у своїй роботі педагоги 
дошкільних закладів м. Полтави, іде активна співпраця та розробка 
нових ідей гендерного виховання дошкільників. 

Аналіз впливу роботи за авторською програмою «Паростки життя» 
на усвідомлення дитиною морально-етичних норм, який проводиться 
в нашому дошкільному закладі в кожній групі вкінці навчального року, 
здійснюється з огляду на три структурні компоненти, а саме: 
аналізуючи емоційно-мотиваційний компонент, слід відмітити 
підвищення рівня емпатійних здібностей як у хлопчиків, так і у дівчаток. 
Позитивним є те, що 90 % дівчаток і 82 % хлопчиків старшого 
дошкільного віку уміють орієнтуватись на почуття, емоційний стан своїх 
товаришів обох статей, а також розуміють власний емоційний стан, 
причини його виникнення. Коригують його з допомогою дорослого. 
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Радує взаємне позитивне сприймання як хлопчиками гак і 
дівчатками довкілля і себе в ньому. 

Проводячи аналіз когнітивного компоненту культури поведінки 
та сформованості морально-етичних норм, нами виявлена порівняно 
висока, 98 % у дівчаток та 94 % у хлопчиків, наявність знань і уявлень 
про себе як особистість, однолітків, друзів, представників родини, 
близького оточення дітей. Це сприяє формуванню гуманістичних 
якостей особистості хлопчика і дівчинки. Багато уваги в навчально-
виховному процесі вихователі нашого закладу приділяють формуванню 
практичного компоненту морально-етичного виховання, що повністю 
відповідає такому напрямку програми як ознайомлення з нормами 
статевої поведінки та культурою між статевих відносин. 

Більшість дівчаток та хлопчиків демонструють здатність 
коригувати власну поведінку відповідно до конкретних умов, 
узгоджуючи її з поведінкою своїх друзів через самопорівняння, а 
також потребу шукати й уміння знаходити елементарні відповідні 
статево-рольовій функціональній належності позитивні форми 
поводження з обома статями. 

Спілкуючись з дітьми в питанні вибору представників 
протилежної статі, нами відмічено, що вони орієнтуються на статево 
типізовані якості. Зокрема, хлопчикам подобаються такі якості 
дівчаток, як зовнішня привабливість, ніжність, ласкавість, доброта 
(«ділиться іграшками, придумує цікаві ігри, чемна, не б'ється») тощо. 
Дівчатка ж найбільш цінують у хлопчиків розум, сміливість, зовнішню 
привабливість, фізичні якості (спритність, швидкість), те, що «хлопчики 
захищають дівчаток» тощо. 

У підсумку, декілька слів про результативність роботи за 
авторською програмою «Паростки життя» в світлі гендерного 
підходу. Оцінка представників обох статей ґрунтується на тому, 
чого вони досягли, які людські властивості демонструють поза 
статевою належністю, тобто усвідомлення дитиною морально-
етичних норм.  

На наше глибоке переконання робота за програмою «Паростки 
життя» сприяє позитивному емоційно–культурному зростанню дитячої 
особистості на етапі дошкільного дитинства, сприяє втіленню нової 
ідеології гендерного виховання, заохочує особистісний підхід до 
дитини, індивідуалізований розвиток незалежно від її статевої 
належності. 
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Тепер уже всім відомо, що для виховання дитини, як і для її 
навчання, конче потрібно знати дитину, розуміти її духові нахили, її 
темперамент, фізичний склад організму. Донедавна дитина 
розглядалася як недокінчений, ще не цілком розвинений образ 
дорослої людини. Але психологічні дослідження останніх років 
упевнили педагогів, що дитина — це зовсім окремий фізичний і 
духовий організм, довели необхідне утворення окремої науки, що 
досліджує дитячу душу, виробляє окремі методи для здійснення 
наукового дослідження. Наукові праці переконали педагогів, що 
кожна дитина дуже відрізняється від дорослої людини, що існують 
загальні типи дітей і разом з цим – велика різниця між дітьми. Тому 
відмінну індивідуальність дітей треба враховувати кожному 
вчителеві, кожному вихователю і просто кожній дорослій людині. 

Довгий час педагогіка була в своїй основі теоретичною, 
сучасна, – навпаки, ґрунтується на живих спостереженнях, на 
експериментах. Навіть видатні педагоги минулого – Фребель, 
Песталоцці – помилялися, не знаючи дитячої психіки. Сучасна 
експериментальна педагогіка своїми практичними висновками 
допомагає кожному вихователю свідомо використовувати той чи 
інший метод виховання. Це дає йому деяку самостійність: він уже 
не заручник тих чи інших приписів керівництва або теоретичних 
вказівок певної книги з теорії педагогіки – він має перед собою 
живий колектив учнів, яких він знає, і усвідомлює, як керувати 
їхніми духовими силами. Учні теж не були незалежні й самостійні у 
виявленні своїх думок, як нині. Щоб зрозуміти дитину, 
використовують найрізноманітніші способи – спостереження, 
експерименти, ведуть щоденники, проводять анкетування, 
записують і вивчають спогади про дитинство власне і старших 
людей, вивчають типи дітей через твори видатних письменників. 
Будь-який емпіричний дослід перш за все ґрунтується на 
спостереженні. Для наукової праці спостереження повинно бути 
систематичним і давати відповідь на те питання, що має бути 
розв'язане. Спостереження повинні бути цілком об'єктивними, і 
записувати їх слід по можливості безпосередньо. Через те, що вони 
проводяться планомірно, для певності висновків їх можна 
повторювати в цілком однакових умовах. Спостереження за дітьми 
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не дуже легко проводити, так само, як не легко й розумітися в них, 
бо психологія дитини цілком відмінна від психології дорослих; крім 
того, настрої дитини дуже мінливі, засоби до висловлювання їх ще 
досить невиразні, через що і прості спостереження за дітьми 
вимагають від тих, хто їх проводить, деякої психологічної наукової 
підготовки, абсолютної об'єктивності, щоб як-небудь не підвести 
дитину під вплив сугестії щодо педагогічного експерименту. 

Експеримент — це особливе спостереження, здійснене в 
певних витворених науково умовах, яке відрізняється від 
звичайного спостереження ще тим, що останнє носить випадковий 
характер, і щоб його повторити, треба часом дуже довго чекати, а 
експеримент здійснюється з волі експериментатора, який може 
міняти умови, щоб поширити своє спостереження. Для 
експерименту беруть прості явища — процеси пам'яті, гостроту 
сприймання, втому дітей. Вундт дає чимало практичних вказівок 
щодо проведення експериментів, усі вони вимагають великої уваги 
від самого експериментатора. Здобуті наукою вказівки дають нам 
змогу знати, чого триматися в наших заходах з кожною дитиною, 
знати обсяг її сил і, головне, знати, коли вона потребує нашої 
допомоги. 

Головне завдання виховання — це формування характеру. 
Людину ми найбільш цінуємо не за її знання, а за її характер, - який 
найбільше важить у відносинах людей між собою, дає змогу 
осягнути найвищі моральні якості. 

З тієї миті, як дитина потрапляє в групу ровесників, її 
індивідуальний розвиток уже не можна розглядати і вивчати поза 
взаєминами з іншими членами групи. Саме на основі досвіду 
спілкування з ровесниками формуються моральні якості 
підростаючої особистості, насамперед ті, які визначають її 
ставлення до людей. 

Хоча групу дошкільного закладу лише умовно можна 
вважати колективом, проте навіть у ній наявні великі потенційні 
можливості для розвитку дітей на основі доступних їм моральних 
норм і правил. Цьому сприяють сталий склад груп протягом 
кількох років, сталість педагогічних вимог, які спрямовують і 
координують взаємини, щоденна організація спілкування та 
спільної діяльності дошкільників. 

У згуртованому колективі, який живе змістовним і 
повноцінним життям, діти набувають позитивного соціального 
досвіду взаємодії, проймаються спільними почуттями і 
переживаннями ще задовго до того, як починають усвідомлювати 
високі моральні принципи. 

У даній роботі розглядаються особливості формування 
взаємин дітей дошкільного віку, а саме методи виховання 
взаємодопомоги, досліджуються прийоми педагогічного 
керівництва взаєминами дітей різних вікових груп в різних видах 
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їх спільної діяльності — ігрової, продуктивної, трудової, 
наголошується на необхідність створення в дитячому колективі 
атмосфери, пройнятої духом доброзичливості і взаємодопомоги, 
турботливого ставлення дітей одне до одного. 

Значне місце відведено змісту роботи вихователя, спрямованої 
на розвиток у дошкільників доброзичливого ставлення до 
товаришів у групі, взаємодопомоги, в основі якої лежить прин-
цип систематичного виховного впливу на емоційну сферу дитини, 
розкривається значення сімейного виховання у формуванні в дітей 
позитивної спрямованості на ровесників. 

Аналіз роботи дошкільних закладів свідчить про те, що не всі 
вихователі приділяють достатню увагу формуванню позитивних 
взаємин дітей у процесі їх повсякденного спілкування, часто 
пускають їх на «самоплив». Тоді в групі виникають стосунки, які 
не лише гальмують розвиток у дошкільників доброзичливого 
ставлення до своїх товаришів, а навіть породжують відверто 
неприязні прояви щодо однолітків — черствість, байдужість, 
приниження гідності іншого тощо. 

Висвітлення питань, які розкривають шляхи формування 
позитивних взаємовідносин дітей, має важливе значення для 
педагогічної практики, зокрема поліпшення виховного процесу в 
дошкільному закладі. 

Великого значення у моральному вихованні молодших 
дошкільників набувають рухливі ігри, що стають різноманітнішими 
за руховими завданнями та сюжетом порівняно з попередньою 
віковою групою. Діти вже значно більше знають про тварин, птахів, 
уміють зображувати рухи і звички деяких з них, краще й вільніше 
орієнтуються в просторі. І все це позитивно позначається на їхній 
руховій активності, спритності тощо. З'являється і більший інтерес 
до ровесників. Діти вже навіть дають оцінку рухових умінь 
товаришів. 

У рухливих іграх можна об'єднати не лише невеликі підгрупи, а 
й усю групу дітей: ходити, бігати один за одним, по одному, парами 
тощо. 

Педагог весь час тримає в полі зору всіх дітей, домагається 
злагодженості в їхніх діях, самостійності в організації ігор, учить 
поступатися, допомагати одне одному, ділитися атрибутами, 
іграшками. Особливої уваги під час проведення рухливих ігор 
потребують фізично ослаблені діти. Лагідним і тактовним 
звертанням до них вихователь може викликати у своїх вихованців 
доброзичливе, товариське ставлення до слабших, бажання навчити 
правильно виконувати рухи. Звичайно, способи допомоги іншому, в 
молодших дошкільників ще примітивні, проте у виховному плані 
важлива сама наявність бажання допомогти однолітку. 

Під час проведення рухливих ігор у цій віковій групі велике 
значення має використання різного обладнання (шнурів, кубів, лав, 
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обручів, дуг). Це потрібно для ускладнення рухових завдань, 
підвищення й тривалого збереження інтересу дітей до них, а, крім 
того, для розширення взаємодії учасників гри в її ході та під час 
підготовки Діти встановлюють обручі-будиночки, погоджуючи і 
обговорюючи місце їх розміщення, разом рівненько натягуючи 
шнурок-рівчачок тощо. 

Для виховання у малят уміння виконувати спільні доручення 
доцільно використовувати такий, наприклад, прийом: після 
закінчення гри доручити кільком дітям зібрати обладнання й 
поставити його на місце. Можна об'єднати цим завданням дітей, які 
часто конфліктують між собою в повсякденному спілкуванні. У 
таких ситуаціях, виконуючи під наглядом дорослого його 
доручення, малята, як правило, діють злагоджено й дружно. 

Рухливі ігри, рекомендовані програмою для дітей другої 
молодшої групи, сприяють згуртуванню малят, вихованню у них 
ввічливості та приязного ставлення одне до одного. Так, гру 
“Знайди будиночок” можна ускладнити, запропонувавши дітям за 
сигналом вихователя ховатися не кожному у свій будиночок, а по 
двоє-троє в одному. Щоб кілька малят могли поміститися в одному 
будиночку, їм треба подумати про інших: поміститися, відчуваючи 
при цьому певну незручність, запросити до себе дитину, яка 
залишилася без місця. 

Звичайно, вміння поводитися так не з'являється само собою, 
його треба виховувати послідовно, наполегливо, терпляче. Іноді 
вихователі, проводячи цю гру, не приділяють уваги такому, 
здавалося б, незначному моментові, що хтось з її учасників не встиг 
заховатися, бо для нього вистачило місця в будиночку. Деякі 
педагоги іноді навіть дорікають дитині за те, що вона, мовляв, була 
недостатньо спритною. Такий “аналіз” ситуації не сприятиме 
формуванню в дітей доброзичливого й привітного ставлення до 
ровесників, адже малятам не дається зразок того, як повинні 
повестися в подібних випадках справжні товариші. Якщо ж педагог 
попросить дітей в одному з будиночків трохи потіснитися й 
прийняти до себе товариша, то це, безумовно, буде уроком для всіх 
учасників гри. Добре коли вихователь не залишає поза увагою 
прояви дітьми турботи про інших, звертає на них увагу всіх малят. 
Дуже люблять діти хороводи. Ці ігри завжди супроводжуються 
віршованим текстом або пісеньками з характерними для народної 
творчості повторами. Діти швидко засвоюють їх, оскільки пісенний 
супровід значно полегшує виконання рухів та завдань. Усе це 
викликає в учасників хороводу піднесений емоційний настрій, який 
підсилює у них інтерес до гри, бажання продовжувати її, згуртовує 
дитячий колектив. Спостерігаючи за самостійними іграми дітей на 
майданчику, часто можна помітити таку картинку: кілька дівчаток і 
хлоп'ят, узявшись за руки, водять хоровод, якого вчора їх учила 
вихователька. Така самостійна гра може тривати досить довго. 
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Підсумовуючи значення ігрової діяльності для виховання 
доброзичливих взаємин та взаємодопомоги молодших дошкільників, 
зазначимо, що в процесі спілкування малят можна з успіхом 
використовувати сукупність усіх видів ігор, оскільки кожна, з них, 
як слушно зазначала О.П. Усова, має відповідний зміст і робить у 
життя дітей певний внесок. 

У педагогічній науці та практиці суспільного дошкільного 
виховання великого значення надається організації спільної 
діяльності дітей як важливому засобу формування в них 
початків колективістських взаємин, які є метою і водночас 
умовою комуністичного виховання підростаючого покоління. 

Спостереження показують, що залучення дитини до роботи 
разом з ровесниками допомагає їй відчути й зрозуміти 
необхідність виконувати загальноприйняті норми та правила 
взаємодії, формує вміння підпорядковувати свої особисті цілі й 
наміри груповим заради успіху загальної справи. Правильно 
організована спільна діяльність дітей сприяє тому, що вони 
поступово навчаються поважати товаришів, розуміти їхні 
бажання, інтереси, вболівати не лише за свою частку праці, а й 
за роботу своїх товаришів та її кінцевий результат. Під час 
виконання колективних або групових завдань у дитини часто 
виникає потреба поділитися з товаришем власним задумом, 
досвідом, умінням. Спільні переживання радощів успіху або 
смутку з приводу тимчасових невдач зближують дітей, 
згуртовують їх навколо єдиної мети. Емоційне піднесення сприяє 
розвиткові дружніх взаємин не лише в колективній діяльності, а 
й у повсякденному спілкуванні, створенню дружніх відносин. 
Проте було б неправильно вважати, що залучення дітей до 
спільної діяльності саме по собі забезпечує виникнення 
позитивних взаємин між ними, формування у них 
колективістських почуттів. 

Слід наголосити, що хоча спільна діяльність дошкільників, 
особливо старших, і спрямована на досягнення певного 
результату роботи, однак головна її мета — засвоєння дітьми 
правил взаємодії з ровесником, вправляння у позитивних формах 
спілкування з товаришами і турботливому ставленні до них. 
Значення спільної продуктивної діяльності для виховання дітей 
навіть важко переоцінити, адже вміння правильно поводитися під 
час організації спільної діяльності та в її процесі вкрай необхідне 
маленькій людині для майбутньої участі в житті шкільного 
виробничого колективу, у громадській діяльності й водночас для 
формування моральних рис особистості дитини. Звичайно, спільна 
діяльність лише тоді позитивно впливає на дітей, коли вихователь 
створює для цього відповідні умови, попередньо готує 
дошкільників до неї. Насамперед важливо, щоб діти володіли 
певними уміннями та навичками роботи з тим чи іншим 
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матеріалом, без нього про організацію спільної діяльності не може 
бути мови. Потрібно, щоб зміст завдань, відібраних для 
колективного виконання, давав змогу об'єднувати дітей у невеликі 
підгрупи; щоб у процесі роботи вихователь широко 
використовував методи, спрямовані на формування дошкільників 
способів погодження дій і позитивних норм спілкування тощо. 
Якщо педагог не виховуватиме його, діяльність дошкільників 
залишиться нейтральною до виховних завдань і діти, хоч 
працюватимуть разом, досвіду позитивних взаємин не набудуть. 

Спільність повинна бути у всіх видах діяльності дітей під час 
гри, у праці, на заняттях. Проте аналіз навчально-виховного 
процесу в дошкільних закладах показує, що педагог організовує 
спільну діяльність частіше в іграх дітей, під час праці на ділянці, 
на ігрових майданчиках та в куточках живої природи. На 
заняттях навіть у старших та підготовчих до школи групах 
спільна діяльність дітей практикується, як правило, дуже рідко. 
Саме цим пояснюється відсутність у них елементарних умінь 
домовлятися про спільну діяльність: погоджувати задум, 
приходити до згоди, розподіляти обов'язки, в коректній формі 
виражати ровеснику свої претензії або зауваження. Як правило, 
все це бере на себе вихователь. Приступивши до виконання 
спільного завдання, діти виявляють невміння користуватися 
спільним матеріалом — кожний намагається привласнити 
якомога більше собі незалежно від реальної потреби в ньому. А 
це, зрозуміло, неминуче призводить до конфліктів, які 
уладнуються лише завдяки втручанню дорослого. Під час 
виконання спільного завдання в багатьох дітей досить чітко 
виявляється індивідуалістична спрямованість на досягнення успіху 
лише у власній частині роботи. Результат партнера часто зовсім не 
цікавить дитину, а іноді навіть породжує і ревниве ставлення до 
успіху іншого. 

Безумовно, коли вихователі не приділяють належної уваги 
виховному аспекту спільної діяльності, у взаєминах з ровесниками 
діти користуються тими способами спілкування, які вже склалися 
раніше. Для одних спільна діяльність справді стає джерелом 
переживань за успіх спільної справи і створює об'єктивні умови для 
згуртування всіх її учасників, а для інших — вона лише засіб 
виявлення особистих інтересів і пов'язаного з цим задоволення від 
успішного виконання своєї частини роботи. Спільна діяльність 
породжує між учасниками різні типи взаємин залежно від того, 
наскільки правильно її організовує педагог: 

– взаємини дружньої взаємодопомоги, для яких характерне 
справжнє співробітництво, бажання допомогти товаришеві, якщо в 
цьому є потреба; 
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– взаємини партнерства, які характеризуються формальним 
співробітництвом, що ґрунтується на розподілі праці та додержанні 
законів рівності для досягнення спільної мети; 

– взаємини співіснування, сусідства, для яких характерне 
вболівання кожного учасника за успіх власної частини роботи при 
відсутності будь-якої турботи про спільний успіх. 

Існують різні типи взаємин старших дошкільників у процесі 
спільної продуктивної діяльності. 

При першому типі взаємин позитивне ставлення до спільної 
діяльності емоційно забарвлює весь її процес: “Подивіться, будь-
ласка, якими гарними вийшли в нас ці дві блакитні лінії та 
червона квіточка посередині! Правда ж, весь торт буде красивим, 
якщо ми всі добре постараємось?” Вболівання за спільну справу 
відразу ж позначається і на характері взаємин дітей. Оленка з 
теплими нотками в голосі звертається до Сашка, усміхається йому: 
“Сашко, ти просто молодець, а я і не знала, що ти так гарно і 
швидко вмієш працювати!”. Діти щиро радіють успіху свого 
товариша: “Ви тільки погляньте, яку гарну квітку виліпила 
Маринка!”, “Ой, як добре все зробила Наталка!”, “А Дмитрик теж 
постарався!”. 

Коли дітей об'єднує турбота про спільну справу, обов'язково 
з'являється взаємна вимогливість: “Ти, Ігоре, працюй старанно, а 
то ми більше ніколи не візьмемо тебе в свою групу. Ти зараз усіх 
нас дуже підводиш”; “Славо, що робиш? Треба зовсім не так. Он, 
яка в тебе велика квітка, вона займе багато місця, тоді не 
помістяться прикраси, які роблять інші діти”. 

У ставленні до товариша з'являється уважність: “Тетянко, 
давай не будемо більше розмовляти, а то ми заважаємо працювати 
Оленці. У неї ще візерунок вийде поганим”.  

Вияви такого емоційного ставлення до невдач партнерів по 
спільній діяльності — вірна ознака справжнього вболівання за спільну 
справу. 

Взаємини формального співробітництва або партнерства 
характеризуються емоційно позитивним ставленням учасників 
діяльності до її процесу та результатів за відсутностю уваги до 
переживань товариша з приводу його особистих успіхів або невдач. 
Діти виявляють радість від схвалення дорослим власного результату, 
але ревниво ставляться до успіхів іншого. У їхніх взаєминах немає 
тієї теплоти і вболівання про спільний результат, яку вони 
демонструють при справжньому співробітництві. Невдачі товариша 
зовсім не обходять дітей. Яскравим прикладом подібних стосунків 
може бути така ситуація. Іра, Сашко та Галя виконують аплікацію. 
Іра пильно стежить за кожним рухом своїх партнерів, час від часу 
робить їм зауваження про якість виконання: “Сашко, ти зовсім 
криво клеїш ланцюжок, робота у нас вийде зовсім поганою”. Галя, 
дивись, як багато клею ти набираєш на пензлик, на папері будуть 
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плями, я вже раз казала тобі про це”. Деякі діти при цьому типі 
взаємин, навпаки, не роблять ніяких зауважень товаришам, які 
не можуть справитись зі своєю частиною роботи, не повчають їх, 
а мовчки забирають у них з рук виріб і виготовляють його самі. Ці 
діти не пробують навчити свого партнера, допомогти або 
пояснити йому, як слід виконувати завдання, їх цікавить лише 
кінцевий результат. Коли ж вихователь відзначає досягнення 
партнера, вони не пропускають нагоди похвалити себе:  

“А це я допоміг Толі виконати роботу”. 
Цікаво, що при взаєминах формального співробітництва 

діти намагаються порівну розділити між собою матеріал, чітко 
окреслити свою ділянку роботи ще до того, як приступлять до її 
виконання. При першому типі взаємин цим моментам діти не 
надають особливого значення. 

Взаємини типу співіснування характерні тим, що спільність 
виявляється в тому, що діти виконують завдання на одному аркуші 
паперу, якщо вони, наприклад, роблять аплікацію. Проте кожний з 
учасників цілком самостійно виконує власну частину роботи без 
будь-яких уболівань за успіх спільної справи. Вони за всяку ціну 
намагаються заслужити похвалу на свою адресу і свідомо “не 
помічають” навіть очевидних успіхів товариша.  

Ось приклад. На аркуші паперу Оленка, Сашко та Дмитрик 
виконують аплікацію. Вихователь пропонує дітям спочатку 
домовитися, яким візерунком вони прикрасять аркуш. Кожний з 
партнерів намагається відстояти свою незалежність: “Я 
прикрашатиму весь аркуш, робитиму все, що захочу!”. “Оленко, ти 
не дуже командуй, я теж робитиму, як захочу!” Відсутність 
домовленості порушує композицію візерунка, що відразу стає 
очевидним для всіх учасників спільної діяльності. Однак ніхто на 
це не звертає уваги, кожен зайнятий лише своєю частиною 
роботи і вболіває лише за неї. Один візерунок насувається на 
інший, діти сваряться і пропонують один одному зайняти вільне 
місце на аркуші: “Дмитрику, я вже приєднав свої листочки до 
твоїх”; “Бережись, Оленко, я зараз твою квітку закрию 
візерунком”. Жоден з дітей не хоче почекати, поки скінчить 
товариш, усі працюють одночасно, умовно розділивши аркуш 
паперу на “свої” частини. Закінчивши, кожний піднімається і йде, 
зовсім не поцікавившись справами товариша. 

Відсутність у стосунках теплоти і взаємодопомоги, 
справжньої турботи про спільну справу стає очевидною з 
висловлювань дітей: “Ось я почекаю і подивлюся, що вони тут без 
мене зроблять”. “Ха-ха! Ви тільки погляньте, що вони тут 
наробили, все зіпсували!”. Переважають позитивні оцінки власної 
частини роботи, а результат у цілому не оцінюється і взагалі: 
“Мені подобаються квіточки, які я наклеювала сама”. Деякі діти 
соромляться признатися, що їм подобається лише своя робота, тому 
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вони кажуть: “Мені подобається ось це” і показують на свою 
частину роботи".  

Різні типи взаємин породжують у дітей і різні переживання. 
У першому випадку — радість і задоволення від успіху спільної 
справи, засмучення з приводу невдач товариша; у другому — 
позитивне емоційне ставлення до справи за відсутністю уваги до 
невдач і переживань товариша, почуття задоволення від похвали 
за спільні та власні успіхи і ревниве ставлення до успіху товариша; 
у третьому — байдуже ставлення до спільного успіху, позитивне 
емоційне ставлення до похвали на свою адресу, намагання її 
заслужити і негативне ставлення до навіть очевидних успіхів 
товариша, бажання принизити їх. 

Наведені приклади показують, що не можна спрощено 
уявляти, ніби залучення дитини до нових форм спільної діяльності 
з ровесниками відразу зумовлює виникнення в неї позитивного 
емоційного ставлення до них. Цей процес складний і тривалий, а 
тому потребує певних зусиль, спрямованих на формування 
способів взаємодії, вміння вболівати за успіхи іншого, разом з 
ним розділяти прикрощі невдач, радіти з приводу вдало 
виконаної спільної роботи. 

Щоб діти вчилися помічати невдачі ровесника, співчувати 
йому і приходити на допомогу, вихователь повинен відповідно 
спрямовувати їхні взаємини в процесі спільної діяльності і при її 
підготовці. Взаємини кожного типу потребують уваги вихователя. 
Слід дбати, щоб діти, які будують свої взаємини за типом 
дружнього співробітництва, контактували з якомога ширшим 
колом ровесників, особливо з тими дітьми, які не володіють 
позитивними нормами спілкування. 

Не можна спрощено уявляти, ніби залучення дитини до нових 
форм спільної діяльності з ровесниками відразу зумовлює 
виникнення в неї позитивного емоційного ставлення до них. Цей 
процес складний і тривалий, а тому потребує певних зусиль, 
спрямованих на формування способів взаємодії, вміння вболівати 
за успіхи іншого, разом з ним розділяти прикрощі невдач, радіти 
з приводу вдало виконаної спільної роботи. Значно більшої уваги 
потребують діти, між якими спостерігаються взаємини 
формального співробітництва. Цих дошкільників треба більше 
спонукати до виявлення теплоти і доброзичливості щодо інших, 
формувати інтерес не лише до результату діяльності, а й до свого 
партнера, вміння допомагати, коли треба. 

Для формування такого ставлення до ровесників слід 
використовувати різні життєві ситуації, пробуджувати в дітей 
емоційний відгук на стан, настрій ровесника. Вміння зважати на 
потреби інших людей формує не тільки здатність бачити і 
розуміти їхній емоційний стан, а й уміння гальмувати свої 
бажання, поступатися власними інтересами. 
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Отже, щоб діти вчилися помічати невдачі ровесника, 
співчувати йому і приходити на допомогу, вихователь повинен 
відповідно спрямовувати їхні взаємини в процесі спільної 
діяльності і при її підготовці. Взаємини кожного типу потребують 
уваги вихователя. Слід дбати, щоб діти, які будують свої 
взаємини за типом дружнього співробітництва, контактували з 
якомога ширшим колом ровесників, особливо з тими дітьми, які 
не володіють позитивними нормами спілкування. 

Проблема формування в дитини з перших років його життя 
таких взаємовідносин з оточуючими людьми, які походили б з 
моральних принципів гуманізму – актуальна сьогодні як в теорії, 
так і на практиці виховання підростаючого покоління. У нашому 
суспільстві ці відносини характеризуються дружнім 
співробітництвом, взаємоповагою, піклуванням людей один про 
одного, взаємодопомогою. 

Дослідження показують, що між дітьми дошкільного віку 
існують доволі складні відносини. Задовго до того, як в процесі 
організованої вихователем сумісної діяльності складуться ділові 
контакти, між дітьми виникають особисті відносини, що базуються 
на почуттях симпатії чи антипатії, що впливає на становлення 
дитячого колективу, взаємовідносин в ньому, формуванню 
позитивних якостей між його членами, впливає на клімат та настрій 
дітей. 

Особисті взаємовідносини істотно впливають на формування 
дошкільника. За правильного педагогічного керівництва цими 
взаємовідносинами шляхом організації сумісного життя та 
діяльності дітей в дошкільному закладі вони стають важливим 
засобом формування колективу та виховання взаємодопомоги між 
дітьми. Особисті взаємовідносини найбільш яскраво виявляються в 
невеликих дитячих об’єднаннях, що будуються в основному на 
почутті взаємної симпатії, емоційної прив’язаності. У таких 
об’єднаннях дошкільники вчаться проявленням чутливості, 
чуйності, піклуванню про іншого, допомозі один одному, тобто тут 
беруть свій початок перші паростки доброзичливого відношення до 
оточуючих людей та своїх ровесників. 

 

Психологічні особливості підготовки  
дитини до навчання в школі 

 
Мовілян В.І., студентка V курсу 
психолого-педагогічного факультету 
Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка 

 

Проблема підготовки дитини до школи – предмет постійної 
уваги психологів. Від її успішного розв’язання залежать адаптація 
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дитини до шкільного життя, оволодіння нею навчальною діяльністю, 
врешті-решт формування особистості.  

За останні роки психологами проведено багато досліджень, 
спрямованих на виявлення особистісного потенціалу дітей шести- і 
семирічного віку. Результати показали, що шестирічні діти мають 
більші фізичні та пізнавальні можливості, відносно вищу чутливість 
до навчання. У той же час доводиться враховувати, що вони 
вирізняються підвищеною збудливістю, емоційністю, досить 
швидкою втомлюваністю, нестійкістю уваги, ситуативністю 
поведінки. Виходячи з цього, цілком обґрунтовано вважається, що 
при аналізі психологічної готовності висхідною одиницею має 
виступати специфіка дошкільного дитинства, взята у загальному 
контексті онтогенезу особистості. З цього погляду питання, 
пов’язані з психологічною готовністю дитини до школи, 
включаються у більш загальну проблему критичних періодів і 
вікових психологічних новоутворень.  

Існує декілька підходів до проблеми психологічної готовності до 
школи. 

До першого підходу можуть бути віднесені дослідження, 
спрямовані на формування у дітей дошкільного віку певних умінь і 
навичок, необхідних для навчання в школі. Цей підхід мав певну 
популярність у зв'язку з дискусією про можливість навчання в 
школі з більш раннього віку. 

Другий підхід полягає в тому, що, з одного боку, визначаються 
вимоги, які висуваються перед дитиною школою, а з іншого — 
досліджуються новоутворення і зміни у психіці дитини, які 
спостерігаються до кінця дошкільного віку. Так, у дитини, яка іде 
до школи, мають бути певний рівень розвитку пізнавальних 
інтересів, готовність до зміни соціальної позиції, бажання вчитися; 
крім того, у неї повинні виникнути опосередкована мотивація, 
внутрішні етичні інстанції, самооцінка. Сукупність указаних 
психологічних властивостей та якостей і складає, на думку вчених, 
що працюють у межах цього напряму, психологічну готовність до 
шкільного навчання. 

Суть третього підходу — у дослідженні генезису окремих 
компонентів навчальної діяльності та виявленні шляхів їх 
формування на спеціально організованих заняттях. 

Четвертий підхід — це виявлення єдиного психологічного 
новоутворення — здатності відповідати правилам і вимогам 
дорослого. 

"Роки чудес" — так називають дослідники перші п'ять Років 
життя дитини. Закладені в цей час емоційне ставлення до життя, до 
людей, наявність або відсутність стимулів до інтелектуального 
розвитку справляють вагомий вплив на всю подальшу поведінку і 
спосіб мислення людини. 
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Готовність дитини до школи передусім залежить від батьків. 
Якщо дитина відвідує дитячий садок, то значною мірою це 
залежить від вихователів, адже підготовка дитини до школи 
передбачена програмою дитячого садка. Але ці програми не 
повністю враховують психологічні аспекти проблеми. Отже, перед 
психологами стоїть завдання розробки критеріїв і показників саме 
психологічної готовності дітей до навчання. Що ж до працівників 
дошкільної психологічної служби, то вони повинні вести 
безпосередньо, конкретну повсякденну роботу з психологічної 
підготовки до школи. Наочним результатом цієї роботи має бути 
передання психологічної готовності шкільному психологові перед 
вступом дитини до школи. 

Особливої уваги потребують діти, які не відвідували дитячий 
садок, так звані домашні діти. Вони, як правило, мало 
комунікабельні, важче встановлюють контакти з учителем та 
однолітками, не дуже комфортно відчувають себе в колективі, 
бояться залишатись у школі без батьків. 

Часто батьки, а іноді й учителі, вважають основними 
показниками готовності до школи знайомство дитини з літерами, 
вміння читати, лічити, знання віршів та пісень. Однак дослідження 
показують, що це мало впливає на успішність навчання. Відсутність 
цих умінь  не  потребує спеціальної індивідуальної роботи з 
дитиною, оскільки їх формування передбачається існуючою 
програмою та методикою навчання. 

Що ж таке психологічна готовність до школи? Готовність до 
школи – це деякий стан психічного розвитку особистості, яке є 
багатокомпонентною структурою. Це такий рівень психічного 
розвитку дитини, який створює умови успішного оволодіння 
навчальною діяльністю.  

Можна виділити такі компоненти психологічної готовності: 
− мотиваційний; 
− інтелектуальний; 
− особистісний; 
− емоційний; 
− вольовий; 
− узагальнення переживань. 
Мотиваційний компонент відображає бажання чи небажання 

дитини навчатися. Він дуже важливий, бо від нього залежить 
входження дитини в нову для неї діяльність, яка відрізняється від 
ігрової своєю обов'язковістю, розумовим напруженнях, 
необхідністю подолання труднощів тощо. 

Розрізняють внутрішні, або пізнавальні, мотиви навчання, що 

характеризуються потребою в інтелектуальній активності і 
зовнішні, або соціальні, котрі виявляються в бажанні займатися 
суспільно значущою діяльністю, у ставленні до вчителя як до 
представника суспільства, авторитет якого є бездоганним. 
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Внутрішні та зовнішні мотиви учіння складають внутрішню 
позицію школяра, яка є одним із основних показників психологічної 
готовності до навчання. 

Про наявність внутрішньої позиції учня можна говорити, якщо 
дитина: 

– ставиться до вступу до школи та до перебування в ній 
позитивно, навіть в умовах необов'язкового відвідування школи 
прагне до занять специфічно шкільного змісту; 

– проявляє особливий інтерес до нового, власне шкільного 
змісту занять, віддає перевагу урокам грамоти та лічби, а не 
заняттям дошкільного типу (малювання, співи, фізкультура і т. ін.), 
має належне уявлення про підготовку до школи; 

– відмовляється від характерної для дошкільного дитинства 
організації діяльності та поведінки (віддає перевагу колективним 
класним заняттям, а не індивідуальному навчанню вдома; 
позитивно ставиться до загальноприйнятих норм поведінки 
(дисципліни); віддає перевагу традиційному для навчальних 
закладів способу виявлення рівня її досягнень (оцінка) перед 
іншими видами заохочення, характерними для безпосередньо 
особистісних відносин (солодощі, подарунки і т. ін.); визнає 
авторитет учителя. 

При вивченні мотиваційної готовності до навчання необхідно 
насамперед діагностувати внутрішні мотиви (наприклад, шляхом 
бесіди). Корекційна робота в перші тижні навчання дитини в школі 
має бути спрямована на формування внутрішніх мотивів учіння. У 
цьому плані рекомендуємо групову форму роботи з використанням 
ігрових моментів. 

Інтелектуальний компонент готовності дитини до  школи 
включає: 

 обізнаність, яка характеризується обсягом знань про 
навколишній світ: живу й неживу природу, деякі соціальні явища 
тощо; 

 рівень розвитку пізнавальної сфери, що визначається 
диференційованістю (перцептивною зрілістю), довільною 
концентрацією уваги, аналітичним мисленням (здатність розуміти 
суттєві ознаки і зв'язки між явищами), раціональним підходом до 
дійсності (відносне послаблення значення уяви), логічним 
запам'ятовуванням; 

 деякі вміння й навички звукового аналізу слів, підготовку 
руки до письма (певний розвиток тонкої моторики руки і зорово-
рухової координації). 

Практика показує, що при діагностиці інтелектуальної 
готовності необхідно насамперед враховувати: чи є в дитини фонд 
дієвих знань, тобто той обсяг, як буде використаний у 
пізнавальному процесі; чи сформувалось у дошкільника одне з 
основних новоутворень в інтелектуальній сфері — децентроване 
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мислення, що характеризується здатністю утримувати "подвійну 
позицію" — як свою, так і партнера, судити з погляду іншого. Це 
дає змогу виконувати непрямі задачі, знаходити загальні способи 
вирішення задач. На основі децентрованохо мислення 
розвиваються теоретичне ставлення до знань, уміння 
співпереживати (емпатія). 

Проводячи корекційну роботу з інтелектуально 
непідготовленими дітьми, необхідно використовувати ігри, які роз-
ширюють світогляд та словниковий запас дитини, тренують увагу, 
пам'ять, фонематичний слух, моторику та логічні ігри.  

Особистісний компонент готовності складається з цілого ряду 
показників: дитина повинна чітко усвідомлювати свою внутрішню 
позицію, статеву належність, мати навички самообслуговування, 
вміти підкоряти себе обставинам, поступатися, якщо це необхідно, 
своїми бажаннями. Аби влитися у класний колектив, знайти в ньому 
своє місце, включитися в загальну діяльність, дитина має володіти 
собою, зважати на думку інших дітей, бути морально зрілою (знати 
норми поведінки, позитивно ставитися до цих норм, осмислено їх 
реалізувати у контактах з оточуючими). Особистісна готовність 
виявляється в умінні спілкуватися з учителем, учнями, у 
сформованості внутрішніх етичних норм та критичної самооцінки 
як новоутворень в особистісній сфері, у контекстності спілкування 
як здатності бачити позицію партнера тощо. 

При проведенні психокорекційної роботи необхідно вчити 
дітей розуміти почуття, емоції, дії інших, формувати в них емпатію. 
Рекомендуємо використати також комплекс занять із 
психогімнастики. 

Емоційний компонент готовності дитини до навчання 
проявляється в тому, що вона іде до школи з задоволенням, 
радістю, довірою. Ці переживання роблять її відкритою для  
контактів з учителем, новими товаришами, підтримує впевненість у 
собі, прагнення знайти своє місце серед однолітків. Важливим 
моментом емоційної готовності є переживання, пов'язані з самою 
навчальною діяльністю та її першими результатами. 

Вольовий компонент готовності виявляється в умінні керувати 
своєю поведінкою, у певному рівні розвитку довільності 
пізнавальних процесів. Навчання в школі вимагає довільного 
сприйняття, тобто вміння не тільки слухати, але й чути вчителя, 
товаришів, довільного запам'ятовування й відтворення, вміння 
довільно виконувати дії, робити не тільки те, що цікаво, а й те, що 
потрібно, доводити почату справу до кінця. 

Центральним психологічним новоутворенням дошкільного віку 
Л. Виготський вважає узагальнення переживань або 
інтелектуалізацію афекту. 

Узагальнення переживань проявляється в утраті 
безпосередньої поведінки, в узагальненому сприйнятті дійсності, у 
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довільності поведінки. Втрата безпосередності у спілкуванні, 
набуття довільності як здатності підкоряти свою поведінку певним 
правилам і вимогам виступає суттєвим компонентом психологічної 
готовності до шкільного навчання. 

При проведенні психокорекційної роботи необхідно вчити 
дитину формувати цілі, засоби їх досягнення, бачити кінцевий 
результат своїх дій, учинків, брати на себе відповідальність. Можна 
також використовувати комплекс занять із психогімнастики. 

У консультуванні психологічної готовності до навчання в школі 
необхідно розрізняти три типи роботи психолога-консультанта, 
які за процесом, але відрізняються за своїми цілями і задачами:  

І тип роботи – відбір дітей до першого класу. Цей запис 
традиційно проходить у школах у квітні – травні кожного року. При 
записі до школи психолог може проводити як групові, тобто з усима 
дітьми, які подали заяву до школи, обстеження психологічної 
готовності, використовуючи набір психодіагностичних експрес-
методик, так і індивідуальні, направлені на важкі випадки, коли 
вагаються в прийнятті рішення про запис дитини до першого класу.  

При групових обстеженнях психолог використовує методики 
діагностики уваги, мислення, пам'яті, пізнавальної мотивації, 
складає психологічний експрес-портрет дитини, який в подальшому 
використовується вчителем в ході індивідуалізації навчання. Але 
водночас психологічний портрет використовується психологом для 
надання рекомендацій батькам дитини з активізації його 
підготовки до школи протягом тих кількох місяців, які залишилися 
до школи.  

ІІ тип роботи – для нього характерне бажання батьків 
отримати консультацію психолога про готовність їх дитини до 
навчання в школі ще до прийняття рішення про її навчання в 
школі. Це ситуація типу: чи віддавати «гарно розвинену» дитину в 
перший клас школи, якщо їй майже шість років, чи віддавати 
дитину в перший клас в школу чи в дитячий садок (якщо є 
можливість вибору) та подібні ситуації.  

ІІІ тип роботи – розгортається в перші місяці навчального року 
в першому класі, коли починають виявлятися параметри готовності 
або неготовності дитини до навчання. Мотиваційна інтелектуальна 
неготовність дитини до навчання в окремих випадках може швидко 
привести до різних типів шкільної дезадаптації, що поведінково 
виявляється в значній кількості симптомів - від небажання ходити в 
школу до стійкої неуспішності, від неуважності на уроках і до 
конфліктів з вчителем. 

Запити вчителів і батьків у цей час формулюються в термінах 
поведінкових порушень і неуспішності дитини, але з погляду 
психологічного аналізу за ним часто стоїть саме неготовність дитини 
до навчання, яка методично визначається в основному тим же 
арсеналом засобів, що і в попередніх випадках. 
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Приведемо приклад за Бурменською. При роботі психолога в 
кабінеті довіри (кабінет довіри – форма надання короткочасної 
консультативної психологічної допомоги батькам безпосередньо в 
школі в наперед обговорений, частіше приурочений до батьківських 
зборів час), в одній з московських шкіл в жовтні (тобто на другому 
місяці навчання в школі) до нього звернулася мама першокласниці. 
Дівчинка пішла в школу рівно в сім років з дитячого саду. Писати і 
читати до школи не вміла; у розвитку дитини серйозних проблем не 
наголошувалося; друга дитина в сім'ї, брат дівчинки, навчався в 
цей час у другому класі. Приводом для звернення до психолога 
послужив такий факт. Вчителька поскаржилася мамі, що дівчинка 
на заняттях в класі неодноразово піднімала руку для відповіді, 
вставала і не могла нічого сказати, тобто мовчала. Письмові 
завдання в класі і домашнє завдання вона виконувала успішно. 
Ніяких інших скарг у батьків не було. Причини такої незвичайної 
поведінки батьки схильні були бачити в особливостях особистих 
взаємин між дівчинкою і вчителькою, які тільки встановлювалися.  

Проте в подальшому, вже в ході психологічного обстеження 
дівчинки в консультації на тлі достатнього рівня мотиваційної і 
інтелектуальної готовності виявився недостатній рівень довільної 
регуляції мовного спілкування. Серед інших використовувалися 
методика «Так і ні не кажіть» (варіант Л.П. Красильникової). Дитині 
задавалися питання, що провокують відповідь «Так» і «Ні». Але за 
інструкцією вона повинен був давати розгорнені відповіді на такі 
питання. У значному числі випадків дівчинка мовчала. Вона не 
давала імпульсних відповідей «Так» чи «ні», але не давала і 
розгорнених відповідей. Фактично на консультації вдалося 
відтворити те, що турбувало батьків і вчителів  поведінці дівчинки в 
класі. За даними Л.П. Красильникової, подібні відповіді свідчать 
про недостатній рівень довільної регуляції мовного спілкування у 
дитини. 

Як же діагностувати сформованість основних компонентів 
психологічної готовності до школи?  

Виходячи з результатів досліджень, а також практичних даних, 
В. Панок вважає, що організація обстеження має відповідати таким 
основним вимогам: 

− тривалість психологічного обстеження має становити 2030 
хвилин, оскільки діти такого віку зберігають оптимальний рівень 
розумової працездатності саме протягом цього часу; 

− обстеження має відбуватися за присутності батьків, що 
знімає у дітей і батьків небажане напруження, проте батьки часто 
намагаються підказати, коментувати або оцінювати відповіді дітей, 
тому необхідні витримка і такт, аби утримувати батьків на позиції 
спостерігачів; 

− тактика психолога має спиратися на індивідуальні 
особливості кожної дитини. У випадку труднощів психолог 
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допомагає дитині в роботі. Чутливість до допомоги і виступає 
показником научуваності дитини. Вона оцінюється, виходячи з 
того, яка допомога необхідна дитині (спрямовуюча організуюча, 
навчаюча).  

Крім психологічного обстеження, доцільно фіксувати свої 
спостереження за поведінкою дитини. Тут можна використовувати 
методику Й. Шванцара.  

Психологічне обстеження дитини, що вступає до школи, дає 
змогу: 

− націлити вчителя на слабкі та сильні сторони учня; 
− допомогти батькам у вирішенні виховних задач, з якими 

вони стикаються з перших днів навчання у школі; 
− визначити сформованість суттєвих для шкільного навчання 

особливостей психіки дитини; 
− розкрити індивідуальну своєрідність психічного розвитку 

дитини та її потенційні можливості; 
− намітити, якщо це потрібно, напрями психологічної корекції 

особистості дитини. 
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Психологічна готовність дітей старшого дошкільного 

віку до успішного навчання у школі 
 

Мельник В.О., практичний психолог 
ДНЗ № 77 «Джерельце» 

 

Готовність дітей до шкільного навчання – це досить актуальна 
тема на сьогодні. З даного питання існує широкий вибір статей, 
психологічних методик, вимог тощо. Проте з року в рік перед 
фахівцями в галузі педагогіки та психології постає проблема, що 
необхідно зробити, щоб 6-річна дитина успішно навчалася в школі. 

Наприкінці кожного навчального року (квітень-травень) 
психологи ДНЗ за допомогою різних психологічних тестів 
визначають рівень шкільної зрілості у майбутніх першокласників. 

Зважаючи на специфіку мого навчального закладу (я працюю з 
дошкільниками, які мають вади зору (косоокість, міопія тощо), я 
користуюся вербальними методиками задля визначення рівня 
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готовності до навчання в школі, Це робиться для того, щоб вади 
зору не вплинули на кінцевий висновок. Основною методикою є 
тест шкільної зрілості (вербальне мислення), що містить 20 запитань. 
Отримані результати дають психологу змогу віднести дитину до 
певної ланки з 5 пропонованих: 

− високий рівень шкільної зрілості; 
− вище середнього; 
− середній рівень; 
− нижче середнього;  
− низький рівень. 
Що ж таке шкільна зрілість? Це не лише вміння писати, 

читати, лічити. Дитина може все це вміти робити, проте готовність 
до школи не буде сформована. 

Першочерговою є психологічна готовність, яка включає в себе 
соціальну, особисту, моральну та розумову зрілість. 

Якщо говорити про особисту зрілість, то варто наголосити, що 
майбутній першокласник повинен: 

− чітко усвідомлювати свою нову роль – роль учня, школяра;  
− орієнтуватися в сімейно-родинних відносинах; 
− усвідомлювати свою статеву приналежність; 
− володіти навичками самообслуговування; 
− вміти підкорити себе загальним вимогам і поступатися 

власним бажанням, якщо виникне необхідність. 
Під моральною шкільною зрілістю розуміють:  
− позитивне, ставлення дитини до моральних норм;  
− знання норм поведінки; 
− усвідомлення ставлення до норм поведінки, їх дотримання в 

спілкуванні з іншими людьми. 
Соціальна зрілість включає:  
− потребу дитини спілкуватися з іншими дітьми; 
− вміння поступитися власними інтересами; 
− здатність до виконання соціальної ролі школяра. 
Також важливим показником є розумова зрілість. У 

дошкільника повинні бути сформовані такі психічні пізнавальні 
процеси: 

− сприймання кольору, розміру, простору, звуків тощо; 
− увага (обсяг – 3-4 фігури, стійкість — 5-7 хвилин) довільна і 

мимовільна; 
− пам'ять (не повинна бути механічною, дитина повинна 

володіти простими прийомами запам'ятовування); 
− мислення (вміти робити прості узагальнення, порівнювати); 
− запас власних знань (знання з життя і про життя; 

словниковий запас 4-5 тис. слів); 
− розвиток моторики (прямо і твердо ходити, бігати, стрибати, 

влучно ловити і кидати м'яч, зав'язувати шнурки, вміння володіти 
ножицями, голкою, олівцем, пензликом). Проте, як би не старалися 
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вихователі та психолог, завжди є певний відсоток дітей, що 
наприкінці дошкільного віку не мають ознак шкільної зрілості. Для 
таких дітей вступ до школи буде початком постійних невдач і 
психологічних травм. 

Психологи і лікарі вважають, що до основних причин шкільної 
незрілості відносяться: 

− недоліки фізичного розвитку (часті захворювання, сенсорно-
моторні дефекти та ін.); 

− прогалини в сімейному вихованні; 
− невротичні риси характеру (дратівливість, примхливість); 
− травми та інфекції, що ушкодили ЦНС; 
− посередній інтелект. 
Отже, готувати дитину до школи – це одне з найголовних 

завдань, треба сформувати у дитини психологічну готовність до 
навчання, інтерес і потребу в пізнанні нового, працьовитість, 
посидючість, увагу, пам'ять, логічне мислення, здатність до 
вольових зусиль. 

Усе це досягається не тільки шляхом спеціальних занять, але й 
в результаті знайомства з оточуючим життям – в іграх, праці, 
спілкуванні з однолітками і дорослими. 

 
Емоційне благополуччя – головна  

умова психічного здоров'я дошкільника 
 

Бегма Є.П., вихователь-методист 
дошкільного навчального закладу 
«Лелеченка» смт. Нові Санжари 

 

Складні соціальні та екологічні обставини в Україні зумовлюють 
необхідність постійної уваги вихователів та батьків до охорони не 
лише фізичного, а й психічного здоров'я дошкільнят. 

Дитячі емоції – своєрідний місток між внутрішнім світом 
малюка і людським оточенням. Вони тісно пов'язані з почуттями: з 
одного боку, почуття виявляються в емоціях, з іншого – саме з емоцій 
постають і розвиваються почуття. Скажімо, почуття любові до 
близької людини, формуються на основі позитивних емоцій, які вона 
відчуває, радість зустрічі й задоволення від спілкування з нею, інтерес 
до її переживань, страх за її життя. 

Особливо важливе значення для малюка має налагодження 
теплих, лагідних відносин з вихователем. Музичні заняття, слухання 
казок, розповідей, знайомство з рідною природою, ігри-
драматизації, ліплення, малювання розвивають у дошкільника 
естетичні переживання, вчать відчувати красу у навколишньому 
житті і в різних творах мистецтва. 

Заняття й дидактичні ігри, що збагачують новими знаннями, 
спонукають напружувати розум для вирішення якогось пізнавального 
завдання, розвивають у дошкільників різноманітні інтелектуальні 
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емоції. Подив при зустрічі з новим, невідомим, допитливість і 
цікавість, впевненість і сумнів в своїх міркуваннях. радість від 
знайденого рішення - всі ці емоції є необхідною складовою 
розумової діяльності. 

Моральні почуття розвиваються у дитини в процесі діяльності, 
в результаті практичного виконання моральних вимог, які ставлять 
до неї дорослі. На 4-5 році у дитини вперше з'являється почуття 
обов'язку. 

Відчутний внесок в розвиток мотиваційно-емоційної сфери дітей 
вносять гра та знайомство з художніми творами. Сприйняття 
художнього твору дитиною є особливою формою свідомої діяльності, 
що вимагає від вихователя організації наступної роботи. В результаті 
цього у дитини повинні бути сформовані нові уявлення і нове 
емоційне відношення до навколишнього. Сприйняття дитиною 
художнього твору може розгортатися і поглиблюватися під 
керівництвом дорослого в іграх-драматизаціях. 

Гра в дошкільному віці – це діяльність емоційно насичена, що 
вимагає від дитини настрою, натхнення. В грі проявляються не 
лише вже сформовані звички емоційного реагування, а й 
формуються нові якості поведінки дитини, розвивається і 
збагачується її емоційний досвід. 

Позитивні емоції формуються у дітей і через український 
фольклор. Фольклорні твори для малят дуже різноманітні, вони 
приваблюють дітей своїм змістом, формою виконання, емоційністю. 
У доступній формі фольклорні твори передають дошкільникам 
життєві ідеали, оцінки вчинків людей, поняття про красу, добро і зло. 
Це – невичерпне джерело духовних цінностей українського народу, 
шлях формування духовного світу підростаючого покоління. 

Особливу роль відіграє усна народна творчість у перші дні 
перебування малюка в дитячому садку. Ще не звикнувши до нових 
умов, дитина сумує за рідною домівкою, матір'ю, не спілкується з 
іншими дітьми і дорослими. Вдало дібрані забавлялки допомагають 
вихователеві встановити контакти з нею, викликати позитивні 
емоції, симпатію. Головне — у роботі з дітьми треба використовувати 
такі ігри, пісеньки, які б органічно входили в їхній побут, були їм 
цікаві і зрозумілі. Це – пісеньки-пестунки, забавлялки, народні пісні, із 
звуконаслідуванням, пісні-заклички, приспівки, заклички, 
примовки, скоромовки, небилиці, мирилки, мовчанки та ін. 

Сьогодні ми не випадково згадуємо українську пісню. Мабуть, 
наші предки підсвідомо відчували, що пісня має лікувальну 
(психотерапевтичну) дію. Василь Сухомлинський теж серед багатьох 
чинників, які впливають на виховання дитини, ставив колискову. 
Атмосфера пісні пробуджує любов до життя, тепло серця, ніжність 
душі. 

Виробленню впевненості в своїх силах, зняттю тривоги, 
вихованню цілеспрямованості значною мірою сприяє, як свідчать 
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дослідження, батьківське тепло, дбайливе опікування дитиною. 
Сприймаючи своїх батьків люблячими її, дитина одержує додаткове 
підтвердження своєї самооцінки. В дитячому серці укорінюються 
почуття захищеності, емоційне сприйняття дійсності, позитивна 
самооцінка. Батьки - основні природні вихователі, родина – колиска 
найглибших людських почуттів. Згідно з народними поглядами, 
дитина найшвидше й найглибше засвоює основи моралі, так би 
мовити, серцем і душею. 

Корисними для дітей є музикотерапія, сміхотерапія, 
психогімнастичні ігри. Вони сприяють корекції емоційної сфери, 
розвиткові здатності розуміти емоційний стан іншої людини, 
адекватно проявляти свої емоційні переживання. Зміст ігрових етюдів 
емоційно переказується дітям, і вони імпровізують на запропоновану 
тему. 

Приклади ігрових етюдів. 
1. "Компліменти". 
Сидячі в колі, всі беруться за руки. Дивлячись у вічі сусідові, 

потрібно сказати йому декілька добрих слів, за щось похвалити. А 
той в свою чергу киває головою і каже: "Дякую, мені дуже 
приємно!" Потім він дарує комплімент своєму сусідові. Вправа 
проводиться по колу. 

2."На що схожий настрій?" 
Учасники гри по черзі говорять, на яку пору року, природне 

явище, погоду схожий їх сьогоднішній настрій. Починає порівняння 
дорослий: 

"Мій настрій схожий на білу пухнасту хмаринку в спокійному 
блакитному небі, а твій?" Вправа проводиться по колу. Дорослий 
узагальнює – який же сьогодні настрій у всієї групи: сумний, веселий, 
смішний, злий і таке ін. Інтерпретуючи відповіді дітей, вчить, що 
погана погода, холод, дощ, похмуре  небо іноді псують настрій". 

3. "Я – пухнасте біленьке кошеня". 
"Грають двоє дітей. Один із них - кошеня, лагідне, слухняне, 

жалібно скиглить, бо голодне, про нього забули. Другий – хлопчик, він 
жаліє кошеня, гладить його. Кошеня муркає, треться головою. Тепер 
обом весело. Вони граються, підстрибують, сміються." 

Для зняття страху дітям пропонуються також "малювання 
страху", рольові ігри-тренінги, інсценізації, лялькові вистави, 
фантазування. В дошкільному закладі плануються заняття, які можна 
назвати і хвилинками спілкування зі старшими дошкільниками, і 
комплексними заняттями. Вони включають в себе: малювання, 
слухання музику, казки, рольові ігри, лялькові вистави, вправи на 
релаксацію, різні види масажів (для очей, для вух, для пальців тощо), 
фрагменти комплексів оздоровчих гімнастик. Наприклад: 

– психогімнастичні вправи "Компліменти", "Чарівне коло", 
"Тренуємо емоції"; 

– довільна музика, діти імпровізують під неї; 
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– малювання на вогкому папері на тему "Намалюй свій настрій"; 
– "Хоровод дружби". 
Пам'ятаємо, запобігти емоційному дискомфорту дитини значно 

легше, ніж зняти його. Тому весь педколектив дошкільного закладу 
дбає про створення сприятливих умов для нормального емоційного 
розвитку дошкільнят. Систематично роз'яснюємо батькам, що 
конфлікти і сварки дорослих у присутності дитини, підвищена 
тривожність, неузгодженість виховних впливів, неувага до малюка, 
надмірна вимогливість або вседозволеність, розумове 
перевантаження, заміна телебаченням повноцінного спілкування з 
батьками призводить до негативних наслідків. 

 
Моральне і правове виховання дітей дошкільного віку 

 
Михалко Л.О., методист Полтавського 
ОІППО імені М.В. Остроградського 
 

Розвиток України як демократичної правової держави, 
формування засад громадянського суспільства зумовлюють 
необхідність посилення виховної роботи в школі. Одним з головних 
виховних завдань в освіті на сучасному етапі є підготовка учнів до 
життя, набуття ними навичок правомірної поведінки, підвищення 
загального рівня моральної та правової культури. Адже в наш час 
молодь та підростаюче покоління переживає у своєму розвитку 
складний духовно-моральний стан, у багатьох переважає елемент 
потреби, мотиви фізичного виживання, сьогоденні інтереси. 

Доречно згадати давньогрецького філософа Сократа, який ще 
2500 років тому сказав: «Сучасна молодь звикла до розкошів. У неї 
погані манери, вона зневажає авторитети, не поважає старших. 
Діти сперечаються з батьками, стають ненажерами і дратують 
вчителів».  

Морально–правове виховання є важливою складовою 
формування особистості. Мораль і право тісно взаємозв’язані між 
собою, адже мораль є підґрунтям права, основою людських 
взаємовідносин у суспільстві, базовим компонентом духовного світу 
особистості. Моральні норми, закріплені в таких поняттях як честь, 
совість, добро, справедливість, обов’язок, гідність, працелюбність і 
визначають поведінку людини. Норми моралі, засуджуючи 
правопорушення, сприяють зміцненню правопорядку і законності. 
Правові норми багато в чому визначаються вимогами моралі, що 
сприяє викоріненню з життя аморальної поведінки, яка в багатьох 
випадках є одночасно і протиправною. 

Розпочинати правову освіту та виховання, формувати 
загальноприйняті моральні звички потрібно ще з дошкілля. 
Видатний український педагог С. Русова писала: «Найдорожчий 
скарб у кожного народу його діти, його молодь, й що свідоміше 
робиться громадянство, то з більшою увагою ставиться воно до 
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виховання дітей, до забезпечення їм найкращих умов життя… Усі 
нахили дитини, її здоров’я, її характер – усе це розвивається, бере 
напрям і зміцнюється у перші роки життя, і в вісім років вже 
дитина має свої сталі звички, погані чи добрі – в залежності від 
оточення, свою волю й свої змагання, з якими вже нелегко боротися 
в школі, бо легше не дати вкорінитися тому чи іншому почуттю, 
аніж його побороти, коли воно вже зміцнилося». 

Щоб дитина з раннього віку засвоювала норми 
загальнолюдської моралі, педагог у своїй роботі керується такими 
життєвими принципами: 

– якщо дитина живе в розумінні і доброзичливості, вона 
вчиться знаходити любов у цьому світі; 

– якщо дитина живе в чесності, вона вчиться бути 
справедливою;  

– якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною; 
– якщо дитина живе у безпеці, вона вчиться вірити в людей; 
– якщо дитину привчати до праці, вона росте працелюбною. 
Ці та інші життєві цінності допомагають правильно формувати 

дитячі душі, виховувати найвищий прояв людської особистості, 
бути Людиною. 

Якщо дитина змалечку усвідомить, що вона є особистістю, що 
вона має людські права, честь і гідність, може вільно висловлювати 
свої думки, тільки тоді вона зможе впливати на перебіг подій у 
житті, бути активним членом громадянського суспільства. 

У роботі з дітьми потрібно використовувати різноманітні 
групові та індивідуальні форми та методи роботи: бесіди, розповіді, 
читання та обговорення художньої літератури, вправи, конкурси 
тощо. Але перевагу в ранньому віці потрібно надавати ігровим 
формам роботи: рольовим іграм, іграм–мандрівкам, іграм–
вікторинам. 

Особливе значення у питанні виховання має українська 
народна педагогіка, яка дає сильний духовний потенціал, несучи 
багаж духовної і моральної культури рідного народу з глибини віків. 
Теплотою, оптимізмом, утвердженням добра відзначається 
український фольклор у вигляді обрядів, народних казок, пісень, 
загадок, приказок. Шанобливе ставлення до батьків, членів роду, 
позитивне ставлення до інших людей, бажання допомогти, 
прищеплення любові до праці, поваги до людей праці, рідної землі - 
ці доброчинності потрібно закладати змалку. Значною мірою ці 
моральні заповіти мають застережливе спрямування, вчать 
толерантності, здатності самостійно визначати свою лінію 
поведінки, формують відчуття меж допустимої поведінки 

Вихователі дають дошкільнятам знання про свої елементарні 
права (на захист, на піклування і турботу з боку дорослих, на 
відпочинок, на розуміння та повагу до себе), вчать дотримуватись 
основних обов’язків (дотримуватись режиму дня, морально-етичних 
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норм поведінки, самостійно виконувати те, що по силі, не робити 
шкоди іншому). 

У Конвенції ООН «Про права дитини» говориться, що держава 
повинна вимагати від батьків ростити та виховувати дітей 
належним чином. Педагогічна допомога батькам з морально–
правового виховання здійснюється педагогами під час проведення 
батьківських зборів та конференцій, Днів відкритих дверей, Школи 
молодих батьків у вигляді міні–лекцій, бесід, тренінгів, 
індивідуальних консультацій, анкетувань. Актуальним буде 
проведення Круглого столу на тему «Батькам про права дитини», 
тренінгу «Усвідомлене батьківство», експрес–опитування «Безпека 
Вашої дитини, що Ви про це знаєте?». Важливим для батьків є 
використання наочних форм пропаганди правових знань 
(оформлення стендів, куточків державної національної символіки, 
інформаційних куточків тощо). 

Зберігаючи наступність із раннім періодом дитинства, 
початкова школа продовжує подальше становлення особистості 
дитини. Учні зобов’язані вчасно приходити до школи, 
дотримуватись шкільних правил, виконувати обов’язкові завдання 
під час уроків, дисципліновано поводитися, переборювати труднощі 
під час роботи. На даному етапі розвитку одним з головних завдань 
стає формування основ соціальної адаптації учня та набуття ним 
соціального досвіду, свідомого ставлення до себе та оточуючих, 
вміння оцінювати свої дії, розв’язувати конфліктні ситуації.  

З одного боку молодший шкільний вік сприятливий до 
засвоєння норм життєдіяльності у суспільстві, а з іншого ще 
нездатний сприйняти складні юридичні терміни, здійснювати 
аналіз та давати належну юридичну оцінку тим чи іншим діям. 
Враховуючи особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, 
педагогу слід виходити з таких принципів виховання: 

- врахування наявного життєвого досвіду учня; 
- єдності морального та правого виховання; 
- поєднання індивідуального та колективного підходу у 

вирішенні проблем учнів. 
Вже в початковій школі учні засвоюють певні поняття з 

правової освіти, серед яких: держава Україна, державна символіка, 
влада в Україні, Конституція України як Основний закон нашої 
держави, конституційні обов’язки громадян України, Декларація 
прав дитини, Конвенція ООН «Про права дитини», особисті права 
дитини, права та обов’язки учнів. Поняття про основні 
правопорушення, поширені серед молоді та юридична 
відповідальність за них.  

Елементи правової освіти доцільно впроваджувати у 
викладанні різних предметів, в позаурочний час, використовуючи 
різноманітні форми і методи: бесіди, розповіді, ігри, читання та 
обговорення художніх творів, матеріалів періодичної преси, 
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конкурси, написання творів на правову тематику, зустрічі з 
представниками правоохоронних органів, працівниками охорони 
здоров’я. Так, до читанок доцільно розробити тексти з вітчизняної 
історії про повагу до людини, честь, гідність. На уроках математики 
впроваджувати економіко–правові знання. На уроках 
природознавства засвоювати правові норми щодо захисту 
навколишнього середовища. На уроках фізкультури розвивати 
індивідуальність, взаємодопомогу, пропагувати здоровий спосіб 
життя. 

Особливий вплив на формування рис загальнолюдської моралі 
та правомірної поведінки у молодших школярів має гра, яка дає 
широкі можливості для моделювання різноманітних життєвих 
ситуацій, з яких учень вже має певний досвід. Кожна нова 
проблема дає можливість учню дати свій варіант розвитку і 
завершення ситуації, її позитивні та негативні наслідки, способи їх 
урегулювання.  

Відомо, що в Україні «молодшає» злочинність. Вже в початковій 
школі в деяких учнів з’являються проблеми з дотриманням 
поведінки, шкідливі звички, такі негативні риси характеру як 
грубість, агресивність, жорстокість. Педагоги повинні вести 
профілактичну роботу з учнями щодо питання девіантної 
(відхилення від норми) поведінки школярів, а також з проблеми 
адективної (від англійського слова addiction – «шкідлива звичка») 
поведінки дітей, виявом якої є тютюнопаління, вживання алкоголю, 
наркотичних речовин. Тобто, в школі повинна бути створена 
система педагогічних засобів, спрямованих на виправлення і 
перевиховання учнів, що відносяться до категорії так званих 
«важких дітей».  
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ІІІ. Адреси передового педагогічного досвіду 
 

Спеціалізований навчально-виховний комплекс № 86 
м. Полтави: з досвіду роботи 

 
Осадча О.Ф., заступник директора з 
навчально-виховної роботи СНВК 
№ 86 м. Полтави,  
Сєрова С.А., заступник директора з 
виховної роботи СНВК № 86 
м. Полтави 

 
Спеціалізований навчально-виховний комплекс № 86 

Полтавської міської ради Полтавської області розташований за 
адресою: м. Полтава, вул. Ціолковського, 11. Це освітній заклад 
нового типу, який об'єднує дві ланки: дошкільне виховання та 
початкову освіту. 

В закладі функціонує 8 груп, з них 2 групи раннього та 6 
дошкільного віку, 1-4 класи початкової школи. 

СНВК № 86 має художньо-естетичний напрямок роботи, 
початкова школа – з поглибленим вивченням англійської мови. 

У закладі, на чолі з директором Л.М.Шурко  працює колектив 
педагогів-однодумців, які в роботі з вихованцями використовують 
сучасні методики та педтехнології, перспективний педагогічний 
досвід. 

СНВК № 86 має чудові умови для навчання, виховання й 
розвитку дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. 

Цьому сприяє створена матеріально-технічна база закладу. 
Великих зусиль докладає директор СНВК Л.М. Шурко для того, 

щоб усі «механізми» злагоджено працювали. Все починається з 
великого красивого двору. На квітниках з ранньої весни до пізньої 
осені квітнуть та змінюють одні одних троянди, чорнобривці, 
тюльпани, півонії, примули. Озелененню території СНВК сприяють 
щорічні екологічні акції: «Посади своє дерево» (жовтень), «Не рубай 
ялинку, краще гілочку прикрась» (грудень), «Квіти – це очі землі» 
(квітень). Кожна група та клас мають окремі ігрові майданчики. 
СНВК має сучасний вигляд. Починаючи з пізнавальних стендів, 
реакреацій, закінчуючи ремонтами та естетичним оформленням, 
придумане та зроблене працівниками. Допомагають також в 
проведенні ремонтів шефи та місцева влада. Так, влітку 2008 року 
за державні кошти був зроблений капітальний ремонт покрівлі 
СНВК. 

Кожна група, клас мають неповторний вигляд. Їхній інтер'єр 
оформлений відповідно до напрямку роботи. Кожен працівник: чи 
то вчитель, вихователь, помічник вихователя долучається до 
дизайну, щоб зробити кожен куточок, де перебувають діти, 
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затишним, дієвим, сучасним, а головне – таким, щоб там дитина 
почувалася як вдома. Так, в дошкільних групах головним є 
створення розвивального середовища. Тому вихователі продумують 
розстановку меблів, підбір іграшок, створення ігрових куточків, які 
б спонукали дітей до творчості, розвитку сюжетної гри. В 
дослідницьких лабораторіях діти, ставлячи найпростіші досліди, 
з'ясовують властивості та якості об'єктів природи. 

Говорячи про початкову школу, кожен клас має власну 
роздягальну кімнату, ігрову кімнату, де можна відпочити на 
перерві, подивитися цікаві журнали чи книжки, погратись в 
захоплюючі ігри або просто поспілкуватися з товаришем. Крім того, 
в ігровій облаштоване «міні-кафе», де діти отримують триразове 
харчування. Оскільки СНВК раніше був ясла-садком, не було 
необхідної матеріальної бази для навчання школярів. Тому за 
ініціативи батьківського комітету було вирішено придбати парти. 
Вибір зроблено на протисколіозні одномісні парти, які підбиралися з 
урахуванням зросту дітей. Лікарі–ортопеди на щорічних 
профілактичних оглядах відмічають значно нижчий рівень 
захворюваності опорно-рухового апарату учнів, в порівнянні з 
іншими освітніми закладами, не спостерігається також погіршення 
зору у дітей.  В кожному класі для проведення уроків музики є 
піаніно. Також в СНВК облаштовані два спортивні зали (окремо для 
дошкільних груп та класів початкової школи), музичний зал. 
Спортивні снаряди, інвентар придбано за спонсорські та 
батьківські кошти. Така кількість залів дає змогу всі навчальні 
заняття в школі та дошкільних групах проводити в першу зміну. 

Музичний зал – є гордістю та окрасою СНВК. Вже понад 25 
років, з дня відкриття, його прикрашає ліпка, яка щороку 
ремонтується. В залі проходять музичні заняття, розваги, свята, 
уроки хореографії. До послуг дітей – сучасний музичний центр, 
телевізор, DVD, мікрофони, придбані нашими шефами ВАТ 
«Електромотор». 

У СНВК функціонує методичний кабінет, де зібрані матеріали з 
усіх розділів програми дошкільного виховання та початкової освіти: 
методичні поради, консультації, досвід роботи педагогів, методична 
й художня література, конспекти уроків, занять, виховних заходів, 
свят, розваг, зразки дидактичних ігор, демонстраційний і 
роздатковий матеріал, технічні засоби навчання тощо. Але 
основною функцією кабінету є проведення різних методичних 
заходів: педрад, консультацій, засідань творчої групи, круглого 
столу тощо. Творчою групою вихователів на чолі з заступником 
директора з виховної роботи С.А. Сєровою були розроблені проекти 
«Конструктивно-будівельні ігри», «Ручна художня праця», «Про що 
думає земля». 

Крім того створена кімната безпеки, в якій зібрані досвід 
роботи вихователів за обласною програмою «Основи безпеки дітей 
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дошкільного віку». Це – конспекти занять, дидактичні ігри, стенди, 
макет вулиці, дорожні знаки. В кімнаті проводяться змістовні 
заняття з дошкільниками. СНВК неодноразово займав призові місця 
в міських конкурсах з виконання правил дорожнього руху. 

Також в СНВК є медичний кабінет, в якому створені  
маніпуляційна кімната, ізолятор на два ліжка, фізіотерапевтичний 
кабінет. Дітей обслуговує лікар-педіатр та дві медичні сестри. 

Таке об'єднання як НВК має велике значення по наступності 
між дошкільною і початковою ланками освіти. 

Наш СНВК має такі переваги перед звичайною школою, 
дошкільним навчальним закладом: 

- по-перше, система навчання і виховання в початковій школі 
зручна для дітей, оскільки відсутній травмуючий для дитини період 
адаптації до школи, немає нервового перенавантаження і 
психологічної втоми від перших тижнів навчання, від незвичайних 
умов, напруженого режиму дня, великої кількості дітей; 

- по-друге, школа повного дня відповідає усім вимогам 
батьків, оскільки їм не потрібно змінювати режим роботи з 
переходом дитини до навчання в школі; 

- по-третє, важливий позитивний момент полягає в тому, що 
кожен вчитель початкових класів знає і бачить своїх учнів з 
дворічного віку. Він упродовж процесу підготовки до школи може 
спостерігати за формуванням навичок дитини, визначати її 
здібності і нахили, щоб потім підтримувати їх розвиток і надалі, але 
більш цілеспрямовано; 

- по-четверте, передбачено індивідуальний підхід до кожної 
особистості. 

СНВК № 86 забезпечує творчий розвиток і особистісно–
орієнтовану підготовку, гуманістичну систему взаємовідносин 
дитини і дорослого, взаємодію у діяльності сім'ї, дошкільного 
навчального закладу і школи, неперервність дошкільної і початкової 
освітніх ланок, створює єдиний соціально-педагогічний простір для 
успішного творчого розвитку дошкільника та школяра і здійснення 
завдань навчання та виховання. 

СНВК працює за державними програмами «Малятко», 
«Зернятко» в дошкільних групах, початкова школа - за програмою 
Міністерства освіти і науки України для середньої загальноосвітньої 
школи (1-4 класів). 

Навчання і виховання в закладі здійснюється українською 
мовою, викладається предмет «Живопис» за власною програмою 
вчителя С.О. Філіпас, та спецкурс «Етика» і «Хореографія». 

З 2006-2007 н.р. іноземна мова вивчається поглиблено. 
Вчителі англійської мови, О.А.Устинова і Н.Я.Московець 
удосконалюють процес викладання, впроваджуючи нові програми 
та технології, широко використовуючи метод проектів. 
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Особливістю роботи дошкільних груп є те, що кожна з них 
працює за певним напрямком роботи. Так, група раннього віку 
«Ластівка», працює, приділяючи більше уваги в своїй роботі 
фізичному вихованню, розвитку основних рухів, зміцненню 
здоров'я дітей. У групі працює творчий колектив вихователів 
Л.А.Кириченко, К.О.Кривеги, які створили необхідні умови для 
вирішення поставлених цілей. Так, до послуг дітей, нетрадиційні 
посібники для розвитку дрібної моторики, основних рухів, авторські 
рухливі ігри для малюків. Результатом роботи групи з даної теми є 
те, що улюбленою справою малюків є фізкультурні заняття, на яких 
в цікавій ігровій формі вони вправляються в основних рухах. 

Інша група для дітей раннього віку «Колобок» метою своєї 
роботи обрала розвиток сенсорних понять у малюків. У групі 
працюють молоді вихователі С.М.Орєхова та О.І.Гнідаш. Саме тому, 
мабуть, мають багато ідей. Ними створені дидактичні ігри з 
сенсорного виховання, об'єднані в розділи «Кольоровий 
кришкоград», «Лічильні палички», «Різнокольорові резинки», 
«Спритні шнурочки», «Маленькі ґудзики», які самі говорять за себе. 
Впевненій орієнтації малюків у таких поняттях як «величина», 
«форма», «колір» сприяє й те, що вихователь «першої категорії» 
С.М.Орєхова захопилася технологією ТРВЗ і вдало використовує її в 
роботі з найменшими. 

Вихователі ІІ молодшої групи «Полуничка» обрали напрямком 
роботи розумове виховання через використання логічних завдань та 
вправ математичного змісту. С.А.Пасюра, С.В.Дмитренко в своїй 
роботі широко використовують курс «Логіка світу», технологію ТРВЗ. 
Крім того, створили цікаві рухливі ігри математичного змісту. 
Традицією стало проведення щорічних математичних свят, на яких 
підводяться підсумки роботи групи з даної теми. 

А ось ІІ молодша група «Кульбабка» працює за педагогічною 
спадщиною В.Сухомлинського, втілюючи його ідеї екологічного та 
морального виховання. Вихователі Климко І.К., Костюк О.А. великої 
уваги приділяють ознайомленню дітей з домашніми та 
декоративними тваринами. В гостях у малюків вже в цьому році 
побували золота рибка, черепаха, пацюк, морська свинка, кролик, 
цуценя, кошеня і навіть, в'єтнамське порося. Для міських дітей, які 
більшість тварин, в кращому разі, бачать на картинці, такі 
спостереження мають велику пізнавальну й дидактичну цінність. 

Середня група «Сонечко» темою роботи обрала охорону життя 
та здоров'я дітей. Втілюючи ідеї обласної програми «Основи безпеки 
дітей дошкільного віку», вихователі Н.І.Супрунова та Т.М. Белиба 
вчать дітей правильно діяти, відповідно до певної ситуації. Крім 
того для подачі даної теми педагоги широко використовують твори 
художньої літератури, проблемні ситуації. Ними власноруч 
виготовлено багато цікавих дидактичних ігор, які пропонують дітям 
на заняттях та в повсякденному житті. 
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Середня група «Вишенька» працює над темою валеологічної 
освіти дошкільника. Вихователі прищеплюють дітям початкові 
знання з ведення здорового способу життя. Н.О. Славич та 
С.О. Філіпас використовують в своїй роботі ТРВЗ-технології, 
нетрадиційне малювання за методикою Л.Шульги. Традицією стали 
візити дітей з міні-виставами на валеологічну тематику в групу 
раннього віку «Ластівка». Показово, що валеологія проходить 
червоною ниткою через всі форми роботи: заняття, свята, розваги 
тощо. 

Старша група «Білочка» обрала своїм напрямком екологічне 
виховання дітей. Вихователі Я.О.Пасішна, О.В.Осташко 
впроваджують прогресивні методики та педтехнології такі як ТРВЗ, 
методику М.Монтессорі, Л.Шульги, педагогічну спадщину С.Русової 
та В.Сухомлинського. 

Інша старша група «Золотий ключик» велику увагу приділяє 
роботі з батьками, використовуючи нетрадиційні форми роботи з 
ними та залучаючи їх до активної співпраці в навчально-виховному 
процесі. Вихователь Н.М.Осіпова, готуючись до проведення 
відкритих занять, свят, батьківських зборів продумує участь у них 
батьків. А от Л.В. Яресько  впроваджує методику М.Монтессорі при 
підготовці дітей до школи. 

Крім цього, в кожній віковій групі щотижня в другій половині 
дня вихователями проводиться гурткова робота. 

Гурток «Чарівні пальчики» в ясельній групі «Колобок» 
займається вивченням пальчикових вправ, які сприяють розвитку 
мови дітей. Малюки із задоволенням розповідають казочки, утішки, 
супроводжуючи показом фігур пальчиками. 

Діти ясельної групи «Ластівка» в гуртку «Цікаві посиденьки» 
знайомляться з творами усної народної творчості – утішками, 
казками, вчаться розповідати вірші, казки, та інсценувати їх. Деякі 
інсценівки використовуються на дитячих святах та розвагах. 

Діти групи «Кульбабка» чекають своїх «Казкових посиденьок», 
на яких кожен раз знайомляться з новою казкою В. 
Сухомлинського. Крім того вчаться інсценувати художні твори. 

В групі «Полуничка» працює «Краєзнавчий гурток», на якому 
діти знайомляться з минулим та сучасним України, Полтавщини, 
міста Полтави. 

Група «Сонечко» має літературно-драматичний гурток. Діти 
вчать багато віршів, закріплюють знайомі казки шляхом 
проведення ігор-драматизацій, використання різних видів театрів. 
Діти середньої групи вже можуть показувати міні–вистави. 

У групі «Вишенька» працює гурток «Чарівні пальчики». Діти 
власноруч виготовляють незвичайні поробки з різноманітних 
матеріалів (природного, залишкового). Ці роботи відрізняються 
оригінальністю і є вдалою прикрасою групи. 
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Діти групи «Золотий ключик» в гуртку з художньої праці «Умілі 
рученята» виконують різноманітні аплікації, колажі, які 
використовують для прикрашання інтер'єру групи. 

У групі «Білочка» діє гурток «Чарівний квадратик» з оригамі. 
Часто власні поробки діти використовують в сюжетно-рольових, 
театральних іграх, за їх допомогою поробок облаштовують 
тематичні виставки. 

Крім того в СНВК працюють музичні керівники 
Т.І.Благодарьова, О.М.Пугач Великої уваги вони приділяють 
розвитку творчих здібностей дітей. Відмінність в роботі наших 
музичних керівників полягає в тому, що музичні заняття вже в І 
молодшій групі проводяться в залі, а не в групі. В залі проходять для 
них свята «Новий рік», «Свято Мами» й «Випускний» в дошкільну 
групу. 

Якщо в ясельній групі діти сольно співають, то вже в садових 
групах, а тим паче у школі всі наші вихованці – артисти, які не 
бояться сцени, великої кількості глядачів. 

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільним 
періодом дитинства, забезпечує подальше становлення особистості 
дитини, її інтелектуальний, фізичний розвиток. Про це дбають 
учителі вищої категорії Л.Л.Таскіна, Т.П.Цибулько, Т.П.Сікорська та 
вчитель першої категорії Лисенко І.Г. під керівництвом заступника 
директора з навчально-виховної роботи О.Ф.Осадчої.  

Мета початкової школи СНВК № 86 – це створення 
сприятливого шкільного і родинного середовища, співпраця між 
дорослими і дітьми на засадах постійного піднесення гідності дітей, 
самостійності, виховання впевненості у своїх можливостях, уміння 
працювати, шанувати думку інших. 

Так, ми робимо все щоб кожна дитина в початковій школі 
розкривалась, наче квітка, від сердечності і мудрості свого вчителя. 

Наступність між дошкільними групами і класами початкової 
школи зберігається й завдяки проведенню таких свят як «Новий 
рік», «Осіннє свято», «8 Березня». 

Так як і дошкільні групи, кожен клас відрізняється один від 
одного. 

В 1-му класі вчитель Т.П.Сікорська та вихователь ГПД 
Н.К.Торяник працюють за напрямком «Екологічне виховання 
молодших школярів на основі вивчення природи та історії рідного 
краю». У своїй роботі педагоги використовують ідеї С.Русової, 
В.Сухомлинського, проводять такі цікаві форми роботи як пішохідні 
екскурсії, фото-екскурсії до парків, скверів, історичних місць міста 
Полтави. Їх шлях відображений у фотографіях історії класу. 
Пізнавальними для батьків та учнів були вікторини: «Впізнай це 
місце», «Який пам'ятник охороняють ці чотири дуби красені», 
«Звідки подає свій голосок півничок». 
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Вчитель 2-го класу І.Г.Лисенко значну увагу приділяє 
нестандартним формам проведення уроків. Педагог часто 
використовує бінарні, інтегровані уроки, урок-засідання, урок-
дослідження, урок-презентацію, урок–брейн-ринг, урок-вікторину 
та інші. 

Напрямком роботи 3-го класу є родинне виховання. Вчитель 
Л.Л. Таскіна вихователь ГПД Н.В.Таран проводять цікаві виховні 
заходи, родинні свята за участю батьків та дітей. 

Вчитель 4-го класу Т.П.Цибулько працює за проблемою 
«Використання нетрадиційних методів і прийомів удосконалення 
навичок читання молодших школярів». Сукупність обраних нею 
методів та вправ, методики О.Зайцева, які використовує педагог 
розвивають темп мовлення, світогляд, вміння сприймати миттєво 
слова і групи слів сприяють зацікавленню дитини, пробуджують 
інтерес до читання. 

У другій половині дня в класах працюють вихователі групи 
продовженого дня Н.К. Торжник, С.В.Дмитренко, Н.В.Таран, 
О.А.Аксьонова. Вони організовують режимні процеси і є 
координаторами всіх педагогічних впливів на дитину. 

Наші учні активні учасники: 
- Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 

П.Яцика; 
- Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»; 
- учасники та призери міського конкурсу «Ерудит». 
Кабінет 3-го класу, вчитель Л.Л.Таскіна, визнано кращим за 

наслідком міського конкурсу-огляду «Дизайн сучасної школи». 
Крім традиційних форм навчально-виховної роботи в СНВК 

проходять такі заходи та конкурси: «Солодка парочка», «Міс СНВК», 
«Різдвяні вечірки», «Ану-мо дівчата», творчий звіт СНВК «Віддамо 
цей світ дитині», змагання, спортивні ігри тощо. Учні багато 
подорожують. Вони побували на екскурсіїях в Києві, Харкові, 
с. Петриківці, Умані, с. Опішні. 

Найбільше визнання отримав хореографічний гурток «Сузір'я», 
під керівництвом вчителя вищої категорії Л.Л.Таскіна. Очолюваний 
нею ансамбль щороку займає перші місця у міських та обласних 
конкурсах художньої самодіяльності, є лауреатом фестивалю 
мистецтв «Созвездие муз» (м. Харків), відкритого фестивалю 
сучасного танцю «Самарська осінь», дипломатом регіонального туру 
Всеукраїнського фестивалю «Крок до зірок», переможцем фестивалю 
дитячої творчості «Світ дитячих захоплень», лауреатом 3-го степуня 
ІV Всеукраїнського фестивалю дитячої творчості та краси 
«Майбутнє країни». 

Показово, що всі костюми придумані вихователем ГПД 
Н.В.Таран, та хореографом Л.Л.Таскіною і виготовлені за рахунок 
батьківських коштів. 
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Хореографічний колектив «Сузір'я» є активним учасником 
обласних, міських та районних заходів, співпрацює з управлінням 
культури Полтавського міськвиконкому, обласним екоголого-
натуралістичними центром учнівської молоді, творчим центром 
Н.Май. 

Доброю традицією стали театралізовані дійства за участю 
дітей: «Меланки», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Вітання з днем 
народження». З цими вітаннями діти йдуть в управління та відділ 
освіти, відділ культури, до шефів, в ЗНЗ № 29 і обов'язково вітають 
наш колектив. 

Одним з напрямків роботи СНВК № 86 є співпраця з 
педагогічним колективом ЗНЗ № 29 м. Полтави. Випускники 
початкової школи переходять до 5-го класу 29 школи. Ще в 4-му 
класі вони знайомляться зі своїм майбутнім класним керівником, 
яка присутня на святах, виховних заходах, урочистих лінійках. Це 
сприяє кращій адаптації школярів до умов нової школи. Крім того, 
наші вихованці є частими гостями на різних заходах ЗОШ № 29 та 
безпосередніми їх учасниками. 

СНВК № 86 є базовим для проведення педагогічної практики 
студентів ПДПУ, активним учасником міських та обласних заходів. 

За останні 5 років педагоги проводили відкриті заходи на 
міських тижнях педмайстерності: «Шляхи формування у малят 
духовного світогладу», «Оптимізація дослідницько-пошукової 
діяльності дитини дошкільного віку – основа розвитку пізнавальної 
сфери дошкільника», «Сучасні підходи до екологічного виховання 
дітей дошкільного віку», методичній панорамі «Інноваційні 
педтехнології, як засіб розвитку пізнавальних здібностей 
дошкільника» для клубу творчих зустрічей музичних працівників  
«Ліра». 

У 2008-2009 навчальному році працівники нашого закладу  
брали участь у проведенні обласного семінару «Впровадження 
прогресивної спадщини С.Русової, Г.Ващенка, В.Сухомлинського в 
практику роботи дошкільного закладу», двічі показували роботу з 
хореографії слухачам курсів ПОІППО. 

Також наш СНВК – неодноразовий переможець різних 
конкурсів. За 2002-2008 роки маємо такі результати: 

І–е місце в огляді-конкурсі з підготовки до нового навчального 
року; 

ІІ-е місце в районному екологічному конкурсі «Несподіване 
перевтілення»; 

ІІ-е місце в міському конкурсі «Зелений вогник». 
Брали участь у Всеукраїнських конкурсах: дитячого малюнку 

«Безпека руху – це життя», з фізичного виховання для ДНЗ «Дитяче 
фізкультурне свято Сюрпризіада». 

За останні два роки були організовані цікаві зустрічі з 
Полтавською поетесою В.Я.Нездойминогою, представником 
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американської делегації телерадіокомпанії ВВС, делегацією 
ансамблю народної пісні з Німеччини. 

Робота СНВК неодноразово висвітлювалася в газетах 
«Полтавський вісник», «Коло». Частими гостями нашого закладу є 
телебачення. Так, освітня робота СНВК висвітлювалася на ТРК 
«Лтава» в передачі «Солодких снів від Карлсона», «Капітонія і 
компанія», «ІРТ – Полтава», «Доньки – матері», «Місто», «Освітній 
простір Полтавщини». 

Всіх цих результатів колектив СНВК № 86 досяг завдяки 
високому професіоналізму кожного працівника, любові до дітей, до 
своєї роботи, умінню Л.М.Шурко, нашого директора, згуртувати 
навколо себе творчих, ініціативних людей. 
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ІV. НА ДОПОМОГУ ПЕДАГОГУ-ВИХОВАТЕЛЮ 
 

Конспекти занять СНВК № 86 
 

Урок математики 1 клас 
Повторення вивченого матеріалу 

 
Лисенко І.Г., вчитель 
початкових класів СНВК № 86 м. 
Полтави 

 
Тема: Повторення вивченого матеріалу. 
Мета: формувати навички рахунку, засвоєння складу числа, 

уточнювати кількісне відношення (>, <), розширювати активний 
словник дітей, розвивати логічне мислення, виховувати почуття 
товариства. 

Обладнання: шкільне віяло, герої казки «Ріпка» картки з 
прикладами, рахунковий матеріал, композиція з геометричних 
фігур. 

Хід уроку 
Організаційний момент 
У нас сьогодні справжнє свято 
Гостей зібралося багато, 
До них ви зараз поверніться, 
Привітайтесь, посміхніться. 
 
І. Повідомлення теми уроку: 
Сьогодні на урок математики ми чекаємо незвичну гостю. 

Вона прийде з хвилини на хвилину. Ми покажемо їй, чого 
навчились на уроках математики, що уже вміємо робити. Ви 
готові? (Стукіт у двері). 

А ось і вона. Ні, принесли телеграму: «Дорогі діти! Пробачте, що 
не змогла прийти. Я знаю, що ви любите казки. Запрошую вас у 
казку. А в яку — відгадайте самі. Починається вона так : Посадив 
дід... Бажаю вам щасливої подорожі." 

- Що ж це за казка? 
Давайте пригадаємо, як діло було. 
Жив собі дід Андрушка, а в нього була баба Марушка. І була в 

них внучка Мінка, а в неї — собачка Хвінка, а у собачки була 
товаришка - кицька Варварка, а у кицьки вихованка - миша 
Сіроманка. Раз весною, взяв дід мотику, скопав на городі грядку 
невелику, зробив у землі дірку, та й посадив ріпку. Посадив не 
марно, виросла ріпка гарна. Прийшов час ріпку рвати, а вона 
давай дідові казати, що вона ріпка не проста, по документам ріпка 
чарівна і щоб її із землі вирвати, треба завдання розв'язати. 
Допоможемо дідові справитися з нелегким завданням? 
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II. Усний рахунок: 
1. Робота з кружечками: 
• Зліва-З, а справа-4. Скільки разом? 
• Зробіть порівну. 
• Покладіть 5 червоних кружечків. Замініть 2-й і 4-й на сині. 
• Покладіть 3 синіх, а червоних на 2 більше. Скільки разом? 
 
2. Гра "Відгадай сусідів числа" 
 

 15  
   
10   
   
 19  
   
  12 

 
3. Гра "Виглянь у віконечко" (склад числа). 
4. Гра "Мовчанка" 
8 12 6 
+ - - 
2 10 0 
- + + 
7 6 3 
+ + + 
4 2 2 
Щоб ріпка гарна виростала, треба її полити. 
5. Гра "Дощик" 
7+2=            17-7=          4+6-3= 
9-4=            10+1=          2+8+4= 
 
ІІІ. Робота в зошитах: 
Покликав дід на допомогу бабусю. Пішла вона на город: гуп, 

гуп. Взяли удвох ріпку за чуб. Упираються ногами, тягнуть за листя 
руками. Проморочились весь день, а ріпка сидить у землі як пень. 
Зірвала і бабуся листок із завданням. 

1. Хвилинка каліграфії. 
Яке найменше двоцифрове число? 
2. Математичний диктант 
1) Було у лисиці 
7 ягід кислиці 
Одну вона з'їла, 
А скільки лишила 
(7-1=6) 
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2) По дорозі зайчик біг 
Ніс п'ять яблук на обід. 
Одне впало, покотилось. 
Скільки яблук залишилось? 
(5-4=1) 
3) Лиска моркву посадила 
З морквини там вродило, 
Наш Зайчисько враз 3 з'їв. 
Скільки лисці залишив? 
(3-3=0) 
4) Руки вгору підніміть, 
Пальці швидко полічіть: 
Зліва п'ять і справа три, 
Скільки разом полічи? 
(5+3=8) 
 
Задачі 
Діти пішли до лісу. Знайшли 7 грибів. По дорозі додому 

зустріли Їжачка і подарували йому 2. Скільки грибів принесли діти 
додому? 

(7-2=5) 
Складіть задачу на додавання за малюнком: 

 
 
 
 

(3+5=8) 
 

ІV. Фізкультхвилинка 
Йшли ведмедики малі, 
Нахилились до землі. 
Потім встали, руки в боки 
І зробили три підскоки. 
І розминали плечі – 
Це подобалось малечі. 
Раз - присіли, два – присіли 
І за парти тихо сіли. 
V. Самостійна робота 
Не витягли ріпку дід з бабою. Покликали внучку Мінку. 
(У дітей на партах завдання). 
Зірвала Мінка листок, а там нове завдання 
8-2=                 3+5+2=  
5+4=                6-3+10= 
 
VІ. Робота з_геометричним матеріалом 
Покликала Мінка собачка Хвінку, 
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- Діти, хто зображений на малюнку? 
- З яких геометричних фігур складено котика? 
 
VII. Узагальнення і систематизація знань 
Покликала Хвінка кицьку - товаришку Варварку. Вона теж 

зірвала листочок із завданням: 
Гра "Вірю - не вірю" 

15     18            3 см        2м            9-3    4+5 
 
12      21           20 см      2дм      6+4      17-7  
 
VIII. Задачі з логічним навантаженням 
Покликала кицька мишу Сіроманку. Мишці також дістався 

листок із завданням. 
І) Що у лісі так гримить? 
Робить вулики ведмідь 
Він зробив їх тільки 7, 
На 2 менше ніж хотів 
Скільки він хотів зробить? 
 
2) В школу йшло 5 дітей, а назустріч 3. Скільки дітей всього 

йшло в школу? 
3) У мами 3 сина. Скільки у кожного хлопчика рідних братів? 
 
ІХ. Підсумок уроку 
- Ми справилися з усіма завданнями і допомогли вирвати 

ріпку. Що нам допомогло виконати складні завдання? 
- Яке завдання було найскладніше, а яке найлегше? 
- Що запам'яталося? 
Наша ріпка не проста, а чарівна. Королеві Математиці дуже 

сподобалася ваша робота на уроці, тому вона вам приготувала 
сюрприз. На ріпці намальована схема, за якою ви його знайдете. 

У класі справа від вікна на 1 парті 
Сидить Микитка, не дріма. 
Для Тебе на прощання 
Від Математики завдання - 
Візьмися руки в боки, 
Зроби 4 кроки, 
Присядь тихесенько навшпиньки, 
Заглянь під парту до Даринки. 
У цій чарівній скриньці 
Від Математики усім гостинці. 
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Конспект заняття з математики  
для старшої групи 

«Брейн-ринг» 
 

Пасюра С.А., Дмитренко С.В., 
вихователі СНВК № 86 м. 
Полтави 

 
Програмовий зміст: повторити лічбу в межах першого десятка, 

вчити розрізняти кількісну і порядкову лічбу, закріпити знання про 
суміжні числа, склад числа в межах 5; удосконалювати знання про 
геометричні фігури, формувати вміння орієнтуватися в просторі; 
закріпити знання про частини доби та дні тижня. 

Вчити дітей групувати та класифікувати предмети за різними 
ознаками, висловлювати та обґрунтовувати свою думку. Розвивати 
логічне мислення. Інтелект, уяву, виховувати вміння працювати в 
команді. 

Обладнання: роздатковий матеріал: набір геометричних фігур, 
цифри від 1 до 10. Д/г „З якої казки?", „Чайники", „Назви сусідів", 
„Знайди відповідь". 

Хід заняття 
Добрий день! 
Сьогодні ми знову зібралися на чергову гру «Брейн-ринг». 
В грі беруть участь 3 команди. Представляємо команди-

учасниці: 
Перша команда „Розумники" . Капітан - Барановський Стасик. 
Друга команда „Пізнайки". Капітан - Ковалевський Ростик. 
Третя команда „Запитайлики", Капітан - Довгопол Катя. 
Тепер команди привітають одна одну, 
Команда „Розумники". 
Наш девіз: „Розумним ніхто не вродився, а навчився". 
Команда „Пізнайки". 
Наш девіз: „Не кажи не вмію, а кажи навчусь". 
Команда „Запитайлики". 
Наш девіз: „Свій розум май і людей питай". 
Команди займають свої місця. 
Увага! Нагадую правила гри. 
Кожна команда отримує завдання. Та команда, яка виконає 

завдання першою піднімає картку. За правильну відповідь команда 
отримує кружечок. За доповнення –трикутник. Два трикутники 
дорівнюють одному кружечку. 

Виконання завдань виконуємо за сигналом. 
Отже, починаємо гру. 
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1 завдання: 
Д/г „З якої це казки" (ТРВЗ) (Шифрограми). Пояснити 

відповідь. Діти отримують картки з зображенням геометричних 
фігур, за якими зашифровані герої казок. 

Низький рівень: „Півник і двоє мишенят" Запитання: 
- Яка казка зашифрована? 
- Як ви здогадалися? 
- Які геометричні фігури позначають мишенят? 
- Яка геометрична фігура стоїть посередині? 
- Кого вона позначає? 
Яким по порядку стоїть півник? 
Середній рівень: „Курочка ряба" 
Запитання: 
- З якої це казки? 
- Чому ви так вирішили? 
- Скільки геометричним фігур зображено? 
- Які з них однакові? 
- Кого вони позначають? 
- Які ще геометричні фігури ви бачите? 
- Кого вони позначають? 
- Хто стоїть третім? 
Високий рівень: „Ріпка" Запитання: 
- З якої це казки? 
- Чому ви так вирішили? 
- Які геометричні фігури зображені? 
- Скільки прямокутників? 
- Кого вони позначають? 
- Якими геометричними фігурами зашифровані звірята? 
- Яка по порядку стоїть внучка? 
- Хто стоїть п'ятим? 
 
2 завдання: „Конкурс капітанів" 
Д/г „Чайники" 
Завдання: розв'язати приклади і підібрати відповідь, яка 

знаходиться на кришці чайника. 
 
3 завдання: „Виклади цифри від 1 до 10" Додаткове 

завдання: 
Низький рівень: пряма лічба. 
Середній рівень: лічба англійською. 
Високий рівень: зворотна лічба, 
 
4 завдання: Виконати завдання на картках. 
Низький рівень – підібрати пропущену цифру 
Середній рівень – підібрати сусідів числа. 
Високий рівень – склад числа. 
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5 завдання: Д/г „Геометричний килимок"  
Запитання: 
Низький рівень: – Яка фігура немає ні початку ні кінця? 
Середній рівень: – В якої геометричної фігури всі сторони 

рівні? 
Високий рівень: – Як називається геометрична фігура, я якої 6 

кутів, 6 сторін? 
Завдання: На аркуші паперу на слух за вказівками вихователя 

діти викладають геометричні фігури в заданому напрямку. 
Фізкультхвилинка (Під музику діти виконують танцювальні 

рухи на увагу). 
 
6 завдання: Логічні задачі. 
Низький рівень: 1. У вазі три ромашки і два тюльпани? 

Скільки ромашок у вазі? (Три) 
Середній рівень: 1. На груші виросло 5 яблук, а на ялинці лише 

2. Скільки всього яблук виросло? (Жодного), 
Високий рівень: 1. Діти ліпили снігову бабу. Після цього на 

батареї сохло 6 рукавичок, 
Скільки дітей ліпило снігову бабу? (Троє). 
Низький рівень: 2. Якщо з'їсти одну сливу, що залишиться? 

(Кісточка). 
Середній рівень: 2. Два хлопчики порівну поділили гриби, які 

назбирали в лісі. Кожному припало по 5. Скільки грибів знайшли? 
(10). 

Високий рівень: 2. У ставку плавало 7 качок? Три з них 
пірнуло. Скільки качок залишилось у ставку? (7), 

Низький рівень: 3. З дупла виглядало 8 хвостів білок. Скільки 
білок у дуплі? (8), 

Середній рівень: 3. На столі лежало чотири яблука, одне 
розрізали навпіл. Скільки стало яблук на столі? (4). 

Високий рівень: 3 Жили 2 коти і 1 чоловік. Скільки було там 
ніг?(2) 

7 завдання: 
„Частини доби," „Дні тижня" Запитання: 
Низький рівень: - Яка зараз пора року? 
Середній рівень:- Який зараз місяць? 
Високий рівень: - Скільки місяців весни? Назвіть їх. 
2). Низький рівень: - 3 яких частин складається доба? 
Середній рівень: - Скільки днів тижня? 
Високий рівень: - Скільки робочих днів. Назвіть їх. 
3). Низький рівень : Що ми робимо вранці? Коли ми обідаємо? 
Середній рівень: - Який день сьогодні? 
Високий рівень: - Скільки вихідних днів? Назвіть їх. 
4) Низький рівень: - Коли ми лягаємо спати? Що ми робимо 

вночі? 
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Середній рівень: - Який день був учора? Який день буде 
завтра? 

Високий рівень: - Назвіть три дні підряд не називаючи назв 
днів тижня і чисел. 

8 завдання. Практичне. 
Низький рівень: - Полічи предмети і знайди відповідь. 
Середній рівень: - Додай предмети і знайди відповідь. 
Високий рівень: - Розв'яжи приклади, 
Підсумок гри. Вручення грамот. 
 

Телевізійна програма «Чомучки» 
 
Белиба Т.М., вихователь СНВК 
№ 86 м. Полтави 

 
Програмований зміст: Поглибити знання дітей про рідне 

місто, його історію та символіку. Уточнити знання про визначні 
місця, пам'ятники, вулиці Полтави. Познайомити з новим видом 
мистецтва – гратаж. Розвивати фантазію, уяву, мислення. 
Виховувати любов до рідного міста. 

Хід заняття 
- Добрий день шановні друзі! Я рада вітати вас у студії на 

черговому випуску ток-шоу. 
Я ведуча сьогоднішньої програми Белиба Тетяна Михайлівна. У 

нас в гостях директор СНВК № 86 Л.М.Шурко, заступник директора 
з навчально-виховної роботи СНВК № 86 О.Ф.Осадча, заступник 
директора з виховної роботи СНВК № 86 С.А.Сєрова.  

- А про що ми зараз з вами поговоримо, дізнаєтеся, послухавши 
пісню. (Звучить пісня про Полтаву) 

- Здогадалися? Так, сьогодні ми поведемо розмову про Полтаву. 
- А чи знаєте ви, яке свято ми завтра будемо святкувати? (День 

міста.) 
- Кожен з вас щороку відзначає своє народження. І наше місто 

завтра також святкує свій день народження. Полтава давнє місто, 
їй дуже багато років, близько 1110 років. 

- День міста, який ми щороку відзначаємо – 23 вересня. Хто 
знає, чому саме цей день обрали для свята? (визволили Полтаву від 
фашистів) 

- 23 вересня 1943 року Полтаву радянські війська визволили від 
фашистів. Полтавці дуже раділи з цієї перемоги і тому вирішили 
щороку святкувати день міста 23 вересня. У Полтаві навіть є вулиця 
23 вересня. 

- Все далі і далі відходять грізні і важкі роки Другої світової 
війни, але не згасає пам'ять про тих, хто не шкодував своєї крові, 
свого життя. На честь визволителів споруджені пам'ятники. 
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- А чи знаєте ви, які в місті Полтаві споруджені пам'ятники 
визволителям? (Монумент слави, пам'ятник солдатської слави, 
пам'ятник Лялі Убийвовк, закладено парк Перемоги, де ви гуляєте з 
мамами й татами). 

- Мені відомо, що присутні в студії підготували виступи. 
1) Стоїть солдатський обеліск. 
На обеліску сонця блиск. 
Ти принеси сюди, як всі, 
осінні айстри у росі. 
Під обеліском зупинись, 
Солдатській славі уклонись. 
2) Рідний край – єдиний в світі 
солдат зберіг для нас живим, 
і залишився він гранітним 
миру вічним вартовим. 
- Ми низько вклоняємося тим людям, які все витримали, 

перемогли і відстояли мирне майбутнє. 
Ми пам'ятаємо усіх, 
Хто віддав життя за те, 
Щоб не було війни нової, 
Щоб сонце сяяло золоте! 
Ми не бажаємо війни! 
Хай над містами й селами 
Сіяє сонце з вишини, 
Щоб ми росли щасливими! 
Хай літають завжди журавлі.  
Колоски видзвонюють налиті. 
Ми за те, щоб мир був на землі 
Для усіх малят на цілім світі. 
- Друзі, а хто знає, чому наше місто має назву Полтава? Давайте 

послухаємо легенду. 
І) Пливла собі у сиву давнину 
Замріяна і тиха річка Лтава, 
З'явилось згодом місто у степу, 
І гордо нарекли його Полтава 
2) Де пахне травами блакить, 
Мов квітонька ласкава, 
На сивих пагорбах стоїть 
Моя любов - Полтава. 
- Колись у давнину на території сучасного міста протікала ріка, 

яку люди назвали Лтава, навколо стояли могутні ліси, де водилось 
безліч тварин, а в річці було багато риби. Людям сподобалося це 
місце і вони почали будувати житло по річці Лтава. Через певний 
час з'явилося поселення, яке було названо Полтавою і до наших 
часів зберегло таку назву.  
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- Кожне місто має свою символіку, Полтава теж має свої 
символи, 

- Хто їх може назвати? (Гімн, герб, прапор) 
- А хто знає якого кольору прапор Полтави? (біло - зелений) 
- Герб — це найголовніша емблема нашого міста. Це сучасний 

герб Полтави (показує), який мас форму щита малинового кольору. 
Золотий лук — символ мужності. Стріла - означає готовність до бою, 
направлена вістрям до низу - символізує охорону миру. Лук із 
чотирьох боків оточують золоті охоронні чотирикутні зірки. Над 
щитом золотий напис «Полтава». 

- Полтава має свій гімн - урочисту пісню. 
- Хто знає, що потрібно робити, коли звучить гімн? (повинні 

обов'язково встати, якщо сидять, стояти тихо і нерозмовляти) 
- Послухайте гімн Полтави. (Звучить) 
- Шановні добродії! Чи подобається вам Полтава? 
- Чим вона вам подобається? 
- Про наше мальовниче місто складено багато пісень, віршів. 

Хто з вас знає вірш про Полтаву? 
1) Люблю я Полтаву, 
Як матір люблю 
Я нею живу і пишаюсь по праву, 
2) Рідна, мила красуня Полтава, 
Добрим людям я слово несу 
Про твою віконошную славу 
Про твою невмирущу красу. 
- Ви багато теплих слів сказали про наше славне місто. І це 

правильно, тому що ви тут народилися, живете, живуть ваші рідні і 
близькі друзі. Це ваша Батьківщина. А хто знає вірш про 
Батьківщину? 
Водограй 
Волів розмай. Зелений гай, 
Ліщина. 
Все це рідний 
Любий край 
Наша Батьківщина. 
Пам’ятай не забувай 
Батьківську стежину 
Прикрашай, шануй свій край 
Дім свій – Батьківщину. 
- З давніх-давен в Полтаві жило і працювало багато видатних 

людей. Їх іменами названі вулиці Полтави. 
- Які вулиці ви знаєте? 
- На якій вулиці розташований наш СНВК? 
- В Полтаві працює багато фабрик і заводів, 
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- Які ви знаєте? (Алмазний, Електромотор, «Ворскла», 
трикотажна та взуттєва фабрики, ГРЛ, склозавод, турбомеханічний 
завод) 

А ще Полтава славна своїми будівельниками. Скільки нових 
сучасних будинків побудовано в місті. 

Дім будується новий 
В нім вікна 
На всі боки, 
Лічить – не полічить 
З днем новим 
Росте все вище дім (3-4 р.) 
І дах такий високий, 
Фарбувати вже пора 
Запросили маляра. 
Дім готовий в свята ці 
Поселяйтеся жильці. 
Люблю тебе, моя Полтаво! 
Люблю всім серцем рідний край. 
Моя красуня величава 
На щастя людям розквітай! 
- А зараз я вас хочу запросити до майстерні нашої студії 

(Сідають за столи). 
- У нас буде незвичайне завдання. Ви повинні оживши 

малюнок. Я вам можу відкрити секрет. 
- Там захований малюнок красивого святкового міста. А 

оживити його допоможе звичайний пензлик. Але сьогодні він буде 
малювати іншою стороною. Дивіться як оживає в мене малюнок. 
(показує) 

- Ось будинок, ось дерево, машина їде по дорозі. 
- А тепер заплющіть очі і уявіть Полтаву вечірню. 
- Всі побачили свій малюнок? 
- Що побачив Коля? Ваня? Іра? 
- А тепер беріть свої чудо-пензлики і починайте працювати. (Під 

тиху музику працюють.) 
- Яке гарне святкове місто у нас! 
- Я дихаю на всі сто, бо живу на прекрасній полтавській землі. Я 

ціную це, від цього я щаслива. 
Ти люби свій рідний край. 
Ти щасливий виростай. 
Батьківщині все життя 
Вірним будь, моє дитя. 
- Мені повідомив режисер програми, що ви знаєте пісню про 

Полтаву. Давайте її разом заспіваємо. «Пісня, про Полтаву». 
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Конспект заняття з елементами  
ТРВЗ в І-й молодшій групі 

«Колобочок – колобок, ти рум'яний наш дружок» 
 
Орєхова С.М., вихователь СНВК 
№ 86 м. Полтави 

 
Програмовий зміст: Вчити дітей слухати і розуміти мову 

вихователя, повторювати слова потішок, правильно вимовляючи 
звуки; відповідати на запитання. Закріпити жовтий колір, 
геометричну фігуру – квадрат, вміння придавати паперу об’ємної 
шароподібної форми. Розширювати знання українського фольклору. 
Розвивати інтонаційну виразність мовлення вчити любити природу. 
Виховувати бажання робити добро, піклуватися про когось. 

Обладнання: іграшкові лісові мешканці (заєць, лисиця, вовк 
тощо), іграшковий посуд, кошик, гриби, жовті аркуші паперу 
квадратної форми на кожну дитину, іграшка Колобок. 

Хід заняття 
Вихователь: Добрий день, мої малята! 
Гарні ваші оченята 
Карі, сині та сіренькі. 
Ви для мене всі любенькі! 
Діти: Добрий день! 
Вихователь: А тепер, коли ми з вами привіталися, сідайте 

рядком, поговоримо ладком. 
(З’являється Колобок) 
Вихователь: Діти, хто це? 
Діти: Колобок. 
Вихователь: Давайте з ним привітаємося і запропонуємо 

сісти. 
(Діти вітаються. Дитина приносить стільчик.) 
Дитина: Сідай, будь ласка, Колобок. 
Вихователь: Малята, який наш Колобок? 
Діти: Колобок сумний. 
Вихователь: Колобок сказав мені, що його хочуть з’їсти. Діти, 

пригадайте, хто ж хотів з’їсти Колобка? 
Діти: Зайчик-побігайчик, вовчик-братик, ведмідь-набрід, 

лисичка-сестричка. 
(За кожною відповіддю малят, вихователь пропонує дитині 

виставити відповідну іграшку-звірятко.) 
Вихователь: Діти, а де живуть всі ці звірі? 
Діти: У лісі. 
Вихователь: А кого у лісі ще міг зустріти Колобок? 
Діти: руденьку білочку, їжачка-хитрячка, кабана-іклана, 

жабку-скрекотушку тощо.  
Вихователь: Що б сказав їжачок-хитрячок зустрівши Колобка? 
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Діти: Колобок, Колобок, я тебе з’їм! 
Вихователь: А що б йому відповів Колобок? 
Діти: Не їж мене, їжачок - хитрячок, я тобі пісеньку заспіваю. 
Вихователь: Давайте заспіваємо пісеньку Колобка. 
Діти: Я Колобок, Колобок, 
На яйцях спечений,  
Я від баби втік, 
Я від діда втік, 
І від тебе втечу! 
(Аналогічно відбувається зустріч Колобка з іншими звірями.) 
Вихователь Діти, а чому звірі хотіли з’їсти Колобка? 
Діти: Колобок смачний. Звірі голодні. 
Вихователь: Як же нам допомогти Колобку? 
(Відповіді дітей.) Давайте нагодуємо звірів смачною їжею, то 

вони й не їстимуть його. Давайте зваримо їм кашу. 
Гу-ту-ту! Гу-ту-ту! 
Варим кашку круту, 
(«Колотять» пальчиком у долоньці) 
Підливаєм молочка, 
Щоб смачненька була, 
(«Ллють» у долоньку молочко) 
(Діти промовляють за вихователем слова, виконуючи певні 

рухи) 
Вихователь: От ми й зварили смачненьку кашку. 
(Ставить горщик на стіл) А ще ми нагодуємо звірят 

грибочками. Їх багато назбирали дід із бабою, але по дорозі 
розсипали з кошика. Ану допоможіть зібрати грибочки. 

(Діти збирають гриби). 
Вихователь: Ми вже й кашки наварили, І грибочків 

назбирали. Але в нас іще немає хліба. Давайте спечемо його. 
Печу, печу хлібчик. 
Діткам на обідчик. 
Меншому – менший. 
Більшому – більший. 
Шусть у піч! Шусть у піч! 
Саджай-виймай, саджай-виймай, 
Ріжу, ріжу, я куштую 
Гам! 
(Діти разом із вихователем промовляють слова й виконують.) 
Вихователь: Ось який гарний хліб у нас з вами вийшов. 
(Вихователь ставить на стіл хліб.) Малята, скільки їжі ми 

наготували?  
Діти: Багато. 
Вихователь: Зараз ми дружно нагодуємо всіх. 
(Діти «годують» іграшкових звірят). 
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Ось наші гості й наїлися. Тепер вони хочуть спати. Заспіваємо 
їм колискову: 

Колисонько, колисонько, 
Колиш нам дитиноньку, 
А щоб спала не плакала, 
Здоровенька виростала. 
А-а-а, 
(Діти беруть на руки іграшки, колисають і наспівують за 

вихователем). 
Вихователь: Звірята вже поснули. Поки звірята сплять, ми з 

вами розважимо Колобка. Давайте зробимо йому друзів. Малята, що 
це я знайшла? 

Діти: Квадрат. 
Вихователь: Якого він кольору? 
Діти: Жовтий. 
Вихователь : Що схоже на квадрат? 
Діти: Кубик, стіл, вікно тощо. 
Вихователь: Скільки у мене квадратів? 
Діти: Багато. 
Вихователь: Зараз я дам кожному по одному квадрату. Лера, 

скільки я тобі дала квадратів ? Денис, скільки в тебе квадратів? 
Діти: Один. 
Вихователь: Діти, зараз я зачаклую ваші руки і ви зможете 

перетворити ці квадрати на колобків, Крекс-пекс-фекс! 
Колобочок-колобок, 
Ти рум’яний наш дружок! 
І красивий, і хороший, 
І на сонце дуже схожий! 
(Вихователь промовляє слова і мне папір) 
Швидко-швидко до діток, 
Щоб вітаннячко сказати 
Ще й усмішку показати. 
(Діти котять Колобків). 
Вихователь: Діти, Колобок дуже вдячний вам усім, що ви не 

дали звірятам його з'їсти, познайомили з друзями. А тепер, 
Колобочку, поспішай у свою казку. 

Діти: До побачення! 
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«Вийшли крихітки курчата з курочкою погуляти» 
(конспект заняття в ІІ-й молодшій групі  

з ліплення з елементами ТРВЗ) 
 
Сєрова С.А., заступник директора з 
виховної роботи СНВК № 86 м. Полтави, 
Пасішна Я.О., вихователь СНВК № 86 
м. Полтави 

 
Програмовий зміст: вчити дітей ділити пропорційно 

шматочки пластиліну на різні за величиною частини, з'єднувати їх 
прикладанням і притискуванням, відтягувати дрібні частини (дзьоб, 
хвіст). Розвивати уяву, спостережливість. Виховувати охайність, 
старанність. 

Матеріал: пластилін, дощечки, корзина, серветка, іграшкова 
курочка. 

Хід заняття 
І. Вступна бесіда 
Вихователь організовує дітей. 
Чується стукіт у двері. 
Вихователь: Діти, хтось до нас стукає. Хто б це міг бути? Піду 

подивлюсь. 
Заходить в групу, тримаючи корзину, накриту серветкою. 
Вихователь: Діти, там нікого не було, стояла лише ця корзина. 
Як ви гадаєте, що тут може бути? (відповіді дітей) 
Давайте перевіримо (відкриває серветку, там зроблені з 

пластиліну яйця). 
Діти, що це? На що схоже? (відповіді дітей) 
А мені здається, що це яєчко. Правда схоже? Діти, скажіть, а 

хто може з'явитися з яйця? (курчатко, гусенятко, індик, синичка, 
крокодил, яєчня, писанка, тощо.)  

Щось мені підказує, що ці яєчка не прості. Ой! Я чую, що хтось 
в них пищить! Ви чуєте? Хто б це міг бути? (відповіді дітей) 

Вихователь бере одне яєчко, прикладає його до вуха. 
Вихователь: Мені здається, що в цьому яєчку сховалось 

маленьке курчатко, і йому треба допомогти вилупитись. Діти, а хто 
висиджує маленьких курчаток? (курочка) 

Так, вона довго сидить на кладці, квокче, гріє яєчка не один 
день, відходить тільки, хіба що, попити водички і поклювати зерна, 
А потім швиденько біжить до своїх діточок. Давайте і ми спробуємо 
зігріти в своїх долоньках ці яєчка. Може з них хтось вилупиться. 

(роздає пластилінові яйця) 
Сідайте за столи, але тримайте обережно, не давіть, передайте 

тепло своїх рук, добро душі цим яєчкам і, може, здійсниться диво - 
з'являться пташенята, 
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II. Пояснення і показ. 
Вихователь: Діти, подивіться, в мене яєчко вже зігрілося і з 

яєчка з'являється курчатко. Бачите - яйце розкололося на дві 
частини. Ось з'являється кругла, як м'ячик, голова, трошки більший 
тулуб (притискає голову до тулуба). 

А ось і маленький, гостренький дзьобик, кумедний хвостик. 
Дивіться, яке кумедне вилупилось з яєчка курчатко. Як ви гадаєте, 
хто це, півник чи курочка? (курочка) 

А якщо прищипнути зверху на голівці гребінець, то вийде 
маленький півник. Допоможіть тепер і ви вилупитись своїм 
курчаткам. 

 
ІІІ. Самостійна робота дітей. 
Вихователь ходить між столами і допомагає, кому необхідно, на 

своєму шматочку пластиліну. 
 
IV. Підсумок заняття 
Вихователь: Молодці, діти, всім курчаткам допомогли 

вилупитись (виставка робіт). 
Оля, хто в тебе, півник чи курочка? А в Саші? А в Андрюші 

вилупилась качечка, мабуть, хазяйка поклала не те яєчко. Тільки 
щось я не чую голосів наших курчаток. (діти пищать) 

З'являється курочка. 
Курочка: Чую, чую, ось мої малята, маленькі курчата. 
Вихователь: Діти так старались, що на мить перетворилися на 

курчат і хочуть пограти в гру. 
Вийшла курочка погуляти, і травичку пощипати, За нею – 

малята – жовтенькі курчата. Курочка каже: «Небезпечно!» Не 
відходьте ви далеко, Землю підгрібайте, зернятка шукайте, З'їли 
зернят і жука, дощового черв'яка. Випили водиці повненьке 
коритце. (Грають 2 рази.) 

Вихователь: А тепер ви не курчата, а знову малята. Курочка 
вам дуже дякує за те, що ви не залишили кладки і допомогли 
вилупитися курчаткам. А тепер їй пора додому, її вже чекають 
хазяйка, півник. Давайте попрощаємось з курочкою і запросимо, 
щоб вона нас це забувала і приходила до нас в гості. 

 

Урок читання в 2-му класі 
«Оповідання. Цікавий світ навколо тебе» 

 
Лисенко І.Г., вчитель 
початкових класів СНВК № 86 
м. Полтави 

 
Матеріал до уроку: В.Сухомлинський «Як же все це було без 

мене?», «По волосинці». 
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Мета: розвивати в учнів допитливість, інтерес до 
навколишнього життя, удосконалювати навички виразного і 
правильного читання та навички літературного аналізу твору; 
викликати бажання брати краще з літературних джерел для 
самовдосконалення. 

Обладнання: картки зі словами, картки для читання, 
малюнки мами і доньки. 

Хід уроку 
1. Формування читацьких навичок 
Гра «Плутаниця» 
Вчитель читає вірш, використовуючи картки – блискавки. 
Геть усе, усе на світі 
Переплутав хлопчик Вітя. 
Каже: «Діти вчаться в ….(полі), 
А комбайн працює в … (школі), 
Всіх людей стрижуть в … (лікарні), 
А лікують в …(перукарні), 
Ми книжки берем в …(аптеці). 
Ліки – у …(бібліотеці). 
Діти, давайте виправимо цю плутанину і поставимо всі слова 

на місце. (продовження вірша на дошці. Діти прикріплюють слова з 
карток). 

Діти звісно вчаться в… школі, 
А комбайн працює в… полі, 
Ми лікуємось в …лікарні, 
А стрижемось в …перукарні, 
Ліки беремо в ….аптеці, 
А книжки в ….бібліотеці. 

Г.Малик. 
Діти, доведіть, що це вірш, назвіть, які рими використав поет. 
2. Повідомлення теми і мети уроку 
- Які жанри літератури ви знаєте? 
- Що таке, на вашу думку, оповідання? 
- Підберіть слова-родичі до слова «оповідання». 
Оповідання – це розповідний, прозовий твір про різні випадки 

з життя людей, тварин. 
У цьому розділі ми прочитаємо оповідання про цікаві і 

повчальні випадки з життя ваших однолітків. Аналізуючи їхні 
вчинки, їхню поведінку, ви повинні зрозуміти: якими бути? 

3. Опрацювання оповідання В.О.Сухомлинського «Як же 
все було без мене?» 

- Автобіографічна скринька. 
Сухомлинський Василь Олександрович (1918-1970) 
Педагог, письменник. Народився у с. Василівка на 

Кіровоградщині. Багато років був директором і вчителем 



 

 
103

Павлиської школи. Написав для дітей 1200 казок, оповідань, що 
увійшли до книг: 

«Казки школи під голубим небом», «Чиста криниця», «Співаюча 
пір'їнка», «Голубі журавлі». 

- Робота над заголовком. 
Як ви розумієте його значення? 
А чи уявляєте світ без вас? 
Можливо відповісти на це запитання нам допоможе це 

оповідання. 
- Читання оповідання сильними учнями. Перевірка первинного 

сприйняття. 
Про кого це оповідання? 
Скільки років дівчинці? 
Що знайшла мама серед одягу? 
- Словникова робота. Контроль швидкості читання. 
(за 30 с.-30слів) 
Завтра  шкільне         минуло мати мовчала 
Школа  маленька  більша Яринка думала 
Донька  менша  довго сплеснула руками 
Свято  таткова         перша дівчинка дивилась 
Шафа  трішечки  довкола все було 
Тиждень  відкритими серед їй іти 
Слова на картках читають ще 2 рази по 30 с, фіксуючи 

кількість слів. 
- Читання оповідання мовчки. 
(мета – Що здивувало Яринку?) 
- Вибіркове читання. Робота над змістом оповідання. 
Чим була заклопотана мама? 
Чому здивувалась дівчинка? 
Про що мама розповіла доньці? 
Над чим задумалась Яринка? 
- Мовно-логічне завдання. 
(На дошці малюнки мами і доньки. Учні з'єднують іменники з 

прикметниками: турботлива, ніжна, добра, маленька, здивована, 
допитлива). 

- Читання в особах. 
З якою інтонацією слід читати слова мами? (лагідно, ніжно, 

спокійно). 
А Яринки? (здивовано, запитуючи) 
А чиї слова треба читати розповідним тоном? (автора) 
- Розвиток зв'язного мовлення. 
Чи доводилося вам переживати такі почуття? Розкажіть. 
4. Фізкультхвилинка 
І-і-і-і – посміхнуся я тобі, 
Я до тебе повернуся 
І тобі теж посміхнуся. 
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Ми пограємось з тобою 
І присядемо обоє. 
Вгору руки підніматимемо 
І тихенько опускатимемо. 
Відпочили ручки–ніжки? 
Знов сідаємо за книжки. 
5. Опрацювання оповідання В.Сухомлинського «По 

волосинці». 
- Читання «Телефон». Аналіз замісту. 
Коли відбуваються події, описані автором? 
Чому Петрик не ніс вузлик з їжею? 
Чи справді цей вузлик був таким важким? 
Прочитайте, що цікавого побачив Петрик у лісі? 
Що вразило хлопчика? 
- читання «Струмочок» з наступним тестуванням. 
Що Петрика схвилювало? 
Чому хлопчик стояв задуманий? 
Тест 
1. Першокласник Петрик був… 
а) працьовитим хлопчиком, 
б) ледаченьким хлопчиком. 
2. Петрикові вузлик здався дуже… 
а) важким, 
б) легким. 
3. В кущах Петрик побачив… 
а) велику лисячу нору, 
б) велике вороняче гніздо. 
4. Пташка щоразу приносила до гнізда… 
а) по гілочці, 
б) по волосинці. 
5. Петрик стояв… 
а) задуманий, 
б) усміхнений. 
6. Бабусю, я нестиму з лісу… 
а) ваш кошик, 
б) ваше пальто. 
- Вправи на розвиток читацьких навичок. 
Гра «Чи є в оповіданні такі речення?» 
Бабуся Марія з внуком гуляли в парку. (ні) 
Вони побачили, як до куща прилетіла маленька пташка.(є) 
В дзьобику вона принесла волосинку. (є) 
Пташка швидко полетіла геть. (ні) 
Петрик стояв заплаканий. (ні) 
Гра «Доведи що…» (знайти в тексті речення) 
… що подія оповідання відбувається на весні. 
… що Петрик не допомагав бабусі. 
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… що побачив хлопчик, коли підвів голову. 
… що це його дуже вразило. 
… що Петрик зрозумів, що потрібно працювати, а не 

лінуватися. 
- Розвиток зв'язного мовлення. 
- Продовжіть текст кількома реченнями. 
- Петрик стояв задуманий. Він думав про те… 
6. Підсумок уроку. Оцінювання. Домашнє завдання. 
Про що замислилась Яринка? 
Яка головна думка оповідання «По волосинці»? 
Чому нас вчать ці історії? 
До наступного уроку: 
Підготуватися до читання в особах оповідання 
«Як же все це було без мене?» 
Намалювати ілюстрацію до оповідання «По волосинці». 
 

 

«Подорож до Діда Мороза»: 
Конспект сюжетно-динамічного  
заняття з фізкультури для дітей  

старшого дошкільного віку 
 
Філіпа С.О., вихователь СНВК № 
86 м. Полтави 

 
Завдання: розучити комплекс загальнорозвиваючих вправ з 

палицями. Закріпити навички повзання по похилій дошці, лазіння 
по гімнастичній стінці, ходіння по мотузку з мішечком на голові, 
вправляти у стрибках в глибину з куба. Розвивати спритність, 
сміливість у рухливій грі «Два Мороза». 

Обладнання: 2 похилі дошки, гімнастичні палиці, 2 мотузки, 2 
куба великих, 2 куба середніх, 2 мати, серсо. 

Хід заняття 
Вихователь: 
Діти, відгадайте загадку: 
Гарна зірка сніжно- біла 
На рукав мені злетіла. 
Поки несла її сюди 
Стала краплею води. 

(Сніжинка) 
Вихователь: Подивіться скільки сніжинок залетіло до нас. Як ви 

гадаєте, звідки вони сюди потрапили? (з Півночі). А хто живе на 
Півночі? (Дід Мороз) Напевно, коли прилітав на своїх санчатах Дід 
Мороз, щоб подарувати вам подарунки, згубив свої сніжинки. А 
давайте, діти, помандруємо з вами на Північ до Діда Мороза і 
віднесемо йому його сніжинки, щоб він приїхав до нас на 
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наступний рік. Дорога до Діда Мороза складна, тому нам треба бути 
хоробрими, сильними, витривалими, дужими. А стати нам такими 
допоможуть чарівні палиці. 

- Направо, за направляючим по залу кроком руш! 
І. Ходьба. Ходьба зі зміною напрямку за сигналом вихователя (40 

с), ходьба на зовнішній стороні стопи, як «ведмедики» (25 с). Біг із 
захльостом гомілок ніг (30 с), ходьба. 

- Трійками через центр залу кроком руш! Розімкнись! Кругом! 
Комплекс загально розвиваючих вправ. 
1) Піднімання палиці вгору. 
В.п. – о.с.; Руки внизу, палицю тримати ширше плечей; 1 - 2 

підняти палицю вгору; 3 - 4 - опустити палицю у в.п. Руки прямі. 
Повт. 10 – 12 р. 

2) Нахил тулуба  
В.п. - стійка «ноги нарізно», палиця на плечах; 1 — нахил вліво; 2 

-в. п.; З - нахил вправо; 4- в. п. - Повторити 10 - 12 р. 
3) Повороти тулуба з одночасним підніманням палиці вгору. 
В.п. – стійка «ноги нарізно», палиця за головою на плечах; 1 - 

поворот тулуба вліво, підняти палицю над головою; 2 - в.п.; З - 4 – 
те ж саме вправо. Повторити 10 - 12 р. 

4) Нахил тулуба вперед з положення сидячи.  
В.п. - сидячи на підлозі, ноги на ширині плечей, палиця перед 

грудьми у зігнутих руках; 1-2 нахилити тулуб вперед, дістати 
палицею носків ніг; 3 — 4 – в.п., ноги в колінах не згинати. 
Повторити 10 - 12 р. 

5) Піднімання ніг вгору. 
В.п. – лежачи на спині, палиця перед грудьми; 1 - 2 - підняти 

ноги та палицю вгору; 3 - 4 – в.п. Голову та плечі не піднімати. 
Повторити 8 – 10 р. 

6) Присідання. 
В.п. - о.с., палиця за плечима; 1 - 2 - присісти на носочках, 

спина пряма; 3 - 4 - в. п. Повторити 8 - 10 р. 
7) Стрибки біля палиці. 
В.п. - о.с., руки на поясі. Повторити 16 - 20 раз. 
Вправа на відновлення дихання «Подмемо на сніжинку». Наліво 

- 1, 2. Зімкнули колонки. 
В одну шеренгу за направляючим трійками кроком руш! 
Вихователь: Наліво! Зімкнись! 
II. Основна частина 
- Ось тепер ми готові подолати з вами будь-які перешкоди і 

можемо вирушати в дорогу. Поки я розкладатиму обладнання, ви 
візьміть в руки серсо, станьте зручно двома командами і 
повправляйтеся у влучності правою і лівою рукою по 5 разів. 
(Розставляємо обладнання) 

- Припинили. Підніміть руки, кому вдалося влучити 5 разів. А 6? 
А більше? Молодці! Ця вправа допоможе нам подолати перешкоди, 
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- Поклали серсо. 
- Дивіться, перед нами виросла льодяна скеля, по якій треба 

проповзти до перевалу, перейти на іншу скелю, пройти над 
глибокою прірвою, не впустивши горбинки, чи стрибнути спочатку 
з низької гори. а потім з високої і підійти до льодяної скелі. В дорозі 
треба бути дуже уважним, щоб не впасти, не штовхати один одного. 

Діти виконують рухи поточним способом двома колонками: 
повзання по похилій дошці, лазіння по гімнастичній стінці, ходіння 
по мотузку з мішечком на голові. Стрибки в глубину з куба. 

Молодці, діти, ви вправно працювали і ми з вами дійшли до 
палацу Діда Мороза. Він дякує за сніжинки і пропонує вам пограти 
в гру «Два Морози». 

III. Гра «Два Морози» 
IV. Заключна ходьба 
В одну шеренгу шикуйсь! 
За направляючим по залу кроком руш. 

Аналіз роботи дітей на занятті. 
 

Урок читання у 3-му класі 
Лисенко І.Г., вчитель 
початкових класів СНВК № 86 м. 
Полтави 

 
Тема: Робиш добро - не кайся, робиш зло - зла й сподівайся. 
Матеріал уроку: Українська народна казка "Кобиляча голова". 
Мета: Продовжити знайомство учнів з кращими зразками усної 

народної творчості (казками), вчити дітей визначати головну думку 
твору, засоби, якими в творі досягається мета, вправляти учнів у 
виразному читанні діалогів. Виховувати бажання служити людям. 

Обладнання: Картки з уривками казок, картки зі словами. 
Хід уроку 

І. Вправи на розвиток швидкості читання: 
А) читання прислів’їв на одному мовному видиху. 
- Яке частування - таке й дякування.  
Без трудів не їстимеш пирогів. 
- Чия відвага того й перемога. 
До яких казок підходять ці прислів'я ? («Лисиця і журавель», 

«Колосок», "Кирило Кожум'яка") 
б) вікторина «3 якої казки пісенька?" 
-У казках зустрічається багато приказок. І прислів'їв, а також 

пісеньок. Відгадайте з яких казок ці пісеньки. 
1. Я по коробу метений, 
На яйцях спечений. 
Я від баби втік 
І від діда втік. 
Так і від тебе утечу. 
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(Колобок) 
2. Гуси, гуси, гусенята, 
візьміть мене на крилята, 
та понесіть до неньки й тата... 
(Івасик-Телесик) 
3. Ой ви діточки, козенятоньки! 
Відімкнітися, відчинітися! 
Ваша матінка прийшла. 
Молочка вам принесла. 
(Вовк та 7 козенят) 
4. Мій котику, мій братику  
Несе мене лиска за круті гори, 
За бистрії води… 
Порятуй мене! 
(Котик і півник) 
в) гра «З якої казки?" 
- Прочитайте уривки творів, подумки вставляючи пропущені 

букви та кінцівки слів: 
От К_р_ло вби_ з..., ви_в_вли кня… й в_двів до кня.. . Кн_зь не 

зн_в, як й_му й дя_. 
Скину… їй  п_р'ячко, дів... увер_ілась в пір_, зро_ ил _с качеч... і 

п_тіла з т_бунчика. 
Чи впізнали ви, що це за твори (Казки "Кирило Кожум'яка" і 

"Кривенька качечка") Хто їх автор?  
II. Повідомлення теми та мети уроку 
- Над якою темою ми працювали протягом кількох останніх 

уроків читання? (Усна народна творчість), 
- Твори якого жанру читали? (Казки) 
- Що таке казка? - Жила вона з прадавніх часів. І тепер живе 

вона в народі, творчості письменників, у кіно та мультиках. Бо вона 
невичерпна криниця народної мудрості. Казки люблять всі – і 
дорослі, і малі, бо в ній може бути те, чого й на світі немає. Казка 
примушує нас задуматися, як ми живемо, чи правильні наші 
вчинки. 

- Сьогодні ми познайомимося ще з однією українською 
народною казкою. І я сподіваюся, що в кінці уроку ви скажете чого 
вона вас навчила, над чим примусила замислитись. 

Прочитайте назву казки. 
ІІІ. Опрацювання казки «Кобиляча голова» 
1. Словникова робота 
а) читання пірамідок слів 
дівко               пані                 сама 
батечко             нічого               робить 
кобиляча            досвітки             небилиці 
колодочка         повечеряла           зненавиділа 
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Знайдіть двоскладові слова, потім трискладові, чотирискладові. 
У яких словах найбільше складів? 
Прочитайте слова, які містять склади -ко-, -не-, -ні-. 
Як Ви розумієте слова «небилиці», зненавиділа? 
Прочитайте пояснення слова «досвітки» після казки у 

підручнику 
б) Вправи на миттєве сприйняття слів (з карток блискавок) 
Слова: одчини, заглянь, виглянь, положи, дай вечерять. 
2) Опрацювання тексту казки 
а) читання "луною" (за вчителем, учнем); 
б) читання струмочком; 

в) читання ''день-вечір-ніч". 
3.  Тестування з метою перевірки розуміння прочитаного. 
 
Тест 
1. Дід і баба… 
а) були самотні; 
б) мали кожен свою доньку. 
2. Дідова дочка... 
а) все пряде; 
б) цілий день гуляє. 
3. Баба сказала дідові... 
а) щоб він видав свою дочку заміж; 
б) щоб він подів кудись свою дочку, щоб дурно хліб не їла. 
4. У лісовій хатці жила... 
а) кобиляча голова; 
б) Баба-Яга. 
5. Як поводилась дідова дочка у хатці? 
а) лягла спати; 
б) робила те, що її просила кобиляча голова. 
6. Якою була поведінка бабиної дочки у хатці? 
а) не хотіла слухати кобилячої голови; 
б) все помила і поприбирала. 
Відповіді: 1)б; 2)а; 3)б; 4)а; 5)б; 6)а. 
IV. Фізкультхвилинка 
V. Повторне читання казки 
Читання логічно завершеними частинами "телефоном". 
VІ. Вправи на розвиток техніки читання. Вибіркове 

читання 
а) гра "Доповни речення" 
- Дідова ж дочка пряде, а… 
- Веде та й веде,... 
- Прив'язав колодочку… 
Сидить вона собі… 
- От як приїхали, а… 
- А там… 
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- Коли приходить він… 
б) гра '' Хто швидше" 
Учитель ще раз показує слова-блискавки, які діти читають 

мовчки, а тоді знаходять у казці, як на це прохання відгукнулась 
дідова дочка, а що сказала бабина. 

VІІ. Характеристика дійових осіб: 
а) робота групами (діти добирають і записують риси характеру 

і героїв). 
Баба          Дід            Дідова дочка          Бабина дочка 
жадібна     безвольний       працьовита                 лінива 
зла           безхарактерний           добра                        брехлива 
заздрісна   слабодухий         небагатослівна            зла  
жорстока                                                         груба 

- Хто з дійових осіб казки вам сподобався? За що? 
- Чиї вчинки ви не схвалюєте? 
- Хто вас здивував своєю поведінкою? Чому? 
- Кого з героїв вам жаль? 
- Кому хочете дати пораду? Яку саме? 
VIII. Виразне читання діалогів 
IX. Підсумок уроку 
- Що у цій казці схвалюється, а що засуджується? 
- Чи можна цю казку назвати чарівною? Доведіть, свою думку 

(Герої чарівної казки наділені надзвичайною силою, вони 
захищають інтереси народу, карають зло. У таких казках описані 
незвичайні пригоди, які пов'язані з чарами і дивовижними 
перетвореннями.) 

- Які ще чарівні казки ми з вами знаємо?  
- Які ще бувають казки, крім чарівних? (Про тварин.) Наведіть 

приклад. 
- Що, на вашу думку, в казці "Кобиляча голова" схвалюється, а 

що - засуджується? 
- Складіть і прочитайте прислів'я. До кого з героїв казки воно 

відноситься? 
Добро з добром дружить, а зло душу сушить. 
Х. Оцінюванкя знань, умінь та навичок учнів. Домашнє 

завдання. 
- Прочитати і переказати казку і підготуватись до її інсценізації. 
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Віршовані казки 
 

Шелковнікова Т.І., вчитель 
початкових класів Литвяківської 
загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 
Лубенського району 
 

 
Лисичка і Журавель 

Були собі: руда лиска 
Й довгоносий журавель. 
Стрілись якось вони в лісі.  
Стали друзями тепер. 
Кличе Лиска Журавля 
Та до себе на гостину: 
– Ой, приходь же, Журавлику, 
Радо я тебе зустріну. 
А Лисичка старається,  
Кашку насипає. 
По тарілці розмазала,  
Журавлика пригощає. 
Журавель до кашки дзьобом –  
Стукав, стукав – от біда. 
Із тарілки каша в дзьоба 
Аж ніяк не попада. 
А лисичка, як взялася,  
Язичком все лизь та лизь, 
Спорожніла тарілочка,  
Стала чиста, як колись. 
– Вибачай же, – каже, – друже, 
Більш нема чим пригощать, 
Що лишилось журавлеві? 
Тільки красно дякувать. 
– От спасибі тобі, Лиско, – 
Мовив тихо Журавель, – 
– Та до мене на частину 
Приходь ти уже тепер. 
Пройшов час. Лисичка радо 
В гості йде до журавля: 
– Що воно так пахне смачно 
Від господи? – промовля. 
А Журавлик так старався!  
Смачну страву зготував, 
Узяв м’яса, картопельки, 
Бурячків туди поклав. 
Покришив усе дрібненько, 
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Склав у глечик глибоченький. 
Лиску любо зустрічає,  
Як годиться пригощає. 
От Лисичка до глечика – 
Голова не влазить,  
Вона лапкою туди – 
Лапка не пролазить. 
А журавлик – дзьоб та дзьоб. 
В глечик той хутенько. 
Та й поїв, що наварив 
Каже веселенько: 
– Вибач, Лисонько, та в мене 
Більш нема чим пригощати. 
Розгнівилась тут руда 
Швидко вибігла із хати. 
І подякувати забула, 
Як годиться чемно. 
Друга, схожого на лиску 
Мати неприємно. 
 
 

Колобок 
Жили-були дід і баба, 
Спекла баба колобок, 
Та й поклала на віконце, 
А він з нього скік та скок. 
Втік від діда і від баби –  
Покотився у лісок. 
А навколо квіти, трави,  
Чути птахів голосок. 
Колобок радіє дуже, 
Не спиняється й на мить, 
Бачить, на стежині зайчик, 
Насторожився, сидить. 
Він дивується, питає: 
– Хто такий? Тебе як звать? 
Колобок не розгубився: 
– Тобі пісню заспівать? 
– Ну, співай, – зайча говорить. 
– Я веселий Колобок, 
Втік від баби і від діда, 
По стежині скік та скок, 
Покотився собі далі 
Поміж квітів і дубів, 
Коли раптом на стежині 
Вовка-братика зустрів. 
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Глянув він на колобочка: 
– От поласую, мабуть, 
Ти куди так поспішаєш? 
Як тебе, скажи, зовуть? 
– Я веселий Колобок, 
В мене смажений бочок. 
Втік від діда, втік від баби, 
По стежині – скік та скок. 
Проспівав тай покотився,  
Далі й далі поміж трав,  
На вузькій своїй стежинці 
Він ведмедя пострічав. 
Заревів же косолапий: 
– Ох смачнесенький який! 
Пообідаю тобою,  
Бо іти немає сил. 
Колобочок посміхнувся: 
– Почекай-но смакувать! 
Хочу я тобі, Ведмедю, 
Свою пісню заспівать. 
– Я веселий Колобок, 
В мене смажений бочок, 
Втік від діда і від баби, 
По стежині – скік та скок. 
Колобок співає дзвінко 
Лісом котиться луна, 
Так заслухався Ведмедик … 
Зирк! А колобка – нема. 
Далі покотивсь веселий, 
У траві зашелестів, 
Не помітив, як на стежці 
Хитру лисоньку зустрів. 
Повела вона очиці: 
– Ой, пухнастий та смачний! 
І спитала солоденько: 
– Куди котишся, малий? 
Колобок зрадів і нумо 
Свою пісеньку співать. 
А Лисичка все хитрує: 
– Стала я недочувать. 
Твоя пісенька хороша, 
Та не розібрати слів, 
Було б добре мені дуже, 
Якби ти на носа сів. 
Свою пісеньку веселу 
Заспівай іще разок, 
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Будеш вище ти сидіти – 
Всі почують голосок. 
Колобок не зважає – 
І сідає на носок 
Свою пісеньку співати 
Починає ще разок. 
Не вдалося доспівати 
Гарну пісню до кінця, 
Лиска ротика відкрила – 
І немає молодця. 
Казку слухали уважно, 
Ось такий сумний кінець. 
Хто із вас росте слухняним, 
Той, звичайно, молодець. 
 

Далі буде 
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