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ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ І ДОШКІЛЛЯ ПОЛТАВЩИНИ 
 

Сімон О.П. 
методист відділу дошкільної, початкової  

та спеціальної освіти ПОІППО 
 

«Що найголовніше було в моєму житті? 
Без роздумів відповідаю: «Любов до дітей» 

В.О. Сухомлинський 
 

У центрі сучасних технологій навчання і виховання знаходиться 
особистісно-зорієнтована модель, основною метою якої є індивідуальний 
розвиток кожного вихованця освітнього закладу. З огляду на це, особливого 
звучання набуває спадщина Василя Олександровича Сухомлинського - 
вченого, філософа, неперевершеного педагога, який опікувався долею дітей. 
Наш всесвітньо відомий сучасник великого значення надавав всебічному 
розвитку дітей, особливо вихованню в них моральних цінностей, духовному 
відродженню. Гуманістична педагогіка В.О.Сухомлинського має стати 
животворним джерелом розвитку теорії та практики національного 
виховання. 

Педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського пронизує ідея цілісного 
формування особистості. Всі аспекти виховання - моральний, розумовий, 
трудовий, естетичний, фізичний, - за його переконанням, становлять 
нерозривну єдність духовного стану дитини. Упущення хоча б однієї з цих 
сфер негативно позначається на вирішенні комплексного завдання. Вчений 
глибоко розкрив значення естетичного розвитку, естетичної культури дити-
ни в цілісному процесі формування особистості, показав діалектичний 
взаємозв'язок між емоційним розвитком, розумовою діяльністю, 
моральними вчинками; дав ряд цінних рекомендацій щодо застосування 
різноманітних засобів естетичного впливу на дітей дошкільного та 
молодшого шкільного віку. 

Спадок В.О.Сухомлинського - багатюще невичерпне джерело для 
громадянського виховання. Працюючи над цією проблемою, члени обласної 
творчої дослідницької групи, зокрема педагоги ДНЗ № 59 м. Полтави, які 
поглиблено працюють над цією темою, постійно відкривають для себе 
багато нового в громадянській позиції палкого патріота, духовно 
збагачуються самі і несуть цей здобуток своїм підопічним. 

Створюючи обласну спеціальну дослідницьку групу з впровадження 
спадщини В.О.Сухомлинського в практику роботи дошкільних навчальних 
закладів на базі Полтавського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського, ми взяли за основу сучасні 
підходи до гуманістичного виховання, цілісного розвитку особистості 
дитини на противагу традиційному підходу, де виховні завдання 
визначаються за моральним, духовним, соціальним та іншими аспектами. 

Так, у центрі уваги В.Сухомлинського було виховання гуманності у 
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дітей. Гарантії цього він вбачав у цілеспрямованості і систематичній 
організації моральної поведінки дітей із засвоєнням ними моральних знань, 
формуванням гуманістичних уявлень та почуттів. Розробляючи 
рекомендації з цих питань, обласна дослідницька група взяла за основу 
цінні поради В.Сухомлинського, як навчати дітей «азбуки моралі», як 
виховувати з них справжніх громадян. 

Аналізуючи сучасні підходи до гуманістичного виховання, зокрема 
дітей дошкільного віку, ми спостерігаємо складний процес переходу від 
моноідеологізму та ідейної однобічності до демократичних, а відтак - до 
гуманістичних засад життя суспільства, що знаходить своє відображення 
в педагогічній науці та практиці. 

Творчі педагоги дошкільних закладів Полтавщини широко 
використовують педагогічну спадщину В.Сухомлинського, який цікаво 
розробив проблему виховання допитливості, розумових здібностей, 
логічного мислення, тобто інтелектуального розвитку засобами природи. 
Він вважав, що кожну зустріч дитини з природою, педагог повинен 
використати на розуміння зв'язків, залежностей між явищами, вміннями 
розмірковувати. І все це він радить проводити в грі, тому що гра, на його 
думку, є та іскра, яка запалює вогник допитливості; без гри не може бути 
повноцінного пізнавального інтересу, інтелектуального розвитку, радості 
пізнання, особливо яскраво ця робота просліджується в ДНЗ: № 37, 41, 59 м. 
Полтави; «Золота рибка», «Чебурашка» м. Комсомольська; № 34, № 61, № 
80, м. Кременчука; № 11 м. Миргорода; № 12, 17 м. Лубен; № 4 
Решетилівського району; № 2 м. Зінькова та ін. 

«Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі 
гри, музики, фантазії, творчості. Без цього вона засушена квітка», - 
стверджував Василь Сухомлинський. 

Він наголошував, що ми повинні навчати малят аналізувати, що в житті, 
крім радощів є й горе, хвороба, самотність і не варто відгороджувати дітей 
від людських проблем і страждань. Цінними в цьому плані є його етичні 
мініатюри («У кого - радість, а в кого горе», «Півень і сонце», «А серце тобі 
нічого не наказало?» та інше), які і сьогодні слугують засобами 
пробудження у малят почуття милосердя до хворих, немічних, бідних.. 
Дослідницька група, враховуючу важливість формування духовного 
світогляду, християнської моралі у дітей дошкільного віку, розробила цілу 
систему занять в цьому напрямі. 

В.О.Сухомлинський радив вихователям у роботі з дітьми якомога 
ширше використовувати казку як важливий засіб розумового, морального, 
трудового, естетичного розвитку дітей, стимулювати їх до творчості, 
створення своїх казок, вчити умінню красиво, емоційно переказувати, 
співчувати персонажам; облаштовувати в дошкільних закладах кімнати ка-
зок, але проводити роботу не тільки в цій кімнаті, а й на природі, поєднуючи 
спостереження явищ реального довкілля з фантазуванням. У цьому 
напрямку слід відмітити роботу дошкільних навчальних закладів 
Полтавського району. 



 

 7

Члени обласної СДГ розробили відповідну програму з упровадження 
спадщини В.О.Сухомлинського, взявши за основу посібник «Виховувати 
любов'ю» бібліотеки «Шкільний світ» (упорядники Т.Вороніна, Т.Науменко). 

Завдання програми (із посиланням на педагогічні роздуми 
В.О.Сухомлинського):  

- розвивати у дітей мислення, увагу, спостережливість. «Джерела думки: 
природа, праця, моральна краса людської поведінки, книга, творчість»; 

- навчити емоційно-естетично сприймати навколишнє довкілля, сприяти 
розвиткові дитячої уяви та фантазії. «Емоційне сприймання - це взагалі 
азбука комплексного виховання: тільки той, хто оволодів нею в дитячі роки, 
здатний швидко і свідомо читати світ людини»; 

- виховувати національні почуття, адже «розум людини, що формується, 
вбирає в себе ідеологію і психіку народу, його переконання, традиції, 
інтелектуальну, моральну, естетичну культуру»;  

- вчити складати казки, віршики, оповідання; 
- розвивати почуття прекрасного, розуміти і відчувати красу рідної 

природи, рідного слова; 
- створювати й зберігати традиції в колективі; 
- спонукати дітей до творчості, фантазії. 
Програма складена на основі таких основних ідей 

В.О. Сухомлинського: 
- створення «Школи радості», «Кімнати Казки», «Батьківської школи» 

«Студії мистецтв»; 
- слухання «музики природи», авторської та народної музики, 

висловлювання своїх вражень; 
- уроки мислення на природі;  
- школа виховання добрих почуттів (емоційна школа); 
- спостереження за явищами природи, поєднання споглядання реальної 

природи із фантазуванням; 
- бесіди з дітьми на моральні теми ( дружба, вірність, любов, добро...); 
- налагодження постійного емоційного зв'язку з батьками, які поступово 

стають однодумцями педагогів; 
- пробуджувати вміння бачити, захоплюватись і цінувати прекрасне в 

усьому: світі речей, в людських стосунках, природі, творах мистецтва тощо; 
- створювати атмосферу радості «як джерела оптимістичної впевненості 

дитини в своїх силах», без чого «неможливе розкриття природних 
схильностей, здібностей, обдарувань»; 

- виховання у дітей почуття любові до рідних, вихователів, друзів, до 
своєї «малої Батьківщини», до представників інших національностей. 

Отже, глибоко гуманістична сутність концепції виховання 
Сухомлинського, як і всієї його педагогічної системи, виявляється вже в 
самому ставленні до дитини. Найперше - це повага до особистості вихованця 
незалежно від його віку, наявних у даний час можливостей, визнання склад-
ності його внутрішнього світу і необхідності відповідального ставлення до 
його долі. Все це відповідає сучасній меті виховання - створенню 
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сприятливих умов для розвитку особистості дитини, для її самореалізації. 
При цьому виняткового значення набуває формування ціннісного ставлення 
до світу людей і самого себе. 

Майже сто відсотків дошкільних закладів Полтавщини впроваджують у 
своїй діяльності педагогічну спадщину видатного педагога. «Пізнання світу 
починається для малих дітей з пізнання людини», - слова Василя 
Сухомлинського, актуальні саме тепер, коли педагогічна наука і практика 
рішуче стали на шлях гуманізації освіти. Все це знаходить своє відображення 
у Базовому компоненті дошкільної освіти в одній із сфер життєдіяльності - 
«Люди», у ній, зокрема, є підрозділи «Вікові відмінності людей» та 
«Особливості спілкування з людьми різного віку». Вважаємо, що введення 
цього навчального матеріалу до програми дошкільного навчального закладу 
необхідне і своєчасне. Знання про вік людини та взаємини з людьми різного 
віку формують у дитини соціальні навички поведінки, свідоме ставлення до 
себе й до тих, хто її оточує, викликають бажання пізнавати світ, робити добрі 
справи. А це дуже важливо для особистісного становлення, для формування 
життєвої компетенції. У цьому переконалися вихователі ясел-садка № 4 
селища Решетилівка Полтавської області (завідувачка Т.І.Кругова). Колектив 
цього закладу, як згадувалося вище, впродовж багатьох років втілює ідею 
виняткового значення розвитку духовності дитини. Лише духовно багатий, 
морально довершений вихователь здатний збагнути складну, часто сповнену 
суперечностями душу дитини і плекати у неї паростки духовності. Педагоги 
дошкільного закладу вважають, що життя і діяльність В.О.Сухомлинського є 
потужним науково-творчим потенціалом і гуманістичним подвижництвом, 
пройнятим безмежним і безкорисливим почуттям любові до дітей: «Що 
найголовніше було в моєму житті? Без роздумів відповідаю: «Любов до 
дітей». 

Спадщина видатного педагога - дійсно невичерпне джерело, скарбниця, 
до якої й звертається дошкілля Полтавщини. Ясла-садок «Ромашка» (Реше-
тилівка) впроваджує ідеї вченого щодо ролі сім'ї у вихованні малюка, 
виховання гуманності, духовності, любові до природи, морального 
становлення дитини. А починалася «співпраця» з Сухомлинським з 
«Екологічної вітальні». Педагоги розуміли, що велику роль в екологічному 
вихованні дітей відіграє виховання культури почуттів, постійне закріплення 
їх у конкретних життєвих ситуаціях і справах. Тому вихованці цього 
дошкільного закладу є членами Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна 
варта». Емоційне ставлення дітей до навколишнього середовища допомагає 
їм побачити прекрасне, правильно сприйняти явища і об'єкти природи, вира-
зити пережиті почуття. 

У системі В.Сухомлинського природі, як об'єкту пізнання, приділяється 
велика увага. Але природа, як бачимо, сама собою не виховує. Виховує 
тільки активна взаємодія людини з нею. «Добрі почуття своїм корінням 
сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність, доброзичливість 
народжуються у процесі, турботах, хвилюваннях про красу навколишнього 
світу. Ми прагнемо, щоб усе життя вихованців було сповнене творінням у 
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світі природи». Ця думка - одна із перлин спадщини В.Сухомлинського. І 
вона теж має своє відображення в екологічній проблемі, успіх у розв'язанні 
якої належатиме дітям, яких ми сьогодні вчимо мити руки, самостійно 
одягатися, розмовляти. 

Однодумці педагогів з Решетилівської «Ромашки» працюють у 
дошкільних закладах Полтавського району: це колективи ясел-садків 
«Калинка» с. Степне (завідувачка Т.А.Падалка), «Ялинка» с. Копили 
(завідувачка К.Д. Гольтвяниця), «Зірочка» с. Ковалівка (завідувачка 
В.І.Зінченко), ясел-садка «Барвінок» с.Терешки (завідувачка Н.М.Уракова). 

Слід зазначити, ш;о вагоме місце у їхній роботі посідає проблема 
виховання дітей у сім'ї. Твори В.О.Сухомлинсього «Батьківська педагогіка», 
«Як виховати справжню людину», «Сто порад учителеві», «Серце віддаю 
дітям», «Лист молодому батькові» стали порадниками для батьків. Адже саме 
родина, на думку Василя Сухомлинського, є для малюка тим середовищем, 
де він вчиться творити добро. «Батьки і діти, | діти і батьки - довічне коло, що 
хвилює всіх віки» - підкреслював В.О.Сухомлинський. 

У яслах-садку «Зірочка» учасники обласної дослідницької групи були 
глядачами на святі «На крилах весна свято Матері принесла». «Утвердження 
культу Матері в духовному житті людей - культу, в якому повага пройнята 
глибоким розумінням, і це розуміння надихає на любов, шанобливість, - ви-
магає від педагога доступно, мудро й піднесено говорити з вихованцями про 
високу материнську місію. «Морально вихована людина починається з 
безкорисливої і щедрої любові до Матері». Ці слова В.О.Сухомлинського 
стали епіграфом до цього свята. 

У наш час виховання слід починати з душі дитини: «Виховуй дитину так, 
щоб у неї були цінності душі, які дістались їй дорогою ціною», стверджував 
видатний педагог. 

«Бути добрими дітьми своїх батьків і матерів», - ось одне з провідних 
етичних повчань В.Сухомлинського у педагогічній спадщині щодо стосунків 
між поколіннями. Все це взяла на озброєння обласна дослідницька група, яка 
об'єднала навколо себе педагогів-однодумців Полтавського району, 
захоплених творчістю В.Сухомлинського. 

У яслах-садку «Ялинка» під час проведення заходу відбулося відкриття 
музею Природи. Педагоги взяли за основу своєї діяльності тезу 
Сухомлинського: «Природа - джерело доброти». Вивчення її - це засіб 
виховання у маленької людини гуманності, моральності, сердечності, чуй-
ності та інших загальнолюдських цінностей. Лише дбайливим ставленням 
до природи можна викликати у малюків світлі, добрі почуття, 
перетворити знання морально-етичних норм і правил на внутрішнє надбання 
людини. 

Творча дослідницька група серед актуальних питань спадщини 
В.Сухомлинського відокремлює концепцію естетичного виховання 
видатного українського вченого, яка стала основою інноваційних 
педагогічних технологій, що реалізуються фахівцями Японії, Німеччини, 
Канади, США та інших країн світу. Обласна програма з естетичного 
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виховання дітей дошкільного віку «Дитина. Гармонія. Світ.», розроблена 
ПОІППО разом з творчим колективом ясел-садка № 80 м. Полтави 
(завідувачка Л.О. Запорожченко), висвітлює актуальні питання теорії і 
практики естетичного виховання у контексті естетичної спадщини 
В.О.Сухомлинського. Кременчуцький ясла-садок № 64 (завідувачка 
З.В. Кузьміна), Зіньківський ясла-садок № 2 (завідувачка Сімон Ю.М.) 
працює над проблемою «Кожна дитина - художник». Досвід завідувачки 
Кременчуцького дошкільного закладу був представлений на початку 2003 
року в Педагогічному музеї АПН України на Всеукраїнській виставці «Ди-
тина і світ прекрасного», у 2006 році на Дев'ятій міжнародній виставці 
навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні - 2006». Нагороджені 
Дипломами виставки дошкільні заклади, які представили свої стенди з 
упровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, зокрема - 
розвиток творчих здібностей дітей, робота з родинами, екологічне виховання: 
(ДНЗ, НВК № № 10, 41, 59, 77 м. Полтави; ДНЗ № 64  м. Кременчука). 

Виховувати - це насамперед знати дитину, а щоб знати - треба 
постійно бачити, вивчати її. Кожен малюк - це особливий, неповторний 
світ. Інтенсивна розумова діяльність відбувається тоді, коли дитина 
опиниться віч-на-віч із синіми лісовими сутінками, із струмком, що жебонить 
у балці, з метеликом, що пурхає над квіткою. Дитина не завжди пригадує 
слова, завчені з книжки, але намагається пояснити незрозуміле явище 
природи, знайти відповідь на запитання: Як? Чому? Ось такий контакт з 
природою, навколишнім світом відбувався у Школі під блакитним небом, а 
зараз - у багатьох дошкільних закладах м. Полтави (№№ 37, 41, 59, 80, 81, 
86), м. Кременчука, м. Лубен, Решетилівського, Зіньківського, Полтавського 
районів та ін. 

В.Сухомлинський — педагог-реаліст, котрий розумів і розкривав усю 
складність праці вихователя, яка потребує повної самовіддачі, аж до 
самозречення, що посильно лише людям талановитим, наполегливим і 
вольовим. Вихователь - людина, якій, окрім педагогічного таланту, великою 
мірою притаманне вміння любити дітей, шанувати їх і робити все для того, 
аби виховати кожного з них справжньою людиною. 

Серед нас, живих, уже давно немає В.О.Сухомлинського, людини доброї, 
чуйної, людини полум'яного серця, Вчителя з великої літери. Нам, педагогам, 
варто звертатися до його спадщини щоразу, коли цього вимагає життя: брати 
на озброєння багатство ідей з цієї глибоко психологічної, гуманістичної суті. 
Праці видатного педагога овіяні ідеєю віри у можливості дитини, 
переконанням у необхідності глибокого, але обережного, делікатного 
проникнення у невичерпно багатий, складний і вельми вразливий внутрішній 
світ з метою допомоги їй на суперечливому шляху особистісного розвитку та 
самовдосконалення. 

Виховання юного покоління передбачає глибоке знання вихователем 
закономірностей розвитку та становлення духовного світу дитини, 
починаючи з перших років життя. 

Цей багатогранний світ ще, на жаль, недостатньо вивчений. Безумовно, 
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незалежній Україні потрібні працьовиті, чесні, доброзичливі громадяни, котрі 
любитимуть свій рідний край, свій народ, свою родину, берегтимуть 
природу, виконуватимуть високий патріотичний обов'язок справжнього 
громадянина перед матір'ю-Батьківщиною. 

За три роки роботи обласної спеціальної дослідницької групи, ми 
розробили рекомендації щодо роботи з батьками, екологічного, трудового 
виховання дітей, морального та патріотичного, розумового розвитку тощо. 
Крім того є ціла низка доробок, статей у пресі місцевий і республіканський, 
надруковані невеличкі посібники з різних напрямків дошкільної освіти - все 
це разом і є наш досвід роботи, який ми широко і поглиблено використо-
вуємо та удосконалюємо у нашій практичній діяльності. Якщо п'ять років 
тому спадщину В.Сухомлинського використовували 20 % дошкільних 
закладів області, то в 2006 році ми можемо впевнено сказати, що майже 
кожен з 483 ДНЗ області впроваджує ідеї видатного педагога. До кожної 
педтехнології, яку чи то впроваджує, чи збирається впроваджувати педагог 
він повинен підходити обережно і замислюватися, як зробити так, щоб не 
зашкодити дитині, як майбутній лікар, приймаючи першу заповідь 
Гіппократа: «Не зашкодь!». Стосовно спадщини В.О.Сухомлинського - генія 
педагогічної справи - невичерпного джерела людської думки, можна сміливо 
сказати - всі його надбання тільки на користь всебічного гармонійного 
формування дитячої особистості, духовного відродження людства. 

Отже, підсумовуючи роботу обласної дослідницької групи, ми вирішили 
випустити посібник з досвіду роботи ДНЗ області для педагогів дошкільних 
закладів, батьків, широкої громадськості - «Педагогічні погляди 
В.О.Сухомлинського у дошкіллі Полтавщини». 

Як казав В.Сухомлинський: «Я твердо переконаний, що є якості душі, без 
яких людина не може стати справжнім вихователем, і серед цих якостей на 
першому місці - вміння проникнути в духовний світ дитини». 

Ми завжди повинні пам'ятати, що «діти - це щастя, створене нашими 
руками». 
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Визначальною в науково-теоретичних працях і практичному досвіді 

В.О.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та 
поглядів на дитину як на найвищу цінність у діяльності всіх ланок системи 
освіти. 

Аналізуючи сучасні підходи до гуманістичного виховання, зокрема дітей 
дошкільного віку, ми спостерігаємо складний процес переходу від 
моноідеологізму та ідейної однобічності до демократичних, а відтак — до 
гуманістичних засад життя суспільства, що знаходить своє відображення в 
педагогічній науці та практиці. 

Хочемо ми цього чи ні, доводиться визнати, що внаслідок істотної зміни 
суспільних орієнтирів та відносин усталена система цінностей і способу 
життя людей сьогодні об'єктивно потребує певної переоцінки й 
усвідомленого переосмислення, у книзі «Як виховати справжню людину» 
Василь Олександрович, звертаючись до дітей, писав: «Не завдавай своїми 
вчинками, своєю поведінкою болю, кривди, турботи, тяжких переживань 
іншим людям. Умій підтримати, допомогти, підбадьорити людину, в якої 
горе..., не будь байдужим». 

Створюючи обласну дослідницьку групу з упровадження спадщини 
В.О.Сухомлинського в практику роботи дошкільних навчальних закладів на 
базі Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
ім. М.В.Остроградського, ми взяли за основу сучасні підходи до 
гуманістичного виховання, цілісного розвитку особистості дитини в світі 
людей на противагу традиційному підходу, де виховні завдання виз-
начаються за моральним, духовним, соціальним та іншими аспектами 
виховання. 

Отже, глибоко гуманістична сутність концепції виховання 
Сухомлинського, як і всієї його педагогічної системи, виявляється вже в 
самому ставленні до дитини. Найперше - це повага до особистості вихованця 
незалежно від його віку, наявних у даний час можливостей, визнання 
складності його внутрішнього світу і необхідності відповідального ставлення 
до його долі. Все це відповідає сучасній меті виховання - створенню 
сприятливих умов для розвитку особистості дитини, для її 
самореалізації. При цьому виняткового значення набуває формування 
ціннісного ставлення до світу людей і самого себе. 

Значне смислове, психологічне навантаження у контексті праць педагога 
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має поняття «внутрішні духовні сили». Адже саме врахування змісту й 
реального стану внутрішнього світу дитини, постійна турбота про його 
збагачення, стимулювання забезпечують виникнення того вирішального 
моменту, коли виховні впливи дорослого і самоактивність дитини 
зливаються воєдино. Психологічна готовність дитини відгукнутися на дію 
дорослого, сприйнятливість до виховних впливів є визначальною умовою 
співпраці, взаємодії як однієї з найважливіших характеристик ефективності 
виховання особистості. 

Діти мають усвідомлювати, що в житті, окрім радощів, бувають горе, 
хвороби, самотність. Сухомлинський наголошував на тому, що не варто 
відгороджувати дітей від людських проблем і страждань. Він залишив нам у 
спадок безцінні етичні мініатюри, які й сьогодні слугують засобом 
пробудження у малюків почуття милосердя до хворих, немічних, бідних, а 
саме: «У кого радість, а в кого горе», «Півень і сонце», «На пошуки», 
«Панас», «А серце тобі нічого не наказало?» тощо. Такі твори спонукають 
дітей замислитися над моральною відповідальністю перед близькими і 
сторонніми людьми, над своїми вчинками з погляду загальнолюдських норм 
моралі. 

Як і належить видатному педагогу-гуманісту, В.О.Сухомлинський 
надзвичайного значення у вихованні особистості надавав формуванню в 
дитини духовності, що є мірилом її людської цінності, суспільної значущості. 
Вся творчість Василя Олександровича сповнена духовністю. Його наукові, 
публіцистичні праці є порадниками для дітей, молоді, їхніх батьків, людей 
різного віку, знайомих і незнайомих, близьких і далеких, громадян України і 
багатьох країн світу. 

Більшість дошкільних закладів Полтавщини впроваджують у своїй 
діяльності педагогічну спадщину видатного педагога. «Пізнання світу 
починається для малих дітей з пізнання людини», — слова Василя 
Сухомлинського, актуальні саме тепер, коли педагогічна наука і практика 
рішуче стали на шлях гуманізації освіти. Все це знаходить своє відображення 
у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні в одній із сфер «Люди». 
У ній, зокрема, є підрозділи «Вікові відмінності людей» та «Особливості 
спілкування з людьми різного віку». Вважаємо, що введення цього 
навчального матеріалу до програми дошкільного навчального закладу 
необхідне і своєчасне. Знання про вік людини та взаємини з людьми різного 
віку формують у дитини соціальні навички поведінки, свідоме ставлення до 
себе й до тих, хто її оточує, викликають бажання пізнавати світ, робити добрі 
справи. А це дуже важливо для особистісного становлення, для формування 
життєвої компетенції. У цьому переконалися не тільки педагоги-дошкільники 
ДНЗ № 12 «Журавлик» м.Синельникове Дніпропетровської області, а й 
вихователя ясел-садка № 4 селища Решетилівка Полтавської області 
(завідувачка Т.І.Кругова). Колектив цього закладу впродовж багатьох років 
втілює ідею виняткового значення розвитку духовності дитини. Лише 
духовно багатий, морально довершений вихователь здатний збагнути 
складну, часто сповнену суперечностями душу дитини і плекати у ній 
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паростки духовності. Педагоги дошкільного закладу вважають, що життя і 
діяльність В.О.Сухомлинського є потужним науково-творчим потенціалом і 
гуманістичним подвижництвом, пройнятим безмежним і безкорисливим 
почуттям любові до дітей: «Що найголовніше було в моєму житті? Без 
роздумів відповідаю: «Любов до дітей». 

Ще кілька років тому педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського 
вивчали фрагментарно, вихоплюючи з системи лише те, що не збігалося із 
узагальненими догмами, штампами. Зважаючи на це, можна зробити 
висновок, що педагогічна громадськість України недосконало знайома з 
дивовижним світом українського просвітителя В.О.Сухомлинського, якого на 
міжнародній конференції в м.Салоніки (Греція, 1993 р.) назвали Сократом і 
Песталоцці наших часів. 

Спадщина видатного педагога - дійсно невичерпне джерело, скарбниця, 
до якої звертається дошкілля Полтавщини. Ясла-садок «Ромашка» 
(Решетилівка) впроваджує ідеї вченого щодо ролі сім'ї у вихованні малюка, 
виховання гуманності, духовності, любові до природи, морального 
становлення дитини. 1998 рік у цьому дошкільному закладі був про-
голошений роком В.О.Сухомлинського, і з того часу колектив постійно 
звіряє свої практичні здобутки з його ідеями і думками, усвідомлюючи, що 
малюки починатимуть самостійне життя в складних умовах становлення 
держави. А починалася «співпраця» з Сухомлинським із «Екологічної 
вітальні». Педагоги розуміли, що велику роль в екологічному вихованні дітей 
відіграє виховання культури почуттів, постійне закріплення їх у конкретних 
життєвих ситуаціях і справах. Тому вихованці цього дошкільного закладу є 
членами Всеукраїнської дитячої спілки «Екологічна варта». Емоційне 
ставлення дітей до навколишнього середовища о допомагає їм побачити 
прекрасне, правильно сприйняти явища і об'єкти природи, виразити пережиті 
почуття. 

У системі В. Сухомлинського природі як об'єкту пізнання приділяється 
велика увага. Але природа, як бачимо, сама собою не виховує. Виховує 
тільки активна взаємодія людини з нею. «Добрі почуття своїм корінням 
сягають у дитинство, а людяність, доброта, лагідність, доброзичливість 
народжуються у процесі, турботах, хвилюваннях про красу навколишнього 
світу. Ми прагнемо, щоб усе життя вихованців було сповнене творінням в 
світі природи». Ця думка — одна із перлин спадщини В.Сухомлинського. І 
вона теж має своє відображення в екологічній проблемі, успіх у розв'язанні 
якої належатиме дітям, яких ми сьогодні вчимо мити руки, самостійно 
одягатися, розмовляти. 

Однодумці педагогів з Решетилівської «Ромашки» працюють у дош-
кільних закладах Полтавського району: це колективи ясел-садків «Калинка» 
с.Степне (завідувачка Т.А.Падалка), «Ялинка» с.Копили (завідувачка 
К.Д.Гольтвяниця), «Зірочка» с.Ковалівка (завідувачка В.І.Зінченко). 

Слід зазначити, що вагоме місце у їхній роботі посідає проблема 
виховання дітей у сім'ї. Твори В.О.Сухомлинсього «Батьківська педагогіка», 
«Як виховати справжню людину», «Сто порад учителеві», «Серце віддаю 
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дітям», «Лист молодому батькові» стали порадниками для батьків. Адже саме 
родина, на думку В.Сухомлинського, є для малюка тим середовищем, де він 
вчиться творити добро. 

У яслах-садку «Зірочка» учасники семінару були глядачами на святі «На 
крилах весна свято Матері принесла». Завідувачка дитячого садка 
В.І.Зінченко — людина, захоплена ідеями Сухомлинського, зауважила 
словами видатного педагога: «Утвердження культу Матері в духовному 
житті людей — культу, в якому повага пройнята глибоким розумінням, і це 
розуміння надихає на любов, шанобливість, — вимагає від педагога 
доступно, мудро й піднесено говорити з вихованцями про високу мате-
ринську місію. Морально вихована людина починається з безкорисливої і 
щедрої любові до Матері». 

У виступах педагогів «Зірки» Л.Ф.Фільченко («Моральна цінність сім'ї у 
педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського»), Л.Т.Шостак 
(«В.О.Сухомлинський і сучасність») пролунала ідея: у наш час виховання 
слід починати з душі дитини («Виховуй дитину так, щоб у неї були цінності 
душі, які дістались їй дорогою ціною»). 

Вихователі дошкільних навчальних закладів «Ялинка», «Калинка» 
вважають, що витоками і методами морально-етичного виховання є природа, 
праця, моральна краса людської поведінки, книга, творчість. Ці ідеали 
близькі кожному педагогові, тому і використовуються у педагогічній 
діяльності. Ще одна проблема, якій приділяв увагу видатний педагог: 
виховання у маленьких громадян почуття обов'язку перед рідними, 
однолітками, самими собою, перед Батьківщиною, перед правдою. 

Бути добрими дітьми своїх батьків і матерів — ось одне з провідних 
етичних повчань В.Сухомлинського у педагогічній спадщині щодо стосунків 
між поколіннями. Все це взяла на озброєння творча група, яка об'єднала 
педагогів-однодумців Полтавського району, захоплених творчістю 
В.Сухомлинського. 

В яслах-садку «Ялинка» під час проведення семінару відбулося відкриття 
музею Природи. Педагоги взяли за основу своєї діяльності тезу 
Сухомлинського: «Природа — джерело доброти». Вивчення її — це засіб 
виховання у маленької людини гуманності, моральності, сердечності, 
чуйності та інших загальнолюдських цінностей. Лише дбайливим 
ставленням до природи можна викликати у малюків світлі, добрі 
почуття, перетворити знання морально-етичних норм і правил на внутрішнє 
надбання людини. 

Творча дослідницька група серед актуальних питань спадщини 
В.Сухомлинського виокремлює концепцію естетичного виховання видатного 
українського вченого, яка стала основою інноваційних педагогічних 
технологій, що реалізуються фахівцями Японії, Німеччини, США та інших 
країн. Обласна програма з естетичного виховання дітей дошкільного віку 
«Дитина. Гармонія. Світ.», розроблена ПОІППО разом з творчим колективом 
авторського ясел-садка № 80 м. Полтави (завідувачка Л.О. Запорожченко), 
висвітлює актуальні питання теорії і практики естетичного виховання у 
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контексті естетичної спадщини В.О.Сухомлинського. Кременчуцький ясла-
садок № 67 (завідувачка З.В.Кузьміна) працює над проблемою «Кожна 
дитина — художник». Досвід завідувачки цього дошкільного закладу був 
представлений на початку 2003 року в  Педагогічному музеї АПН України на 
Всеукраїнській виставці «Дитина і світ прекрасного». 

У законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовому 
компоненті ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ йдеться про те, що слід розвивати у 
дошкільників потреби реалізації творчих здібностей; прищеплювати любов 
до України, національних цінностей як свого народу, так і інших націо-
нальностей; працювати над збереженням та зміцненням фізичного, 
психічного та духовного здоров'я дитини. 

«Краса — могутнє джерело моральної чистоти, духовного багатства, 
фізичної досконалості. Найважливіше завдання естетичного виховання — 
навчити дитину бачити в красі навколишнього світу духовне благородство, 
доброту, сердечність і на основі цього утверджувати прекрасне в собі», — 
писав В.О.Сухомлинський. Виходячи зі свого багаторічного досвіду, він 
стверджував: «Дуже важливо переоцінити значення емоційно-естетичного 
ставлення до дійсності в молодшому віці для духовного розвитку вихованців. 
Адже від того, якими думками, ідеями пробуджуються почуття дитини, як 
стосуються ці ідеї передової суспільної практики, значною мірою залежить 
формування її думок, переживань, поглядів на життя». 

Отже, педагог був переконаний у тому, що думки дітей невід'ємні від 
почуттів і переживань. Емоційна насиченість процесу навчання, особливо 
сприймання навколишнього світу, є вимогою, що висувається законами 
дитячого мислення. 

Педагоги дошкільних закладів м. Комсомольська «Чебурашка» (за-
відувачка В.П.Богомол), № 37 (завідувачка Н.С.Киричок), № 39 (завідувачка 
Л.М.Колодій), № 46 (завідувачка К.І.Братішко), № 59 (завідувачка 
А.І.Січкар), № 54 (завідувачка О.В.Кругляк), № 81 (завідувачка О.В.Соло-
нинко) втілюють у практику роботи з малюками думки та ідеї 
В.О.Сухомлинського про винятково значну роль почуттів у вихованні і 
навчанні. Саме злиття думки і почуттів, як підкреслював педагог, забезпечує 
«гармонію розуму і серця», в якій, за його твердженням, серцю належить 
найтонша, найніжніша мелодія. 

Діти знаходять велике задоволення в тому, що їхні помисли живуть у 
світі казки... Саме через казку лежить найважливіший шлях до серця 
дитини. «Без живої, яскравої казки, яка оволодіває почуттями, фантазією, 
свідомістю дитини, педагоги дошкільного закладу не можуть уявити і мову, 
невід'ємну від краси, казка сприяє вихованню естетичних смаків і нахилів». 
(В.О.Сухомлинський.) 

Педагоги ясел-садка «Чебурашка» м. Комсомольська, ДНЗ №№ 10, 17 
м. Лубен поставили собі за мету на заняттях та в повсякденній роботі з дітьми 
широко використовувати казку як засіб естетичного виховання, заохочувати 
дітей до самостійного творчого складання казок і виразного, емоційного їх 
переказування. 
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У цих дитячих садках обладнані кімнати казок. Невід'ємною частиною 
таких кімнат є театральна ширма, ляльки та театральні костюми. Багато 
радощів приносять дітям ляльковий театр та драматизація улюблених казок. 
Ці види роботи сприяють духовному, моральному, естетичному розвиткові 
малюків, допомагають їм сприймати художні цінності, красу слова. Жоден із 
жанрів літератури не користується такою популярністю, як казка. 
Прекрасний витвір народної фантазії, вона приваблює не тільки своїми 
гуманістичними ідеями, а й досконалою формою, що є наслідком роботи над 
нею багатьох поколінь казкарів. З казок діти черпають перші уявлення про 
минуле нашої Батьківщини. У практиці В.О.Сухомлинського казка є засобом 
патріотичного виховання. 

«Немає дитини, яка, вражена красою поетичного слова, не створила б 
власного образу», — писав видатний педагог. Отже, ми спостерігаємо 
величезне значення казок як засобу розвитку мовлення і мислення. 
«В.О.Сухомлинський вважав, що дитячі роки — найсприятливіший період 
для оволодіння духовним багатством рідної мови, для розквіту творчості. На 
його думку, казка, гра, фантазія — животворне джерело дитячого мислення, 
благородних почуттів і прагнень. У роботі нашої обласної творчої 
дослідницької групи ми приділяємо велику увагу саме цьому напряму 
роботи, розуміючи, що без казки — живої, яскравої — неможливо уявити 
дитячого мислення і мовлення. Отже, роль казки в духовному розвитку 
наших вихованців багатофункціональна. 

Педагоги дошкільних закладів Полтавщини, використовуючи поради 
видатного вченого у роботі з дітьми, не лише розкривають високу мудрість і 
життєстверджувальний оптимізм казки, а й демонструють найраціональніші 
способи її використання у навчально-виховному процесі. 

Виховувати — це насамперед знати дитину, а щоб знати — треба 
постійно бачити, вивчати її. Кожен малюк — це особливий, неповторний 
світ. Інтенсивна розумова діяльність відбувається тоді, коли дитина Ф 
опиниться віч-на-віч із синіми лісовими сутінками, із струмком, що жебонить 
у балці, з метеликом, що пурхає над квіткою. Дитина не завжди пригадує 
слова, завчені з книжки, але намагається пояснити незрозуміле явище 
природи, знайти відповідь на запитання: як? Чому? Ось такий контакт з 
природою, навколишнім світом відбувався у Школі під блакитним небом, а 
зараз — у багатьох дошкільних закладах м. Полтави (№№ 37, 41, 59, 80, 81, 
86), м. Кременчука, м. Лубен, Решетилівського та Полтавського районів. 

«Краса природи - це могутнє джерело енергії, думки, це поштовх, що 
пробуджує і ліниву, і сонну, й інертну думку. Перед лицем краси я бачу кожну 
дитину такою, якою вона є насправді...» - писав Василь Олександрович 
Сухомлинський. 

В.Сухомлинський - педагог-реаліст, котрий розумів і розкривав усю 
складність праці вихователя, яка потребує повної самовіддачі, аж до са-
мозречення, що посильно лише людям талановитим, наполегливим і 
вольовим. Вихователь - людина, якій, окрім педагогічного таланту, великою 
мірою притаманне вміння любити дітей, шанувати їх і робити все для того, 
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аби виховати кожного з них справжньою людиною. 
Серед нас, живих, уже давно немає В.О.Сухомлинського, людини доброї, 

чуйної, людини полум'яного серця, Вчителя з великої літери. Нам, педагогам, 
варто звертатися до його спадщини щоразу, коли цього вимагає життя: брати 
на озброєння багатство ідей з цієї невичерпної скарбниці глибоко 
психологічної, гуманістичної суті педагогічної системи. Праці видатного 
педагога овіяні ідеєю віри у можливості дитини, переконанням у 
необхідності глибокого, але обережного, делікатного проникнення у її 
невичерпно багатий, складний і вельми вразливий внутрішній світ з метою 
допомоги їй на суперечливому шляху особистісного розвитку та 
самовдосконалення. 

Виховання юного покоління передбачає глибоке знання вихователем 
закономірностей розвитку та становлення духовного світу дитини, 
починаючи з перших років життя. 

Як казав В.Сухомлинський: «Я твердо переконаний, що є якості душі, 
без яких людина не може стати справжнім вихователем, і серед цих 
якостей на першому місці — вміння проникнути в духовний світ дитини». 

Цей багатогранний світ ще, на жаль, недостатньо вивчений. Безумовно, 
незалежній Україні потрібні працьовиті, чесні, доброзичливі громадяни, котрі 
любитимуть свій рідний край, свій народ, свою родину, берегтимуть 
природу, виконуватимуть високий патріотичний обов'язок справжнього 
громадянина перед матір'ю-Батьківщиною. 

 
 
 
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 
Сімон О.П.,  

методист відділу дошкільної, початкової  
та спеціальної освіти ПОІППО 

 
Моральність нації - основа духовної стійкості та спадкоємності й 

історичного буття. Грандіозні соціальні катастрофи XX ст. призвели до 
глибокого духовного спустошення і моральної дезорієнтації українського 
суспільства. 

Ось чому сьогодні, в час гуманізації, гуманітаризації та демократизації 
всіх ланок системи освіти, як ніколи, заслуговують на підвищену увагу 
педагогів науково-теоретичний доробок і самобутній практичний досвід 
В.О. Сухомлинського. 

У нерозривному поєднанні з гуманізмом у педагогічній системі Василя 
Олександровича чітко і послідовно простежується проблема виховання 
громадянськості та патріотизму. Він вважав, що дитинство - це повсякденне 
відкриття світу, і дуже важливо, щоб це відкриття ставало перш за все 
пізнанням людини і Батьківщини, щоб у дитячий розум і серце входили краса 
справжньої людини та велич краси рідної Вітчизни. 
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Любов до сім'ї, до свого рідного краю, його історії тісно пов'язується з 
любов'ю до рідного слова - першоджерела духовного багатства будь-якого 
народу. Погляди В. Сухомлинського щодо значення рідної мови, рідного 
слова дуже актуальні зараз, коли деякі педагоги дошкільних закладів 
зневажливо ставляться до рідної мови і до виконання Закону про мови 
взагалі. Це ще досі гостра проблема в дошкільних установах області, 
особливо міських. 

Проголошений В. Сухомлинським культ рідного слова - це найперша 
потреба сьогодення. Саме мовну культуру людини він вважав дзеркалом 
духовної культури: «У мові відбивається ідейна спрямованість духовного 
життя людини, слово містить у собі невичерпні можливості для впливу на її 
світоглядну сферу». 

Але щоб любити свою Батьківщину, бути її патріотом, необхідно знати, 
вивчати її життя. 

Дитячі садки №12 м. Полтави (завідуюча В.П. Гак), №17 м. Полтави 
(завідуюча Л.М. Хилименко), №80 м. Полтави (завідуюча Л.О. Запорож-
ченко), №29 м. Кременчука (завідуюча Л.П. Непийвода), №61 м. Кременчука 
(завідуюча Н.І. Сухомлин). Найголовніше в них -діти, відкриті сонцю і 
світові, всьому світлому і прекрасному. І як же конче потрібно, аби з перших 
днів своїх, з молоком матері увібрали вони те вічне і найсвітліше, що має 
очистити і утвердити нас на цій живій землі, дати снагу на творення і радість. 

Слід підкреслити, що саме в цих дошкільних закладах педагоги, опа-
новуючи національні традиції рідного народу, цю образну материнську мову 
в сукупності з народною етикою, фольклором, тобто дошкільнята отримують 
цілісне моральне, естетичне виховання, глибше розуміють, відчувають і 
шанують духовну, мистецьку красу іншого народу. 

Духовний світ дитини Василь Олександрович образно порівнював з 
ніжною квіткою троянди, на якій мерехтливо тремтить краплинка ранкової 
роси. Треба зірвати квітку так, щоб вона не впала, - ось у чому і ось як 
бачиться йому секрет педагогічних взаємин вихователя і вихованців. 

Створюючи свою авторську програму «Дитина, гармонія, світ», колектив 
дитячого садка №80 м. Полтави передбачав, що джерело української 
духовності плекатиме душу дитини змалку. Національне виховання у 
програмі виступає дороговказом для пізнання загальнолюдської культури. 
Через образну красу народної творчості привертається увага до моральних 
висот народу - вчити творити добро. Ці ідеї В. Сухомлинського знайшли своє 
відображення і в колективах Кременчуцьких дитячих садків №29 і №61. 

Педагоги-«дошкільники» добре пам'ятають, що неусвідомлюване 
малюком патріотичне почуття відкривається перед ним у квітучих садах, і у 
зелених луках та гаях, у похиленій над струмком вербиці, а найголовніше - у 
зустрічах з людьми, які створюють чарівний природний дивосвіт і 
піклуються про його примноження та збереження. 

В.О. Сухомлинський рішуче боровся проти всіх і всіляких проявів 
формалізму, шаблону, пустослів'я і бездушності в навчально-виховній роботі. 
Він вимагав глибокого проникнення у внутрішній духовний світ кожного 
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вихованця, блискуче розкрив шляхи проникнення палко настоював на 
вихованні правдою. 

Він був проти однобокого розуміння виховання лише як впливу на 
особистість, що формується. Виховання закономірно включає всі явища 
життя, все те, що дитина робить, бачить і відчуває: весь уклад життя, духовні 
і моральні цінності, моральні відносини між людьми, що її оточують, їх 
духовну культуру. 

В дитячому садку №12 м. Полтави все це стало законом життя. Педагоги 
відкривають перед дітьми чисті джерела образної мови, світогляду свого 
народу і водночас через красу оточуючої природи прилучають їх до 
срібнодзвонної рідної мови, до пісенної культури. Народного мелосу, до всіх 
скарбів фольклору. 

В.О. Сухомлинський створив педагогіку, що грунтується на гу-
маністичному культі дитини. Він надавав виключного значення різнобічному 
вивченню якостей розвиваючої особистості. Питання психології для нього - 
це насамперед обгрунтування концепції становлення особистості дитини: «у 
практиці своєї виховної роботи ми виходимо з того, що людина неповторна». 

Роботу по підготовці 80-річчя з дня народження В.О. Сухомлинського в 
яслах-садку №4 смт. Решетилівка (завідуюча Т.І. Кругова) розпочали в 
листопаді 1997 року засіданням педагогічної ради - «Екологічна вітальня». 
Педагогіка Сухомлинського охоплює всі напрямки роботи дошкільного 
закладу. Творче переосмислення і застосування ідей великого педагога 
допомагає при вирішенні багатьох проблем у сьогоднішньому житті малят. 
Теза В. Сухомлинського «природа - джерело доброти» і є основою роботи 
дитячого садка №4. 

Вивчення природи, милування нею, збереження її - це засіб виховання у 
маленької людини гуманності, моралі, сердечності, чуйності, почуття 
патріотизму та інших загальнолюдських цінностей. Природу Сухомлинський 
показує, як Школу радості, Школу під голубим небом Школу мислення і 
розвитку дітей. 

Саме «Школа радості» із книги «Серце віддаю дітям» стала провідною 
під час проведення обласного семінару-практикуму для інспекторів та 
методистів дошкільного виховання райміськвно в Решетилівському районі на 
початку червня цього року. 

Головна мета семінару - формувати систему ідей та поглядів на дитину, 
як на найвищу цінність у діяльності педагогів дошкільних закладів. 

Василь Олександрович писав: «Вихователь - це особа, яка за дорученням 
народу має повсякденний доступ до найдорожчого народного багатства - 
душі, розуму, думок, почуттів дітей...» 

Педагоги Решетилівських дитячих садків №3 і №4, «Барвінка» с 
Жовтневе (завідуюча Т.М. Орлова) через образну красу народної творчості, 
виховання дітей природою, сімейне виховання, привертають наймолодших 
до сприйняття рідної мови, народної пісні та музики. Перекликаються ідеї В. 
Сухомлинського щодо духовного світу дитини з чудовою Шевченківською 
поезією: 
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«... Добре жить  
Тому, чия душа і дума  
Добро навчилася любить!  
Не раз такому любо стане.  
Не раз барвінком зацвіте...» 
У знаменитій «Школі радості» В. Сухомлинський розповідає, як з малих 

років знайомив дітей з красою музики на тлі наших полів, луків, шепоту 
дібров, шелестіння дозріваючих колосків пшениці. І його слова про те, що 
краса музики розкриває перед дитиною й особисту красу і що під її впливом 
вона усвідомлює свою гідність, згодом стануть крилатими. 

Повноцінний гармонійний розвиток малят Сухомлинський не мислив 
поза грою - цією іскрою, що запалює вогник дитячого інтересу, допитливості. 
Гра проявляє і розвиває розумові здібності і творчу активність дошкільнят, 
допомагає оволодіти різноманітними знаннями, уміннями та навичками, 
вчить бути дисциплінованими, наполегливими, витриманими, 
відповідальними, ініціативними. 

Учасники семінару спостерігали, що у контексті гри розв'язуються 
різноманітні навчальні і виховні завдання. Вони мали можливість побачити і 
почути про Решетилівку як центр вишивки і килимарства. Решетилівські 
рушники, гобелени, килими обійшли всю земну кулю. Інспектори і 
методисти ознайомились з цими життєдайними джерелами решетилівських 
майстрів, у дитячих садках №3 і №4 з кімнатами самостійної художньої 
діяльності, світлицями, оформленими лише решетилівськими виробами: 
тканими шторами, рушниками, панно, картиною, подарованою членом 
Спілки художників України Е.Г Пілюгіним, та рушниками, вишитими Л.М. 
Пілюгіною - членом Спілки художників України. В кімнатах знаходились 
фото килимів та гобеленів наших народних художників Л.С. Товстухи і Н.Н. 
Бабенко, а також зразки близько 70 найменувань виробів декоративно-
ужиткового мистецтва України. В кімнаті самостійної художньої діяльності 
дитячого садка №4 наш талановитий земляк В.І. Деркач працює з 
обдарованими дітьми, навчаючи їх живопису та ліпленню. 

Всі матеріали використовуються вихователями в роботі з дітьми, вони 
добре знають, наскільки багатий талантами і уміннями народ, до якого вони 
належать. 

Сухомлинський писав, що школа стає вогнищем культури тільки тоді, 
коли в ній панує чотири культури: рідного слова, матері, людини та 
Батьківщини. 

1998 рік у дошкільних закладах Полтавської області проголошений роком 
В.О. Сухомлинського, і педагоги активно і творчо впроваджують у практику 
своєї роботи його педагогічну спадщину. 

Сьогодні важливо, щоб в усі сім'ї і колективи прийшли духовність, 
терпимість і любов до ближнього, любов до Батьківщини, потреба робити 
добро людям. 

Нікому не зашкодить наблизитися до чудового гуманістичного храму, 
який будував усім своїм життям Василь Олександрович Сухомлинський. 
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НАРОДНИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ЗАСІБ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 
ДІТЕЙ ПЕРЕДДОШКІЛЬНОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Сімон О.П.,  

методист відділу дошкільної, початкової  
та спеціальної освіти ПОІППО 

 
«Найбільше і найдорожче добро в кожного народу –  

це його мова, ота жива схованка його духу,  
його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя,  

і свої сподівання, досвід, почування» 
Панас Мирний 

 
Кожна людина завжди з великою любов'ю і душевним трепетом згадує 

місце, де вона народилась, де промайнуло її босоноге дитинство, з дивосвітом 
- казкою у затишній батьківській оселі. Те родинне вогнище - маленька 
батьківщина кожної людини. 

«Патріотизм українців зовсім не вигаданий, а той самий, що здавна жив у 
малоруських людях. Любов до мови, до старого звичаю, до чудової народної 
пісні, як природне почуття до Батьківщини, не залишала уродженців 
Малоросії, коли вони і залишали свою Батьківщину», - говорив відомий О.Н. 
Пипін. 

На жаль, далеко не всі усвідомлюють, яку величезну будівну (чи 
руйнівну) силу маг слово. Будь-яка національна держава стає собою лише 
тоді, коли починається з рідного слова. 

У свій час Софія Русова, авторка «Концепції дошкільного виховання в 
Україні», особливого значення надавала рідній мові як могутньому засобові 
розвитку дитини. Вона розглядала мову як джерело неповторного 
національного світобачення, як систему, в якій фіксуються особливості 
сприймання й відродження дійсності. Мова, вважала педагог, змалку виховує 
думку і серце дитини. 

«Дитина народжується з готовим механізмом до мови, але не має її майже 
до кінця першого року, бо мова - це не лише звуковий вияв, а процес 
розумовий, який поволі розвивається у дитини в залежності від її 
інтелектуального розвитку», - вважала Софія Русова. 

Марія Монтессорі підкреслювала, що «вік від двох до семи років - вік 
вражень, сприймань, пам'яті та відчуттів, вік, коли дитина мало не механічно 
засвоює всі ті скарби, які заховані у лоні спадщини... тільки діти в 
наймолодші роки, а саме - закінчувати cьомим роком, можуть водночас 
учитися різних мов, добре відрізняти відтінки наголосу й вимови і бездоганно 
їх відтворювати». 

Софія Русова стверджувала, що в основі оволодіння мовою лежить 
переймання (наслідування) дітьми. Педагог повинен досконало володіти 
літературною мовою, крім того, знати діалекти тієї місцевості, де він живе і 
працює. 
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«Діти до дитсадка приходять зі своїм діалектом. Раптово відривати 
дитину від їхньої хатньої мови було б для неї болючим процесом і цілком 
непедагогічним методом навмання рідної мови. У дитячу свідомість нові 
вирази, нові слова треба вводити поступово. Ніколи не можна собі дозволити 
глузування з місцевої... дома засвоєної говірки. Щоб дітей безболісно 
перевести з діалекту на літературну мову, треба їм оповідати, читати 
літературні твори, зосереджуючись якраз на тих словах, що у місцевому 
діалекті звучать інакше...». 

Як бачимо, багато теоретичних положень, міркувань, висловлених 
С.Русовою актуальні і в наш час, у період побудови незалежної Української 
держави. У дитсадку, який відкрила С.Русова, панувало українське слово і 
пісня, і «дисципліна розумної ласки». Він став осередком національної 
культури. 

Величезну роль у становленні мови малюка відіграє, звичайно, мова 
вихователя та той словесний матеріал, який пропонується увазі його 
вихованців. 

«Обов'язок садівниці в тому», - підкреслювала С.Русова. - «щоб вибирати 
такі твори, які б найкраще впливали на високі почуття дітей і були б такі 
прості в своїй красі, щоб викликати творчу активність у справі виявлення 
свого настрою». 

Дитині з народження притаманна здатність засвоювати мову, а потім і 
говорити. Про це свідчить фізіологічна сформованість мозку, нервової 
системи, органів чуття, артикуляційного апарату. 

Уже дворічна дитина починає спілкуватись з тими, хто її оточує, за 
допомогою мови. Власне, вона змогла б заговорити кількома мовами 
водночас, якби були створені різні мовні середовища (Л.С.Виготський, 
Ш.О.Амонашвілі). Важливим для подальшого мовлення є значуща для 
дитини діяльність. Українське мовлення дошкільника може розвиватись в 
усіх видах діяльності і, насамперед, у найбільш близьких його психологічним 
особливостм - у грі, образотворчій діяльності. 

Отже, одне з перших завдань педагога в дошкільному навчальному 
закладі є залучення малюків до посильної участі в народних іграх, хороводах, 
обрядах, ознайомлення з усною народною творчістю, народним побутом, 
народно-прикладним мистецтвом. Чим раніше дитина братиме участь у 
народних іграх, святах, обрядах, тим краще вона засвоїть суто національні 
особливості свого народу, його культуру, мову. Народна педагогіка - 
невичерпне джерело виховання дітей, ефективний засіб прилучення їх до 
української культури. Що ж доступне дітям ясельного, молодшого 
дошкільного віку з цієї чудової скарбниці? Потішки, забавлянки (утішки), 
загадки, примовки, заклички, лічилки, скоромовки, мовчанки, небилиці і 
казки - перші художні твори, які чують діти. 

В.О. Сухомлинський вважав, що саме цими засобами відбувається 
пробудження пізнавальної активності, самостійності. Цінність народного 
фольклору полягає і в тому, що за його допомогою дорослий легко 
встановлює з дитиною емоційний контакт. 
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В життя дитини, від колиски до юності, у традиційному народному побуті 
міцно увійшло художнє явище, що дістало у фольклористів назву «дитячий 
фольклор». Жанри дитячого фольклору мають різні джерела і виникли в різні 
історичні періоди розвитку народу. Мудрість поколінь втілена в усній 
народній творчості. Вона й повинна стати першоосновою виховання наших 
дітей. Становлення особистості дитини невіддільне від засвоєння нею 
духовних надбань свого народу. Свого часу ці питання вивчали Д.І. Писарев, 
Л.М.Іолстон., М.І.Чернишевський. Однак найгрунтовніший аналіз народності 
у суспільстві здійснив К.Д.Ушинський. 

Особливої актуальності набирають нині для педагога-дошкільника 
пророчі слова В.Г. Бєлінського: «Давайте дітям більше і більше споглядати 
загальнолюдського, світового, але переважно намагайтеся знайомити з цим 
через рідні і національні явища. Хто не належить своїй вітчизні, той не 
належить і людству». 

Тож красне письменство, народна творчість мають неабияке значення у 
виховний та освітній роботі з малятами. 

Через народну творчість дитина спілкується з багатомільйонним автором 
– народом, сприймає його думки і почуття. 

Серед різноманітних фольклорних жанрів чільне місце посідає пісня. 
Кожна дитина повинна зустріти світанок свого життя з колисанкою, що лине 
з маминих вуст. 

У сиву давнину дитині завжди давали поплакати без надриву. Під час 
плачу проходить розгортання легень, підготовка апарату до звуковимови. 
Тільки коли дитина переплаче, її треба колисати і обов'язково співати 
колискову пісню. Вона має дуже велике значення як для розумового розвитку 
дитини, так і для розвитку її мови. Відомо, що коли в мозкові дитини 
збуджується центр пам'яті, він збуджує і центр мислення. Дитина сама ще не 
може говорити, але спілкування з нею, співання колискових пісень сприяє 
ранньому початку мовної діяльності. Деякі вчені стверджують, що тільки 
колисанка, завдяки особливому поєднанню звуків, сприяє правильному 
розвиткові мовного апарату дитини. І вже ніколи не забуде людина чарівні 
слова: 

«У моєї доні - оченята coні, 
Рученьки мов з вати,  
Доня хоче спати, 
Ніч прийшла тихенько. 
Спи, моя маленька.» 
Колискові пісні кожного, хто їх чує, зачаровують ніжністю, 

безпосередністю, простотою, художньою досконалістю. У них - материнська 
любов, світ добра, краси і справедливості, який кожна мати, кожен народ 
прагне виплекати в юних душах. Колискові пісні в цілому не розраховані на 
стороннього слухача. Мати звертається лише до дитини, виражає в пісні свою 
ніжність, турботу, переживання. Крилатим, дуже актуальним і в наш час став 
вислів Софії Русової: «Нація починається з колиски». 

Із знання свого родоводу починається кожна людина. А коріння її 
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закладене в батьківській домівці, в материнській пісні. 
Мистецтво спілкування матері, близьких, дорослих з дитиною - один з 

найголовніших здобутків народної педагогіки; воно вчить шанувати сім'ю, 
навколишніх людей, свою матір, яка дала світові нове життя. 

Спілкування дорослих з малятами за допомогою художнього слова не 
обмежується колисковими піснями. 

Одним з видів такого спілкування стали забавлянки (утішки) - 
коротенькі пісеньки або віршики, поєднані із своєрідними вправами і 
покликані зміцнити дитину фізично, підтримувати радісний, бадьорий 
настрій. 

Зв'язок текстів і рухів інколи випливає із самого змісту забавлянок, але 
частіше визначається традицією виконання. 

Забавлянки пристосовані до різного віку маляти. Є такі, що 
призначаються немовляті, яке ще лежить, інші - коли воно вже тримає 
голівку, сидить, ще інші вимагають бодай мінімального розуміння змісту. 

Забавлянки, супроводжувані рухами, не лише розважали дитину, тішили 
її своею малозвучністю, а й розвивали її мовлення. І саме з характером 
дитячого мовлення, з тим, що діяльність дитини у ранній період відбувається 
за допомогою дорослого, пов'язане часте використання в забавлянках діалогу. 
Повторюваність у поєднанні із змінами ритмічного малюнка, жести, 
інтонація - все разом сприяє зосередженню дитячої уваги на художніх творах, 
які допомагали духовному й інтелектуальному зростанню дитини: «Летів 
горобчик...», «То горошок, то квасолька», «Летіла бджола коло чола...», 
«Кицю, кицю - няв! Тобі кашки дам...» тощо. 

Діти засвоюють пісні, віршики та ігри, як правило, одне від одного. 
Шляхи, якими прийшли ці твори у дитячий фольклор, дуже різноманітні. 

Гумористичні замальовки з елементами фантастики в таких піснях 
поєднуються з реальними і досить невеселими картинками життя. Певне коло 
пісень, не пов'язаних з конкретними моментами дитячого побуту, можна 
назвати піснями про навколишній світ. Твори, почуті в ранньому віці, давали 
дитині перші уявлення про довкілля. З роками ці уявлення поширювались, 
зв'язок дитини з середовищем ставав тіснішим, і вона у поетичній формі 
зверталася до живих істот та явищ, які спостерігала: 

«Пішла киця по водицю 
Та упала у криницю. 
Пішов котик рятувать, 
А вжу киці не видать...» 
Люблять маленькі пестушки - коротенькі пісеньки, якими дорослі їх 

забавляють у важливі для них моменти повсякденного життя: коли дитина 
прокидається вранці, коли її вмивають, розчісують, годують. Вони 
заохочують дитину до діяльності, підбадьорюють, створюють піднесений 
настрій. Матуся розчісуючи донечку, примовляє: 

«Рости, косо, тугесенька, 
До пояса густесенька, 
Рости, кісонька, до п'ят - 
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Волосинки всі уряд, 
Рости, косо, не путайся, - 
Донько, мами слухайся!»  
До життєрадісних пісень належать усмішки. Але вони не зв'язані з 

насущними потребами дитини  їх використовують дорослі, граючись з ними. 
(«Ладі - ладусі», «Сорока», «Дибки - дибки», «Кую-кую-ніжку»). Під час 
купання маляти співають: 

Купалися ластів'ята 
Та в чару - водиці. 
Щоб були ми білотілі 
Та ще й білолиці. 
У любисточку купали, 
Живу воду наливали, 
Щоб здоров 'я тіло мало, 
Лиха-горенька не знало.  
Пестушки, утішки розкривають перед дітьми скарбницю рідної мови, 

дають найпростіші уявлення про близький дитині світ, будять енергію, 
рухливість, бадьорість. Насичені любов'ю до дітей, піклуванням про їх 
здоров'я й щастя, про їх майбутнє, ці перші короткі пісеньки сіють зерна 
людяності у дитячій душі, а саме колядки, щедрівки 

«Щедрий вечір, хато - світлице. 
Сійся - родися, житечку пшенице» 
''Сію. Вію, посіваю 
З Новим роком, вас вітаю...» 
«Весна, весна-іде красна,  
Що ти нам, весно, принесла» 
Дуже люблять малята пісеньки про природу, про тварин, пісеньки-ігри, 

жартівливі пісні.  
Заклички й примовки пов'язані з вірою давньої людини в магічну силу 

слова. Розвиваючись, народ поступово втрачав цю віру, одначе рудименти 
таких уявлень лишилися жити серед дітей. Тривале життя цього жанру серед 
малечі викликало й появу зразків, створених ними самими і вже позбавлених 
стародавніх мотивів. Різновидом закличок є звертання до комах, птахів, 
рослин, води, лісу тощо. Наприклад: «Павле - Равле, вистав роги», «Бусол, 
бусол, коляда», «Лелеко, лелеко», «Вийди, вийди, сонечко...», «Не йди, не 
йди, дощикку...» та ін. 

З усіх жанрів дитячого фольклору чи не найбільш «дитячим» є 
прозивалки. У прозивалках, цій своєрідний формі самовираження, яскраво 
поєдналися особливості дитячої етики, безпосередність дитячої реакції в 
момент сварки чи суперечки та слова образи, жести, гримаси, а то й дії: 

«Заплач, Андрійку, дам копійку, а зареви, то дам аж три.» 
«У нас жартун у групі є 
Всім він прізвиська дає. 
Зве він «Савою» - Савенка. 
Зве Зарудного - «Заруда...» 
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А його всі звуть: «Зануда.» 
В українському фольклорі зустрічаємо наслідування звуків дзвону, співу 

– жайворонка, солов'я, жовтобрюха, наслідування кумканням жаб. Головне 
для створення відповідного ефекту - це інтонація і необхідний добір фонем. 
«Зовнішній», так би мовити, зміст звуконаслідувань був різноманітним, але в 
цілому пов'язаний з реальним житіям, побутом народу - тут ми зустрічаємо 
згадки про ярмарок, чумакування, заробітчанство тощо. 

Дітям завжди подобалися й скоромовки. Переймаючи від старших, вони 
легко їх запам'ятовували і залюбки розважалися ними. Ігровий ефект 
скоромовок будується на навмисному утрудненні вимови певного тексту. Для 
дітей така розвага має і виразне практичне значення - допомагає формуванню 
мовного апарату дитини, привчає до складних поєднань звуків: 

«Ти, малий, скажи малому.  
Хай малий малому скаже, 
Хай малий тебе прив'яже.» 
Найпоширенішим способом розподілу ролей у грі є лічилки. В основі 

багатьох з них лежить прихована лічба, часто у вигляді переінакшених 
числівникових форм. Чимало лічилок, що складаються із, здавалося б, 
зрозумілих слів, не мають чіткого змісту. Але це не заважає їх популярності у 
дітей, які люблять деяку загадковість і яких приваблюють яскраві, незвичайні 
співзвуччя. 

«У зеленому садку 
Сидить котик в холодку. 
Лапкою чеше вус, 
Язичком лиже пуз, 
Хвостиком круть-верть. 
Сіру мишку хап!» 
У багатьох поетичних творах дитячого репертуару більш чи менш 

яскраво виявлений відтінок гри. 
Гра словом, інтонацією - основний художній прийом звуконаслідувань, 

зміст яких -уподібнення до голосів та інтонацій навколишнього світу. 
У житті дитини грa як основний і найбільш доступний для неї вид 

діяльності в певному віці, і як важливий засіб духовного й фізичного 
виховання, завжди займала і займає значне місце. Будь-яка гра чи то рухлива, 
чи з елементами драматизації - дає поштовх фантазії й творчій уяві, але 
мистецьке, художнє начало більшою мірою властиве, безперечно, іграм 
драматичним. Найдавнішими за походженням є хороводні драматичні ігри. 
Багато серед традиційних народних ігор суто спортивних, у яких 
драматизація поєднується із загальними моментами. Чимало з таких ігор 
супроводжуються своєрідними поетичними вставками, які мають 
найрізноманітніше призначення - сигналізують про початок гри або якийсь її 
стан: 

«Горю, горю, палаю. 
Кого хочу, спіймаю. 
Раз, два, три! Біжіть!» 
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Майже всі ігри вправляють дітей у мовленні. Головне, щоб дитина мала 
можливість вибору діяльності, засвоєння слів співучасника гри, розваги, 
бесіди. Вона сама стає повноправним співучасником занять та інших заходів. 
Дитина почуватиме себе природно в будь-якій ситуації. Оптимальною 
діяльністю для розвитку усного мовлення є спілкування. Чим більше діти 
залучатимуться до нього, тим успішніше оволодіватимуть мовою. 

Особливе місце у розвитку мовлення відводиться рольовій грі та її 
персонажам - лялькам. 

Народна гра допомагає дітям оволодівати рідною мовою з її барвистими 
відтінками. Її проведення супроводжується вживанням різноманітної 
лексики, багатої на слова, які діти засвоюють у процесі ознайомлення з 
довкіллям, а до того ж до гри можна добирати відповідно теми занять. 
Наприклад, тему «Праця дорослих» доповнять ігри-пісні «А ми просо сіяли», 
«Шевчик», «Соловейку, сватку, сватку», до теми «Народні обряди та 
традиції» будуть доречними ігри: «Подоляночка», «Горобейко», «І рву, і рву 
горішечки» тощо. 

У народних іграх часто зустрічаємо слова-синоніми: впала-припала; живі-
здорові; тіштеся-смійтеся, які також збагачують та уточнюють словник дітей. 
Використовують різноманітні вигуки: «гей-гей»; «дрібу-дрібу»; «так-так»; 
пестливі суфікси: голуб'ята, травичка, огірочки, морквиця надають мові 
експресивності, емоційності. А який багатий ігровий фольклор в порівнянні 
(личко немов скляночка), образні вирази (діти-квіти, весна-красна), епітети 
(сизокрилая, молоденькая) та фразеологічні звороти (підскоч до раю, 
коцюбою обернулася). Специфічно побутова лексика народних ігор близька 
до загальновживаної. Знайомити дітей з професійною лексикою допомагають 
тексти багатьох ігор. Так, в іграх «Мак» є слова: виорав, посіяв, молоти; у 
«Редьці»: скопай, посади, посапай, підгорни, прополи, вирви. 

Показові для українських народних ігор різноманітні повтори. Деякі 
точно відтворюють окремі слова і словосполучення протягом усієї гри: «Ой 
так, ой так, ой так сіють мак», в інших у повторі щось змінюється. 

Отже, в народних іграх наявні всі пласти української лексики. Проте не 
всі ті пласти доцільно вводити до активного словника дошкільників. 

До нього може, зокрема, увійти загальновживана, професійна і побутова 
лексика, а діалектизми, архаїзми та деякі специфічно побутові слова 
поповнять пасивний лексичний запас. 

Неоціненним духовним скарбом є загадки. Маля пізнає світ, його об'єкти і 
явища, порівнюючи, а загадка - це завжди несподіване порівняння. Слід лише 
пам'ятати, що для дітей ясельного віку слід використовувати загадки 
описового характеру, наприклад: 

«Літом у шубі, зимою в шапці» (Дерево). 
«Колючий клубочок прибіг у садочок» (Їжачок). 
«Влітку сіренький, а взимку біленький. Довгі вуха має, швидко в лісі 

стрибає» (Заєць). 
Поряд з піснею, загадкою гостинно відчиняє двері у світ прадавньої 

мудрості й казка. 
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Народна казка - є чудовим засобом виховання. Діти добре розуміють 
мораль казки, диференціюють добро і зло й активно приймають сторону 
добра. У казці ненав'язливо у досконалій формі з урахуванням дитячої 
психології втілені основні принципи народної моралі; про совість, честь, 
справедливість. 

Спочатку малятам розповідають казки про тварин. Такі як: «Дід та баба», 
«Ріпка», «Колобок», «Рукавичка», «Коза - дереза» та інші. 

Софія Русова підкреслювала: «Мова казки мусить бути чисто народна: це 
коштовна мова, якої не дасть ніяка інша книжка. З літературних книжок 
треба давати найкращі з боку художньої краси й найближчі до народної 
творчості своєю простою правдою...» 

Видатний педагог В.О.Сухомлинський писав, що саме через казку лежить 
найважливіший шлях до серця дитини. «Без живої, яскравої казки, яка 
оволодіває почуттям, фантазією, свідомістю дитини, педагоги дошкільного 
закладу не можуть уявити і мову, невід'ємну від краси, казка сприяє 
вихованню естетичних смаків і нахилів». 

«Немає дитини, яка, вражена красою поетичного слова, не створила б 
власного образу», - говорив В.О.Сухомлинський. Він вважав, що дитячі роки 
- найсприятливіший період для оволодіння духовним багатством рідної мови, 
для розквіту творчості. 

Батькам відводиться найпочесніше місце у вирішенні цього питання. 
Ставлення батьків до відродження національних традицій української мови - 
це згодом ставлення до них наших дітей. Отже, їх слід обов'язково залучати 
до участі у народних святах та розвагах. Тільки спільне переживання разом з 
рідними цікавого, прекрасного відкладається в дитячих думках і принесе свої 
плоди. Допомогти дітям пізнати культуру рідного народу, його мову, звичаї, 
особливості характеру мають дорослі. Цей процес повинен бути 
цілеспрямованим, тривалим, з покоління в покоління. 

Отже, збереження надбань українського народу, його звичаїв, обрядів, 
свят, гострого слова, колисанок, казок, лічилок, приказок тощо залежить від 
усвідомлення цього завдання дорослими. Діти, завдяки їх здатності до 
наслідування, близькості родинних стосунків, теплими, щирими 
взаємовідносинами в умовах дошкільного закладу, наближатимуться до 
української мови, її мелодійності, ритму, співучості і неповторності. 

Розвиток мовлення у дітей згідно вимог державних програм можливий 
лише за умови правильної літературної, досконалої мови оточуючих. Вчити і 
виховувати дітей в цьому напрямку треба лише на кращих традиціях і зразках 
рідної мови. В цьому провідна роль належить вихователю, батькам, які 
постійно контактують з дітьми і від яких діти повинні переймати зразки 
культури мовлення. Під культурою мовлення ми розуміємо її правильність, 
тобто відповідність нормам орфоепії, стилістики, граматики. 

Які ж вимоги до мови педагога, щоб вона дійсно стала джерелом високої 
культури мовлення для дітей? 

Насамперед, мова повинна бути змістовною і нести дітям достовірну 
інформацію, розкривати взаємозв'язки і залежності, що існують в 
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навколишньому житті, давати оцінку вчинкам дітей і дорослих. Словник має 
бути багатим і чітким для висловлювання свого емоційного стану, ставлення 
до дітей, їхньої поведінки. Вихователь повинен уміло використовувати 
синоніми, антоніми, словосполучення, образи, літературні і народні вислови. 
Ось деякі з них: 

«Осінь золотиста, ласкава, чудова»; 
«Берізоньки – сестроньки»; 
«Сніжинки-пушинки»; 
«Очі, як озерця, виглядають у кожного із серця»; 
«Мийте руки, щоб чисті були, 
Добрі справи робили, пташок щоб годували, 
квіти поливали, людям хліб дарували». 
Інтонаційна виразність мови - важливий фактор впливу на дитину. 

Інтонації спокійні і схвильовані, стримані та бадьорі, радісні чи сумні 
допомагають малюкові глибше зрозуміти про що говорять. 

Характерна помилка багатьох вихователів - перекричати загальний голос 
дітей. Як результат - ніхто не чує один одного. Секрет для встановлення 
взаєморозуміння: спілкуватися з дітьми голосом помірної сили, іноді зовсім 
тихо, уміло варіювати від голосного до тихого спілкування і навпаки. Має 
значення, з яким виразом обличчя розмовляє педагог з дітьми, особливо це 
важливо для дітей раннього віку. Маленькі діти по виразу обличчя 
вихователя визначають зміст казки і починають відповідно реагувати. 

Вдаючись до народної творчості, вихователь повинен чітко 
усвідомлювати її специфіку, прийоми керівництва певним видом діяльності 
дітей. Всю систему роботи з використанням фольклорного матеріалу має 
будувати так, щоб зацікавити ним малят, викликати бажання слухати і 
вивчати ці твори. Доцільне також паралельне використання наочності для 
полегшення процесу сприймання і засвоєння їх. 

Завдання дошкільної освіти на сучасному етапі «відновити престиж 
української мови - материнської мови дітей, державної мови суверенної 
України, мови корінної нації як засобу соціалізації особистості» (Концепція 
дошкільного виховання в Україні). 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРАЦІВНИКАМ ДОШКІЛЬНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ З НАГОДИ 70-РІЧЧЯ ПОЛТАВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
 

Сімон О.П.,  
методист відділу дошкільної, початкової  

та спеціальної освіти ПОІППО 
 

Сила духу починається з віри в моральні святині Вітчизни, народу.  
Людина, яка ні в що не вірить, не може бути ні духовно сильною,  

ні морально чистою, ні мужньою.  
В.Сухомлинський (Т.2. С. 158) 

 
Полтавщину з давніх-давен називають духовною колискою України. Її 

знає весь світ, насамперед, як землю, що дала людству невтомних трударів, 
хоробрих воїнів, геніальних учених, талановитих митців і письменників, 
діяльність яких вплинула на розвиток суспільства й світової цивілізації, - в 
межах колишньої губернії, і в межах нинішньої області цей край був і є 
унікальним, всесвітньо відомим в Україні. Діти дошкільного віку знають, що 
наш край заповідний. У казках, розповідях вони вивчають, що кожної весни 
земля вкривається різнобарвним килимом рослин (понад десять видів ранніх 
квітучих рослин ефемероїдів занесені до Червоної книги України). 

Педагоги дошкільних закладів постійно нагадують дітям, що все менше 
стає природної рослинності, все більше негативних змін зазнають її вцілілі 
ділянки - ліси, луки, болота. А благословенна земля ця дісталася нам у 
спадщину від батьків - ми отримали її у борг від нащадків. 

В.Сухомлинський зазначав: «Краса рідного краю виховує витонченість 
почуттів, допомагає відчути красу людини». У дошкільних навчальних 
закладах Полтавщини (Рєшетилівського, Полтавського, Гадяцького, 
Новосанжарського, Диканського району, м.Полтави, Кременчука, 
Комсомольська тощо) впроваджується досвід естетичного виховання 
видатного педагога. Вихователі вводять малюків у світ природи так, щоб 
кожного дня вони відкривали в ньому щось нове, щоб росли дослідниками, 
любили довкілля, шанували і зберігали його. 

Великого значення педагог надавав сім'ї щодо виховання майбутнього 
громадянина: «Сім'я - це джерело, водами якого живиться повноводна річка 
нашої держави, і,... якщо добрі почуття не виховаєте у дитинстві, їх ніколи не 
виховаєш». 

У дошкільних закладах проводяться спільні заходи для дітей і батьків, 
наприклад, конкурс віршів про рідну Полтавщину (Полтавський ДНЗ №37, 
Решетилівський ДНЗ №4) та ін. Для цього використовують твори 
українських поетів: Марусі Чурай, Олени Пчілки, Лесі Українки, Ліни 
Костенко, Василя Симоненка. 

Упродовж століть формувалися на Полтавщині стійкі літературні 
традиції, в основі яких багатий за змістом і різноманітний за формою 
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фольклор від Івана Котляревського і Панаса Мирного й до Олеся Гончара, 
Григора Тютюнника, Феодосія Рогового та представників молодшого по-
коління письменників-полтавців: Володимира Шкрупія, Наталії Баклай, 
Володимира Тарасенка, дитячих письменників та поетів; Валентини 
Нездойминоги, Надії Тринь, Нини Гриб т. ін. На Полтавщині народилися 
всесвітньо-відомі художники: Марія Башкирцева, Катерина Білокур, 
Володимир Боровиковський, Павло Горобець, Іван Дряпаченко, Григорій 
Левицький, Василь Непийпиво, Євген Тригуб, Микола Ярошенко та ін. 

Щоб ланцюг духовності не переривався, кожне наступне покоління, має 
виховуватися в народному дусі, використовуючи надбання народної 
педагогіки, на ідеях народознавства, краєзнавства, передбачених концепцією 
національного виховання дошкільників, яку розробив наш земляк Григорій 
Ващенко (1878-1967). Він наголошував: «...треба знайомити дітей з 
героїчними постатями минулого нашого та інших народів. Слід прагнути 
того, щоб постаті Святослава Хороброго, Володимира Мономаха, Данили 
Галицького, Богдана Хмельницького, Северина Наливайка, Івана Богуна та 
інших славетних, стали взірцем для нашої молоді. Перші кроки до цього 
мають зробити родина і дитячі садки, а продовжити - школа і молодіжні 
організації». Григорій Ващенко адресував свої праці не лише вихователям, а 
й батькам, вважав, що родина, сімейний уклад мають першорядне значення у 
формуванні особистості дитини. 

Виховання патріотичних почуттів у дітей - найголовніше завдання 
освітньо-виховних закладів та суспільства. Г.Ващенко зауважує, що в дітей 
дошкільного віку любов до Батьківщини здебільшого ще несвідома, стихійна. 
Дитина органічно «зростається» зі своєю родиною, природою, мовою, 
світоглядом, традиціями та звичаями рідного краю, а тому неусвідомлені 
почуття щодо рідного довкілля стають підґрунтям справжнього патріотизму. 
Українська дитина уже в 3-4 роки має знати, що її Батьківщина - Україна; у 
найпростішій формі варто з'ясувати з нею, що українці мають свою мову, а 
також власну історію та культуру. 

Дитячі садки в Росії (засновниця першого дитячого садка А.Симонович), 
а згодом і в Україні були створені завдяки ентузіазму та активній діяльності 
жіноцтва. Так, на початку 50-х років ХІХ ст. у Києві було відкрито дитячий 
садок (цю справу ініціювала пані Черкасова), де здійснювалася досить 
широка програма освітньо-виховної роботи з малюками. У 1871 р. сестри 
Ліндфорс - Марія та Софія (у майбутньому С. Русова) створили приватний 
дитячий садок. Цей заклад дістав підтримку в колі тогочасних українських 
діячів, зокрема, слід згадати Київське товариство народних дитячих садків 
(1902) створене відомим діячем у галузі дошкільного виховання Н.Лубенець: 
Наталія Дмитрівна започаткувала видання першого в Україні часопису 
«Дошкольное воспитание» (виходив з 1911 по 1917 pp.), де висвітлювалися 
досвід роботи народних дитячих садків, діяльність західноєвропейських і 
російських педагогічних організацій, програми та методи підготовки фахівців 
дошкільної справи на різних педагогічних курсах, 

У 1881 р, у с. Яновщина (нині Гоголеве Шишацького району Полтавської 
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області) онука О.С.Пушкіна Марія Олександрівна одружилася з 
М.В.Биковим, племінником М.В, Гоголя. 

Бикови мали десять синів і дочок. Одна з них, Софія, пройнявшись ідеєю 
служіння народу, вирішує зайнятися вихованням селянських дітей. В 
Яновщині - родовому маєтку Гоголів, Соня влаштовує літні дитячі ясла - 
перші на Полтавщині (1904). Близько 40 селянських хлопчиків і дівчаток у 
час, коли їх батьки жнивували, перебували під наглядом Софії Миколаївни. 
Вона читала їм казки, вчила грамоти, шила дітям одяг, прала його. Після того, 
як вона вийшла заміж, її справу продовжувала сестра Наталія. 

Отже, позитивні якості і риси формуються у дітей перш за все у процесі 
засвоєння духовних надбань рідного народу. 

Проблема краєзнавства - одна з провідних проблем Полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
М.В.Остроградського. Зміст педагогічних журналів «Постметодика» та 
«Імідж сучасного педагога» пронизаний ідеєю ґрунтовної обізнаності 
педагогів з краєзнавчими витоками Полтавщини, це стосується і роботи в 
цьому напрямі дошкільних навчальних закладів (Сімон О.П. Василь 
Сухомлинський і дошкілля Полтавщини // Постметодика, - 2007, № 2(73) - 
С,8-12). 

А.Симонович надавала великого значення саме краєзнавству. У книзі 
«Детский сад»: вона зазначала: «Власне краєзнавство починається в 
дитячому садку. Це низка систематичних бесід, прогулянок, спостережень, 
попередньо добре обдуманих вихователем, які ведуть до свідомого 
ознайомлення з Батьківщиною і готують дитину до подальшого розуміння 
географії, космографії, астрономії...». 

Видатний педагог К.Ушинський писав: «Звіть мене варваром у педагогіці, 
але я виніс із вражень мого життя глибоке переконання, що прекрасний 
ландшафт має такий величезний виховний вплив на розвиток молодої душі, з 
яким важко змагатися впливу педагога; що день, проведений дитиною 
посеред бору і полів, коли її голову наповнює якийсь чорний туман, в теплій 
волозі якого розкривається все її молоде серце для того, щоб безтурботно і 
несвідомо вбирати в себе думки та зародки думок, які потоком ллються з 
природи, що такий день вартий багатьох тижнів, проведених на шкільній 
лаві». 

Багатогранна, пізнавальна, спрямована на комплексне вивчення рідного 
краю робота проводиться в дошкільних закладах м. Полтави (№№ 12, 22, 37, 
59, 77, 80, 81); м. Кременчука (№№ 25, 34, 61, 74, 80); м. Комсомольська 
(«Чебурашка», «Золота рибка», «Попелюшка»); м.Лубен (№№ 10, 12, 17); 
Решетилівського № 4; Зіньківського № 2; Гадяцького №№ 2, 9, «Веснянка», 
НВК «Первоцвіт», Кобеляцького №№ 1, 2, майже в усіх дитячих садках Пол-
тавського, Новосанжарського, Пирятинського районів. Методист ПОІППО 
(відділ дошкільної, початкової та спеціальної освіти) О.П.Сімон разом з 
директором Центру ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів (ДНЗ № 
59) Л.І. Січкар розробили обласну програму з екологічного та краєзнавчого 
виховання «Допоможіть мені, люди!», посібник «Ми всі природи рідної 
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частинки», де відображена система роботи по вивченню рідного краю 
Полтавщини, а саме: охоплення краєзнавчою роботою всіх сфер життя, 
навчання та виховання, які сприяють формуванню у дошкільнят високих 
морально-етичних та громадянських почуттів. У ДНЗ області поглиблено 
використовуються матеріали про звичаї та традиції українського народу, що 
вироблялися впродовж багатьох століть, освячувалися віками, формували і 
становили національну культуру. Застосовуються такі форми роботи: 
науково-дослідницька, творча діяльність та суспільно-корисна праця дітей, 
спрямована на комплексне вивчення рідного краю (його природи, побуту, 
господарства, культури, робота з охорони та збереження природного 
довкілля) тощо. 

Також широко використовується матеріал про народні ремесла та 
промисли Полтавщини, зокрема керамічний. Ще в X ст. був відомий 
гончарний круг, на якому виготовляють різноманітний посуд. В старовину 
Опішню називали «Афінами української кераміки». Вихователі повинні 
розповідати про географічне положення цього селища, що розташоване на 
чудових краєвидах берегів річки Ворскли. Тут здавна жили і творили 
знамениті гончарі і серед них - майстри дитячої іграшки, заслужені 
художники України: О.Ф.Селюченко, Н.С.Білик-Пошивайло, Р.Т.Чабаненко, 
Н.С.Оначко, яка частий гість у дошкільників м.Полтави. 

Заслуговують на увагу сучасні народні майстрині: Л.А.Омельяненко, 
працює над мистецтвом відтворення дитячої народної іграшки (смт. Опішня); 
Г.С.Педяш - надзвичайно талановита художниця із с.Березова Рудка 
Пирятинського району. Вона працює за багатьма напрямками народно-
прикладного мистецтва: лозоплетіння, рогозоплетіння, вишивки, 
писанкарства. 

Разом з дітьми Галина Степанівна створила неповторну писанку 
«Березоворудський диво грай». Тісний контакт надзвичайно талановитої 
людини з дітьми дає широкі можливості для залучення сільських дітей до 
мистецтва. Досвід поколінь, народні традиції передаються через приклади 
старших, конкретних дій, зв'язків, відносин. Виникає духовне єднання 
молодшого і старшого поколінь. 

Сучасні соціологи, акцентуючи увагу на важливому виховному впливі 
природи на людину, підкреслюють, що відчуження людини від природи 
спричинено урбанізацією, що збіднює людину, призводить до черствості осо-
бистості. Вводячи дітей у світ природи, у світ таємного, загадкового, 
неповторного і прекрасного, виховуємо в них ставлення до природи як до 
чогось вищого, досконалого. Кожна людина живе за певними принципами та 
ідеалами, які вона наслідує перш за все від батьків, педагогів. 

Які ж шляхи духовності дітей пропонує нам Василь Сухомлинський? 
«Досвід підтверджує, що добрі почуття своїм корінням сягають у дитинство, 
а людяність, доброта, лагідність, доброзичливість народжуються в праці, в 
турботах, хвилюваннях про красу навколишнього світу. Добрі почуття, 
емоційна культура - це серцевина людяності. Якщо добрі почуття не виховані 
в дитинстві, їх ніколи не виховаєш». 
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Повертаючись знову до краєзнавчо-туристської діяльності, можемо 
констатувати, що за допомогою екскурсій, подорожей, цільових прогулянок 
діти краще й глибше пізнають рідний край, в якому народилися й живуть, піз-
нають його минуле і сучасне. Збільшується активність дітей, розширюється 
світогляд. Обов'язкове обговорення побаченого й почутого сприяє розвитку 
мовлення, інтелекту, духовному піднесенню. Краєзнавчо-туристська 
діяльність відповідає саме тим вимогам, які на сучасному етапі є головними у 
вихованні підростаючого покоління: забезпечення всебічного гармонійного 
розвитку малюків, формування творчої індивідуальності, виховання духовно-
сті, гуманних громадянських почуттів, культури. 

Нині, у непростих умовах утвердження загальнонаціональної свідомості, 
як ніколи, гостро набуло актуальності виховання громадянина-патріота, 
відповідального за розквіт, добробут своєї країни. Формування основ грома-
дянської свідомості вихованців - один із найважливіших напрямів роботи 
наших дошкільних навчальних закладів. 

Отже, патріотизм - найвищий прояв духовного світу людини. 
Завдання дошкільної освіти: 
- відтворити у наших маленьких громадян почуття патріотизму; 
- дитина не повинна страждати від того, що найсентизивніший період її 

дитинства припав на час державних проблем і суспільної розгубленості; 
- формувати в дітей упевненість у тому, що вони живуть у найкращій 

країні світу, самостійність, дисциплінованість, уміння орієнтуватися у своїх 
правах та обов'язках, миролюбність, здатність відповідати за свої вчинки та 
їхні наслідки, небайдуже ставитись до того, що відбувається навколо; 

- пояснювати, що ми - українці - гарний, роботящий, талановитий, 
щедрий, народ. У нас чудова природа, родючі землі, маємо вільну, незалежну 
державу. Щоправда, вона молода, тож не все виходить так, як хотілося б. Але 
нам є чим пишатися і за що любити Батьківщину; 

- виховувати любов до своєї країни, як до матері, як до батька. Виховання 
громадянськості набуває особливої уваги у всіх країнах світу (Франція - 
навчають у школі, а в США - поширені програми громадянського виховання 
дітей дошкільного віку). У США в дитячих садках уранці урочисто 
піднімають державний прапор, а ввечері опускають - це багато про що 
говорить; 

- продовжувати традиції, зокрема побратимства, поняття МІЦНОЇ 
держави, любові до Батьківщини запорізького козацтва. «Де общее добро в 
упарку, забудь отця, забудь і матку, лети повинність ісправлять», - 
наголошував Іван Котляревський у своїй «Енеїді» (приклади: Велика Вітчиз-
няна війна, Бабин Яр, Чорнобиль - це трагедії нашого покоління). Дітям треба 
наводити приклади героїзму, самопожертви українців - їх обов'язково 
повинні знати наші діти. 

- К.Ушинський підкреслював свого часу: «Немає єдиного виховання, яке 
можна застосувати для всіх. Тим більше у кожної нації є своє». I такою є 
етнопедагогіка. Це ефективний засіб формування громадянської свідомості, 
почуття гідності, бо розкриває багатющі виховні традиції українського 
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народу; 
- надавати належного значення мовному питанню. Лагідне спілкування, 

теплі й добрі слова, звернені не лише до дитини, а й до дорослих у 
присутності малюка, сприятимуть позитивному сприйняттю думки, яку хоче 
передати мовець. 

Через красу, а не примусу, слід долучати малюків до мовного багатства 
народу. Мова дорослих має бути інколи піднесеною, урочистою. Частіше 
повинні звучати у нашому буденному спілкуванні з дітьми такі слова як 
Батьківщина, Вітчизна, Совість, Гідність, Обов'язок, Свобода. 

В українському садочку дитина має занурюватися в українське 
середовище. Мовний режим повинен бути обов'язковим для всіх працівників 
ДНЗ. У дитячому садку важливо дотримуватися україномовності; 

- через гру дитина повинна пізнавати світ, набувати знань, навчитися 
жити серед людей, засвоювати правила співжиття. Виховувати шану до 
державних символів - Державного прапора, урочистого слухання Державного 
Гімну. Стіни приміщення ДНЗ повинні прикрашати портрети найвидатніших 
людей країни, репродукції творів українського живопису. Але робота з 
державною атрибутикою не буде ефективною, якщо вестиметься формально і 
не лягатиме на підготовлений грунт поваги й любові до Батьківщини, 
високих моральних якостей, сформованих у дитини; 

- виховувати в дітей соціальну компетентність - не прагнення до 
лідерства (підкоряти собі інших), а здатність рахуватись з реальністю, долати 
суперечності, формувати партнерські відносини між дітьми. 

Тільки за таких умов дитина дедалі більше тягнеться до дитячого 
співтовариства, так зароджується колективістична спрямованість поведінки, 
без якої не обійтися в подальшому житті, формується законослухняний 
громадянин - людина здатна брати на себе відповідальність, уболівати за 
спільну справу, бути патріотом своєї країни. 

Дбаючи про виховання справжнього громадянина, маємо дбати про 
душевний комфорт наших вихованців; 

- професійно добирати художні твори для малят з чітко вираженою 
виховною спрямованістю, застосовувати необхідні методи і прийоми 
педагогічного впливу для свідомого сприйняття і засвоєння дітьми ідей 
твору, сутності художнього образу; 

- необхідно використовувати українську іграшку - українську Барбі 
(Олесю, Оксану, Уляну). Вона повинна бути естетичною, привабливою, 
відповідати виховним особливостям малят і гігієнічним вимогам, мати 
українське вбрання всіх регіонів України. 

- створювати народознавчі музеї (світлиці), де треба не лише 
демонструвати дітям ті цікаві речі, які вони ніде більше не побачать, а й 
дозволяти потримати їх у руках, обстежити їх, цікаво розповісти дітям про 
експонати (дати систему знань), інакше дитина так і залишиться байдужою. 

- В.О.Сухомлинський власним педагогічним досвідом довів, що праця 
дітей є найважливішим фактором їх виховання в громадянському дусі, 
формуванням в них моральності, залученням до колективного життя. 



 

 37

«Трудове виховання в роки дитинства - це одна з важливих умов формування 
гармонійної людини», - писав В.О.Сухомлинський. - Треба виховувати в 
дітях почуття радості праці, без цього неможливе життя колективу». 

Трудове виховання - цілеспрямований процес формування у дітей 
трудових навичок і вмінь, поваги до праці дорослих, звички до трудової 
діяльності. 

- бажано мати книжки патріотичного спрямування, які б формували 
шанобливе ставлення до природи, землі, народу, релігії, до старших та дітей. 
Вчити любити свою землю такою, яка вона є у нас. Пояснювати дітям, що 
Донбас - наша українська земля і Волинь - теж наша, і всі ми - народ однієї 
країни - України, тож маємо поважати один одного, хто б ми не були - 
українці, білоруси, росіяни, євреї, татари, богари, але живемо в Україні, вона 
є нашою державою, і нам, і нашим дітям у ній жити; 

- тісно співпрацювати з родинами. З ініціативи педагогів під час 
відпусток, відпочинку з дітьми - відвідувати історичні місця і робити цікаві 
фотографії, які ілюструють інформації про міста і села, інші країни, де 
побували діти з батьками. 

У Законі України «Про дошкільну освіту» наголошується (розд. І. ст.7) 
«Завдання дошкільної освіти є.... виховання в дітей любові до України, 
шанобливого ставлення до народних традицій і звичаїв, державної та рідної 
мови, національних цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до 
себе, оточення та довкілля». 

Отже, виховати дитину з високими моральними якостями, духовно 
збагачену можна, лише поєднуючи патріотичне, морально-правове, 
художньо-естетичне, трудове та родинне виховання. 
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завідуюча ДНЗ № 37м. Полтави 

Науменко Н.Й., 
вихователь-методист ДНЗ № 37 м. Полтави 

 
Душевність, людяність, щирість… Знайомі, звичайно, слова, але не такі 

й уживані сьогодні. Чи втпадково? Мабуть ні: спочатку минуле вправно 
формувало в нас матеріалістичний світогляд, вело якнайдалі від ідеалізму, 
від проблем людського духу; тепер сучасність з її економічними 
пріоритетами, прагматичними орієнтаціями на вузькоспрямовані чесноти 
(енергійність, діловитість, кмітливість тощо) витісняє з активного 
словника багатьох ці теплі, добрі такі природні поняття. 

А якщо це стосується дошкільнят, то тут доцільно застосувати слова: 
що посіємо, те й матимемо. Тому саме думка про те якими людьми стануть 
сьогоднішні діти, змушує нас повернутись обличчям до засад духовного 
виховання і не позбавити малюків внутрішнього світла, чудодійної 
життєвої сили, що сіє добро, щирість, відкритість, довіру, любов до людей. 

То ж розглянемо детальніше яким чином проблема духовного 
виховання вирішується в нашому дошкільному закладі. 
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Згідно річного плану роботи ДНЗ та наказу по ДНЗ № __ від ___ була 
проведена тематична перевірка на тему: «Рівень формування духовного 
світогляду дітей старшого дошкільного віку за творами В.О. 
Сухомлинського. Термін перевірки ________. Перевірці підлягали старші 
групи № 1, 2, 3. 

Перевірку здійснювали: Киричок Н.С. – завідуюча; Науменко Н.Й. – 
вихователь – методист; Тимощук І.С. – психолог; Василенко В.М. – 
вихователь. 

Контроль проводився згідно плану: 
1. Системність в роботі з духовного виховання старших дошкільників 

на основі творів В.О.Сухомлинського «Показники духовного здоров’я 
дитини». 

2. Індивідуальні бесіди з дітьми, аналіз дитячих вчинків, міжособові 
відносини. 

3. Спільна робота ДНЗ та сім’ї по здійсненню духовного виховання 
дітей. 

Переглянувши, та проаналізувавши вище названі питання, комісія 
прийшла до висновку, що в старших групах № 1, 2, 3 проводиться 
систематична, планомірна робота щодо вдосконалення рівня духовного 
світогляду дітей сторшого дошкільного віку. 

Так, вихователі Кулик О.В. та Левцун М.М. старшої групи №1, 
плануючи роботу з цього питання, стараються використовувати 
різноманітні форми роботи: читання та переказ творів 
В.О.Сухомлинського; етичні бесіди, літературні вікторини, малювання за 
творами В.Сухомлинського. Відрадно. Що, вихователі вдало поєднують 
цю роботу з профільністю своєї групи (театралізація) – тобто разом з 
дітьми драматизують та інсценизують дитячі твори В.О. Сухомлинського 
Таким чином їм вдається глибше розкрити дітям такі поняття, як: добро, 
чесність, сором, совість, відповідальність, обов’язок, справедливість, 
любов, та інш. В своїй практиці вони використали такі твори 
В.Сухомлинського: «Нехай я буду ваша, бабусю», «Чому черствий хліб», 
«Ледача подушка», «Чому синичка повеселішала», «Добре слово», «Любов 
і жорстокість» та ін 

Заслуговує на увагу планування роботи по духовному вихованню 
вихователів Кукли Т.Б. та Фролової Н.А. Особливо слід відмітити такі 
форми роботи з дітьми як: комунікативна дфяльність дітей в 
повсякденному житті, індивідуальні бесіди з дошкільнятами про морально-
етичні норми на основі їх власного досвіду та творів В.О. Сухомлинського 
в ранкових зустрічах, різноманітні дидактичні вправи і прийоми. 
Наприклад: «Привітай добрим словом товариша». З перспективного плану 
видно, що вихователі познайомили дітей з багатьма творами 
В.Сухомлинського: - «Як Сергійко навчився жаліти», «Сьома дочка», 
«Ледача подушка», «Щоб метелик не поколовся», «Хай я буду ваша 
бабусю», «Як хлопці з’їли мед», «Лялька під дощем», які дають змогу 
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розкрити дітям складні духовні теми: дружба і товаришування, виховання 
працелюбності, співчуття, поваги до старших, добро і любов. 

З наслідків перевірки роботи старшої групи № 3 можна зробити 
висновок, що вихователі Загребельна Т.А. та Молдавець Л.І. планують і 
проводять роботу з дітьми по формуванню духовного світогляду 
використовуючи твори В.О.Сухомлинського: «Як зайчик грівся проти 
місяця», «Учитель і учні», «Пелюстки й квітка», «Навіщо дякувати», 
«Іменинний обід», «Хлопчик і сніжинка», «Борщ із скибкою чорного 
хліба», «Петрик, кішка і собака», «Врятував сонечко», «Соловейкова 
пісня», при тому здебільшого на заняттях мовного блоку та в ІІ половині 
дня. Разом з тим результати засвідчили, що вихователі Загребельна Т.А. та 
Молдавець Л.І. не в повній мірі сплановують свою роботу на розв’язання 
завдань по духовному вихованню дошкільнят спираючись лише на 
читання творів В.О. Сухомлинського, не пов’язуючи цю роботу з іншими 
(продуктивними) видами діяльності. 

Переглянувши роботу педагогів та поспостерігавши і поспілкувавшись 
з дітьми слід зазначити, що вихователі старших груп окреслили в своїй 
роботі три вельма важливих напрямки роботи ознайомлення дітей з 
духовністю, душевністю і моральністю. Хоч ці поняття й тісно пов’язані 
між собою, кожне з них має свою специфіку. 

Отже, на основі вивчення системи роботи вихователів старших груп 
виявлено, що особлива роль у формуванні духовної культури 
дошкільників, приділяється духовному здоров’ю. Так, вихователь Левцун 
М.М. на основі ознайомлення дітей зі збіркою «Мої вірші» Олександра 
Білозьорова, формує у дітей здатність співчувати, співпереживати 
хлопчикові, який втратив можливість ходити. У індивідуальних бесідах з 
дітьми відчувається бажання допомагати, співчувати, співпереживати за 
цю людину. 

Також слід зазначити, що в старшій групі №1 створені сприятливі 
умови для розвитку у дітей високих моральних якостей. Навіть емблема 
групи націлює дошкільнят на добро, чуйність, щирість, милосердність. 
Про це говорять «Білосніжка і сім Гномів», які ведуть дітей за собою до 
країни добра, щирості, любові. Коли вихователька запропонувала дітям: 
«Якби ти був чарівником, як би ти змінив життя на краще» – серед цікавих 
суджень дітей простежуються матерільні цінності, але приємно, що 
вихователька Левцун М.М. зуміла націлити думку дітей на моральний 
аспект, якмй привів дітей до розуміння духовних чеснот. 

На належному рівні виховується чуйне ставлення до слабших та до 
інших у дітей старшої групи №2. Діти готові добровільно взяти на себе 
частину труднощів товариша, поділитись з іншими іграшкою, цукеркою 
несподіваючись на винагороду. Вихователі Кукла Т.Б. та Фролова Н.А. 
такі вчинки дітей не залишають без уваги, а на їх прикладі формують у 
дітей підгрунтя духовних цінностей. Відрадно відмітити, що саме в цій 
групі проводяться з дітьми заняття – бесіди «Природа очима душі», 
«Виховуємо любов’ю», «Добринки в кожному серці» та інш. 
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Як ніде інше – діти знають усну народну творчість (прислів’я), уміло 
оперують пояснюючою думкою, розуміють абстрактивні поняття. А 
вихователі дбають про збагачення активного словника дошкільників 
абстрактними поняттями, наприклад: «жити душа в душу», «без душі 
холодно». 

В старшій групі №3, щоб виховувати своїх дітей спокійними, щирими, 
добрими, вихователь Загребельна Т.А. постійно створює атмосферу 
радості, добра, щирості засобами художнього слова та музики. Особистість 
цього педагога втілює в собі високодуховні якості, які передаються нею 
дітям: любов до поетичного слова і музики народжує в дитячих душах 
красу, ніжність, добро. 

Особливої уваги, по вихованню духовності у дошкільнят, заслуговує 
спільна робота сім’ї і дошкільного закладу. Стало традицією проводити в 
дошкільному закладі «Родинні свята». Наприклад, днями, пройшло свято 
української народної пісні, яке посіяло добро, любов як в душах дітей так і 
батьків. 

Цікаві форми роботи з батьками ми побачили під час первірки в 
старших групах № 1,2 – це і рубрики для батьків, поради батькам, 
рекомендації батькам, - де висвітлюється матеріал пізнавального 
характеру. В старшій групі №2 (вихователі Кукла Т.Б. та Фролова Н.А.) 
працює клуб «Материнська школа». 

Разом з тим, перевірка висвітлила і деякі недоліки, а саме: вихователі 
старшої групи №3 Загребельна Т.А. та Молдавець Л.І. недостатньо 
використовують в своїй роботі нетрадиційні форми роботи з батьками. 
Питання духовного виховання дітей в сім’ї носять епізодичний характер, 
відсутня системність в роботі з батьками. 

Виходячи з вище сказанного, коміся рекомендує: 
Вихователям: 
1. Опрацювати список рекомендованої літератури для користування в 

роботі з дітьми: В.О.Сухомлинський «Чиста криниця»; 
В.О.Сухомлинський «Серце віддаю дітям»; Н.Воропаєва «Коли в серці 
живуть добринки», «Джерела доброти». 

2. Вихователям Молдавець Л.І. та Загребельна Т.А. переглянути форми 
роботи з батьками з питання духовного виховання, створити з цього 
питання систему роботи. 

Методисту: 
1. По кожній віковій групі підібрати по 10 дитячих творів 

В.О.Сухомлинського для обов’язкового читання дітям (відповідальні: 
Василенко В.М., Третьяеова Н.В., Кулик О.В.) 

2. Надати вихователям Молдавець Л.І. та Загребельній Т.А. допомогу у 
створенні системи роботи з батьками по проблемі духовного виховання 
дошкільнят. 

3. Підготувати матеріал до узагальнення досвіду роботи вихователя 
Кукли Т.Б. з духовного виховання дітей дошкільного віку. 

Дане питання висвітлити на педагогічній раді. 
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КРАСА ЛЮДСЬКИХ ВЧИНКІВ 
(вплив творів В.О. Сухомлинського на формування духовності дітей) 

 
Третьякова Н.В., 

вихователь ДНЗ № 37м. Полтави 
 

Фізичний зріст людини визначається відстанню від голови до землі.  
Моральний – відстанню від голови до неба 

Шарль П’єрмон 
 

Духовна сфера особистості – складне й досить широке поняття. На 
сучасному етапі воно вивчається комплексно на різних рівнях науки і 
практики, тому і тлумачиться з різних позицій. 

Ім’я В.О. Сухомлинського відомо далеко за межами України. З плином 
часу інтерес до творчої спадщини відомого педагога зростає і поширюється. 
Спадщина Сухомлинського - це 48 книг, півтори тисячі казок та велика 
кількість статей. 

Філософія розглядає духовну сферу як внутрішній світ людини, її 
сідомість, світоглядні орієнтації. В.О. Сухомлинський в духовній сфері 
вбачає «внутрішній світ людини, її самосвідомість і діяльність цієї 
самосвідомості, що може бути спрямована на різні сторони і об’єкти, на будь- 
які феномени зовнішнього і внутрішнього світу людини. Духовна сфера, як 
бачимо, це сфера нематеріальна. Вона передбачає внутрішнє сприймання, 
самоусвідомлення, може здійснюватися як на високому так і на низькому 
рівні. Тому і особистість може бути духовно богатою або низькодуховною. 

Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського переконує у тому, що лише 
високодуховна особистість прагне передавати багатства своєї душі 
нащадкам. Для низькодуховного педагога мета – самоціль, що часто 
супроводжується застосуванням неадекватних методів її досягення. Це 
призводить у практичних випадках до утвердження свого «Я» за рахунок 
приниження інших. Високодуховний педагог завжди прагне до досягнення 
гармонії у стосунках із дітьми на грунті взаємної довіри і любові. Для нього 
не існує поганих дітей. Все залежить від того на скільки він глибоко знає їх і 
вміє проникати в духовний світ кожного з них, залишаючи там зерна добра. 

Отже, кожний педагог, маючи справу з дитячими душами, повинен 
постійно вдосконалювати власний духовний потенціал, щоб завжди у всьому 
бути «ідеалом людяності» для своїх вихованців, вміти проникати в духовний 
світ кожного з них, закладаючи основи найважливіших цінностей життя: 
істини, добра, краси. Адже спрацьовує «закон бумеранга»: що ми вкладаємо 
у душі своїх нащадків, те обов’язково повертається нам сторицею. 

Багато видатних педагогів стверджують, що саме морально – етичні 
настанови, отримані у ранньому віці, залишаються у людини на все життя. Це 
означає, що іноді людина може не розуміти, чому вона вчинила так, а не 
інакше, чому не може через щось переступати. Розвиваючи духовну культуру 
дитини, перед усім варто розвивати емоційну чутливість, закладати основи 
моральності, допомагати відчути єдність всього живого на землі. Саме у 
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розв’язанні цих завдань допомагає спадщина В.О. Сухомлинського – 
невичерпне джерело літературного матеріалу з морально – етичної тематики. 
В.О. Сухомлинський зазначав, що справжнє моральне виховання неможливе 
без виховання емоційного. Емоційна сприйнятливість до моральних істин, 
ідей, принципів стає рельністю тоді, коли дитина, пізнаючи світ, входить до 
нього активно, дієво. Пізнавати навколишній світ розумом і серцем – це 
означає осягати моральні істини, ідеї і принципи в їх реальному конкретному 
вираженні. 

У педагогічній спадщині Сухомлинського ми знайомимося з 
оригінальною методикою виховання культури почуттів, з його відомими 
методичними прийомами створення емоційних ситуацій, як опори у 
вихованні та подорожі у світ краси і добра, розвитку художньо – естетичної 
творчості. В.О.Сухомлинський писав, що вчити відчувати це головне, що є у 
вихованні. Він визначив напрями роботи педагога у вихованні емоційної 
культури дітей. У формуванні емоційно – почуттєвої сфери дитини важливе 
місце посідає стиль взаємин педагога і вихованців. Якщо ми дотримуємося 
думки, що кожна дитина – яскрава індивідуальна особистість, то ми, 
педагоги, маємо прагнути формувати універсальні загальнолюдські цінності, 
бо це – запорука вільного і демократичного життя. У творчості 
В.О.Сухомлинського червоними нитками проходять дві головні ідеї, 
взаємопов’язані та взаємозалежні між собою: перша – оспівування краси 
рідної природи у різні пори року, виховання любові до кожної травинки, 
кожної грудочки рідної землі; друга -–оспівування краси людських стосунків, 
любові до Батьківщини, до батьків, повага до старших, дружби, 
взаємодопомоги.Складні філософські поняття стають доступними дітям 
завдяки тому, що вони ознайомлюються з відповідними творами, 
намагаються аналізувати вчинки героя, переносять почуте на власний досвід 
та вчаться робити висновки. 

Чим більше ми вчитуємося у твори Сухомлинського, тим більше 
розуміємо їхню глибину, зміст, ту основну думку, яку хотів донести педагог і 
дивуємося тому, як глибоко В.Сухомлинський розумів дитину, дитячі 
преживання, знав думки дітей, їх мрії, як тактовно, ненав’язливо вчив дітей 
робити правильний вибір, правильні висновки. Філософські твори великого 
педагога спонукають і вихователів і дітей до роздумів, др аналізу вчинків 
героїв, до відповідних висновків, викликають бажання наслідувати їх або 
навпаки чинити по іншому. Темі філософії життя, місцю кожного у цьому 
житті на землі присвячено багато творів: «Зелене та рум’яне яблучко», 
«Колючка не може бути доброю», «Камінь і струмок», «Лебедина пір’їнка» 
та багато інших. 

В.О.Сухомлинський наголошував: «Ввести дитину у складний світ 
людських стосунків – одно з найважливіших завдань виховання». Любов 
педагога до своїх вихованців, його доброзичливість, чуйність мають 
величезну силу позитивного впливу. Діти чутливі до любові, вбирають до 
себе її промені, а це позначається на їхньому розвитку, особливо на 
духовному, моральному. 
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НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ВИСОКОДУХОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ. 
МОДЕЛЬ «Я – ДУХОВНО ВДОСКОНАЛЮЮСЬ» 

 
Тимощук І.С., 

психолог ДНЗ № 37м. Полтави 
 

На сьогоднішній день перед педагогами стоїть важливе завдання - 
сприяти духовному розвитку дитини. Щоб успішно його виконати, потрібні 
грунтовні знання змісту процесу духовного становлення особистості 
дошкільника. 

Існує безліч теорій, тлумачень та уявлень про те, що треба формувати в 
першу чергу, а що другорядне в духовному житті малюка. 

Вивчивши відповідну лутературу, спостерігаючи розпочату роботу 
вихователів в цьому напрямку, аналізуючи ті зміни, що відбуваються в 
дитячих душах, ми виробили певну модель напрямків роботи по формуванню 
високодуховної особистості. 

В першу чергу - сприймаємо особистість дитини як таку, що має 
вроджену потребу до духовного самовдосконалення, самопізнання, 
самостворення. Отже, маємо педагогічну віру в малюка. 

Ми розглядаємо розвиток високодуховної особистості в трьох напрямках: 
душевність, духовність, моральність. 

На що саме вони направлені? 
1. Душевність розглядається як внутрішнє життя особистості – її думки, 

переживання, мрії, наміри, цілі, плани. Культивуючи у дитини душевність як 
важливу якість особистості, важливо виховувати інтерес до себе, «внутрішній 
погляд», «внутрішнього контролера». Допомагаючи дитині розуміти власні 
емоції, почуття, навчаючи чуттєвому спийняттю, виробляючи пізнавально – 
інтелектуальне ставлення, розвиваючи сферу малюка, яка і є головною 
складовою душевності. 

2. Моральність – це правила поведінки людини стосовно інших людей, 
суспільства. Саме моральність робить нас здатними бути частиною соціуму. 
Щоб рухатись у напрямку формування моральності необхідно давати дітям 
моральні знання, етичні поняття, закладати моральні якості, пробуджувати 
совість і сором, виховувати волю, вчити керувати власною поведінкою. 
Таеий розвиток повинен проходити в атмосфері справедливості, порядності, 
щирості. 

3. Духовність - є складним гармоеійним поєднанням певних психічних і 
особистісних якостей людини. Духовність - це основа і шлях до розвитку, до 
досконалості. Саме духовні цінності мають віднайти належне їм місце у всіх 
сферах людського життя, тому духовні начала – основа життєдіяльності 
людини. 

Тому, намагаючись сформувати поняття про духовні цінності, ми 
виробляємо в дітей певний ідеал, орієнтир до якого треба прагнути. 

Добро, краса, любов, істина, гармонія допоможуть дитині знайти 
правильний шлях у цьому житті, а в майбутньому його сенс. 
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Слід зауважити, що рухатися в цих напрямках неможливо педагогу 
самотужки. Тільки тоді, коли вихователь знайде розуміння, підтримку і 
продовження своєї роботи в сім’ї, ми зможемо говорити про реальні 
результати. Тож все посинається із партнерства БАТЬКИ - ПЕДАГОГИ - 
ДІТИ. 

 
 

ВИСТУПИ ВИХОВАТЕЛІВ 
 

Василенко В.М. 
Ми живемо у дуже складному світі. Часто нам, дорослим, буває важко 

зробити свій вибір, визначитись у прийнятті рішення. Світ дитинства зовсім 
не схожий на наш, дорослий світ. Іграшки, ігри, забави, мрії, фантазії 
оточують наших малюків. Та кожного року наші випускники, немов 
пташенята з гніздечка, вилітають в нове життя. Як зробити цей перехід 
плавним, спокійним? Як допомогти дитині зробити перші кроки впевнено? 
На мою думку, ми маємо сформувати в дитині бажання творити добро, 
бажання пізнавати цей світ і себе в цьому світі. Іншими словами, саме ми, 
вихователі, повинні посіяти в дитячі душі зерна доброти. Маємо навчити 
жити так, щоб місця вистачало всім і пташці, і квітці, високому дереву і 
маленькій стеблинці, і звичайно ж, людині. І щоб навколо панували мир та 
злагода, любов і добро. Ми повинні відкрити перед дітьми красу 
наколишнього світу, а в цій красі навчити бачити духовне благородство, 
сердечність, і на основі цього утверджувати прекрасне в собі. Навколишній 
світ дитина має сприймати життєрадісно, емоційно. Такий настрій сприяє 
народженню таких якостей, як чуйність, милосердя, доброта і справедливість. 
За словами В.О. Сухомлинського, моральні цінності, сформовані в дитинстві, 
залишаються на все життя. 

Зараз у мене молодша група. Дітям цього віку дуже потрібна іграшка. І у 
нашій групі є одна іграшка, яку люблять всі малюки. Це Ласкавочка, яку 
виготовила сама. Кожного ранку збираємось біля неї, вітаємось: 

Доброго ранку! Доброго дня! 
Хай плещуть долоньки, Хай тупають ніжки. 
Працюють голівки і сяють усмішки, 
Доброго ранку! Доброго дня! 
Бажаєте Ви! Бажаю вам я! 

Ласкавочка зустрічає дітей у Колі Доброти, де кожна дитина виставляє 
свою квіточку, і нагадує хлопчикам і дівчаткам, що поводитись треба так, 
щоб ніхто від тебе не плакав. Для Ласкавочки дітлахи малюють, аплікують, 
займаються орігамі. 

Світ малої дитини - то космос, де сонечко – мама. Та чомусь, коли мами 
приходять ввечері за своїми синами і доньками, їх поведінка змінюється, 
причому в гіршу сторону. І ось Ласкавочка просить дітей подарувати матусі 
радість: швиденько скласти іграшки і вдягтись, запитати про мамин настрій, 
як пройшов день. Перші кроки в цьому напрямку були важкими, але 
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поступово малюки вчаться дарувати радість найближчій людині. 
Разом з нашою Ласкавочкою ми вчимось говорити лагідні, ніжні слова 

один одному. Адже не секрет, що сказати «Ти погана» легше, ніж «Катюша», 
«Богданчик». 

Адже тільки тому, у кого в серці живуть добринки, посміхаються і 
радіють всі навколо. 

 
Акулова О.Ю. 

Швидкі зміни, які відбуваються в сучасному житті, підвищують вимоги 
до особи, яка зможе успішно діяти в цих надскладних умовах, вимагають 
певної корекції традиційного процесу виховань нових поколінь. 

Кожна людина повинна бути розумною, порядною, високоморальною, 
мати здібності до взаємодії з іншими. 

У процесі виховання дітей дошкільного віку особливе значення має 
виховання у дітей таких рис як чуйність, доброзичливість, милосердя, 
співчуття, порядність. Тільки ці риси допомагають сформувати справжню 
людину. 

«Дитина – писав видатний педагог В.Сухомлинський,- повинна близько 
брати до серця те, що пізнає. Суттю доброти є непримиримість до зла, 
глибока особиста закономірність долею інших людей». Людяність за В.О. 
Сухомлинським немислима без доброти. 

Читати твори В.О.Сухомлинського, я зрозуміла, що вони зможуть як 
найкраще допомогти виховувати у малят ці риси характеру. 

Розбираючи тему «Моя сім’я» ми разом з дітьми згадуємо всіх членів 
родини, ставлення одне до одного в родині; вчимо піклуватися одно про 
одного. Ось тут і приходять на допомогу твори: «Сьома дочка» – виховання 
любові до матері не тільки на словах, а й ділом добрим; «Чому дідусь такий 
добрий сьогодні» – емоційний стан онука, його вболівання за свого дідуся. За 
його самопочуття. 

Коли ми з дітьми говорими про бережливе ставлення до іграшок на 
допомогу прийшов твір «Люлька під дощем» – викликає співчуття до 
дівчинки, радість за її хоробрість, навіть заради іграшки. Також цей твір 
допомагає виховувати у дітей співчуття до ближнього, слабого; бажання 
допомагати комусь в біді. 

Переосмислюючи моральні правила видатного педагога ми склали такі 
правила: «Правила доброти»: 

- недобрий вчинок, або слово – зло; 
- бережіть своє здоров’я та своїх близьких; 
- будьте чуйними; 
- допомагайте одне одному. 
Ці правила ми постійно згадуємо під час проведення різних режимних 

моментів назвавши їх «Хвилинки доброти». На цих хвилинках ми разом з 
дітьми обговорюємо різні життєві ситуації. 

Прийшов хтось із дітей з ранку не в гарному гуморі, навіть забув 
привітатися, перед сніданком проводячи «хвилинки доброти» на допомогу 
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прийшов твір: «Скажи людині: Доброго дня!». А тут і прислів’ячко 
згадалось: «Від теплого слова і лід розмерзає». 

Посварились дівчатка під час гри, не поділили люльку – читаємо твір: 
«Нова лялька», «Куплена дружба». 

В «Хвилинках доброти» ми вчимо дітей жити так, щоб комусь було від 
цього радісно. Формуємо у дітей поняття совість. 

Використовуючи твори Василя Сухомлинського вчимо дітей сприймати 
природу, співпереживати, творити добро і словом і ділом. Вчимо дітей 
аналізувати вчинки свої з точки зору совісті, бо доброта та людяність 
немислима без неї. 

На мою думку доцільно запровадити такий прийом в роботі як «Хвилинка 
доброти». Застосовуючи її можна в різний час на протязі дня. Цікавим є те, 
що ці хвилинки збуджують до глибокого осмислення дитиною своїх 
особистих вчинків в ставленні до близьких, товаришів, самого себе. 

Я маю надію, що використовуючи такі прийоми ми сіємо зернинки добра, 
які дадуть свої плоди. 

І як говорить народна мудрість: «Людина старіє, а добро - ні». 
 

Кукла Т.Б. 
Як і більшість педагогів і досвідчених, і молодих я шукаю відповідь на 

питання: за яких же умов і обставин може бути здійснено найгуманніший 
підхід до виховання дитини – духовне збагачення її особистості. 

Звернувшись до педагогічної спадщини В.Сухомлинського, я знайшла 
відповідь. Як кажуть: все геніальне просте. Таку ж просту і геніальну 
відповідь я відшукала в науково – теоретичних працях і практичному досвіді 
В.Сухомлинського. 

Він вважав, що виховання духовного збагачення дитини базується на 
трьох китах: 

- на вихованні любові та дбайливого ставлення до природи; 
- на вихованні любові і поваги до рідної материнської мови; 
- та на вихованні національної культури. 
Почну з останнього: виховання національної культури. Воно є найбільш 

природовідповідним для дитини. На власному досвіді переконуюсь, що в 
процесі виховання духовності обов’язково необхідно використовувати 
народні казки і пісні, традиції, свята і обряди, прислів’я, приказки, легенди і 
билини. На сьогоднішній день мої діти не засинають без прочитаної перед 
сном казки, на сьогоднішній день жодна гра – заняття не проходить без 
народного прислів’я, сьогоднішні прогулянки із спостереженням 
супроводжуються прекрасними легендами про рослини, тварин та інші 
об’кти природи. І ви знаєте, душа радіє, коли помічаєш, як діти стають 
добрішими один до одного. І важко висловити власні почуття, коли після 
«Свята української пісні» до мене зренку підходить Діна і каже: «А вчора, 
мама співала мені колискову, ну майже таку, як ви вчора співали на святі». 

І звичайно, що виховання в дусі національної культури не можливе не 
рідною материнською мовою. Розвиток у дітей чуйного ставлення до слова, 
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виховання високої культури мовлення – були духовним покликом для 
В.Сухомлинського. 

Такими вони повинні бути і для кожного педагога. І тут в першу чергу 
важливий власний приклад. Якою мовою зертатися до дитини, такою вона 
вам і відповість. Російськомовні родини завжди в полі нашого зору – 
відвідуємо їх вдома, даємо практичні рекомендації батькам, як усні так і 
письмові. Особисто мені ще дуже допомогли твори В.Сухомлинського. 
Хочеться сказати і про другий наріжний камінь у вихованні - любов і 
дбайливе ставлення до природи. Здається всі розуміють як важливо з’єднати 
душу дитини ниточками любові з матір’ю Природою. Однак зробити це не 
дуже просто. 

Я вже кілька років працюю над організацією і проведенням «уроків 
милування в природі». Як найчастіше ми намагаємося виходити за територію 
садочка – в парк, до водойми. А в цьому році нам дуже пощастило, з 
допомогою мами В.Коржевського ми змогли побачити колекцію птахів 
Полтавського с/г інституту. І якщо дитина погодувала з власної долоньки 
голуба, лебедя, чи бодай звичайну курку, то це стало справжнім сціленням її 
душі. 

Як бачите, створити свій підхід до виховання духовності дитини я хмогла 
завдяки В.Сухомлинському. Але його спадщина дуже багата, звертайтеся до 
неї і кожен з вас знайде там поради, рекомендації на свій смак. 

 
Рішення педагогічної ради 

Від ________ 
 
І. ВИХОВАТЕЛЯМ: 
І.І. Спрямувати освітньо-виховний процес на формування світогляду, 

використовуючи педагогічну спадщину В.О. Сухомлинського (постійно). 
І.2. Продовжувати забезпечувати в групових приміщеннях сприятливі 

умови для розвитку моральних якостей особистості дитини, а саме: 
- виготовити дидактичні ігри на розвиток різних етичних категорій; 
- поповнити «Духовні світлиці» матеріалами, що сприяють 

позитивному, емоційному стану дітей (родинні альбоми, газети, реліквії). 
І.3. Запровадити в роботі з дітьми «Хвилинки доброти», «Вузлики 

пам’яті», які сприяють збагаченню активного словника дітей, втіленню у 
реальному житті набутого морального досвіду, що фіксувати в календарних 
планах освітньо-виховної роботи щотижнево (методисту проконтролювати). 

ІІ. МЕТОДИСТУ Науменко Н.Й. 
ІІ.1. Вести пошукову дільність з педколективом по дальшому розкриттю 

проблеми духовного виховання через організацію роботи в салоні «Леді 
вихователька» та «Школи молодого вихователя». 

ІІ.2. Організувати в методкабінеті дидактичний фонд, який допоможе 
педагогам вводити малят в духовний світ за ідеями В.О. Сухомлинського. 

ІІІ. ЗАВІДУЮЧІЙ: 
Прозвітувати про виконану роботу на травневій педагогічній раді. 
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ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ С.Ф. РУСОВОЇ В РОБОТІ З 
ДІТЬМИ 

(матеріали підсумкового засідання роботи творчої групи «Гуманізація 
педагогічного процесу в ДНЗ» (Гадяцький район) 

 
План підсумкового засідання 

 
Дата проведення _______ 
Місце проведення: ДНЗ № 2 «Берізка» м. Гадяча 

 
Тема засідання: «Використання спадщини С.Ф.Русової в роботі з 

дітьми» 
 
Вступне слово. «Значення використання спадщини С.Русової для 

особистісного зростання дитини дошкільного віку.» 
Неминуща В.Е., методист РМК  

 
Доповідь. «Впровадження педагогічної спадщини С.Ф.Русової в роботі 

з дітьми». 
Шевченко М.І., завідуюча ДНЗ № 2 м.Гадяча 

 
Практичний перегляд форм роботи з дітьми та педкадрами: 
1. «Як діти допомагали курчаткам сонечко шукали»  

Заняття в I молодшій групі – вихователь Шевченко Я.А. 
2. «Тато, мамо і я дружна ми сім’я»  

Заняття в II молодшій групі – вихователь Мельник А.А. 
3. «Салат з казок»  

Заняття в середній групі – вихователь Ляш Л.П. 
4. «Коли в серці живуть добринки» 

Заняття в старшій групі – вихователь Горб Н.І. 
 
Засідання творчої групи 
«Виховання у дітей дошкільного віку морально-етичних почуттів та 

духовних цінностей.» 
 
Підведення підсумків засідання районної творчої групи. Рекомендації. 

Неминуща В.Е., методист РМК. 
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ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ С. РУСОВОЇ ДЛЯ 
ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
В.Е. Неминуща, 

методист Гадяцького РМК 
 
Реформування змісту та гуманізація цілей дошкільної освіти є 

складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем. 
Нині Базову програму розвитку дошкільника «Я у світі» доведено вже 

до видавничого етапу, який технологічно потребує певного часу. Кожен з 
нас повинен налаштуватись на роботу за Програмою нового покоління. 

«Я у світі» - Програма нового типу. Тут подано базовий зміст 
дошкільної освіти, який передбачає гармонійний та різнобічний розвиток 
дошкільника, формування його особистості, створення в умовах ДНЗ 
розвивального життєвого простору. 

 
Основні завдання Програми 
1. Розвинути в дошкільника: 
- базові якості (самостійність, працелюбність, людяність, 

самолюбність, розсудливість, справедливість, самовладання, креативність); 
- різні форми активності (фізичну, емоційно-ціннісну, соціально-

моральну, пізнавальну, мовленнєву, художню, креативну); 
- оптимальні для віку моделі основних видів діяльності, спілкування, 

навчальної діяльності 
Базова програма апелює до педагога не лише як до наставника й 

вихователя, а й як до людини, яка протягом певного часу проживає спільно 
з дитиною. Життя плекає її душу, відповідає за екологію її особистості, 
забезпечує почуття рівноваги й безпеки, комфорту й затишку. Важлива 
функція вихователя – зберігати захисні сили дитячого організму, 
пом’якшувати жорстокі впливи довкілля на нього, уникати штучної 
змагальності, конкурентності, екстремальності в щоденному бутті, 
спрощувати процес соціалізації дошкільника, інтимізувати його життя, 
підтримувати безпечну для нього дистанцію та бажання визначити своє 
місце серед інших. Тому на даному етапі велика роль належить 
застосуванню спадщини Софії Русової, педагога – гуманіста, адже лише 
тільки чуйне, добре, милосердне ставлення до дитини допоможе 
формувати інтелектуальну, творчу, ініціативну особистість, здатну до 
самостійного вирішення проблем, до саморозвитку і самореалізації на 
користь державі, і з формованими почуттями любові до рідної землі, свого 
народу, поваги до батьків, жінки – матері. 

На першому місці повинна бути дитина, необхідно перш за все створити 
атмосферу доброти, розуміння, щоб дитина якомога більше бачила 
позитивного досвіду дорослих. Велика роль належить розвитку 
національної свідомості, вихованню любові до рідної мови, використання в 
навчально – виховному процесі рідного поетичного слова, національного 
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мистецтва, літератури, культури, фольклору, традицій – зразкової мови 
педагогів. 

Великої уваги надавала С. Русова розвитку дитини, ці її ідеї цілком 
перекликаються з вимогами Базової програми. Вона реалізує ідею 
дитиноцентризму, орієнтує педагога на визначення пріоритету розвитку 
дошкільника, як особистості, зокрема його соціально – моральної 
складової, як основної. Разом з цим це не применшує ролі дорослого, не 
нівелює значення ефективно організованого навчально – виховного 
процесу. Пропонується лише змістити акцент з дорослого, як організатора 
– педагогічного процесу на дитину, як об’єкт основної турботи.  

 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ С.Ф. РУСОВОЇ В 
РОБОТІ З ДІТЬМИ 

 
Шевченко М.І., 

завідуюча ДНЗ №2 м. Гадяча 
 
Шановні колеги! 
Рада вітати Вас в нашому дошкільному закладі! 
Користуючись нагодою, хочу коротенько Вас познайомити з нашим 

дошкільним закладом ДНЗ №2 «Берізка», найстарішим в м.Гадячі 
дошкільним закладом. 

Він розпочав своє функціонування у далекому 1944 році – це тоді, коли 
гадяцька земля струшувала із своїх плечей порох війни, коли потрібні були 
робочі руки для відбудови міста. 

Звичайно, дитячий садок був розміщений у пристосованому приміщенні 
по вул.Чапаєва. Із збільшенням чисельності дітей міняв свої адреси, а в 
1972 році було збудовано перше в м.Гадячі типове приміщення – ось це, де 
Ви знаходитесь. Воно було на той час першою окрасою дошкілля в районі. 

З далекого 1944 року і до тепер в ДНЗ №2 працював, працює і, 
впевнена, буде працювати дружний, згуртований, працьовитий, творчий 
колектив. 

В дитячому садку склалися свої традиції у здійсненні навчання і 
виховання на принципах Любові і Добра. 

Педагогічний колектив має свої напрацювання з розвитку логічного 
мислення, розумового, сенсорного розвитку, естетичного виховання та 
інші. Всього цього домогтися нам допомогли принципи, ідеї, положення, 
поради видатного діяча педагога від Бога С.Ф.Русової. 

Коли ж і як зацікавився та впровадив педагогічну спадщину С.Русової 
ДНЗ №2. 

З 1973 року мені, учителю 1-4 класів за фахом, довелося /тимчасово на 
40 років/ змінити свою професію з учителя на вихователя. Так як методи, 
прийоми навчання та виховання в школі відрізнялися від дитячого садка, 
довелося часто звертатися до методичної літератури, зокрема, до журналів 
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«Дошкільне виховання», «Дошкольное воспитание». 
Гортаючи їх сторінки, я звернула увагу на статті, які були присвячені 

С.Ф.Русовій, а саме: її біографічним даним та її педагогічним працям: 
«Дитячий сад на національному грунті» 
«Дошкільне виховання» 
«Націоналізація дошкільного виховання» 
«Теорія і методика дошкільного виховання» 
«Теорія і практика дошкільного виховання» 
Принципам, ідеям, положенням, порадам, про що не знала навчаючись в 

навчальному закладі /це були 1964-68 р.р./, бо в ті часи багатогранна 
творчість С.Русової замовчувалася, адже на С.Русову було «причеплено» 
ярлик - «українська буржуазна націоналістка-емігрантка». Понад 20 років 
С.Русовій прийшлося міняти місця проживання та роботу. І вже, коли 
Софія була матір’ю малолітніх дітей, зазнала арештів і в’язниці. 

Та за свою любов до України на схилі літ довелося поплатитися ще й 
еміграцією до Польщі, але і це С.Русову не зломило. Там вона видала 
більше 30 праць. 

Зі сторінок цих же журналів я довідалася, що ідеї С.Русової вивчаються 
і впроваджуються в практику роботи окремими дошкільними закладами 
України (це д/с м.Києва, Чернігівщини, Луганщини). 

Чим більше я знайомилася з педагогікою С.Русової, яку вона почала в 
15 років, тим більше розуміла, що вона була не кабінетним мрійником, а 
революціонером-практиком. Вона поєднала в собі глибокого психолога, 
педагога, методиста водночас. 

Це той рідкісний випадок, який дає змогу розглянути дитину і процес її 
виховання ЦІЛІСНО, не розриваючи його по окремих науках і методиках. 

А її принципи: забезпечення змістовного, цікавого, радісного дитинства 
кожного малюка; виховання дітей в національному дусі свого народу; 
врахування індивідуальних здібностей та можливостей дитини та інші 
близькі педагогам нашого садка. Тож порадившись з колегами, вирішили 
глибше познайомитися з педагогічною спадщиною С.Ф.Русової та 
впроваджувати її досвід в своїй роботі. 

Насамперед, щоб зрозуміти сутність педагогіки С.Русової, вивчили і 
обговорили декілька програмних висловів з її праць: 

1) «Усе виховання будується на пошані до особи дитини». 
2) «Не можна забувати, що особа «садівниці» (так називає С.Русова 

вихователя) є головний фактор в дитячому садку, вона дає дитині 
прогресивний рух. Вона мусить бути веселою, приємною в поводженні з 
усіма дітьми і дорослими, терпеливою, ввічливою, тактовною, з глибокою 
вірою в дитячу душу». 

3) «Не можна постійно гризти дитину докорами, треба багато вибачати, 
прощати, дещо і змовчувати, але при добрій нагоді з ласкою, інтимно 
обміркувати з дитиною той або інший невдалий вчинок». 
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4) «Кожний вихователь має діло з різними особами, має добирати до 
кожного дитячого типу відповідні заходи, методи, бо дітвора взагалі дуже 
різноманітна, наче левада вкрита усякими квітами». 

5) «Коли дитячий «ранок» проходить у несприятливих умовах, дитина 
виростає слабкою, з хиткою волею і небезпечними нахилами». 

6) «Розум дитини, то багаття, до якого ми маємо лише підкладати 
дрова, а горітиме вже воно своїм вогнем». 

7) «Діти переймають усе, в чому бачать якийсь інтерес, переймають 
добре і зле, красне і бридке. Через те і треба щоб вони бачили в своєму 
оточенні якнайбільше добра і краси». 

8) «Дошкільне виховання є міст, який прокладається між школою і 
родиною». 

9) «... можна з певністю сказати одне, що виховання є творчий процес, 
який має фундаментом науку – закони психологічні і фізіологічні». 

Процитовані ключові думки і положення С.Русової наштовхнули нас на 
подальшу роботу, а саме: 

1. Зібрали газетно-журнальні матеріали, вивчили їх. 
2. На допомогу вихователям провели проблемні семінари під рубрикою 

«Повертаємося до джерел», де розглядалися такі питання: 
- С.Русова видатний педагог, історик, громадський і політичний діяч; 
- Роль С.Русової у розвитку української школи та дошкільного 

виховання; 
- Погляди сьогодення щодо нових методів дошкільного виховання; 
- С.Русова і концепція українського дитячого садка (нею був заснований 

перший д/с в Києві). 
3. З метою збагачення знань вихователів проведено теоретичний 

семінар з народознавства, як складову педагогічного процесу, де 
розглядалися питання історії України, національного одягу, народні 
символи, розписи, вишиванки, українські страви та ін., бо С.Русова 
стверджувала, що «виховання на рідному грунті цілком реальне, живе і 
послідовне, будить дитячу творчу діяльність, розворушує її думки і 
цікавість.» 

Першою пройнялася і розпочала цю справу вихователь-методист 
«Відмінник народної освіти» Хорішко М.І. Її власне бачення методів 
впливу на дитину, природна доброта, чуйність перегукувалися з поглядами 
і думками С.Русової. 

Через певний час досвіди М.І.Хорішко по впровадженню ідей 
видатного педагога «Виховувати любов’ю і терпінням» та «Кожна дитина 
особлива та неповторна» були вивчені, узагальнені і рекомендовані для 
впровадження в практику роботи. 

4. Проведено семінари – практикуми «Втілення ідей С.Русової у 
практичну діяльність дошкільного закладу», з ігрової діяльності 
«Граючись – навчаємось, навчаючись – граємось», «Гра – шлях до 
пізнання світу», бо за словами С.Русової «Гра є найвища можливість 
становлення дитини і найкращий засіб дати спочинку розуму, який досі 
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працював у якомусь другому напрямку». 
5. Неодноразово були розглянуті питання про підхід до мовленнєвого 

розвитку дитини, бо мова починає змалку виховувати душу і серце дитини, 
бо «Мова – це не тільки звуковий вияв, а процес розумовий, який поволі 
розвивається у дитини залежно від її інтелектуального розвитку», - 
стверджує С.Русова. 

А ще вона говорила, що: «... наша українська мова – це наш душевний 
скарб, даний нам від роду. А без мови наш народ не був би народом.» 

6. По особливому звернули увагу і на таку думку С.Русової: 
«В кожнім святі треба єднати народне, національне, фольклорне із 

загальнокультурним і давати щось естетичне, прекрасне, радісне, веселе.» 
«В радощах лежить усе світле, що зазнає дитина в своїй молодості, що 

дає потім втішний спомин дорослому.» 
Готували і влаштовували з дітьми народні свята, залучали до їх 

проведення батьків. Нароблений досвід проведення свята Різдва, 
Новоріччя, Великодня, Стрітення, Червоної калини, «Українські 
вечорниці», «Наші співаночки», «Козацькому роду нема переводу», «Свято 
казки» та багато інших. 

І надалі постійно прагнемо, щоб всі ідеї посідали місце в сьогоденні.  
Так поступово до справи впровадження спадщини С.Русової долучився 

весь педагогічний колектив. Спостереження показали, що в результаті 
вихователі змінили свій стиль роботи: 

- на перше місце вони поставили дитину з її настроями, бажаннями, 
можливостями; 

- намагаються створити такі умови, за яких би діти жили здоровим 
повноцінним життям; 

- від авторитарної педагогіки перейшли до педагогіки, в основі якої 
лежать принципи гуманізму і доброти. 

Не можу сказати, що положення С.Русової про виховання дітей 
дошкільного віку, викладені майже півтора століття назад, мають сьогодні 
абсолютно актуальне значення. 

Нині діючі програми та «Базовий компонент» спираються на наукові 
концепції С.Русової – в них викладені умови розвитку дитини відповідно 
до її віку, індивідуальних особливостей, принципи демократичної 
педагогіки, коли дитина є рівним учасником в педагогічному процесі. 

На сьогоднішній день робота в ДНЗ по впровадженню ідей С.Русової 
продовжується і здійснюється в системі за трьома основними напрямками: 

1. РОБОТА З ПЕДАГОГІЧНИМИ ПРАЦІВНИКАМИ. 
- педагогічні читання («Дитяча гра-стихія», «Українська мова 

солов’їна», «Праця в дитсадку»); 
- педагогічні виставки (література, періодичні видання); 
- методичні посиденьки, дискусії; 
- індивідуальна робота (самоосвіта). 
2. РОБОТА З ДІТЬМИ. 
На цьому напрямку я зупинятися особливо не буду, тому що про це 



 

 55

говорити можна довго. Та скажу лише одне, що проводячи той чи інший 
захід, ми обов’язково визначаємо роль, місце кожної дитини, враховуємо її 
індивідуальні можливості і будуємо роботу так, щоб кожна дитина відчула, 
що її поважають, люблять. 

3. РОБОТА З БАТЬКАМИ. 
В основі роботи з батьками лежить знову ж таки принцип С.Русової 

«БАТЬКИ – ГОЛОВНІ ВИХОВАТЕЛІ», отже є відповідальними за 
виховання своїх дітей. Це записано і в «Законі про дошкільну освіту». Ми 
проводимо ті ж форми роботи з батьками, які відомі нам здавна (загальні 
та групові батьківські збори, консультації, поради, ширми, папки-
пересувки, виставки «Педагогічний вернісаж», «Повірте у свою дитину» 
тощо), але намагаємося проводити все це в невимушеній обстановці, 
інколи за чашкою чаю, а відносини вибудовуємо так, щоб батьки із 
задоволенням відвідували запропоновані заходи, не вважали їх черговим 
читанням лекцій, а тим більше нотацій або докорів. 

Ми з розумінням ставимося до їх проблем, разом з ними радіємо 
успіхам і переживаємо невдачі, намагаємося делікатно сформувати у 
батьків розуміння їх відповідальності за виховання своїх дітей. 

Тож і батьки не є сторонніми спостерігачами, а є помічниками.  
Вони допомагають у створенні ігрового середовища, у придбанні 

посібників, є активними учасниками на зборах та інших заходах. 
На закінчення хочу сказати – С.Русова – незабутня постать, невичерпна 

криниця мудрості. 
Кредом ДНЗ №2 є «Завжди вперед! Після кожного зробленого кроку 

готуйся до наступного. Всі помисли віддати тому, що іще потрібно буде 
зробити». 

А ми, за словами тієї ж Русової, знаходимося у постійному русі. 
Зупинитися не можливо, зупинитись – означає відстати, пропустити щось 
цікаве, важливе. 

А важливим питанням на сьогодні в колективі ДНЗ №2 вцілому та 
педагогічному зокрема є питання, як збагатити духовну криницю дитячої 
душі. 

І як зазвичай, за цю справу взялася творча група, яка поставила собі за 
мету – віднайти правильні орієнтири у вихованні дітей та шляхи їх 
впровадження.  

Тож пропоную послухати, як же спрямовую свою діяльність творча 
група на пошук шляхів реалізації проблем формування національної 
свідомості маленького українця, його духовності засобами християнської 
моралі, використовуючи теоретичні та методичні надбання С.Русової. 
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ЯК ДІТИ ДОПОМАГАЛИ КУРЧАТКАМ СОНЕЧКО ШУКАТИ 
(тематично-інтегроване заняття для дітей молодшої групи) 

 
Шевченко Я. А., 

вихователь ДНЗ №2 «Берізка» м. Гадяча 
 
Програмовий зміст: формувати елементарне уявлення про тісний 

взаємозв’язок у природі: сонечку раді і люди, і тварини, і рослини; 
закріпити поняття великий-малий; розвивати дрібну моторику рук; 
закріпити поняття про жовтий колір; вчити дітей передавати форму 
промінців долонею. 

Виховувати вміння співпереживати, бажати робити добрі справи, 
допомагати всім, хто цього потребує. 

 
Обладнання: м’які іграшки-курчата, курочка, півник, їжачок, білочка; 

декорації лісу, хатки. Блюдце для води, пшоно; сонечко, жовта фарба, 
губка, серветки; прищіпки, шишки (велика і маленька), кошики; дівчинка-
сонечко; звукозапис. 

 
Хід заняття 

Сюрпризний момент – чути писк і з’являються курчатка. Діти 
запрошують їх у групу, вживаючи ввічливі слова. 

- Дітки, а курчатка чомусь замерзли, холодно їм. Давайте зігріємо їх у 
долоньках. А хто в них мама, чиї вони дітки? (курочки). Як промовляє 
курочка? (ко-ко-ко). А тато хто? (півник). А як півник співає? (ку-ку-рі-ку)! 
Давайте тихенько поспіваємо, а тепер голосно. Молодці малята! 

- Діти, курчатка замерзли, тому що немає сонечка і прийшли до нашого 
садочка, щоб дізнатися де воно живе. 

- Малята, а наші курчатка голодні, бо вони вже давно шукають сонечко. 
Тож давайте їх нагодуємо. Ось погляньте, які в мене є зернятка (пшоно), 
яке дуже люблять їсти курчатка. Давайте посипемо їм зернятка, а вони 
поклюють. Ось погляньте, як їх мама курочка годує. Покличте курчаток 
(ціп-ціп-ціп). А тепер давайте і водички їм наллємо. Залишимо курчаток 
відпочити, а самі підемо шукати сонечко, щоб допомогти їм зігрітися. 

Йдемо через ліс. 
- Ой, погляньте малята, ялинка, а під нею хтось сидить. Хто це? 

(Їжачок). Він сидить засмучений. А чому? Загубив свої колючки – бо в лісі 
темно без сонечка. Дайте допоможемо їх знайти і прикріпити до їжачка. 
Робіть так, як я (діти прикріплюють прищіпки). 

Їжачок дякує, але все одно засмучений, бо немає сонечка. Обіцяємо 
знайти і йдемо лісом далі. 

- А ось іще одна ялинка. Діти, подивіться, хто це така сидить під 
ялинкою? Білочка). Що ж із нею сталося? Ой, у неї замерзли лапки, бо 
сонечко ж не гріє і білочці холодно. Дивіться малята, вона розсипала 
шишки і не може їх зібрати. Давайте їй допоможемо. 
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У мене є два кошики: один великий, а другий маленький. І шишки у 
білочки є і великі, і маленькі. У великий кошик зберемо великі шишки, а у 
маленький – маленькі. Які ви молодці, малята, що допомогли білочці. А 
тепер підемо далі шукати сонечко. 

- Малята, погляньте, яка гарна і велика хатка. А давайте запитаємо, хто 
в хатинці живе? 

- Хто живе у хатці цій, діткам покажися, 
Ти нас не лякайся, краще подружися. 
(Звучить музика і з піснею з’являється Сонечко, промовляє:) 
- Прокидаюсь на світанку, 
Всіх вітаю з добрим ранком! 
Зазираю в кожну хату, 
Усміхайтесь мені малята! 
Дітки, хто це? (Сонечко). Якого воно кольору? (Жовтого) 
- Дітки, давайте посміхнемося сонечку і воно нас зігріє. А ми 

запитаємо, чому ж воно заховалося? 
- Бо я захворіло. 
- А що ж у сонечка болить? 
- Промінчики, бо хмарка їх закрила. 
- Не хвилюйся, сонечко, наші дітки тобі допоможуть, бо й ти ж всіх 

радуєш і допомагаєш своїм теплом. Правда, діти, допоможемо сонечку? 
Ми намалюємо йому промінчики. Пішли, Сонечко, з нами (діти підходять 
до столу і малюють промінчики).  

(Надати техніку малювання долоньками). 
- Давайте подаруємо промінчики нашому Сонечку. Ой, яке в нас воно 

гарне, з яскравими промінчиками. Даруй тепер, Сонечко, всім тепло, 
зігрівай все навколо. Зігріємо і курчаток, щоб не мерзли, і посвітимо на 
їжачка, щоб не губив свої колючки, і на білочку, щоб не мерзли лапки, і на 
квіти, бо вони не ростуть без сонечка, і на гостей, щоб їм було тепло, 
радісно і затишно. Діти, ви бачите, що всім-всім потрібне сонячне тепло. І 
ми з вами зробили добру справу, що допомогли сонечку знову засяяти 
своїми промінчиками і робити всім добро. (Сонечко дякує дітям. Звучить 
музика. Діти плескають в долоні). 
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ТАТО, МАМА, Я - РАЗОМ ДРУЖНА МИ СІМ'Я 
(заняття для дітей молодшої группи) 

 
Мельник А. А., 

вихователь ДНЗ №2 «Берізка" м. Гадяча 
 
Мета: Розширити уявлення дітей про те, що найближчими і 

найдорожчими для них з батьки, бабуся, дідусь, брати, сестри. Закріпити 
знання імен членів сім'ї. Дати уявлення про соціальну роль кожного члена 
родини. 

Прищеплювати любов до близьких людей, повагу до старших 
ровесників. Виховувати шанобливе ставлення до родинних свят та 
народних традицій. 

 
Хід заняття 

Діти, я хочу розповісти вам вірш. Хочете його послухати? От і добре. 
Все починається з колиски, 
Все починається з малят. 
Як із струмочка швидка річка, 
Як із насіння гарний сад. 
Тато, мама і дитина, 
Ми назвемося - сім'я. 
Брати, сестри, бабця з дідом, 
Ось родина вся моя. 

Сподобався вам вірш? 
Я знаю, що кожен з вас живе у сім'ї з мамою, татом, братиком чи 

сестричкою. Але ж у вас з ще бабусі та дідусі, тьоті та дяді - а ці люди - це 
ваша родина. 

І  мені, і всім дітям нашої групи, я гадаю буде цікаво ближче 
познайомитися з вашими сім'ями та родинами. Побачити і почути, як ви 
разом працюєте, відпочиваєте, святкуєте. 

Нещодавно, я дала вам завдання принести кілька фотографій ваших 
сімей та родин. 

Ви молодці, принесли багато цікавих фотографій, за що, я вам дякую. 
Ось погляньте, яка цікава картина у мене вийшла з ваших фотографій. 

Фото кожної вашої родин я обвела різнокольоровим фломастером. А вам 
таке завдання, на цій картині кожному знайти свою родину. Знайшли? Я 
задоволена. А тепер, будь-ласка, сядьте на свої місця. Я хочу, щоб ви 
розповіли, хто зображений на фото і хто ці люди? Ну давайте послухаємо 
першого тебе, Владик. 

БЕСІДА 
От і добре, молодці. Я впевнилася, що ви дуже любите свої сім'ї та знаєте 

свої родини, а ваші рідні люблять вас, бо ви допомагаєте їм, любите та 
поважаєте їх. Разом ви святкуєте свята та працюєте. 

Та мені здалося, що ви трішки втомилися, тож давайте пограємося з 
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вашими пальчиками. Розправте свої долоньки: 
Оцей пальчик - мій дідусь, 
А оцей - бабуся, 
Оцей пальчик - мій татусь, 
А оцей - матуся, 
Оцей пальчик - я, 
Така наша сім'я! 

Подивіться як ваші пальчики притиснулись один до одного. 
І на згадку про нашу сьогоднішню розмову я пропоную вам намалювати 

вашу родину. 
На ваших столах з аркуші паперу, на яких зображені ось такі кружечки. 

Оцей великий кружечок - тато, менший - мама, а оці маленькі кружечки - 
це дітки у вашій сім'ї. 

А скажіть мені, як зробити так, щоб ці кружечки ожили(треба 
домалювати носик, очі, ротик). 

Молодці, як ви гарно намалювали. 
Тепер з ваших малюнків ми зробимо у своєму коридорі виставку, щоб 

усі бачили, які у вас дружні сім'ї. 
 
 
 

«САЛАТ КАЗКОВИЙ» 
(заняття для дітей середнього дошкільного віку) 

 
Ляш Л.П., 

вихователь ДНЗ №2 м.Гадяча 
 
Програмовий зміст: 
• Формувати у дітей розуміння доброго, позитивного вчинку. 
• Вчити дітей доброзичливо ставитися до оточуючих; дати уявлення про 

позитивний вплив на людину таких моральних якостей як: працьовитість 
доброта, взаємодопомога, любов до близьких, сміливість. 

• Формувати в дітей уміння розмірковувати, оцінювати поведінку 
персонажів казок ; висловлювати своє ставлення до їхніх вчинків. 

• Розвивати аналітичне мислення дітей, їх пам’ять, увагу, зв’язне 
мовлення. 

 
Матеріал: 
• Фрукти, дощечка, ніж, салатниця, сметана, вологі серветки, 2 ложки, 

фартушки (по кількості дітей), імпрвізована салатниця з прорізами, 
намальовані персонажі казок (Івасик-Телесик, Івасик-Телесик на гусці, 
поросятко Наф-Наф, Коза, ріпка, Мишка, Дюймовочка на квітці, Зайчик, 
Півник, двоє Вемежат із сиром, Колобок).  
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Хід заняття 
Подивіться діти, скільки в нас сьогодні гостей. Привітайтесь з ними, 

посміхніться. 
- Діти, ви знаєте, що таке «Салат». (Салат- це поєднання дрібно 

нарізаних продуктів). 
- Які ви знаєте салати? (відповіді дітей). 
- Хто в дома робить салати, чи допомагаєте ви їх робити? (відповіді 

дітей). 
- Дуже добре, коли всі разом  роблять справу. 
- Для чого потрібен салат? Чим він корисний? (відповіді дітей). 
- Ось я хочу, щоб ми з вами сьогодні разом приготували салат. І навіть 

не один. А з чого будемо робити салати, ви повинні відгадати. 
Що росте на дереві 
Влітку вистигає. 
Приносить усім користь 
І смак добрий має?   (Яблуко, груша,слива, персик...)  

- А як все це назвати одним словом? (фрукти) 
- Які фрукти ви ще знаєте? (банан, апельсин, мандарин...) 
- Яку користь приносять фрукти? 
- А для чого потрібно споживати вітаміни? (відповіді дітей) 
- Так, у фруктах багато вітамінів, вони смачні і дуже корисні для 

здоров’я. 
- Ось із фруктів ми з вами і зробимо перший салат. 
Діти підходять до столу. 
- Подивіться, що це? (на столі під сарветкою фрукти, дощечка, ніж, 

салатниця, сметана, 2 ложки, вологі серветки, мисочка для відходів). 
- Що потрібно зробити, щоб вийшов салат? (відповіді дітей). 
- Так, почистити та порізати фрукти. 
- Добре. Я буду різати, бо я доросла, а ви мені допоможете почистити 

фрукти. Але спочатку одягнемо фартушки, помиємо руки. (Роздаю дітям по 
шматочку банана, апельсина, мандарина у шкурках, діти чистять, я - ріжу.) 

- Діти, що ми з вами робимо? (Салат). 
- Як ви вважаєте, це хороша справа? (Так) 
- А чому вона хороша? (відповіді дітей). 
- Кому ми допомагаємо? Чим? (відповіді дітей). 
- Вірно ми з вами разом, дружно робимо хорошу справу - допомагаємо 

кухарям, бо в них і так багато роботи. І готуємо для себе корисну страву. Бо у 
фруктах багато вітамінів, а вони потрібні нашому організму. 

- Ось ми вже і нарізали фрукти. Які молодці! Бачите, коли працюєте, то 
все робиться швидко. 

- А що треба зробити, після того, як нарізали фрукти? (відповіді дітей). 
- Так, ми заправили салат сметаною. 
- Аня, помішай салат ложкою. 
- Ми добре з вами попрацювали, витріть руки серветками і допоможіть 

один одному зняти фартушки. 
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- Вітя, подай Аліні серветку. Молодець. 
- Ой, який запашний салат у нас вийшов (даю понюхати). 
- Діти, давайте дамо назву нашому салату. Подумайте, як його можна 

назвати? (відповіді дітей) 
- Давайте назвемо його «Смакота». Ми зїмо його за обідом.  
А зараз зробимо ще один «салат» – незвичайний. Ще ніхто ніколи не 

робив такого «салату», бо він складатиметься з казок. 
- Але, щоб «салат» із казок у нас був «добрим», то він повинен 

складатись із хороших складових - хороших вчинків героїв. Ви згодні зі 
мною? (Так). 

- Давайте спробуємо? Сідайте зручно на стільчики та слухайте уважно. 
(Перед дітьми стіл, на якому під серветкою імпровізована салатниця з 

прорізами, в які будуть вставлятися намальовані персонажі казок). 
- Ось у цій салатниці ми і будемо робити наш незвичайний «салат». 
- Жив-був Івасик-Телесик. Вийшов він одного ранку на ганок, підняв очі 

до неба, побачив гусей та й гукнув: «Гуси-гуси-лебедята, візміть мене на 
крилята...» Одна гуска і взяла його з собою. 

Цікаво на гусях літати, бо таке побачити, чого з землі не видно. Тільки про 
це подумав Івасик, як почув пісеньку: 

Боки в нас рожеві і рожеві спинки, 
На боках і спинках вже ростуть щетинки. 
Гей, поросята! Рох-рох-рох! 
Гарні поросята! Рох-рох-рох! 

- Ой, хто це, діти, співає? (Поросята). 
- З якої вони казки? («Троє поросят») 
- Про що розповідає нам ця казка? (Про те, як поросята врятувалися від 

Вовка) 
- А хто їм допоміг врятуватися? (Наф-Наф, який побудував кам’яний 

будинок). 
- Який був Наф-Наф? (Працьовитий, сміливий, добрий, він дав захисток 

своїм братам) 
- Ось подивіться який він Наф-Наф. Ми поставимо його в нашу 

«салатницю». Іди Віталику постав поросятко. Ось так (Всі персонажі 
ставлять діти). 

- Нахилила ліве крило Гуска та й повернула до лісу. Видно все, як на 
долоні. Бачить: 

За лісом стоїть невелика хата, 
А в ній коза і козенята – не обійшлося без біди 
Вовк унадився туди. 

- Скажіть, будь ласка, яка це казка? («Козенята і Вовк») 
- Діти, подумайте і скажіть, якою була Коза? (відповіді дітей) 
- Так, вона була люблячою мамою, піклувалась про своїх діток і навіть 

не злякалася Вовка, коли потрібно було козенят рятувати. 
- Чи потрібний такий персонаж в нашому «Салаті»? (Так) 
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- Правильно. Адже любов до близьких- це дуже гарна риса (ставимо 
Козу) 

- Полетів Івасик далі. Бачить город внизу, а на городі щось росте. 
А я ріпка всім відома  
Давно із казки вам знайома. 
Дорідна виросла, як слід, 
Бо доглядав мене старанно дід. 
Вже час мене із землі рвати 
Давайте всіх тоді гукати. 

- Діти, хто рвав ріпку? (Дід,баба, онучка, собачка,кішка, мишка) 
- А чому дід один не зміг витягти ріпку? (Сили не хватило) 
- Як же вони змогли вирвати ріпку? (відповіді дітей) 
- Так, діти, дружба, взаємодопомога, працьовитість допомогли дідові та 

його родині витягти ріпку із землі. І хоч яка маленька була мишка, але 
потрібна була і її сила, без неї не змогли обійтися. 

От і ви, діти, коли будете допомагати один одному, то за яку б справу не 
взялися- все у вас вийде. 

- Давайте поставимо і Мишку в «Салат» 
- Піднялася знов Гуска високо в небо, аж дух у Іванка захопило. Побачив 

він велику червонорожеву квітку, а на ній дівчинку. 
Що за дівчинка мала 
Їй хатка квіткою була. 
Варто казку пригадати 
І цю дівчинку назвати   (Дюймовочка) 

- А яку добру справу зробила Дюймовочка? (Врятувала ластівку) 
- Якою була Дюймовочка? (Доброю) 
- Так, Дюймовочка була доброю дівчинкою. Іди, Дюймовочко, теж до 

нашого «Салату». 
- Летить Телесик далі, коли чує, хтось плаче (показую Зайчика). 

Хатка була в мене луб’яна 
А в Лисиці - крижана. 
Її хата від сонця розтала, 
Лисиця мене обдурила 
І з хати прогнала. 

Звірі допомогти мені намагались. 
Лисиця нікого не боялась. 
А хто допоміг мені? 
Скоріш відгадайте, 
Якщо відгадали, то називайте (Півник) 

Так! Це Півник - молодець, 
Золотавий гребінець 
Гостра коса у Півника була, 
Як Лисиця побачила - вмить утекла. 
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- Діти, а який був Півник? (Сміливий, добрий. Пожалів Зайчика, допоміг 
йому в біді) 

- А як називається ця казка? («Зайчикова хатка»). 
- Поставимо і Півника у наш «Салат». 
- Ох і цікаво літати! Але вже час і додому повертати. Аж раптом побачив 

Івасик Лисичку і ведмежат. Кричать, сваряться. Підлетів ближче. Так і є! Сир 
ніяк не поділять. 

- Діти, з якої казки ведмежата? («Двоє жадібних ведмежат») 
- Які вони? (Жадібні).  
- Скажіть, а можна поставити цих ведмежат у наш «салат»? (Ні). 
- Чому ж ні? (відповіді дітей). 
- Вірно, ведмежата не робили нічого доброго, тому в нашому «салаті» 

вони не потрібні. 
- Знов піднялась гуска над лісом. Хотів вже Івасик летіти додому, як 

почув пісеньку: 
Я по засіку метений, 
Я на яйцях спечений, 
Я від діда втік, я від баби втік... 

- Діти, хто це так співає? (Колобок) 
- Вже втрете пісня повторюється. Спочатку ледве чутно було, а потім 

голосніше. Ось десь тут, зовсім поряд! Аж серце зайшлось у Івасика, певно, 
найхитріша Лисиця хоче з»їсти Колобка. 

Враз пішов Івасик на зниження: так і є – Лисиця вже облизується! 
Підхопив Телесик Колобка та й піднявся швиденько вгору. Лисиця так і не 
второпала, що сталося. Аж тут від річки долинуло: «Івасику–Телесику, 
приплинь, приплинь до бережка»  

«Здається голос моєї матусі,» – сказав Телесик. 
«Точно» – підтвердив Колобок. 
«Вона думає, що я на човні плаваю, а я тут з тобою літаю. Пора 

прощатися». 
«Пора, - погодився Колобок, - бо я і від тебе піду». 
Гуска преземлилася біля Івасикової хати, Колобок покотився собі у зелену 

траву, а Івасик повернувся додому. 
- Скажіть, який був Івасик – Телесик? (Чуйний, сміливий, не пролетів 

мимо, а врятував Колобка) 
- Як ви гадаєте, чи є місце Івасику у нашому «салаті»? (Так) 
- Поставимо й Івасика. 
- Ось такий казковий «салат» вийшов у нас з вами. 
- Діти давайте подумаємо, яку дати йому назву (відповіді дітей). 
- Давайте назвемо його «Казковий салат хороших справ» 
- Як ви думаєте чому ми його так назвали? (відповіді дітей). 
- Так. Той, хто робить добрі справи, сам добрий, чуйний, сміливий. 
- А як пізнати людину: хороша вона чи ні? (По її вчинках, справах). 
- Так, добра людина робить багато добрих справ. 
- Діти, а ви робите доборі справи? (відповіді дітей). 



 

 64

- Це дуже добре. Які ви молодці. А ви знаєте, я думаю, що можна 
зробити «салат» і з ваших добрих справ. На наступному занятті ми з вами 
спробуємо приготувати такий «салат». 

 
 
 

КОЛИ В СЕРЦІ ЖИВУТЬ ДОБРИНКИ 
(заняття в старшій групі) 

 
Горб Н.І., 

вихователь ДНЗ № 2 «Берізка» м. Гадяча 
 
Програмовий зміст: Закладати в дітей основи моральності, духовності 

через ознайомлення їх зі змістом казки. Розвивати уяву, слухову увагу та 
пам’ять, зв’язне мовлення, елементи логічного мислення (аналіз, 
порівняння, вміння установлювати причинно-наслідкові зв’язки). 

Виховувати доброту, чуйність, милосердя, співчутливість та розвивати 
здатність розуміти необхідність доброзичливих стосунків з ровесниками, 
любов і повагу до всіх ближніх (родини), друзів, бажання допомагати 
іншим. 

Вчити самостійно обирати вид образотворчої діяльності, матеріал для 
роботи. Виховувати охайність у роботі, розвивати творчу ініціативу, 
фантазію, естетичний смак. 

 
Матеріал: фломастери, серветки, підкладні дощечки, клей, пензлі, 

заготівки тварин, птахів (з пінопласту), квітів (з паперу). 
 
Література: казка В.Сухомлинського «Намисто з чотирма променями»  
 
Вихователь. Сьогодні у нас незвичне заняття. Послухайте казку 

В.Сухомлинського «Намисто з чотирма променями» 
(читання казки вихователем, додаток прикладається). 
- Що Сонечко подарувало Дівчинці? (відповідь дітей) 
- Про кого в першу чергу подумала Дівчинка, відкривши очі?  
(відповідь дітей) 
- Як можна назвати цих людей одним словом? (сім’я, родина) 
- Діти, а ви маєте родину? Хто є членами вашої родини? 
- Хто входить до складу вашої сім´ї? Яке їхнє ім´я, по-батькові? 
Вихователь. Ви, діти, щасливі, бо у вас у кожного є матуся, тато, які 

завжди оберігають і піклуються про вас. Кожного дня батьки приводять в 
дитячий садок, красиво вбраних, з гарними зачісками, а ввечері забирають 
додому, відпочивають з вами. 

- Діти, куди ви ходите з батьками гуляти у вихідні дні? 
- А, можливо хтось з вас їздив на рибалку? З ким їздили? Що ви там 

робите? 
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Вихователь. У вихідні дні батьки ходять з вами гуляти в парк, ліс, 

відпочиваєте на річці, а дехто їздить на море. 
Вихователь. А чи знаєте ви, що є такі діти, які не мають своєї родини – 

мами, тата, бабусі, дідуся з різних причин? Такі дітки є і в нашому місті 
Гадячі. 

- Чи знаєте ви, де вони живуть? (відповіді дітей) 
Це великий, світлий, теплий, затишний будинок. Там живуть діти, у 

яких усе є – багато іграшок, книжок, телевізор, комп´ютер. 
- Як ви думаєте, хто їм все це придбав, якщо в них немає рідних? 

(відповіді дітей) 
Вихователь. Все це дала їм наша держава. Але немає у цих діток 

найголовнішого - тата, мами, своєї родини і свого дому. 
Вихователь. Ось вчора я отримала листа від вихованців дитячого 

будинку (відкриваю листа, читаю). 
«Добрий день, діти старшої групи «Світлячок» дитячого садка 

«Берізка». Пишуть вам листа вихованці дитячого будинку м. Гадяч. Ми 
дуже любимо гратися, доглядати за папугою, морською свинкою, рибками, 
але нам хочеться подружитися з вами. Запрошуємо вас до нас у гості, щоб і 
ви поділилися своїми захопленнями. 

До побачення. Чекаємо. 
З повагою вихованці дитячого будинку». 
Вихователь. Ну що, діти, які будуть пропозиції щодо поїздки в гості? 

Їдемо? (відповіді дітей). 
Вихователь. Сьогодні ми з вами поїдемо до дитячого будинку і 

дізнаємося де він знаходиться і, як там живеться дітям? Якщо ж ми з вами 
збираємося в гості, то скажіть мені, з чим люди ходять в гості? (відповіді 
дітей).  

- Так, ви знаєте, що в гості ходять з подарунками. 
А що ж ми з вами можемо дітям подарувати?(відповіді дітей) 
Вихователь. А моя пропозиція така: давайте ми з вами доробимо свої 

роботи, які ви виготовляли в гуртку «Умілі руки» і подаруємо їх діткам 
дитячого будинку. Бо те, що ви зробите своїми руками, буде найціннішим 
подарунком. 

Підійдіть, будь-ласка, до столів, знайдіть свою розпочату роботу і 
доробіть її.(Виготовлення подарунків дітьми. По закінченню роботи, діти 
складають свої вироби в коробку і перев’язують красивою стрічкою, 
збираються і їдуть автобусом до дитячого будинку). 
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ВИХОВАННЯ ЕТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ТА ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ 
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

(засідання творчої групи ДНЗ № 2 «Берізка» м.Гадяча) 
 

Шевченко М.І.,  
завідуюча ДНЗ 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Символічно, що наше чергове засідання випало на лютий місяць. Бо саме 

він є ключовим у життєвій долі видатної просвітительки, за ідеями якої зараз 
стараються працювати освітяни України і нашого дитячого садка. Саме на 
лютий випадають день народження і день пам’яті С.Русової А тому, що перш 
ніж розпочати нашу розмову, запалимо свічку ДОБРА, і попрохаємо в цей 
день Софію, щоб дарувала ВІРУ І  НАДІЮ, ще – ніжну щоб ЛЮБОВ дала. 
Підійдіть погрійтеся, кому холодно, 
А світлицю нашу їй осявать,  
Однодумців, мрійників їй збирать,  
Обереги рідні і пам'ять та шанувать, 
Колискову мамину співать… 
Сьогодні з трепетом та ніжністю п’ємо з криниці мудрості та милосердя 

С.Ф. Русової і не перестаємо дивуватися пророчій силі, актуальності її ідей та 
поглядів. І прикро, що кілька поколінь освітян навіть не чули імені С. 
Русової, не знали її творів, основних ідей. 

Але плине час, все змінюється… 
І зараз, коли ХХ століття залишило нам у спадок (разом з цінними 

набутками) і низку негативних явищ, а саме: економічну нестабільність; 
соціальну незахищеність громадян; духовну кризу, ознакою якої є прояви 
людської жорстокості, злочинності, алкоголізму, наркоманії, статевої 
розбещеності, ще і ще раз звертаємося до «мудрої» Софії (Софія з грецького 
– мудра). 

Тому не скажу нічого нового, коли зазначу, що виховання морально – 
етичних почуттів та духовних цінностей у дітей з раннього віку є справою 
першочерговою, необхідною і актуальною. Бо маємо справу, за словами С. 
Русової, з «ранком життя дитини, коли розвиваються усі нахили, усі почуття 
раннього віку. Щоб проста азбука народної моралі, ввійшла в душі і серце та 
стала звичкою дорослої людини». 

На сьогодні, як показують дослідження, лише 10-20 % старших 
дошкільників здатні виявити чуйність до слабшого за себе, без спонукань 
прийти на допомогу, добровільно взяти на себе хоч частину чиїхось 
труднощів, поділитися чимось, не чекаючи на винагороду. 

Як допомогти дитині розібратися де зло, а де добро? 
Як сформувати в їхніх душах почуття ЛЮБОВІ І ДОБРА, 

СПРАВЕДЛИВОСТІ, СПІВЧУТТЯ, МИЛОСЕРДЯ? 
Як донести до малят справжню школу цінностей, в якій на найвищій 

позначці стояли б моральні якості людини? 
Як зробити взаємини між дітьми дружніми і теплими, навчити їх 
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взаємодопомоги, взаємовиручки, поваги, навчити не тільки брати, а й давати?  
Про це та багато іншого йтиметься у нашій з вами подальшій розмові. 
Отже, шановні колеги, на попередньому засіданні ми з вами вирішили 

глибше вивчити дану проблему і сьогодні вже внести свої пропозиції на 
обговорення для подальшого поліпшення роботи по вихованню в дітей 
морально – етичних почуттів та духовних цінностей. Тому я пропоную 
провести так звану «МОЗКОВУ АТАКУ», де ми ще раз пригадаємо основні 
напрямки морально – етичного виховання. 

І так, пропоную творчій групі обговорити такі питання: 
1. Які ж існують на даний час норми, завдання, що необхідно 

впроваджувати в дитячому садку? 
2. Які психолого–педагогічні умови необхідно створити, щоб виховати 

певні норми поведінки?  
Виховний процес у дитячому садку здійснюється вихователем – 

«садівницею» - називає його Русова. «Не можна забувати, що особа 
«садівниці» є головний фактор в дитсадку … Вона мусить бути веселою, 
приємною в поводженні з усіма дітьми і дорослими, терплячою, вічливою, 
тактовною, з глибокою вірою в дитячу душу». 

Тож звідси третє питання: 
3. Які вимоги до педагогічної майстерності вихователя та його морально – 

вольових якостей? 
З рішенням попереднього засідання творчої групи серед педагогічних 

працівників і помічників вихователя було проведено анкетування, яке мало 
на меті визначити, які види моральних почуттів слід формувати в 
дошкільному віці. 

Результати анкетування показали, що найбільше слід звертати увагу на 
виховання таких морально – етичних почуттів: справедливості, правдивості, 
чесності, доброти, відповідальності, совістливості, успіху, прихильності, 
сорому, вдячності, емпатії (вміння розуміти переживання інших людей), 
альтруїзму (готовність дитини діяти проти своїх інтересів). 

Знаючи завдання, які перед нами стоять, зміст морально – етичного 
виховання, то треба з’ясувати, якими методами ми повинні користуватися? 

Якому методу віддати перевагу? (Обговорення з членами творчої групи). 
Провівши дану «мозкову атаку», ми ще раз уяснили основні моменти, які 

нам дають змогу вести роботу в даному напрямку. А тому, як писала 
С.Ф.Русова «… ми мусимо з мужністю брати на себе відповідальність 
впливати на дитину, дорожити позитивними нахилами дитини, шукати 
засобів, щоб найкраще скерувати дитину на добрий шлях». 

Головна мета сьогоднішнього нашого засідання – виробити якісні нові 
форми роботи, які б дали змогу поліпшити ситуацію по вихованню морально 
– етичних почуттів та духовних цінностей наших вихованців. 

С.Ф. Русова зокрема відмічала: «Тільки тоді виховання буде дієвим, коли 
відбуватиметься на національному грунті. Цьому допоможуть рідна мова, 
рідна пісня, релігійні обряди». 

І коли рідна мова та мамина пісня є першим, що чують дитячі вушка, то 
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релігійні традиції, по зрозумілим причинам, залишилися поза увагою. 
Донедавна, навіть, уникали розмов на цю тему. Та коли вже в життя та побут 
дитячого садка релігійні свята внесені самим життям, то, на мою думку, ми, 
вихователі, мусимо ширше пояснювати дітям все про добре і світле, що несе 
з собою свято. Але я не буду вас зараз закликати до вивчення релігії чи 
церковних канонів, бо це справа інтимна, суто особиста, але ширше 
розкриття перед дітьми змісту хоча б кількох БОЖИХ ЗАПОВІДЕЙ, думаю, 
потрібне. І ставлю великий знак оклику!! 

Сонце повернуло на весну, попереду нас чекає світле свято ВЕЛИКОДНЯ. 
Христос чи Бог заповідав ЛЮБОВ, яка всіх прощає і всіх співчуває, яка благо 
ближнього цінує за власне і готова віддати за нього життя. А тому пропоную 
нам взяти на допомогу БОЖІ ЗАПОВІДІ ПРО ЛЮБОВ: 

«Люби батька твого і матір твою – і буде тобі добре» 
«Люби ближнього свого як себе самого». 

Все в житті починається з ЛЮБОВІ. Як окраса серця ЛЮБОВ завжди 
вважалася найвищою окрасою людини. 

Тому наше завдання – навчити дитину сприймати з любов’ю весь 
навколишній світ – все, що побачать її очі, все, що почують її вуха, до чого 
доторкнуться її рученята. 

Це слід починати робити з того моменту, коли ще дитина у лоні матері. 
Тому нам слід вчити молодих матерів ЛЮБОВІ: не забувати сказати 
малюкові, як вони його люблять, чекають, які надії на нього покладають. Ще 
найкращим рецептом виховання любові до ближнього є їхня зразкова 
поведінка у ставленні до людей. Якщо батьки, близьке родинне оточення 
живуть за законами МИЛОСЕРДЯ, ДОБРА, вміють радіти чужому щастю, 
співчувають чужому горю, то й дитина змалку буде підпорядковувати себе 
БОЖИМ ЗАКОНАМ ЛЮБВІ. 

Дозвольте коротко підсумувати нашу з вами творчу бесіду. Дуже 
приємно, шановні колеги, що у нас сьогодні вийшла цікава, жвава дискусія на 
таку, я б сказала, не просту тему. Та я особисто не сумніваюся, що питання, 
підняті нами сьогодні, знайдуть своє місце, відображення в практичній роботі 
нашого колективу. 

Пройде деякий час і дадуть вони позитивні результати. Якщо ми цю 
сумнозвісну статистику змінимо хоча б на два чи один відсоток – значить 
наша робота була не марною. 

Всім дякую, бажаю успіхів у роботі. Найголовніше, щоб ми були не 
байдужими, бо, як сказала С. Русова: «все ми кудись «поспішаємо», все нам 
ніколи …» 

Вона закликала боротися з байдужістю і до цього привчати наших дітей – 
це буде найкраще моральне виховання. 

 
Останкіна О. В., практичний психолог 

Я, як психолог, вважаю, що для вихователя у дітей дошкільного віку 
морально-естетичних почуттів та духовних цінностей, необхідні такі 

психолого-педагогічні умови: 
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1) Встановлення з кожною дитиною теплих взаємин у доброзичливе 
ставлення, до малюка, постійна увага до нього, бо С.Русова стверджувала, що 
«все виховання будується на пошані до особи дитини». 

2) Наступною умовою створення позитивного психолого-
педагогічного клімату між дітьми і вихователем, використання всіх видів 
дитячої діяльності (ігрової, навчальної, побутової, трудової) у поєднанні їхніх 
виховних можливостей. 

Керуючись будь-якою діяльністю, слід врахувати моральний досвід 
набутий дитиною в інших видах. 

Третя умова передбачає співпрацю дитячого садка і сім’ї у розв’язанні 
морального виховання. 

 
Сухонос В.В., вихователь вищої категорії 

Виховання малюка починається з виховання дорослого, що пізніше стає 
складовою його ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ, до якої входять: 
педагогічні здібності; педагогічна техніка; фахові знання;гуманізм 

Спектр складових педмайстерності неможливе без таких морально-
вольових якостей, як: педагогічна спрямованість; високий рівень знань, 
дидактичні, організаторські, мовленнєві, комунікативні, сугестивні 
здібності; вольові якості; креативність. 

 
Останкіна О.В. 

Я, психолог, застосовую такі методи: 
ПРИВЧАННЯ – це організація планомірного та регулярного виконання 

дітьми певних дій з метою перетворення їх у звичайні форми громадської 
поведінки. 

ВПРАВЛЯННЯ – це багаторазове повторення певних дій, вчинків, але не 
механічне повторення, а свідомий творчий процес. У процесі повторення 
формуються навички, вміння, звички, нові звання, розвиваються здібності. 

І на останок звернемося до літописної історії, де тема морального 
виховання була також актуальною: «ПОВЧАННЯ ВОЛОДИМИРА 
МОНОМАХА» 

 
Кухар О.І. 

А я в роботі з дітьми старшого віку використовую такий метод, як 
ДОРУЧЕННЯ. 

Це сприяє формуванню активності дошкільнят. А щоб доручення мало 
виховну функцію потрібно, щоб: 

- Дошкільнята знали про значення доручення, розуміли важливість і 
необхідність тих справ, які доручає вихователь; 

- Доручення даю відповідно до інтересів, здібностей і можливостей 
кожного вихованця. 

 
Сухонос В.В. 

Я віддаю перевагу методу ПОЯСНЕННЯ, щоб найповніше розкрити: 
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соціальний, моральний, естетичний зміст тих чи інших вимог до дитини, 
вчинків, подій, явищ, допомогти малюку зробити правильні оцінки стосунків 
між людьми. 

 
Вовк Л.О. 

До вашої уваги пропоную звернутися до метода виховання як ПРИКЛАД. 
Дошкільнята надто схильні до наслідування у зв’язку з недостатнім 

життєвим досвідом, їх приваблюють окремі риси характеру іншої людини. У 
повсякденній роботі з дітьми звертаємося до казок, аналізуємо вчинки, 
прагнемо бути схожими на тих людей, які добрі, чесні, справедливі. 

 
Кухар О.І. 

А я, здійснюючи моральне виховання, велику увагу приділяю бесіді. 
Зранку до вечора ми з дітьми говоримо на різні теми, а саме: 

- Естетичну – про красу навколишніх явищ, людських стосунків та 
вчинків 

- Етичну – знайомимося з нормами поведінки людини в суспільстві. 
Цікаво проходять пізнавальні бесіди. Діти з захопленням слухають 

розповіді про історію рідного міста, державу, її символіку. 
Я хочу детальніше зупинитися на мовленнєвих здібностях вихователя. 

Саме Софія Федорівна Русова приділяє велике значення цій якості 
вихователя «як могутньому засобу загального розвитку дитини, як джерелу 
неповторного національного світобачення» 

Кожен з нас має більше працювати над собою, над своїм мовним 
етикетом, моральними якостями. Чим більше дитина буде чути з вуст 
вихователя правильного мовного етикету, тим вона швидше й краще буде 
спілкуватися зі своїми ровесниками. Я пропоную, давайте з вами, колеги, 
частіше звертатися один до одного на ВИ, не забуваймо вибачитися один 
перед одним за допущену якусь недоречність, частіше посміхатися один 
одному, уміймо помовчати, коли це необхідно. 

 
Сухонос В.В. 

Мені здається, що проблема формування морально-етичних і духовних 
цінностей вирішується дещо однобоко, без вникання в її суть. А суть її 
лежить в ЕКОЛОГІЇ ДУШІ ДІТЕЙ, в чистоті почуттів, помислів, порядності, 
любові до ближнього, в християнській морально-етичній культурі, яку, я 
вважаю, слід доносити до дітей з дошкільного віку, коли душі дітей відкриті 
на ДОБРО. 

На це неодноразово вказували видатні зарубіжні та вітчизняні педагоги-
класики Я.А.Коменський, І.Песталоцці. К.Ушинський, С.Русова та інші. 

 
Завора Л.М. 

Тим більше,що ми живемо в такий час, коли все ширше і ширше в наш 
побут впроваджуються старі звичаї та обряди українського народу. Це 
святкування святого Миколая, Масляної, Івана Купала, Стрітення. 
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На державному рівні визнані і вважаються вихідними, неробочими днями 
Різдво Христове, Трійця, Великдень. 

Діти часто нам задають запитання відносно того чи іншого свята. 
Як нам, вихователям, ставитися до цього? 
Чи підтримувати розмову про ці свята? 
На мою думку,так. Ми повинні в доступній формі пояснити дітям 

походження свята, як його відзначали раніше їхні прабабусі, прадідусі і як 
святкують його в даний час їхні батьки та члени родини. 

Щоб належним чином провести цю роботу нам, вихователям, слід самим 
добре вивчити традиції того чи іншого свята. Наше слово повинне бути 
повчальним. Ми повинні бути разом з дітьми, радіти з ними всім святам, 
незалежно від того, віруючі вони чи ні,і розцінювати це як гарну традицію. 

Звичайно, в даному напрямку ми повинні працювати спільно з батьками, 
радитися з ними. 

Видатний педагог-практик С.Ф.Русова зазначала, що"Найдорожчий скарб 
нашого народу - ДІТИ. Розум дитини - то багаття, до якого ми маємо лише 
підкладати дрова. А горітиме воно вже своїм вогнем". 

 
Вовк Л.О. 

Хоча держава і визнає свята, і надає вихідні дні для святкування, проте, 
виховання духовної сфери дитини і досі не стало центральною ланкою 
освітнього процесу в ДНЗ: 

- не визначено педагогічні умови, засоби, методи; 
- не уточнений сутнісний зміст процесу формування духовної культури 

дошкільника. 
У жодній програмі не йдеться про виховання духовної сфери на 

християнській моралі. 
У дошкільній педагогіці проблему формування духовної культури 

дошкільників мало розкрито.  
Але не можна сказати, що це питання не розглядається. Є праці таких 

науковців, як Богуш А.М.,К.Крутій, Н.Химич і вони друкуються у виданнях 
"Дитячий садок", "Дошкільне виховання". 

 
Сухонос В.В. 

Так, можна навести приклади друкування значної кількості матеріалів у 
наших періодичних виданнях: журналах "Дошкільне виховання", "Палітра 
педагога","Розкажи онуку",газеті "Дитячий садок" та інших, у яких 
пропонуються на допомогу вихователям розробки свят, занять, бесід, 
методичних рекомендацій. 

Я вважаю, ми мусимо не відштовхувати від себе цю проблему, а 
сприйняти її. Ось візьмемо хоча б сьогоднішнє заняття в молодшій групі, яке 
всі присутні мали змогу бачити. 

Незадовго до його проведення, з метою ближчого знайомства з родинами, 
сім"ями наших вихованців, дітям було запропоновано принести родинні 
фотографії і зробити з них виставку. І що ж ми отримали? Малюки з 



 

 72

величезним задоволенням розповідали про своїх рідних, як вони з ними 
працюють, відпочивають, святкують...Особливе враження справили як на 
дітей, так і на нас, дорослих, ті фото, які були пов’язані із святкуванням 
традиційних християнських свят: Великодня, коли малюки разом із 
дорослими несли до церкви пасочки, крашанки,коли освячували вербові 
гілочки, коли в церкві відбувалось таїнство хрещення діток, коли святкували 
Івана Купала. Були навіть такі фото, коли відвідували в поминальні дні 
рідних на кладовищі. 

Я гадаю, що якраз ці моменти з кожним днем все більше входять у наше 
життя і не повинні обминати дитячі душі.Тому я пропоную частіше 
проводити не лише традиційні свята дитячих садків, а й ті, які пов’язані з 
християнськими звичаями, обрядами, бо вони допоможуть дітям краще 
засвоїти і пізнати ДОБРОТУ І ПОВАГУ до нашого минулого, без якого не 
може бути майбутнього. 

 
Ляш Л.П. 

Я повністю підтримую Віру Василівну в цьому питанні. Ми не маємо 
права нав’язувати дитині та її родині свого відношення до релігії, 
духовності,але й не можемо залишати поза увагою той факт, що в наш час 
майже кожна родина відмічає релігійні свята. 

Ось, наприклад, свято Миколая. З якою радістю діти розповідають про 
подарунки, які їм "приніс" святий Миколай! Як можна не підтримувати їх 
радість, не порадіти разом з ними. Тим більше, що це свято має велике і 
виховне значення. Воно спонукає дітей до слухняності,до усвідомлення того, 
що подарунок треба заслужити. Прикладів можна навести багато.  

Що цікаво дітям,не повинно проходити повз нашу увагу, тим більше, як 
сказали мої колеги, народні традиції сприяють розвитку моральної та 
духовної чистоти, чого нам зараз так не вистачає. 

Софія Русова говорила: "Діти переймають усе, в чому бачать якийсь 
інтерес, переймають добре і зле, красне й іншого разу бридке. Через те й 
треба, щоб вони в усьому оточенні бачили якнайбільше добра і краси". 

З цією метою родинне виховання є найкращим, бо в його основі лежить 
любов матері. 

Робота з батьками - відповідальна справа, до того ж вона є суто 
особистою, а тому треба дуже бережно проводити просвітницьку роботу 
серед батьків. Без батьків нам не навчити і не виховати дитину. 

Я особисто сприймаю участь батьків у виховному процесі як допомогу, 
тому вважаю, що нам треба посилити співпрацю з батьками, підтримати 
інтерес до традицій нашого народу. 

У своїй групі на свята ми поповнюємо ширми, папки-пересувки новим 
матеріалом стосовно того, як святкуються християнські свята в нашій країні. 
Матеріал підшукуємо цікавий,доступний. Але цього не достатньо.Я 
пропоную ще більше уваги приділяти цьому питанню під час бесід з 
батьками, групових та індивідуальних консультацій,враховувати їхню думку. 
Можна висвітлювати цей матеріал на групових або загальних батьківських 
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зборах, не залишати поза увагою родинні саята, проводити розваги з дітьми 
та батьками, приурочуючи їх до християнських свят. Можна, навіть, замість 
якоїсь лекції показати відеофільм на відповідну тематику. 

Є багато засобів для встановлення педагогічної взаємодії з батьками. 
Наша мета - активне залучення батьків до навчально-виховного процесу. А 
принцип співпраці садочка і сім’ї – це поєднання сімейного і суспільного 
виховання в єдину ланку, яка спрямована на реалізацію однієї мети - 
всебічного, гармонійного розвитку особистості, особистості духовної, 
морально здорової. 

 
Вовк Л.О. 

Я хочу звернутися до народної педагогіки, підтримати думку 
попереднього виступу Любов Павлівни. Наголосити хочу на серцевину її, а 
саме, родинне виховання, бо тут криється криниця людських почуттів. Саме 
тут народжується повага і поглиблюється любов до батька й матері, роду і 
народу, історії і культури. 

Народна педагогіка широко розглядає виховання дитини на народному 
грунті, звертає увагу на делікатні методи. І все це виховання побудоване на 
людяності, шляхетності, доброзичливості. Через власний приклад батька діти 
отримують перші життєві досвіди, батько для дитини - це перший взірець, 
який має норми моралі, багатство духу. Наслідуючи батька і матір, дитина 
засвоює сімейні традиції, цінності, стосунки, оцінки.Недарма в народі про 
дітей судили по батьках. 

Очевидно, є педагогічна істина: ніщо так глибоко не переконує, як 
особистий приклад батьків та стиль взаємин між членами родини. 

Тож я пропоную активніше залучати батьків до педагогічного процесу. Бо 
з участю батьків заняття проходять цікавіше. Та і самі батьки навчаються 
бути витриманими, чуйними. Педагоги навчатимуть батьків і дітей народної 
мудрості, підводитимуть до звичаїв і обрядів, які стосуються виховання сім"ї, 
родини. 

 
Методичні рекомендації педагогічним працівникам 

щодо здійснення завдань морально–етичного виховання  
Дошкільне дитинство – це унікальний вік, через що дитина до семи років 

у народній педагогіці шанувалася і обожнювалася як невинна душа, чисте 
дзеркало незамуленої мудрості, закладеної в ній від природи. 

Саме в цей період, закладаючи грунт майбутньої особистості, маємо сіяти 
в душі кожної дитини зерна високої духовності, які у майбутньому стануть 
рясним урожаєм. 

Дитина прагне бути щасливою. Вона нетерпляча. Щастя їй потрібне уже 
сьогодні, зараз. А тому головною метою дошкільної освіти на сучасному 
етапі є створення сприятливих умов.  

• для особистісного ставлення та творчої саморегуляції кожної дитини,  
• для формування її життєвої компетенції, 
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• для розвитку ціннісного ставлення до світу Природи, Культури, 
Духовності, Людей, Самої Себе, 

• для підготовки до практичного життя. 
Враховуючи вищесказане 

Рекомендуємо: 
1) вихователям, психологам, всім хто причетний до виховання дітей, 

широко впроваджувати у роботі з дітьми положення видатного педагога С.Ф. 
Русової, як основоположника гуманістичної та демократичної педагогіки; 

2) опрацювати літературу під редакцією А.М. Богуш, Л.В.Кульської, 
І.Т.Яцків, Н.Є Химич, які несуть шанування основ християнської культури та 
акцентують увагу з питань духовно-культурного виховання дітей; 

3) модернізувати форми роботи з батьками з питань морально - етичного 
виховання шляхом педагогізації родин через: 

• консультативно–рекомендаційну роботу (нетрадиційні батьківські збори, 
консультації, практикуми), 

• лекційно-просвітницьку роботу (лекції, всеобучі, педагогічні читання, 
використовуючи перегляд відеофільмів), 

• діяльність по залученню батьків до освітнього процесу (участь у 
підготовці і проведенні свят, розваг, занять, екскурсій та ін.) 

4) пробуджувати етичні почуття у дітей через єднання з природою, як 
живим організмом, розвивати почуттєвознавство, виховувати любов до мами, 
жінки, природи, рідного краю; 

5) вкласти в душі дітей кращі людські почуття, проводячи роботу під 
рубрикою «Уроки моральності та духовності дітям» через: 

• виховні технології (уроки добра і краси, роботу з етичними казками, 
подорожі до країни Милосердя), 

• психотехнології та гімнастику почуттів («Жива вода», «Серце на 
долоні», «Тепло рук Друзів»), 

• через ігрові технології «Квітка доброти», «Дзвіночки совісті», 
«Промінчики людяності», 

• ситуації морального вибуху (порівняльні, оцінювальні, проблемні), 
• складання родового дерева, розгляд сімейних фотографій, документів, 

листів та інших сімейних реліквій, 
• діагностичні методики малюнок «Моя сім’я», театралізовані вправи 

«Прихід у гості» інсценування казок різних життєвих ситуацій, 
• знайомство з традиціями, звичаями, обрядами українського народу, 
• трудову діяльність, 
• використання народного фольклору (загадок, прислів’їв …), 

художньо-мовну творчість дітей (придумування ними розповідей, казок, 
віршів). 
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МОРАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНЯТ ЧЕРЕЗ ЛІТЕРАТУРНУ 
СПАДЩИНУ В.СУХОМЛИНСЬКОГО 

(досвід педагогічного колективу Лутовинівського ясла–садка «Ромашка» 
Козельщанського району) 

 
Педагогічний колектив Лутовинівського ясел–садка «Ромашка» 

(завідуюча Ляшок В.В.) широко використовує літературну спадщину В. 
Сухомлинського для дітей, плекаючи духовність, душевність, моральність 
своїх вихованців та у спілкуванні з родиною. 

Казковий світ Василя Сухомлинського в ДНЗ «Ромашка» це невичерпне 
джерело: 

- розвитку соціально – емоційної сфери дітей;  
- розвитку особистих якостей, які зумовлюють моральну поведінку, 

формування якостей, які необхідні для спілкування, оволодіння уміннями 
встановлювати контакти при спілкуванні; 

- створення атмосфери радості, «як джерела оптимістичної впевненості 
дитини в своїх силах», без чого «неможливе розкриття природних 
схильностей, здібностей, обдарувань». 

- навчання дітей емоційно–естетично сприймати навколишній світ, 
сприяння розвитку дитячої уяви та фантазії; 

- пробудження вміння бачити, захоплюватись і цінувати прекрасне у 
всьому: природі, творах мистецтва; 

- утвердження духовних, національних почуттів, адже «розум людини, 
що формується, вбирає в себе ідеологію і психіку народу, його 
переконання, традиції, інтелектуальну, моральну, естетичну культуру»; 

- заохочення дітей до складання казок, віршів, оповідань; 
- формування випередженого бачення позитивного або негативного 

наслідку вчинку, засвоєння правил поведінки у конкретній життєвій 
ситуації; 

 
1.  
"Лялька під дощем" 
 
Правило:  
Всі сили віддай, а друга з біди виручай. 

 
2.  
"Півень і Сонце" 
 
Правило:  
Не хвали себе, хай люди тебе похвалять. 
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3.  
"Тільки живий красивий" 
 
Правило:  
Не лови метелика – він квітка неба, хай 
живе собі. 

4.  
"Золотий гребінець"  
 
Правило:  
Нехай людина добро приносить, бо світ 
навколо любові просить. 
 

 
5.  
"Щоб метелик не наколовся" 
 
Правило:  
Дерева в садочку не ламай! Комашку 
маленьку не ображай. 
 

6.  
"Петрик, собака і кошеня" 
 
Правило:  
Тваринку маленьку не ображай, дай їй 
поїсти і захищай. 
 

 
7. 
"Як білка Дятла урятувала" 
 
Правило:  
Добре серце за чужу біду болить. 
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8.  
"Дуб - велетень" 
 
Правило: В лісі вогнище не пали, а почав - 
загаси. 

 
9. "Могутній Дуб і Кабан" 
 
Правило:  
Дерева усі шануйте. Не ламайте і не 
псуйте. 
 

 
10. "Зайчик і горобина" 
 
Правило:  
Щоб нам добре всім було, 
Несіть в душі своїй тепло. 
І знайте істину просту –  
Несіть у серці доброту. 
 

 
11. "Сонце і Сонечко" 
 
Правило:  
У лиху годину пізнаєш вірну людину. 
 

12. "Хай я буду ваша - бабусю" 
 
Правило: 
Майте в серці доброту, а не злість і 
чорноту. 
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13. "По волосинці" 
 
Правило:  
Маленька праця краща за велике 
неробство. 
 

 
14."Як хлопці мед поїли" 
 
Правило:  
Не соромитися говорити правду, бо у 
правді – сила! 
 

15. "Хризантема і цибулина" 
 
Правило:  
Пам'ятайте, що тільки добрим серцям краса 
відкривається. 
 

16. "Фіалка і бджілка" 
 
Правило:  
На доброму серці світ тримається. 
 

17. "Подорожник" 
 
Правило:  
Ми всі господарі природи. Тож збережемо 
її ми вроду. 
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18.  
"Бабусин борщ" 
 
Правило:  
Умій сказати, умій і змовчати. 
 

19.  
"Я хочу сказати своє слово"  
 
Правило:  
Будь уважний, бо пропустиш головне.  
 

 
 
 

 
ГУМАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

В ДНЗ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ ГРИГОРІЯ 
ВАЩЕНКА 

(план роботи та матеріали творчої групи вихователів НВК «Первоцвіт») 
 

Писанка Ю.Л., 
керівник творчої групи,  

заступник директора НВК «Первоцвіт» з навчально-виховної роботи 
 

Завдання: 
1. Ознайомити педагогів НВК з біографією, основними педагогічними 

поглядами та спадщиною талановитого педагога, творця української 
національної освітньої і виховної системи, професора Григорія Ващенка. 

2. Вивчати та систематизовувати педагогічний досвід Г.Ващенка з 
питань національно – патріотичного, родинного виховання. 

3. На основі спадщини Г.Ващенка розробляти рекомендації для 
вихователів ДНЗ з питань національно – патріотичного, морального 
виховання, роботи з сім’ями вихованців. 

4. Допомагати слухачам творчої групи перебудовувати педагогічний 
процес з метою подальшої гуманізації його цілей та реформування змісту, 
служіння справі активних, високоосвічених громадян самостійної держави. 
 

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ ТВОРЧОЇ ГРУПИ 
Засідання 1. 

1. Основні завдання роботи творчої групи по вивченню та 
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використанню спадщини Григорія Ващенка в педагогічній діяльності 
педагогів – дошкільників. 

2. Ознайомлення з планом роботи творчої групи. Його корекція та 
схвалення. 

 
Засідання 2. 

Тема: «Григорій Ващенко – наш земляк, талановитий педагог, одна з 
найяскравіших постатей у багатовіковій історії української педагогіки». 

1. Біографія педагога – земляка. Роменський період біографії 
(заступник директора Писанка Ю.Л.) 

2. Практичний перегляд занять у ІІ молодшій групі та середній групі 
(сфера «Я та інші люди). 
 
Засідання 3. 

Тема: «Педагогічна спадщина Ващенка, його погляди на створення 
національної системи освіти в Україні». 

1. Педагогічні погляди Г.Ващенка - праці «Виховний ідеал», «Проект 
системи освіти в самостійній Україні», «Тіловиховання як засіб виховання 
волі і характеру» (заступник директора Писанка Ю.Л.) 

2. Практичний перегляд занять у середній та старшій групах з 
національно – патріотичного виховання (вихователі: Мороз Р.П., Таран 
Л.І.) 

3. Рекомендації педагогам з використання спадщини Г.Ващенка у 
національно – патріотичному вихованні (директор НВК Андросова В.В.) 
 
Засідання 4. 

Тема: «Можливості гуманізації педагогічного процесу в ДНЗ на основі 
використання ідей Г.Ващенка». 

1. Круглий стіл з педагогами по темі засідання (активні форми роботи, 
заступник директора Писанка Ю.Л.) 

2. Ознайомлення з усним журналом з теми попереднього засідання. 
3. Рекомендації з проблеми використання спадщини Г.Ващенка з 

метою гуманізації педагогічного процесу учасникам засідання (директор 
НВК Андронова В.В.) 

План засідання 4 
районної творчої групи на тему: 

«Гуманізація педагогічного процесу в ДНЗ»  
(використання ідей Григорія Ващенка в роботі з дітьми) 

 
Вступне слово до відкриття засідання. Роль спадщини Г. Ващенка в 

патріотичному вихованні дошкільників.  
Неминуща В.Е., методист РМК  

Ознайомлення слухачів з планом підсумкового засідання районної 
творчої групи. 

Андросова В.В., директор НВК «Первоцвіт»  
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ПРАКТИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ФОРМ РОБОТИ З ДІТЬМИ: 
 
1. «Нема в світі нічого найдорожчого ніж родина» (заняття в молодшій 

групі). 
Коломієць Т.В., вихователь-методист НВК «Первоцвіт»  

2. «Україна – рідний край» (заняття в старшій групі) 
Таран Л.І., вихователь-методист НВК «Первоцвіт» 

«Круглий стіл» з використанням активних методів роботи «Каламбур» 
(хронологія біографії та педагогічної спадщини Г.Ващенка). 

Писанка Ю.Л., керівник районної творчої групи,  
заступник директора НВК «Первоцвіт» 

Рекомендації учасників засідання.  
Неминуща В.Е., методист РМК 

 
 
 

НЕМА В СВІТІ НІЧОГО НАЙДОРОЖЧОГО НІЖ РОДИНА 
(інтегроване заняття з дітьми молодшого дошкільного віку) 

 
Коломієць Т.В., 

вихователь НВК «Первоцвіт» м. Гадяча 
 
ПРОГРАМОВИЙ ЗМІСТ:  
Дати дітям первинні уявлення про сім’ю, про тих хто її складає. 
Ознайомити дітей з найпростішими правилами народного етикету, 
взаємини між членами сім’ї. Розвивати почуття поваги до старших членів 
сім’ї, доброзичливість. 
Виховувати любов до найближчих і найрідніших людей – до всіх членів 
сім’ї. 
 
МАТЕРІАЛ: Вірші про сім’ю, сюжетні картинки, альбом «Тварини і їх 
дитинчата», колискові, потішки, запис пісні про Україну. 
 

ХІД ЗАНЯТТЯ 
- Діти, сьогодні ми з вами будемо говорити про тих, людей які вас 

люблять найбільше, які постійно дбають про вас і яких ви теж любите. 
Скажіть мені кого ви найбільше любите? (Маму, тата, бабусю, дідуся, 
сестричку, ратика). 

Вихователь одягає перчатку на руку, де на кожному пальці пришиті виготовлені з 
поролону голівки дитини і дорослих різного віку. Читає вірш і називає членів сім’ї: 

- Оцей пальчик – наш дідусь, 
Оцей пальчик баба, 
Оцей пальчик наш татусь, 
Оцей пальчик – мама, 
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Оцей пальчик – хлопчик наш 
А звуть його Тарас. 
Запам’ятайте діти, що найдорожчі люди – це ваша сім’я: мама, тато, 

дідусь, бабуся, братики і сестри. Всі вони живуть дружно, допомагають 
один одному.  

- Хто ж належить до сім’ї? 
- А тепер послухайте вірш і скажіть про кого він? 
Завжди заспокоїть, завжди погодує  
Без мами на світі завмерло б життя …  
Продовження роду – маленьке дитя.  
- Так, про найдорожчу, любу мамочку. Хто скаже, що мама робить для 

вас і для інших членів сім’ї? (Діти розповідають про маму). 
- Діти, а хто ж допомагає у всьому мамі? Хто виконує найважчу роботу 

в сім’ї? (Тато).  
(Розповіді дітей про тата). 
- А хто розкаже нам віршик про тата? 
Дорогий хороший рідний тату, 
Кращого за тебе не знайти. 
Дорогий, хороший, рідний тату 
Як чудово, що у нас є ти. 

Кажуть, я мала вередувала 
Плакала частенько та дарма  
На руках у тата засипала 
І вночі татусь мороку добру мав. 

Вихователь:  
До мами біжить зайченятко вухате, 
Є мама в телятка, у ластовенятка 
І навіть маленький жучок шестиногий 
До мами долає далеку дорогу. 
(Розгляд альбому «Тварини та їх дитинчата», гра «Назви маму і дитинча») 
- Всі дитинчата слухають своїх мам. А ось зараз ми побачимо, що 

сталося з неслухняним зайчиком, якого так і прозвали Непослушко. Сіли 
рівненько, дивимося і уважно слухаємо. (Показ лялькового театру) 

В лісовій затишній хатці 
Разом з мамою і татком, 
Проживало Зайченятко 
Що найкращі має вушка 
Звали його – Непослушко! 
А чому його так звали 
Бо чомусь ці милі вушка 
Не тримаються подушки. 
Ще в хатинці усі сплять 
А вони вже норовлять 
Утекти кудись із дому. 

Чи ж йому нема капусти? 
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Чи у мами борщ не тлустий? 
А чи морква не така? 
Чи немає буряка? 

А тим часом Непослушко 
З хати вибіг і у двір 

А із двору скоком в бір. 
Довго в лісі він гуляв 
Доки вечір вже настав. 

 

Зайченя - мале дитятко 
Утомився, зажурився 
Бо без мами опинився 
І заплакав під кущем. 

Зайченя: Мамо, матусю, мені страшно в лісі самому блукати, що я 
накоїв, чому я матусю не слухав?  

Вихователь:  Пробігала по лісі Мишка – норушка. Чує плаче під кущем 
Зайчик - Непослушко. 

Мишка: Пі-пі-пі. Чому ти Зайчику плачеш? 
Зайчик: Мені так самому в лісі страшно без мами. Ніхто мене не 

пригорне, смачною морквинкою не нагодує. Мишко будь-ласка, будь моєю 
мамою. 

Мишка: Вибач, Зайчику, я не можу бути твоєю мамою. Адже мене 
вдома чекають мої дітки – мишенятка, я на вечерю їм зерняток назбирала. 
Побіжу швиденько я додому, до дітей. Вони мене зачекались. 

Вихователь: Знов заплакав Непослушко 
Опустивши довгі вушка. 
Ось прискакала жабка-мама 
Вона комариків полювала. 

Жабка: Ква- ква -ква! Чому ти Зайчику плачеш? 
Зайчик: Мені так самому в лісі страшно без мами. Ніхто мене не 

пригорне, смачною морквинкою не нагодує. Жабко, будь – ласка, удь моєю 
мамою. 

Жабка: Вибач, Зайчику, я не можу бути твоєю мамою, мене вдома 
чекають мої дітки-жабенята. Я їм на вечерю комариків вполювала. 
Поскакаю швиденько я додому до діток. Вони мене зачекались. 

Вихователь: Знову плаче Непослушко 
Опустивши довгі вушка. 
Ніч надходить, страшно в лісі 
Можна втрапить в зуби Лису. 
А тим часом мама – Зайчиха 
Не їла, не спала 
Зайчика свого неслухняного по лісу шукала. 

Мама – Зайчиха: Зайчику, Непослушку, мій синочку, де ти? 
Зайченя: Матусю, я тут. Вибач мені, я зрозумів, що так неможна 

робити. Ти у мене одна – найкраща, найніжніша. Я тебе дуже люблю, буду 
завжди тебе слухатись, ніколи не буду утікати. 
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Рада мама, вся родина, що знайшлася їх дитина. 
Вихователь: Діти. ось бачите, що може трапитись, коли діти 

неслухняні. А ви своїх мам слухаєтесь? (бесіда по ОБЖД) 
 
Гра–фізкультхвилинка «Зберемо букет для матусі». Потрібно зібрати 

різнокольорові квіти і поставити у відповідного кольору вазу (сині, жовті, червоні). 
 
Вихователь: Діти, найстарші члени сім’ї – це бабуся і дідусь. Вони 

знають багато цікавих казок, пригод і розповідають їх вам. Вони дуже 
люблять гратися з вами, гуляти. Діти, давайте пограємося з вами в гру, в 
яку гралися ваші бабусі й дідусі, коли ще були маленькими дітками. (Гра 
«Кую, кую чобіток»). 

- Діти, ви повинні бути слухняними, уважними до дідуся і бабусі та 
допомагати їм, як можете. Бабуся та дідусь – це батьки вашої мами та 
вашого тата, а ви для них – онуки. У кого є бабуся та дідусь? (Розповіді). 

- А хто знає віршик про дідуся та бабусю. 
Я вітаю свого діда і таке йому скажу 

«Із тобою я дружу. 
Ти хороший, ти ласкавий, 

Ти привітний, гарний, славний 
Будь здоровим, не хворій 
Дідусенько рідний мій». 
А бабуся старенька 

Любим гостям раденька 
Любих гостей вітає 

Хлібом – медом приймає. 
Вихователь:  Ваші мами і бабусі завжди піклуються про дітей. І діти 

дуже вдячні їм. 
Спасибі вам, рідні, за усмішки ваші, 
За ночі недоспані, зварені каші, 

За руки невтомні, що нас доглядали 
За те, що пісень колискових співали. 

(Діти, пригадують колискові пісні, потішки, забавлянки). 
Вихователь: Діти, ми поговорили про сім’ю, про те, хто входить до 

складу сім»ї, про те, як члени сім»ї ставляться один до одного. Мати 
навчає дітей любити рідних і шанувати старших. А також вона вчить їх 
любити ще одну матір – Україну – неньку. (Звучить пісня про Україну). 
 

Україна – рідний край 
(тематично-інтегроване заняття з дітьми старшого дошкільного віку)  

 
Мета: Закріплювати та розширювати знання дітей про свій рідний край – 
Україну. Формувати почуття любові до рідної землі, гордості за неї. 
Виховувати у дітей любов до рідної мови. 
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Матеріал: Карта України, розрізна азбука, лікарські рослини, насіння 
вівса, пшениці, репродукції картин міст України. 
 

Хід заняття 
Дитина: Край, де ми народились, 

Де ростем, живимо 
Батьківщиною ніжно 
Із любов’ю зовемо. 
Рідний край, рідний край 
Ти, Вкраїна наша 
Різні в світі землі є 
Але ти найкраща! 

Вихователь: Україна! Скільки глибини в цьому співучому слові. 
Україна – золота і чарівна сторона. У цьому слові є щось святе.  
Земля рясно уквітчана квітами, зеленню закосичена батьківська хата, сині 
очі озер, безмежні степи і ліси, зелені долини і луки – все це наша Україна. 
Що таке Україна давайте скажемо словами вірша, який ви знаєте. 
Дитина: Україна – рідний край, 

 Поле, річка, зелен гай, 
 Любо стежкою іти, 
 Тут живемо я і ти. 

Вихователь: То як називається наша Батьківщина? 
Якими красивими словами можна сказати про Україну? 
Д/гра „Підбери слово”. (Діти називають слова „неозора, велика, вільна, 
багата, щаслива, найкраща, рідна” і викладають промінчик сонечку). 
Вихователь: Слово „Україна” дороге для кожної людини, яка живе в  
Україна, і ми всі вимовляємо його з гордістю і любов’ю. Хто ти дівчинко 
маленька? 
Дівчинка: Я – україночка від роду, 

Землі цієї я краплинка. 
Я доня рідного народу, 
Його дитина – українка. 

Вихователь: Хто ти хлопчику маленький? 
Хлопчик: Українець я маленький 

Україна – край рідненький, 
Вірний син свого роду 
Українського народу. 

Діти: Я – українка 
Ти – українець 
Ми всі українці! 

Вихователь: Діти подивіться на карту України. Усе що зображено на 
карті, зменшено в багато разів. Насправді Україна – досить велика 
держава. Видно зелені лани, ліси. 
Дитина: А що там за лісом? 
Вихователь: Поля, села. А там знову ліс. 
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Дитина: А за тим лісом – що там? 
Вихователь: Дніпро. Велика наша річка Дніпро. 
Дитина: А за Дніпром що? 
Вихователь: Знову поля, ліси, річки, гори, моря, села. А там он і село де 
живе наша бабуся. Давайте поїдемо до неї в гості. Мандруватимемо пішки, 
як мандрували наші діди-прадіди. Згодні? А в дорогу з собою візьмемо 
віршики, прислів’я, приказки, колисанки, загадки, ігри.Нумо, рушаймо! 
(Діти йдуть, назустріч їм вовк). 
Вовчик: Не пущу, не пущу діток за грибами... 
Вихователь: Ой, і справді Вовчик! Давайте попросимо його, нехай 
пропустить нас. 
Діти: Пропусти нас, Вовчику! Ми не по гриби йдемо, ми подорожуємо 
Україною, йдемо в гості до бабусі. 
Вовчик: Гаразд, пропущу. Але спочатку дайте відповідь на моє запитання: 

- Якою мовою ми розмовляємо? 
Вихователь: Якими словами можна сказати про мову? Яка українська 
мова?  
Гра „Підбери слово” (ІІ част.) (ніжна, лагідна, чиста, солов’їна,  
медова, чарівна, співуча). 
Вихователь: Наша чудова й співуча українська мова існує вже багато 
тисячоліть і тісно пов’язана з історією народу. 
Дитина: Наша мова калинова 

І ласкава і медова, 
І багата і не бідна, 
От, що мова наша рідна. 

Вихователь: Мова для українця – це сила його і відвага. Душа в людини 
оживає від почутого рідного слова. Ми гордимося тим, що розмовляємо 
мовою своїх дідів, прадідів.Любов до рідного слова плекається у дитини в 
родині ще з малку, коли вона чує ніжну мамину колискову пісню. 
Дитина: Рідна мова, рідна мова 

Що в єдине нас злива 
Перші матері слова, 
Ніжна пісня колискова. 

Дівчинка (колисає ляльку і співає колискову пісню). 
- Люлі – люлі – люлі, 
Налетіли гулі. 
Сіли на воротях 
В червоних чоботях. 
А воротця скрип – скрип 
Наша доня спить – спить. 
А – а- а –а –а –а-а –а –а. 

Вихователь: Український народ любить і шанує свою мову, рідне слово. 
Про неї і прислів’я складає: 

- „Наша мова калинова”; 
- „Добрі слова лікують, а погані вбивають”; 
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- „Слово не горобець – вилетить не впіймаєш”. 
Вовчик: Молодці діти. Пропущу вас мандруйте далі. 
Вихователь: З віршами, колисками, пригодами ми й не помітили, як 
підійшли до села, де живе наша бабуся. Онде видніється її українська хата, 
вся розписана квітами, вкрита соломою. Біля хати ростуть мальви та 
жоржини – за хатою красується соняшник. А от і сама бабуся. 
Привітайтеся з нею. 
Діти: Добрий день, бабусю! 
Бабуся: Добрий день, діточки мої милі! А куди це ви йдете? 
Діти: Ми вивчаємо свій рідний край, подорожуємо по Україна і завітали до 
вас. 
Бабуся: То сядьте, відпочиньте трохи. 
Діти: Дякуємо. А що це ви робите? 
Бабуся: Я переглядаю цілющі рослини. Пам’ятаєте, ми збирали їх з вами. 
А – ну, пригадайте – що це? 
Діти: - Звіробій – лікує різні хвороби. 

Липовий цвіт – від кашлю. 
Сунички – від застуди. 
М’ята – від болю в животі. 

Бабуся: Все це росте в моєму садку, біля моєї хати. 
Вихователь: А ще в бабусиному садку ростуть смачні ягоди (калина, 
малина, смородина). Вони також є в бабусиному кошику. Їх можна їсти 
свіжими, і можна варити варення. Вони також мають лікувальні 
властивості. Діти, викладіть із карточок – літер, що в цьому кошику, їхні 
назви і прочитайте. (Смородина, калина, малина, липа). 
Вихователь: Калина – Україна невід’ємні. В народі кажуть: без верби й 
калини нема України. А ще на Україні ростуть волошки й маки, 
соняшники. Він є символом сонця. Він теж росте у бабусі на городі. 
Бабуся: Ви мабуть втомилися, давайте відпочинемо і пограємо в 
українську гру „Мак”. 

 
Гра 
Діти стають у коло. В центрі хлопчик. Навколо нього ходять і  співають: 
 Ой на горі мак, 
 Під горою так, 
 Маки ж мої, маківочки, 
 Золотії голівочки, 
 Станьте ви так, 
 Як на горі мак. 
 
Всі разом: Чи поспів мак? 

- Ще тільки орю! – (говорить хлопчик і показує, як це робиться і всі). 
Знову повторюється заспів і: 
- Ще тільки сію; 
- Ще тільки заволочую; 
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- Ще тільки прополюю; 
- Ще тільки поливаю. 

Нарешті каже: - Поспів! (Тоді всі удають, що зривають мак, вибивають і їдять). 
Вихователь: - А хто там шкребеться у двері? Ой, та це Киця! Де ж вона  
була? 

- Де ти, киценько, була? 
Киця: - На току, аж край села. 

- Що ти, кицю, там робила? 
- Хвостом жито молотила. 
- А може, то був овес? 
- Ні, овес молотив пес. 

Бабуся: - Ось бачите, діти, киця знає, яке жито, а який овес. А ви знаєте?  
Навіть де овес, а де жито. 
Вихователь: - Вибачте, бабуся, забарилися ми у вас. Підемо вже. 
Бабуся: - А куди ж ви підете? 
Вихователь: - Маленькі наші ноги. 

Та знають свою путь 
Вивчати Україну 
Свій рідний край ідуть. 
Ішли ми ішли 
Гайок перейшли, 
До бабусі в село зайшли 
І далі пішли. 
І на гірку зійшли. 

(Показує виставлену виставку фотографій міст України). 
Вихователь: - А з цієї гори, як на долоні видно всю Україну. 

- Які міста ви знаєте? 
- Як називається столиця України? 

Розкажіть вірш про Київ. 
Дитина: - Красиве місто на Дніпрі 

Іздавна люблять люди 
У нім із давньої пори 
Цвітуть каштани всюди. 
Це місто древнє й молоде 
Нема такого більш ніде, 
І героїчне і красиве 
Столиця України – Київ. 

Вихователь: - Що таке Україна? Знову скажемо про неї поетичним 
словом. 

Україна – це ліс і гори, 
Це безмежне пшеничне поле, 
Це міста великі і села 
Пісня ніжна, сумна і весела. 

Вихователь: А як багато пісень співали й співають в Україні! Про що 
вони, давайте пригадаємо: 
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- Про що виспівує струмок? 
  Про сонце золоте. 
  Про що співає колосок? 
  Про те що він росте. 
  Про що виспівує земля? 
  Про неба синь і шир. 
  Про що співаєм ти і я? 
  Про щастя і про мир. 
Вихователь: - Ось і підходить до кінця наша мандрівка. Про те, що ви 
сьогодні бачили, уявляли намалюєте, коли повернетесь додому. 

- То що ви намалюєте? 
Дитина: Намалюю тата, намалюю маму, 
 Далі наш садочок, а в садочку – хата. 

Намалюю квіти – мальви та жоржини, 
І, як сонце сходить, соняшник за тином. 

Вихователь: Це і буде наша рідна Україна! Наша рідна Україна – наша 
рідна мати. А ми всі її діти. Вам треба дуже постаратися, щоб стати 
гідними її синами й доньками, продовжувачами справи батьків і дідів, щоб 
зміцнювати свою державу, робити її ще кращою, прославляти її славу 
успіхами в праці та навчанні. Діти любіть свою Батьківщину. 
 

«Круглий стіл» 
Учасники засідання діляться на 3 групи. Роздаються завдання на 

картках для обговорення в групах. Приймається колегіально рішення і 
висвітлюється одним педагогом. 

Завдання № 1 
Кожна група отримала нотатки головних періодів біографії Григорія 

Ващенка. Давайте разом створимо коротенький біографічний нарис 
педагога.  

Завдання № 2 
Які напрямки виховання у поглядах Ващенка є пріоритетними? 

(громадянське: національно-патріотичне, моральне) на основі 
християнської моралі. 

Завдання № 3 
Проведемо рефлексію нашого коротенького заняття. Пригадайте та 

назвіть основні педагогічні погляди Г.Ващенка щодо виховання 
підростаючого покоління. 

1. Всяке виховання прагне до ідеалу людини, що належить своєму 
народу повинно бути національним. 

2. Головне завдання освіти в Україні – плекання високоосвічених, 
моральних патріотів, громадян самостійної держави (це є передумовою 
створення сильної держави). 

3. Високо цінує людську та національну гідність. 
4. Велика роль у вихованні належить родині, як першим вихователям, в 

якій мають бути єдині підходи до виховання. 
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5. Значна роль у вихованні – соціалізації (обов’язкова умова - 
товариство інших дітей, наявність єдиного впливу всіх чинників: родини, 
товариства, суспільства). 

6. Виховання обов’язково повинно поєднуватися із самовихованням. 
7. Важливу роль у гармонійному розвитку особистості належить тіло 

вихованню. 
 

Нотатки головних періодів біографії Г. Ващенка 
В історії української педагогіки є ще багато імен незаслужено забутих, 

замовчуваних. Нині вони повертаються до свого народу, збагачуючи 
педагогічну науку і культуру своєю творчістю. До них належить і 
професор Григорій Ващенко. В жодній енциклопедії чи словнику, які 
виходили в колишньому СРСР, його ім’я не згадувалося. Лише після 
проголошення у 1991 році незалежності України, твори видатного педагога 
почали повертатися на Батьківщину.  

Григорій Ващенко – талановитий педагог і психолог, творець 
української національної освітньої і виховної системи, автор ґрунтовних 
праць з педагогіки, психології, соціології. Його перу належать такі праці: 
«Загальні методи навчання», «Виховний ідеал», «Проект системи освіти в 
самостійній Україні», «Система навчання», «Засади естетичного 
виховання», «Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру», 
«Організаційні форми навчання», «Соціалізм і індивідуалізм у світлі 
християнства», «Виховання волі і характеру», «Виховання любові до 
Батьківщини», «Виховання пошани до батьків». 

Григорій Ващенко народився 23 квітня 1878 року в с.Богданівка на 
Полтавщині в заможній сім’ї. Закінчив Роменську духовну школу та 
духовну семінарію у Полтаві. У 1903 році закінчив Московську 
Богословську Академію, але священичного сану не прийняв. Учителював в 
Україні, Росії і Грузії, поглиблюючи в той же час свої знання з психології 
та педагогіки. Великий вплив на молодого педагога мали праці відомого 
російського психолога П.Лесгафта, що подав свою власну систему 
виховання характеру в дітей. 

Григорій Ващенко займався і літературною діяльністю. З 1907 до 1911 
року видані три книжки. Літературно-художню творчість Г. Ващенка 
прихильно було оцінено в журналах «Літературно-науковий вісник», 
«Українська хата», в газеті «Рада» (відгуки І.Франка, С.Єфремова, 
О.Пчілки). В 1911 році відійшов від літератури і захопився питаннями 
психології й педагогіки. Вчителював у духовному училищі м. Тульчині. З, 
1913 в Роменському духовному комерційному училищі, в жіночій гімназії 
цього ж міста. 

З початком Лютневої революції 1917 року він проводив велику 
національно-просвітницьку роботу серед населення Полтавщини. Читав 
лекції на курсах учителів у Прилуках, Ромнах, Хоролі. Переживає 
найбільшу радість з приводу проголошення української державності. 
Серпень,1917 – у виступі на Другому Всеукраїнському вчительському 
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з’їзді першим порушив питання про заснування української Академії 
Педагогічних наук. 1917 – призначений викладачем педагогіки і 
психології.З 1918 року – доцентом Полтавського учительського інституту. 
Паралельно до літа 1920 року – директор учительської семінарії на 
Шведській Могилі. 1919 заарештований як український націоналіст. Від 
розстрілу порятований завдяки заступництву, «взятий на поруки». 1921-
1923 – керівник навчального закладу підготовки українських учительських 
кадрів в с.Біликах Кобеляцького повіту. При школі був організований 
драматичний гурток, застосовувалися методи Монтесорі, обладнані 
навчальні кабінети, проводились психологічні досліди, високо поставлене 
трудове навчання. Попри успіх школи на виставці педагогічних закладів, 
Ващенко став жертвою цькувань і змушений був залишати Білики. 1925 – 
комісія присвоює Г. Ващенку звання професора; він стає завідувачем 
кафедри педагогіки Полтавського ІНО. 

У 1928 р. публікує підручник для студентів педвузів «Загальні методи 
навчання». Наприкінці 1933р. був звільнений з роботи як «ворог народу», 
його підручник вилучений органами влади. Лише у 1936 році знайшов 
роботу у Сталінградському учительському інституті. В роки німецької 
окупації перебував у Полтаві, у 1943 р. емігрував з родиною на Захід, 
оселилися у Мюнхені.З кінця 1945 року Г.Ващенко – професор 
Українського Вільного Університету, а з 1950 р. – ректор Української 
Православної Богословсько-педагогічної Академії у Мюнхені. Помер 
Григорій Ващенко 2 травня 1967 року і похований у передмісті Мюнхена. 

Питанням виховання молоді в християнському дусі Ващенко посвятив 
цілий ряд наукових праць, які друкувалися в різних виданнях, а зокрема в 
журналі «Визвольний шлях», що видавався українською видавничою 
спілкою в Лондоні. В Полтавському педагогічному інституті він написав 
наукову працю «Загальні методи навчання», видану в 1928 році, яка 
служила підручником для педагогічних інститутів в Україні. За час 
емігрантського життя вчений здійснив колосальну наукову роботу, 
написав значну кількість наукових праць. 

Високий рівень освіченості Г.Ващенка сприяв тому, що проблеми, які 
він вивчав і розробляв, надзвичайно потрібні нам сьогодні. У 1950 році 
вийшла робота Г.Ващенка «Виховний ідеал», педагог наголошує що 
«освоєною проблемою всякої педагогічної системи є виховний ідеал як 
мета виховання. Виховний ідеал того чи іншого народу залежить від його 
державного устрою, релігії й моралі, від його національних властивостей. 
Виховний ідеал українця він будує на двох головних принципах: 
християнській моралі й українській духовності. Г. Ващенко високо цінує 
людську гідність, а в проекції на народ стає поняттям національної 
гідності. Втрата національної гідності призводить до звиродніння народу, 
який стає для поневолювачів угноєнням. 

Причини нещасного становища українців він бачить передусім у хибах 
їх душі, зазначає, що українцям властивий індивідуалізм. Аналізуючи 
причини властивого українського індивідуалізму, він пише, що їх слід 
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шукати в тому, що ми довгий час не мали держави, перестали жити 
широкими державними ідеями. 

Для Г. Ващенка «хороша людина» не існує лише в моральних вимірах – 
вона конче пов’язується також зі своїми громадянськими й особливо 
національними якостями. Тому провідне завдання освіти і виховання в 
Україні він вбачав у плеканні високоосвічених та глибоко моральних 
патріотів України, громадян самостійної держави. 

У своїх працях Григорій Ващенко підкреслює, що стихійний патріотизм 
є підґрунтям свідомого виховання патріотизму повинно розпочатися з 
перших років життя дитини. І тут велику роль Григорій Ващенко відводить 
родині. Адже наймолодше наше юнацтво починає пізнавати Україну через 
пізнання місцевості, де проживає, всього, що їх оточує. З гордості за 
маленьку батьківщину виростає гордість за велику Батьківщину. 

Йшов лише 1957 рік, а Г. Ващенко жив надією, що незалежна Україна 
буде і складає «Проект системи освіти у самостійній Україні». Великий 
педагог пише, що СССР неминуче розпадається, він попереджав, що коли 
справа прийде до мирного будівництва на Україні, наш народ виявить 
повну непідготованість. Розробляючи проект системи освіти Г.Ващенко 
наголошує, що слід взяти до уваги соціально-політичний устрій її, що 
ймовірно існуватиме в ній, використати досвід минулого і сучасного. 

В основу виховання української молоді професор Г. Ващенко ставить 
загальнолюдські й національні цінності, виплекані народом протягом віків. 
До них належать побудова справедливого ладу, заснованого на плеканні 
любові і краси. Однак, людина як соціальна істота приходить у світ і 
проживає у спільноті, котра має свої особливості, звичаї, свій спосіб життя, 
національний характер. Тому соціальне виховання займало значне місце і 
серед інтересів Г.Ващенка. Початковий етап соціалізації особистості 
відбувається саме в сім’ї. Для забезпечення належної якості родинного 
виховання Григорій Ващенко ставить перед батьками дві основні вимоги: - 
усвідомлення важливості ролі батька і матері як вихователів, - наявність 
єдиних підходів у вихованні. 

Невід’ємною умовою соціалізації є товариство інших дітей. Любов до 
них  поширюється потім на цілу націю. Позитивного впливу у процесі 
соціалізації, на думку Г.Ващенка, можна досягти лише за умови єдності 
виховного впливу родини, школи, товариства та суспільства. 

Всі риси характеру – мужність, рішучість, працездатність не даються 
людині від природи, вони є наслідком наполегливої роботи. 

Григорій Ващенко відомий як видатний педагог – мислитель, психолог, 
політик, але значно менше як теоретик фізичного виховання, як творець 
національної системи тіловиховання. 

Ідеї, погляди, що стосуються фізичного виховання і підтверджені 
історичним досвідом інших народів, Г.Ващенко виклав у книзі 
«Тіловиховання, як засіб виховання волі і характеру». Вона вийшла в 
Мюнхені у 1956 році. 

Завдання тіловиховання полягає не тільки в тому, щоб зміцнити 
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здоров’я, а й сприяти утвердженню духовних сил людини, зокрема 
зміцненню її волі. У тіло вихованні, як і в інших галузях виховання, 
останнє треба поєднувати із самовихованням. Аспекти фізичного 
виховання у педагогічній спадщині Г.Ващенка актуальні для створення 
дієвої систе6ми гармонійного розвитку людини-патріота. 

Професор Г.Ващенко зробив чи не найбільший вклад у справу 
національного виховання української молоді в умовах діаспори. Спадщина 
Г.Ващенка доводить, що він – одна з найяскравіших постатей у 
багатовіковій історії української педагогіки. Глибокий теоретик, напрочуд 
ерудований історик педагогіки, що вільно оперує повнотою набутків не 
тільки вітчизняної, а й зарубіжної педагогічної думки, практик 
педагогічної справи, котрий, виробивши багатий власний педагогічний 
досвід, охоче ділиться ним у своїх працях з читачем. Його наукою 
виховання користуються у вищих наукових закладах світу: Німеччини, 
Голандії, Бельгії, Канади та інших. 

Григорій Ващенко – провідник українського ренесансу в рідній школі. 
Сьогодні його ідеї, повернені на Батьківщину із тривалого забуття, 
знаходять палких прихильників і продовжувачів великої справи. У 1995 
році відбувся установчий Конгрес у Києві, що заснував Всеукраїнське 
педагогічне товариство ім. Г.Ващенка. 

З 1994 року по 2007 рік видано 6 томів його праць: «Виховний ідеал», 
«Загальні методи навчання», «Виховання волі і характеру», «Праці з 
педагогіки і психології», «Хвороби в галузі національної пам'яті». 

Твори Григорія Ващенка з успіхом прислужаться, як глибшому 
пізнанню цієї особистості, так і зміцненню засад української духовності 
національної освіти і виховання в нашій країні. 
 

Підсумок роботи творчої групи. 
Реформування змісту та гуманізації цілей дошкільної освіти України є 

складовою процесу оновлення світових та європейських освітніх систем. 
Очікування суспільства пов’язані сьогодні передусім із формуванням 
життєздатної, гнучкої, свідомої, творчої людини. Опікуватися цією 
проблемою слід починати з дитинства, оскільки саме в цей віковий період 
закладається підґрунтя оптимістичного світобачення, формується 
первинний образ світу й самого себе, базис особистісної культури.  

Велика роль на даному етапі належить, національному, патріотичному, 
громадянському вихованню дошкільників шляхом встановлення і 
підтримки балансу державного, сімейного виховання, сучасного досвіду 
українського народу, його історико-культурних традицій, духовності, 
моралі, ідеології.  

Теоретичні передумови патріотичного виховання громадян закладені у 
працях В.О.Сухомлинського, Г.Ващенка які підкреслювали діяльний 
характер патріотизму, необхідність учити дітей, укати своє місце в житті 
країни. Теоретичні положення, педагогічні висновки, методичні наради, які 
вони розробили, набувають особливої актуальності у світлі становлення 
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сучасного суспільного родинного виховання. В дошкільних навчальних 
закладах рекомендовано: 

1. Посилити роль патріотичного виховання дошкільників, адже це є за 
Григорієм Ващенком найголовнішим завданням освітньо-виховних 
закладів і суспільства. 

2. Звернути особливу увагу на використання друкованого та живого 
слова, зокрема українських народних казок, сторичних бувальщин, легенд, 
народних ігор і свят. 

3. Проводити активну роботу з родинами, тому що родина, сімейний 
уклад мають першорядне значення у формуванні особистості дитини. 

Виховувати любов до рідної домівки, їх домашнього вогнища, 
родинних традицій та звичаїв, зібрати в ДНЗ матеріали про родини і 
вихованців, оформити фотомонтаж про сім’ї дітей: «Улюблені сімейні 
заняття», «В родинному колі». 

 
 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРЕСИВНОЇ СПАДЩИНИ 
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРАКТИКУ РОБОТИ 

ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
(матеріали спеціальної дослідницької групи) 

 
Трансформація суспільства в Україні спрямована на створення відкритої, 

правової, демократичної держави, тому перспективи освітньої діяльності 
пов’язані з гуманізацією, демократизацією, безперервністю навчально-
виховного процесу. Його основою є концепція цілісності особистості дитини, 
єдності індивідуального, національного, інтелектуального, морального 
аспектів у навчанні та вихованні. 

Сьогодні ми вже маємо офіційні документи, які передбачають 
перспективи подальшого розвитку дошкільної освіти, вдосконалення 
педагогічної майстерності. Але все це пов’язане перш за все з гуманізацією 
педагогічної свідомості, гуманізації всього процесу дошкільного життя. Адже 
аналіз і прогнозування довкілля в Україні говорить про те, що потрібно 
створити систему роботи, яка була б спрямована на розвиток самосвідомості 
дитини, її індивідуальності, самобутності, життєвої компетентності. 

Так от саме науково-дидактична система Василя Олександровича 
Сухомлинського, одного з найвідоміших педагогів-гуманістів ХХ ст., 
якнайбільше відповідає вимогам дошкілля на даному етапі розвитку. 

Його життя і діяльність вважають потужним науково-творчим 
потенціалом і гуманістичним подвижництвом, що пройняті безмежним і 
безкорисливим почуттям любові до дітей. 

Не секрет, що декілька років тому українська педагогічна спадщина 
вивчалась фрагментарно, вихоплювалося з системи, наприклад, того ж 
Сухомлинського, не лише те, що не йшло в розріз із загальноприйнятими 
догмами, штампами. 



 

 95

Тому педагогічна громадськість України не досконало знайома з 
дивовижним світом українського просвітителя В.О.Сухомлинського, якого на 
міжнародній конференції в м.Салоніки (Греція 1993 р.) піднесли на рівень 
Сократа і Песталоцці наших часів. Вже один факт багато про що говорить. 

«Що найголовніше було в моєму житті? Без роздумів відповідаю: любов 
до дітей». 

І «… щоб стати справжнім вихователем дітей, треба віддати їм своє 
серце» - у цих, уже крилатих словах Сухомлинського, відображено кредо 
його життя і які мали б стати кредом кожної молодої людини, яка готується 
поступати до педагогічного навчального закладу. 

В.О.Сухомлинський говорить: «Справжнім педагогом може вважати себе 
тільки той, хто в кожному своєму вихованцеві бачить людину в 
майбутньому». А тому раніше, ніж думати про знання, потрібно в дитині 
роздобути людську гідність, непомітно торкнутися найчутливіших куточків 
його душі. Для цього потрібно добре знати своїх вихованців. в цьому нам 
допомагає психолог-педагогічна характеристика на кожну дитину, яка 
ведеться з І молодшої групи і разом з особистою папкою дитини передається 
до 1 класу шестирічок, а потім віддається дитині на пам’ять (без 
характеристики, звичайно). 

В папці знаходяться:  
1. Дерево роду (з фото або без). 
2. Походження прізвища, імені (по можливості). 
3. Найкращі роботи за роки дошкільного закладу. 
4. Перші зошити. 
5. Вдалі, смішні вислови дитини. 
6. Коли, де був переможцем, учасником. 
7. Листок здоров’я. 
8. Психолого - педагогічна характеристика. 
І лише знаючи дитину, її особливості, працюємо з нею і її батьками, в 

чому на кожному кроці допомагає нам багата педагогічна спадщина 
В.О.Сухомлинського. 

Колективно до цієї невичерпної скарбниці ми звернулися, готуючись до 
відзначення 80-річчя з дня народження Василя Олександровича і розпочали 
цю підготовку засіданням педагогічної ради «Екологічна вітальня» в 
листопаді 1997 року. 

Чому саме Екологічна? Це дуже просто пояснюється. Педагогіка 
Сухомлинського охоплює всі грані роботи дошкільного закладу, хоча прямо 
на довкілля він не працював. Але творче переосмислення і застосування ідей 
великого педагога може допомогти при вирішення багатьох проблем у 
сьогоднішньому життя дошкільника. 

Звичайно, можна сперечатися, яка з ідей і тез вченого найважливіша для 
сьогодення – чи про роль сім’ї у вихованні дитини, чи про виховання 
гуманності та любові до природи, чи то про культ матері, чи моральне 
оновлення дитини – цей перелік можна продовжувати. 

В даному випадку ми взяли тезис Сухомлинського: природа – джерело 
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доброти. Вивчення її – це засіб виховання у маленької людини гуманності, 
моральності, сердечності, чуйності та інших загальнолюдських цінностей. 
Лише таким відношенням до природи можна виховати в дитині світлі, добрі 
почуття, виховати таке ставлення до природи, що перетворює знання 
морально-етичних норм і правил на внутрішнє надбання людини. 

От саме тому наша «співпраця» з Сухомлинським й почалася з 
«Екологічної вітальні». На цій педраді було заплановано цілий ряд заходів, 
метою яких було те, щоб ідеї, думки Василя Олександровича увійшли в наше 
життя, адже поділяюча їх більшість є аксіомами педагогіки. 

Найперше ми організували семінар-практикум по ознайомленню з 
педагогічною спадщиною великого українця. 

1998 рік в дошкільному закладі був проголошений роком 
В.О.Сухомлинського і з того часу ми постійно звіряємо нашу практику з його 
ідеями і думками, усвідомлюючи, що наші малята будуть починати 
самостійне життя в складних умовах на зламі століть. І наш труд, творчість, 
старання направлені на те, щоб увійшли вони в майбутнє здоровими, 
добрими, впевненими, людяними, з прагненнями творити, вчитись, 
працювати для блага Вітчизни і свого народу. Адже В.О.Сухомлинський теж 
все своє життя віддав творенню людини майбутнього. 

До речі слід сказати, що педагогічна спадщина мислителя допомагає нам 
в роботі над науково-дидактичною проблемою дошкільного закладу: поять 
років ми працювали над проблемою «Нестандартні форми роботи з 
дошкільниками» і другий рік працюємо над проблемою «Життєва 
компетентність дошкільників – стратегічна мета виховання». Досвід роботи з 
першого питання вивчений і узагальнений метод кабінетом райво і 
рекомендований для впровадження в дошкільних закладах району. 

У Сухомлинського поетичні хвилюючі слова: «Людина стала людиною, 
коли почула шепіт листя, пісню коника, дзюрчання весняного струмка, дзвін 
срібного дзвіночка, жайворонка в літнім небі, шурхіт завірюхи за вікном, 
ласкавий плескіт води і урочисту тишу ночі – почула і затамувала подих, 
слухає сотні і тисячі років цю чудову музику життя». Вони стали епіграфом 
зустрічі дітей, батьків і педагогів старших груп. 

«Зберемо чудову музику життя» - так називається цей захід, сценарій 
якого складено в колективі. Сюди входять: анкета для батьків, виставка – 
опис ігор екологічного спрямування, прослуховування народних прикмет про 
природу, виставка дитячих малюнків, виставка робіт учасників гуртка 
флоромозаїки, читання казок і віршів про природу, написаних дітьми разом з 
батьками. 

З названих форм роботи стає ясним, що ця зустріч має на меті вирішити 
одну з найважливіших проблем сучасності взагалі і педагогіки зокрема – 
виховати людину, яка б відносилась до природи не споживацьки, а чітко 
уяснила, що людина без струмочка, коника, квітки і зеленого дерева не буде 
Людиною. Без допомоги сім’ї робота педагогів у цьому як і в будь-якому 
іншому напрямку, буде малоефективною, тому такі зустрічі стали 
традиційними і проводяться в лютому місяці, бо потребують великої 
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попередньої роботи. 
Взагалі наші вихователі прагнуть, щоб батьки своїм прикладом, досвідом, 

знаннями стояли на позиціях дошкільного закладу – саме це принесе 
неоціненні плоди в майбутньому. Тому ми розпочали випускати газету для 
батьків «Ромашковий світ», в якій висвітлюємо найважливіші аспекти певної 
проблеми. Найпершою була газета з проблеми екологічного виховання 
батьків, а через них – їх дітей. 

У системі Сухомлинського природі як об’єкту пізнання приділяється 
велика увага. Але природа сама собою не виховує. Виховує тільки активна 
взаємодія людини з природою. «Добрі почуття своїм корінням сягають у 
дитинство, а людяність, доброта, лагідність, доброзичливість народжуються у 
процесі, турботах, хвилюваннях про красу навколишнього світу. Ми 
прагнемо, щоб усе життя вихованців було сповнене творінням у світі 
природи» - ця думка теж одна із перлин спадку Сухомлинського. І вона теж 
перекликається з екологічною проблемою, успіх у вирішенні якої належатиме 
дітям, яких ми сьогодні вчимо мити руки і застібати ґудзики.  

В кожній групі є екологічна стежина, подорожуючи по якій, діти роблять 
корисні для природи справи. Але в усіх групах стежина починається з 
ділянки лікарських рослин. 

Вже традиційним став тиждень лікарських рослин теж за сценарієм 
наших вихователів. Наслідок роботи в даному напрямку – діти старших груп 
знають, які лікарські рослини є в нашій місцевості, як і коли їх збирати, як 
готувати, як вживати і при яких захворюваннях. 

Слід згадати той немаловажний фактор, що при спілкуванні з природою в 
будь - якому ракурсі, вихователі ненав’язливо, але постійно нагадують про 
необхідність збереження і збагачення природи, пояснюють, чому з’явилася 
Червона книга, чому потрібно подолати в собі упереджене ставлення до 
деяких представників флори і фауни. 

В педколективі підготовлено розробку хвилинок споглядання і милування 
природою, які проводяться з усіма віковими групами дітей. Цим ми теж 
завдячуємо ознайомленню зі спадщиною Сухомлинського, який запровадив 
уроки серед природи у Павлиській школі. З допомогою хвилинок милування 
ми намагаємося задіяти тонкі механізми впливу на емоційну сферу дитини. в 
кожної групи є куточки краси, проводимо свято осінніх квітів. 

Це своєрідна форма естетично-емоційного контакту дітей з навколишнім 
світом. 

Проведення таких форм роботи відрізняється від звичайних, оскільки 
збагачує дітей не тільки знаннями, скільки емоційно-образним сприйняттям 
природи. Адже наше головне завдання - активізація не інтелектуальної, а 
перш за все, емоційно-чуттєвої сфери дитини. 

І тут не можна не наголосити важливість яскравого емоційного слова 
вихователя. «В руках вихователя слово – такий же могутній засіб, як 
музичний інструмент в руках музиканта, як фарба в руках живописця, як 
різець і модмур в руках скульптора», - говорив Сухомлинський. Саме злиття 
образу, емоції і слова формує у дитини стан духовної готовності до пізнання 
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природи і перетворення її за законами краси.  
Побачене вами підтверджує думку великого педагога про те, що 

«Природа – колиска дитячої думки і треба прагнути, щоб кожна дитина 
пройшла цю школу дитячого мислення. Осмислюючи закономірності 
природи, дитина стає Людиною, тому що вона поступово усвідомлює саму 
себе, як найвищу сходинку довгої еволюції природи. І людина до цього часу 
сильна й могутня, поки вона – вірний син матері-природи. З цього повинні 
починатися і освіта, і виховання: через працю, збереження і збагачення 
природи, споглядання і творчість, науковий пошук, спостереження і 
милування». 

Звичайно, жодна з цих форм роботи не існує в чистому вигляді, всі вони 
органічно переплітаються одна з іншою. Тут доречно згадати про дві вже 
традиційні виставки-конкурси, які проходять при величезній підтримці 
батьків. 

Перша по терміну «народження» - «Природа і фантазія», яка щорічно 
присвячується Дню визволення Полтавщини від фашистських загарбників і 
при демонстрації кращих її експонатів на День міста, наші діти завжди 
займають призові місця. Друга виставка «Не рубай ялиночку, краще гілочку 
прикрась» вперше була проведена в рік Сухомлинського, в грудні місяці. 
Після демонстрації ялинкових композицій у вітрині магазину, ми отримали 
на них замовлення. І тепер щороку ми виготовляємо для декількох офіційних 
закладів такі композиції, які ви бачите нам виставці, чим зберігаємо декілька 
вічнозелених красунь. 

Цей конкурс започаткував екологічно - валеологічний день, присвячений 
вічнозеленим деревам і їх збереженню. День починався біля живої ялинки на 
ділянці лікарських рослин, її прикрашування. Автор цього дня - теж наша 
вихователька. 

І так будь –яке спілкування дитини з природою у нас здійснюється на 
засадах екологічної етики. Це спілкування проникнуте співчуттям до живих 
істот, співпереживанням, що спрямоване на допомогу, охорону і збереження 
життя в усьому його розмаїтті. Такого співпереживання навчаємо терпляче, 
наполегливо, як вчать малюка ходити. 

Цій меті підпорядковано і оформлення діорами «Допоможіть мені, 
люди!» по змісту Червоної книги України. 

Процес збагачення природи йде шляхом озеленення групових кімнат 
(більше 250 вазонів кімнатних квітів), озеленення подвір’я. Обов’язковими 
учасниками цього процесу є діти.  

Природа, за Сухомлинським, є значним фактором пізнання. Тому 
вирощуючи цибулю, петрушку в холодну пору, діти старших груп 
спостерігають, досліджують, як впливає на рослину відсутність світлу, води, 
якість ґрунту і т. д. Наприклад, зерно для корму папуг діти пророщують на 
папері, на марлі, просто на тарілочці і роблять висновки про те, в яких умовах 
воно краще росте. 

Так дітям прищеплюються елементарні навички аналізу, порівняння, 
зіставлення, синтезу, а це означає, що діти привчаються не просто дивитися 
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на оточуючий їх світ, а органічно входити в нього, спостерігати за ним, 
думати і робити висновки. Діти вчаться виділяти головне з усієї маси 
інформації, встановлювати причину і наслідок. 

А це вже – керівництво процесом думання дитини – надзвичайно складна 
річ, яка вдається не кожному педагогу. А це одна з основних вимог 
дидактичної системи Сухомлинського. Ми «включаємо процес думання 
навіть в такому простому процесі, як пиття фіточаїв, трави і квіти для яких 
заготовляються працівниками дитсадка. Діти, п’ючи такий чай, пригадують, 
яка трава має такий запах, смак. Перед питтям діти «дихають» ароматом 
цього чаю. 

За часів Ярослава Мудрого дітям із заможних сімей під голови клались 
подушечки – «думки», наповнені лавандою, чебрецем, хмелем, м’ятою і 
полином. Наші мами своїм дітям виготовили такі ж подушечки і щоосені 
наповнюють їх цілющими травами. Всі діти перед сном кладуть їх біля 
великої подушки (крім дітей, схильних до алергії). У вересні – листопаді 
повітря у спальнях напоєне ароматом скошених лук, так діти під час денного 
сну отримують сеанс аромотерапрії.  

Матеріали нашого досвіду роботи демонструвались по телеканалах 
«Оля», «Лтава», надрукована листівка «Збережемо музику життя» обласним 
товариством охорони природи. 

Девізом, чи прологом, до слідуючого аспекту діяльності педколективу є 
слова великого педагога: «Діти повинні жити в світі краси, гри, казки, 
музики, фантазії, творчості». Те, що все життя дітей в дошкільному закладі 
проходить в казково-ігровій атмосфері, в атмосфері душевного піднесення – 
незаперечний факт, бо це основа дошкільного життя. 

А у творенні цієї атмосфери беруть участь всі працівники ясла-садка, 
діти, їх батьки. І тут – безмежне поле діяльності для нас. Саме оформлення 
«Ромашки» підпорядковується цій ідеї великого педагога: затишок, безліч 
квітів, сучасний дизайн розвивального середовища.  

Так, наші діти щороку беруть участь у районній виставці «Майбутнє 
твориться сьогодні». Вироби представляються завжди по всіх номінаціях і 
відзначаються журі. Наші діти також виступають з авторськими творами і в 
концерті талановитих дітей.  

В.О. Сухомлинський вважав, що казка – благородне і нічим не заміниме 
джерело виховання любові до Вітчизни. Казка виховує любов до рідної землі 
вже тому, що вона творіння народу. Така є ж висока оцінка у вихованні дітей 
дається ним і народній пісні, культурі, традиціям. 

Сам великий педагог склав масу мудрих, цікавих казок, тому щороку до 
дня народження Василя Олександровича ми практикуємо свято «Дивосвіт 
казок Сухомлинського», яке завжди складається з двох частин: 

1. Перегляд казок В.О.Сухомлинського, інсценованих старшими дітьми і 
вихователями для молодших дітей. 

2. Конкурс казок, авторами яких є старші діти і їх батьки. 
«Без казки – живої та яскравої, яка володіє свідомістю і почуттями 

дитини, неможливо уявити дитяче мислення і дитячу мову. Дуже важливо, 
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щоб діти не лише слухали казку, а й самі її творили. Через казку, через 
неповторну дитячу творчість – вірна дорога до серця дитини». Тому ми 
практикуємо складання казки з дітьми. Наша спеціальна дослідна група 
видала до 10-річчя незалежності України збірку казок дітей я/с «Ромашка».  

Традиційними стали фестивалі української культури «Перлини душі 
народної», які проводяться в перший тиждень грудня м’ясця. Весь цей 
тиждень проникнутий українським національним колоритом, українськими 
мелодіями, українськими традиціями. Кожен день детально спланований, це 
– виставки «Дивосвіт решетилівських майстрів», предметів побуту, 
національної іграшки, конкурси малюнків, знахідки з бабусиної скрині, 
фольклорні свята з виступом ансамблю «Калинка», виставки сімейних 
реліквій. 

За сценаріями наших вихователів проводяться Дні творчості та казки. 
Створено матеріальну базу для декількох видів лялькового театру. Але 
особливо люблять наші діти дивитися спектаклі, поставлені працівниками 
дошкільного закладу. 

«Уміти творчо мислити, бути винахідливим, розумним повинен і 
майбутній математик, і майбутній тракторист. Розум повинен давати щастя 
насолоджуватися культурними і естетичними цінностями. Дитина повинна 
стати зацікавленим учасником процесу оволодіння 
знаннями».(В.О.Сухомлинський). Іще нам імпонують слова «… ми прагнемо, 
щоб дитину хвилювало все: взаємодія живого і неживого, уявлення про 
особистість, народ, людство, патріотичні почуття до Вітчизни». 

До того, що вже було сказано, слід добавити, що для розвитку дітей 
вихователями широко використовується ТРВЗ (теорія розв’язання 
винахідницьких завдань), причому всі її прийоми, опис яких публікувався в 
пресі, або науково-популярній літературі. ТРВЗ допомагає нам 
впроваджувати в життя педагогічну спадщину українського педагога саме в 
плані розвитку розуму і винахідливості. Ігри «добре-погано», кляксографія 
дітям дуже подобаються. 

Широко практикуються вихователями завдання: допишіть казку, 
оповідання, домалюйте картинку, придумайте фінал події, складіть загадку за 
текстом, домалюйте до заданих фігур елементи, які б утворили певні змістові 
зображення, які функції може виконувати предмет крім своїх основних. 

Розв’язання кросвордів, ребусів для наших дітей – робота ординарна, це 
вже система. Часто проводяться уявні подорожі, малювання по пам’яті, 
малювання під час звучання музики «Що навіяла тобі мелодія». Що навіяв 
тобі осінній (весняний, зимовий) парк, ліс. 

Педколектив використовує розвиваючі ігри Б.Нікітіна, логічні завдання, 
розваги «Що? Де? Коли?», інтелектуальні ігри. Особливо наші діти люблять 
працювати над проблемними ситуаціями. З практики знаю: цей цінний, але 
складний метод роботи, навіть, у школах практикується не охоче. 

Активній участі дітей у розв’язанні проблемної ситуації сприяє той факт, 
що наші вихователі діють за принципом: кожна думка має право на життя. 
Хай які б абсурдні речі не говорили діти – кожний з них буде вислуханий і 
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прокоментований вихователем, тому в процесі проблемних ситуацій не 
беруть участі хіба що замкнуті діти, але і їх вихователі прагнуть активізувати, 
розговорити. 

Така ж ситуація з проведенням диспутів «Психологічний комфорт душі». 
Діти активно, з запалом відстоювали свою думку, відповідаючи на питання: 
чи буває хороший або поганий настрій у тварин, природи взагалі, чого ти не 
бажаєш людям, яка в тебе реакція на фільми жахів, чи тим їх любиш, що б ти 
зробив, щоб усі люди були радісними, як ти розумієш слова: я люблю цілий 
світ, я бажаю йому добра. Хай не дотримані всі канони диспуту, адже це 
слово асоціюється з дорослістю, сформованістю позицій, думки, інтелекту. 
Але розкрилися дитячі душі так, як ні при жодній іншій формі роботи. 

Не менш важлива, ніж уже згадана вище, думка В.О.Сухомлинського про 
роль дитячої руки для інтелектуального розвитку дитини «Рука з міліардами 
її положень – великий вихователь свідомості, творець розуму», або «… 
витоки здібностей і обдарувань дітей на кінчиках їх пальців». 

Адже через дотик дитина пізнає світ, тобто своїми ніжними рученятами 
діти збагачують свій розум, розвивають мислення, виховують свої почуття, 
постигають відчуття. Жодного дня в жодній групі не проходить, щоб діти не 
працювали рученятами: поливання, рихлення землі, годування рибок, папуг, 
досліди, ліплення з пластиліну чи глини, вирізування, вишивка, робота над 
флоромозаїкою, оригамі, колажами, панно, конструювання з паперу, 
паперова пластика, образотворча нитка – це неповний перелік того, чим 
зайняті наші діти. тут чимала заслуга батьків, які у великій мірі забезпечують 
матеріальну базу для цих видів роботи і часто беруть участь у виконання 
деяких творчих робіт. 

В цій роботі дуже ефективно проявив себе метод проекту – це забута 
технологія, яка сьогодні практикується нами як технологія розвивального 
навчання і особливо часто нею користуються керівники гуртка «Чарівний 
світ» та «Флоромозаїка». 

Як ви бачите – без проекту, без дизайну такі вироби виготовити 
неможливо. 

Все, про що говорилося вище – праця, а по ставленні до праці Василь 
Олександрович судив про моральність людини і всього суспільства. Праця, за 
Сухомлинським – це елемент духовного життя і один з засобів виховання 
моральних цінностей дітей. 

У роки дитинства духовне життя людини має своїм найважливішим 
джерелом світ речей, тому ми й намагаємося урізноманітнити цей світ, в 
якому дитина перебуває по 9 годин щодня. 

У цьому віці привчання переважає над переконанням. Отож вихователі 
виступають у ролі безпосередніх організаторів і саме вони в процесі 
повсякденного життя і діяльності підводять до розуміння моральних норм і 
правил поведінки. Чим менший вік, тим безпосереднішим має бути моральне 
виховання.  

«Майстерність і мистецтво морального виховання особистості полягають 
у тому, щоб моральні цінності розкривалися перед дітьми в яскравих образах, 
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які захоплюють думку і хвилюють душу» (В.О.Сухомлинський) 
Моральне виховання – це цілісний процес розвитку особистості. Процес 

морального вдосконалення дитини розглядається Сухомлинським через 
призму гуманності, чуйності, а це виховується цілеспрямованим і 
систематичним впливом на свідомість і поведінку дитини. 

Добро і зло – основні поняття моральності. Одним із напрямків у 
розвитку особистості дитини є вікова компетентність – це зі спадщини 
Сухомлинського і це саме те, чого вимагає від нас Закону України «Про 
дошкільну освіту» та вимагає Базовий компонент, тому ми й взяли цю ідею 
проблемою педколективу. 

Прагнення дитини зробити щось корисне для людей, природи приведе до 
формування моральної самосвідомості, розуміння морального добра. Тому 
девізом колективу є слова талановитого педагога: «Роби все так, щоб людям, 
які тебе оточують, було добре» і ми намагаємося передати це дітям. Текст «9 
негідних речей» Сухомлинського роздрукований для кожної групи. 

Ця азбука включає зміст і методику роботи з виховання у дітей любові до 
Батьківщини, гуманного ставлення до людей і обов’язку перед дітьми групи, 
ставлення до батьків, рідних і близьких людей, розуміння добра і зла, 
виховання норм поведінки. В дошкіллі потрібно на конкретних прикладах 
утверджуватися в душах дітей почуття совісті, сорому, справедливості, 
щедрості, милосердя. 

Найглибшим, найміцнішим каменем педагогічної системи 
Сухомлинського є виховання у кожної дитини поваги до самої себе. Те ж 
саме можна сказати тепер і про дошкільну освіту, і про Базовий компонент. 

На думку Василя Олександровича повага до людської гідності і 
виховання самоповаги є сферою педагогічної творчості і великого інтелекту 
педагога. «Ця сфера педагогічної творчості є найбільш недосконалою і саме в 
цій сфері допускається найбільше помилок» - ніби сьогодні сказано. 

Для роботи вданому напрямку не відводиться спеціального часу – це 
повинно робитися щосекунди, кожним словом і кожною дією вихователя, а 
для цього потрібно, щоб у колективі дорослих дошкільного закладу панували 
Добро і Злагода. 

«Оволодіння рідною мовою визначає багатство, широту інтелектуальних і 
естетичних інтересів особистості» - це теж позиція великого українського 
педагога. 

Про мелодійність, красу і багатство української мови сказано дуже багато 
і кожен вихователь про це наголошує дітям, виховуючи в них гордість за 
приналежність до великого, щедрого душею, широкого українського народу, 
який через усі історичні поневіряння зберіг до наших днів найбільше 
надбання будь-якої нації – мову. Адже без мови немає народу, немає 
Вітчизни, немає культури. 

Вже традиційними стали літературні свята, присвячені творчості 
Л.Українки, Т.Шевченка, Н.Забіли, І.Франка, літературні вікторини і брейн - 
ринги, свята українського фольклору, родинні свята на базі мовного 
багатства України, конкурси команд дітей на краще знання українських 
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загадок, казкових героїв, приказок, лічилок і т.д. пісень мам і тат, пісень 
бабусів і дідусів, колискових. Для цього створена фонотека «Пісенний 
віночок». В години розваг діти готують драматизації творів фольклору в 
різних видах театру, особливо користується дитячий фольклор. 

Хоча в педколективі є вихідці з різних областей України, в дитячому 
садочку панує полтавський діалект з його м’якістю і соковитістю. Всі 
педагоги ефективно борються з засміченістю української мови, словами – 
паразитами у своїй мові і слідкують за цим же в дитячій мові на всьому 
протязі перебування малюків у дошкільному закладі. 

Вихователі звертаються до дітей словами Сухомлинського: «знай, бережи 
збагачуй велике духовне надбання свого народу – рідну українську мову. Це 
мова великого народу, великої культури». А наступні його рядки методично 
орієнтують вихователів: потрібно спрямувати свою роботу так, щоб донести 
до сердець малюків музику, чудесне звучання рідного слова, дивовижне 
багатство відтінків думок і почуттів, які можна передавати українською 
мовою. 

Серед природи: на полі, у парку, на подвір’ї, біля річки – всюди вчимо 
дітей помічати найтонші відтінки барв і звуків, яскраво розповідати про те, 
що вони бачать і чують. Це ж ми спостерігали і на занятті. 

Сухомлинський образно називав слово музикантом, який торкається 
глибинних струн людської душі. Наші вихователі прагнуть словом 
торкнутися струн, що називаються Громадянськістю, Людяністю, Честю, 
Гідністю. 

Одним з положень дидактичної системи Сухомлинського є думка про 
невичерпне джерело національної культури, особливо мистецтва, для 
реалізації розвиваючого навчання. Адже мистецтво – це універсальна мова 
людського спілкування, засіб створення естетичного розвивального мікро 
середовища. 

Для вирішення цієї ідеї створена колекція репродукцій полотен відомих 
митців як українських, так і зарубіжних, зразків декоративно-прикладного 
мистецтва. На цій основі та ще й гарною образною мовою вихователі вчать 
дітей бачити, відчувати, милуватися, захоплюватися чарівним світом 
творчості Людини: розписами К.Білокур, М. Пимоненка, виробами гончарів 
Київської, Опішнянської шкіл, народними іграшками, вишиванками, 
писанками. 

Нам дуже пощастило. Адже Решетилівку у світі, без перебільшення, 
знають як центр вишивки і килимарства. Решетилівські рушники, гобелен, 
килими обійшли всю земну кулю. Вихователі ознайомлюють з цим 
життєдайним джерелом краси на прикладах виробів міських майстрів: 
тканими шторами, налавниками і килимами фабрики художніх виробів ім. 
К.Цеткін, панно, вишитим в Решетилівському СПТУ, картини, подарованої 
членом Спілки художників України Пилюгіним Є.І. та рушником члена 
Спілки художників України Пилюгіної Л.П., фото килимів і гобеленів наших 
народних художників Товстухи Л.С. і Бабенко Н.Н. на прикладі зразків 
виробів декоративно-прикладного мистецтва різних регіонів України. 
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Всі матеріали використовуються вихователями в роботі з дітьми, щоб 
предметно показати їм, наскільки багатий талантами і золотими руками 
народ, до якого вони належать. 

Значною педагогічною знахідкою великого новатора є культ Матері, який 
панував у Павлиській школі. Виховання любові до Матері у хлопчиків – це у 
майбутньому турботливе й чуйне ставлення до жінок взагалі, а для дівчаток – 
це школа виховання гідності та відповідальності, адже мати-берегиня сім’ї, 
сімейного затишку, а сім’я – це найдорожче. Що є в людини. Про неоціненну 
роль впливу сім’ї на дитину Сухомлинським написано дуже багато. До 80-
річчя В.О.Сухомлинського нами було оформлено музей сім’ї, який складався 
з чотирьох експозицій. 

15 травня щороку в нашому дошкільному закладі відзначається 
міжнародний день сім’ї. В його програму входять: конкурси малюнків «Моя 
сім’я», «Нічого кращого немає, ніж тая мати молодая з малим дитяточком 
своїм», сімейні концерти, виставки сімейних реліквій, фестиваль знахідок 
сімейного виховання «Батьки пропонують, радять, навчають». В бесідах 
«Моя мама – трудівниця», які проходять по всіх групах, дітям ще раз 
нагадується, який виснажливий щоденний труд, як його потрібно цінувати, 
допомагати їй по господарству. 

У другу неділю травня вже третій рік проводиться День матері – приємне 
свято вшанування рідної неньки, Божої матері і матері України, це 
надзвичайно гарне, багате емоціями, зворушливе свято. 

Вже декілька років у травні теж проводиться День дівчаток, який став ще 
однією прекрасною традицією нашого колективу. Сценарій цього дня теж 
створений у колективі. 

Впровадження в життя ідей педагога-новатора немислиме без піклування 
вихователя про здоров’я дитини. з терпінням і наполегливістю дітей 
переконуємо в необхідності берегти своє здоров’я з дитинства, а для цього 
потрібно доглядати за своїм тілом, загартовуватися водою, повітрям, сонцем. 

В дошкільному закладі проводяться загальні оздоровчі процедури, 
гімнастика пробудження за Єфименком, вітамінофіто-аромотерапія, 
крапковий масаж, сеанси глибокого дихання, аутогенне тренування. 

В літній період діти в приміщенні лише тоді, коли їдять і сплять, ходять з 
одіяльцями на стадіон, в парк, на берег річки, багато ходять босоніж і 
приймають сонячні та повітряні ванни в трусиках, виконуються різні види 
фізичних вправ. Проводяться осінні та весняні спартакіади, обливання рук і 
ніг холодною водою, обдування вентилятором. При цьому обов’язково 
враховується стан здоров’я дитини, його настрій, адже всі процедури 
проводимо лише на фоні позитивних емоцій. 

Влітку значно збільшується кількість піших переходів, що допомагає 
підвищити режим рухової активності і для цього обираємо такі маршрути, де 
природні умови дають хороші можливості для зміцнення здоров’я дітей: 
парк, стадіон, берег річки. 

З метою психічної реабілітації, саморегуляції психіки дитини проводимо 
психогімнастику, імітацію, пантоміму через усі види навчальної, ігрової, 
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трудової діяльності. Все це робиться строго індивідуально і повторюю ще раз 
на фоні позитивних емоцій. 

З метою розширення компетенції дітей з проблеми збереження свого 
здоров’я ми виготовили букварик «Малечі – про безпечні й небезпечні речі». 

Наші вихователі все більше уваги приділяють психологічним аспектам 
діяльності, впливові на емоційну сферу дитини: чому потрібні позитивні 
емоції, чому шкідливо ображати один одного. Вихователями проводяться 
психогімнастичні вправи та ігри «Хто що любить», «Зайченята в телевізорі», 
«Добра чарівниця». Діти навчаються пов’язувати емоційний стан з певним 
виразом обличчя й подіями, які їх спричинили, добирати їм назви і 
пояснювати вибір. 

Все, про що сказано вище – це наслідки кропіткої щоденної праці всього 
колективу. Велика роль у цьому відводиться атестації, самоосвіті. 

Не можна не згадати і про зовсім нову форму роботи з підвищення 
фахового рівня вихователів - це спеціальні дослідні групи. З минулого року в 
нашому колективі працює така СДГ. В ній три вихователі. Підсумок першого 
року роботи: збірка казок і віршів, надруковане в газеті «Розкажіть онуку» 
інтегроване заняття «Незнайома знайома картопля», вивчений досвід нашого 
вихователя по темі «Художня діяльність дітей – сходинка на шляху 
збагачення компетентності дошкільників», авторські розробки Дня зустрічі 
зимових птахів та Всесвітнього дня Землі, стаття надрукована в районній 
газеті. 

Трохи перефразовуючи Сухомлинського, можна сказати, що дитячий 
садочок – тонкий і чутливий інструмент, який творить мелодію людської 
гармонії, але при умові, що цей інструмент добре настроєний, а настроюється 
він особистістю вихователя. Тому з самого дня народження ми живемо за вже 
названими правилами, плюс взаємоповага, взаємовиручка, терпимість, 
здорова конкуренція. Як наслідок – дітям і батькам у нас подобається, до нас 
ідуть, нас підтримують. Наші вихователі щороку з дня відкриття садочка 
отримують перші місця на конкурсі «Вихователь року», ми представляємо 
районне довкілля на всіх обласних зібраннях, наш досвід демонструвався в 
інституті післядипломної підготовки вчителів. 

В роботі педагогічного колективу вже утвердилися всі риси дидактично-
методичної системи В.О.Сухомлинського: 

1. Постановка перспективних цілей розвитку дітей у процесі навчання і 
виховання з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 

2. Необхідність інтелектуалізації трудової діяльності, взаємозв’язок 
чуттєвого і логічного елементів пізнання.  

3. Еколого-валеологічний напрямок в роботі. 
4. Педагогічна система розвитку літературної творчості старших дітей. 
5. Стимулювання інтелектуальних почуттів та пізнавальних інтересів 

дітей. 
Сухомлинський говорив, що кожна школа повинна мати своє обличчя: 

свої звичаї, традиції. Ми вже це маємо і намагаємося примножувати: 
1. Музей сім’ї. 
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2. Дні Сухомлинського. 
3. Тематичні дні. 
4. Фестивалі української культури. 
5. Діорама «Допоможіть мені, люди!» 
6. Три роботи і декілька казок у педагогічній пресі. 
Це все допомагає нам розпочати виховання людини, яка б своєю 

поведінкою, практичною діяльністю, світоглядною позицією повністю 
відповідала законам і закономірностям національної ментальності і стала б 
носієм генетичної пам’яті українського народу. 

Ідеї визначного українського педагога сьогодні підкріплені правовими 
аспектами сучасної дошкільної освіти. Це – погляд у майбутнє, паростки 
якого проростають уже сьогодні. 

 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В 
ПРОЦЕСІ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНИКІВ 
 

Кругова Т.І., 
завідуюча Решетилівським ДНЗ „Ромашка” 

 
Типів людського мислення два - логіко-аналітичне, або математичне і 

художнє, або образне. Цій класифікації фізіолога Павлова І.П. педагог 
В.О.Сухомлинський надавав виключно велике значення. Він писав, що цей 
висновок важливий для вирішення питань розумового виховання дітей, 
формування індивідуальних нахилів, здібностей. 

Тому наші вихователі ще в переддошкільному віці спостерігають за 
дітьми. Адже всім нам добре відомо, що одні діти з захопленням і 
ентузіазмом розповідають про квіточку, дерево, річку, дощ, а інші байдужі 
до тієї краси, що їх оточує. Але вони більше задають питань вихователю: 
чому? куди? скільки? Перед такими дітьми, насамперед, відкривається не 
образна, а причинно-наслідкова сторона оточуючого світу. За 
Сухомлинським – перші діти мають образне мислення, а другі – логіко-
аналітичне. 

Перші діти мислять картинами, образами, фарбами, звуками, рухами. 
Вони дуже чутливі до мелодійності оточуючого світу, взагалі до краси. В 
їх сприйнятті переважає емоціональний елемент, вони більше пізнають 
серцем, ніж розумом.  

Дітям з яскраво вираженим образним мисленням цікаво на заняттях з 
образотворчого мистецтва, мовленнєвого спілкування, аплікації, ліпки. А з 
математикою вони не дружать і тому в школі з точних предметів у них 
бувають проблеми.  

Діти ж з логіко-математичним мисленням, легко помічають причинно-
наслідкові зв’язки між явищами, охоплюють коло явищ і предметів, 
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поєднаних певним зв’язком. Вони легко абстрагуються, їм цікава 
математика, а в школі всі точні науки. Логічний аналіз для таких дітей 
представляє такий же інтерес, як яскраві образи для дітей з образним 
мисленням. Робота з даного напрямку діяльності ускладнюється тим, що у 
вітчизняних програмах навчання і виховання дошкільників логіко-
аналітичний компонент не представлено, тому ця проблема взагалі 
випадала з переліку педагогічних завдань. Актуалізація цього питання – 
вимога часу, оскільки нова епоха вимагає від людини свідомого, 
ціннісного ставлення до життя. Тому Базовим компонентом виділено як 
традиційний математичний (звичний, відпрацьований) так і логічний 
(новий, майже не задіяний) аспекти. 

Логіко-аналітичне мислення найінтенсивніше у дошкільний період 
розвивається у шестирічних дітей. Наші діти засвоїли необхідні поняття, 
використовують їх, міркують, роблять висновки. При спостереженні за 
нашими старшими вихованцями стає зрозумілим, що їх спеціально навчали 
способам мислення, розв’язуванню різних простих задач і ТРВЗ, 
групуванню подібних завдань. 

Ці два типи мислення існують об’єктивно, вихователю потрібно знати, 
який тип переважає у кожної дитини. Це дуже важливо для правильного 
педагогічного керівництва розумовою працею. 

Тому свої спостереження вихователі заносять у психолого – 
педагогічну характеристику і разом з дітьми передають колегам 
дошкільного віку. 

Дуже важливо розвивати у кожної дитини, обидві розумові сфери: і 
образну і логіко - аналітичну, ні в якому разі не допускати однобокості і в 
той же час уміло скеровувати розумовий розвиток кожної дитини в русло, 
яке в найбільшій мірі відповідає його природним задаткам. Про це 
В.О.Сухомлинський писав: „Введіть дітей в обставини, де є і яскраві 
образи, і причинно-наслідкові зв’язки між явищами, де діти захоплюються, 
переживають різні почуття перед красою і в той же час думають, 
аналізують. Такі приклади „занурення” дитини у яскраві емоційні 
обставини та причинно-наслідкові зв’язки ми вам пропонуємо.  

Не слід також забувати, що гармонійний розумовий розвиток дитини 
можна здійснити лише за тієї умови, якщо надбанням вихованців стають 
найцінніші інтелектуальні багатства людства. Це більше завдання школи, 
але й дошкільний заклад повинен внести свій вклад, виходячи з 
особливостей розумової компетентності дошкільників. 

Так, одним з таких інтелектуальних багатств є казки 
В.О.Сухомлинського, ознайомлення з якими дає значне підґрунтя для 
розвитку як образного, так і логіко-математичного мислення. 

Сприймання таких дійств та заняття є доброю передумовою розвитку 
наочно-образного та образного мислення, творчої уяви, що в свою чергу 
створює умови для розвитку довільних психічних процесів (довільного 
запам’ятовування, довільної уваги) та дотримання певних норм і правил 
поведінки. В той же час ефективними засобами навчання дітей грамоти, 
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математики, орієнтування в просторі, природних явищах є різноманітні 
наочні моделі, плани, схеми, за допомогою яких діти засвоюють 
узагальнені знання, систематизують їх і самостійно використовують у 
нових ситуаціях. 

Для розвитку образного та логіко-аналітичного мислення дошкільників 
наші педагоги використовують будь-яку можливість, яку надає нам 
сучасна програма. 

Про це ви вже, напевне, пересвідчились. 
Але в нашому колективі вже стали традиційні нестандартні форми 

роботи. Наприклад: демонстрація „Ромашковий світ” та букварика 
„Малечі – про безпечні й небезпечні речі”. З коментарем. 

На роботі з даної проблеми наші педагоги наголошують також при 
спілкуванні з батьками і звертаються до них словами В.О.Сухомлинського 
„Розум вашої дитини залежить від ваших розумових інтересів, від того, яке 
місце в духовному житті сім’ї, займає книга”. 

Значення процесу розвитку в дитини образного і логіко-аналітичного 
мислення для виконання завдань дошкільної освіти на сучасному етапі 
незаперечне. І от в цьому дуже важливому і складному процесі ми 
керуємося спадщиною видатного педагога В.О.Сухомлинського, а саме: 
„Не обрушуйте на дитину лавину знань, не прагніть розповісти на уроці 
про предмет вивчення все, що ви знаєте, - під лавиною знань можуть бути 
поховані допитливість і любов до знань.  

Умійте відкрити перед дитиною в навколишньому світі щось одне так, 
щоб шматочок життя заграв усіма барвами веселки. Залишайте завжди 
щось недомовлене, щоб дитині захотілося ще й ще раз повернутися до 
того, про що вона дізналася”. 

 
 
 

ВИКОРИСТАННЯ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 
У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ МІЖ ДОШКІЛЛЯМ 

ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ 
 

Кругова Т.І., 
завідуюча Решетилівським ДНЗ „Ромашка” 

 
В.О.Сухомлинський вважав, що кожен віковий етап є підготовчою 

базою для наступного („зона найближчого розвитку”), який, у свою чергу, 
є розгортанням, поглибленням потенційних можливостей попереднього. 
Великий педагог розглядав вікову динаміку становлення особистості як 
процес безперервний, органічно взаємопов΄язаний. Так він говорив про 
проблему наступності, яка лише віднедавна встановлена на державному 
рівні між дошкільними закладами і початковою школою. 

Тому підтвердженням є Національна доктрина розвитку освіти України 
в ХХІ ст. Основний її напрямок – модернізація освіти. Одним із напрямків 
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модернізації, в свою чергу, є неперервність освіти, яка забезпечується 
наступністю освітньо – виховної діяльності на різних рівнях освіти, що 
функціонують як продовження попередніх і передбачають підготовку до 
переходу на наступні рівні. 

Сьогодні згідно з усіма державними документами першою сходинкою, 
висхідною, початковою ланкою визнана дошкільна освіта. 

Отже, теоретично державою забезпечено безперервне здобуття освіти 
від її першої сходинки до вищої. І от в цьому процесі важливо запобігти 
кризовим явищам у психічному становленні особистості протягом 
перехідних вікових періодів. Саме наступність дає можливість малюкові 
плавно перейти в нове соціальне середовище, що так важливо для його 
внутрішнього самопочуття та здоров΄я. При цьому не слід забувати, що 
дошкільне дитинство – це особливий і самодостатній період у житті 
кожної особистості. І сьогодні згідно Закону України „Про дошкільну 
освіту”, Базового компонента та нової програми «Я у світі» вже не 
ставиться питання навчання дітей читанню і письму та підготовки їх до 
школи. Педагоги та батьки повинні забезпечити дошкільнику щасливе і 
комфортне сьогодення, гармонійний всебічний розвиток кожного з них та 
життєву компетентність, тобто навчити дитину не окремих предметів, а 
науки життя. Адже їй прийдеться не просто жити, а виживати в 
сьогоднішніх складних умовах. На жаль, малі українці закомплексовані і 
невмілі, тому вони неконкурентноспроможні зі своїми однолітками з 
розвинутих країн в питанні життєвої компетентності.  

Отже, потрібно плекати дитину, яка знає, хоче, вміє і діє, а не 
спостерігає збоку. 

І от в усьому цьому процесі є дуже складний момент – реалізація 
сказаного в життя, в навчально - виховний процес. Це надзвичайної 
складності і багатогранності завдання в життя впроваджують педагоги. 
Але, оскільки більшість з нас – вихованці авторитарної педагогіки, то все в 
даній проблемі залежить від особистості вихователя: наскільки вихователь 
ерудований, як швидко і правильно він перейде на особистісно орієнтовану 
модель роботи з дітьми, як висока його духовність, наскільки він 
гуманний, як володіє методикою ціннісного підходу до процесу виховання. 
Сучасний вихователь – активний співучасник діяльності дитини, а не її 
наставник. 

Лише таким педагогам під силу вирішувати вже сьогодні поставлені 
перед дошкіллям завдання, вирішення яких розтягнеться в часі надовго.  

Саме таким високим вимогам підпорядковуємо педагогічну діяльність 
вихователів нашого колективу. Якщо сказати образно, то вихователі 
прагнуть не дозволяти собі дивитися на малюка згори, а дивитися йому у 
вічі, присівши біля нього. 

І в спадщині В.О.Сухомлинського, і в сучасних державних документах 
першим пріоритетним напрямком наступності сьогодні як у дошкільному 
закладі, так і в школі є те, що освітньо – виховний процес повинен бути 
спрямований на становлення особистості дитини, розвитку її 
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компетентності (комунікативної, інтелектуальної, фізичної), креативності, 
ініціативності, самостійності, відповідальності, довільності, волі і безпеки 
поводження, самосвідомості і самооцінки. 

       
Екскурсію в краєзнавчий музей 

проводить вихователь Криволапчук В.М. 
Заняття гуртка „Маленькі 

шашкісти”. Керівник Куцевол О.Е. 
  

Про це говорять і твори великого вченого. Ще в кінці 60- х років 
минулого століття, всупереч загальноприйнятим нормам радянської 
педагогіки, він стверджував, що освітня система повинна працювати для 
самореалізації особистості, яка є самоцінністю у будь – якому віці, тому її 
індивідуальність треба плекати, а прагнення до саморозвитку підтримувати 
всілякими засобами, що й роблять вихователі нашого колективу. Тому вже 
другий рік ми працюємо над науково-дидактичною проблемою „Розвиток і 
саморозвиток дитини – одне з найважливіших завдань дошкілля”. В жовтні 
2007 р. у нас відбулася педрада „Розвиток і саморозвиток дошкільників. 
Завдання педагогів”, проведена в інтерактивній формі (аукціон). Плануємо 
видати для батьків чергову газету „Ромашковий світ” по темі „Розвиток і 
саморозвиток дошкільників. Завдання батьків”. Сьогоднішня програма «Я 
у світі» теж вважає ідеалом виховання дитину здатну до саморозвитку й 
самовдосконалення. 

Вихователі володіють та прагнуть володіти всіма тими якостями, які 
повинні виховати в дітях, тому вони впливають на дітей найціннішим і 
найефективнішим методом – власним прикладом. Педагоги успішно 
використовують всю дидактичну систему Сухомлинського. Але, щоб 
забезпечити виконання першого пріоритету в наступності між ДНЗ і 
школою, вихователі впроваджують вихідну методологічну тезу вченого: 
становлення гармонійної особистості можливе тоді, коли розвиток і 
виховання об΄єднує спільна мета – всебічне вдосконалення особистості, 
щоб дитина під впливом виховання та навчання прагнула і могла 
реалізувати своє бажання стати кращою. 

Візьмемо, наприклад, рідкісний вид роботи – екскурсію, до діарами „ 
Допоможіть мені, люди!”, оформлену в старшій групі ДНЗ. Тут розміщено 
близько 100 макетів, муляжів, малюнків, опудал тварин, рослин, комах, 
занесених до Червоної книги України. Вихователі написали об΄ємний 
текст для проведення різних форм роботи біля діарами, мета яких - 
інформація, знання, емоції, отримані в процесі спілкування з „населенням” 
діарами, повинні ввійти в систему внутрішніх цінностей дитини. 
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Слід відмітити, що форми і методи роботи з вихованцями педагоги 
нашого колективу органічно переплітають і оптимально використовують в 
залежності від обраної мети і специфіки розвитку особистості у 
дошкільному віці, тобто організовують навчання в рамках, характерних 
для дошкільника, а саме: конструюванні, мовній, зображувальній, 
музичній, театралізованій, руховій, соціальній сферах. Вихователі вводять 
в педагогічний процес різні види дитячої діяльності творчого характеру – 
самодіяльні ігри, драматизації, технічне і художнє моделювання, 
експериментування, словесну творчість, музичні, танцювальні імпровізації, 
що свідчить про те, що педагоги втілюють в дошкілля другий 
пріоритетний напрямок наступності, а саме збагачують освітній зміст, як 
того вимагає Базовий компонент. 

І ось тут вихователі використовують цілу систему прийомів 
В.О.Сухомлинського, які розвивають дитячу допитливість, розум, 
викликають радість пізнання: „читати книгу природи”, „запитання - 
вузлики знань”, „думати про свої думки, думати про незрозуміле”, „розум 
дитини – у кінчиках її пальців”, „казковий період розумового виховання”, 
„мандрівки до джерел мислення і мови”, збереження емоційного і 
фізичного благополуччя дітей.  

Все це при подальшому розвитку слугуватиме дитині не лише в 
початковій школі, а впродовж усього життя. Наприклад, лише проводячи 
„хвилинки” милування серед природи, вихователі розв΄язують цілий ряд 
завдань поставлених новою програмою які і мають неоціненне значення в 
наступності між дошкіллям та початковою школою: 

1. Вчать дітей знаходити цікаві особливості явищ природи, помічати 
зміну барв, форм, слухати і чути звуки, розвивають уміння і потребу 
милуватися природою, порівнювати, наприклад, парк вчорашній і 
сьогоднішній. 

2. Розвивають у дітей пізнавальний інтерес до природи рідного краю, 
народних звичаїв, традицій. 

3. Формують у дітей систему якостей ощадливих господарів у 
ставленні до природи. 

4. Виховують у дітей дбайливе ставлення до природи, навички 
екологічно доцільної поведінки. 

5. Знайомлять дітей з діяльністю людей щодо охорони рідного краю, 
причин створення Червоної книги України. 

Тобто вихователі разом з дітьми читають книгу природи, думають про 
незрозуміле, проводять мандрівку до одного з джерел мислення і мови. 

Для розв΄язання проблем наступності педагоги колективу вдало 
використовують і „казковий період розумового виховання”, адже „казка – 
дитинство думки”.  

Вихователі є авторами нестандартних форм роботи з дітьми: 
літературної вікторини „Стежками казок”, творчого дня „Ходила з нами 
казочка...”, конкурсу на кращу авторську казку, розваги „Подорож у мудре 
казкове царство”. Щороку вихователі представляють на садовий День 
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пам΄яті В.О.Сухомлинського драматизацію однієї – двох казок великого 
педагога.  

 
Драматизація казкок В.О.Сухомлинського 

    
„Як здивувався Мурко”     „Два метелики” 

 
Розширюючи ступінь компетентності старших дошкільників 

залученням їх до українського слова, педагоги – дошкільники тим самим 
готують дитину до школи, оскільки: 

а) розвивають виразне літературне мовлення; 
б) навчають емоційно та виразно передавати зміст переказу; 
в) розвивають уміння брати участь у драматизації літературних творів; 
г) розвивають творчу уяву; 
д) виховують ціннісне ставлення до книги; 
е) навчають цілісно сприймати і розуміти композицію твору; 
є) розвивають навички корекції та самокорекції мовлення; 
ж) розвивають літературні уподобання; 
з) розвивають творчу уяву. 
До другого пріоритетного напрямку наступності дошкільної та 

початкової шкільної освіти належить і такий вид роботи як збагачення 
художньої діяльності як одного із засобів самовираження дитини, 
збагачення загальнокультурного розвитку дитини – розширення її 
інформаційного простору, виховання культури сприйняття, почуттів, 
відносин, формування цінностей і переваг, а не лише конкретні знання, які 
вона повинна відтворювати за вимогою педагога. В.О.Сухомлинський у 
своїй творчості цьому аспекту виховання надавав дуже великого значення: 
у формуванні особистості культура почуттів, бажань, потреб мають 
визначальну роль. „Розвинені почуття, висока емоційна культура – це, 
образно кажучи, абсолютний музичний слух моральної вихованості”, – 
читаємо у його спадщині. Вчений проповідував, передусім, ту думку, що 
сам педагог повинен бути носієм культури, а не передавачем знань. Це 
стосується дошкілля безпосередньо, адже в цьому віці вихователь в очах 
дітей – це істина в останній інстанції. 

Надбанням колективу є сценарій Дня дівчаток – надзвичайно цікава, 
змістовна, багата за змістом робота, яка пропагує культ матері – берегині, 
красу відносин між жінкою і чоловіком. В розрізі Дня дівчаток 
проводиться заняття „Берегиня сімейної оселі” та конкурс „ Весняночка”. 
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День дівчаток проводиться в усіх групах згідно віку в квітні місяці і 
перетворюється в загально садове свято. 

Використовують наші вихователі і аксіому Сухомлинського щодо 
культу рідного слова в навчальному закладі. І тут вони теж працюють 
нестандартно. Крім того, що на протязі всього перебування в дошкільному 
закладі їх вихованці чують мелодійну, чисту, багату українську мову, 
вихователі використовують ще й нестандартні форми роботи з 
вихованцями, щоб підсилити, активізувати українську мову дітей, 
збагатити їх компетентність в даному питанні. На сьогодні в своєму 
доробку ми маємо сценарії Всесвітнього дня рідної мови (проводиться в 
ДНЗ щороку 21 лютого), Дня української писемності та мови (проводиться 
щорічно 9 листопада), тематичного дня „Лунай, прекрасна наша мово”, 
методичної розробки Дня казки „Ходила з нами казочка...”, літературної 
вікторини „Стежинами казок”. Таким чином вихователі дають можливість 
дітям фантазувати, мріяти, вигадувати, проявляти творчу активність, 
обговорювати твори. 

На основі цікавих дитячих висловлювань, сюжетів, словосполучень 
вихователі створюють оповідки, казки, ілюструють їх дитячими 
малюнками. Творчість вихованців розвивається ефективно ще й завдяки 
тому, що педагоги постійно проявляють власні літературні уподобання, 
свій художній смак.  

До „абсолютного слуху моральної вихованості” Сухомлинський 
відносив і формування ціннісних орієнтацій, набуття дитиною соціального 
досвіду. Сьогодні цей складний вид роботи з дітьми став пріоритетним і 
абсолютно необхідним для того, щоб дошкільник безболісно зробив крок у 
незнайоме багатогранне шкільне життя. 

Цей аспект досвіду Василя Олександровича вихователі впроваджували 
в життя задовго до виходу Закону „Про дошкільну освіту” та Базового 
компонента. 

Переступаючи поріг групи вранці і прощаючись з вихователями 
ввечері, вихованці нашого дитячого садка постійно перебувають в умовах 
набуття ними соціальної компетентності. Вихователі настільки 
збалансовують власні потреби дітей з параметрами життя групи, що 
найактивніші і найпасивніші вихованці стають гнучкішими, поведінка їх 
стає доцільнішою, вони більше відчувають межі допустимої активності та 
дистанції.  

Жодна дитина у вихователів не випадає з поля зору не лише в процесі 
організованих форм роботи, а й у вільний час, який з΄явився у дітей 
завдяки новому розкладу. 

Що цікаве кидається у вічі при спостереженні за роботою наших 
вихователів, це те, що вони прагнуть, по-перше, банальні зауваження 
висловлювати у формі побажань, по-друге, кожен небажаний поступок 
дитини вводиться у процес спілкування: не „Чому ти так зробив”, а, 
наприклад, „Чомусь у нас сьогодні залишились не политими квіти”; „Коля 
не розрахував свої сили і розламав пірамідку”; „Маша ненароком образила 
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Інну, не давши тій іграшку, хоча сама довгий час нею гралася”; „Хто це у 
нас так голосно розмовляє, навіть, вихователя не чути?”; „Мені здається, 
що ти неправий, може ще раз подумаємо, в чому тут справа”; „Олю, давай 
доробимо твій виріб після обіду, адже вже всі зібралися на прогулянку”. 
Звичайно, бувають і тупикові ситуації, але вихователі знаходять гідний 
вихід, не заграваючи ні з дітьми, ні з батьками. 

Все вищесказане та інше стане дитині в пригоді при формуванні 
загально-навчальних умінь і навичок, чим відкривається програма 
початкових класів. 

Третій пріоритетний напрямок наступності дошкільної та початкової 
шкільної освіти - це удосконалення форм організації і методів навчання як 
у дошкільних закладах, так і в початковій школі. 

Педагоги нашого колективу вже давно відмовилися від жорстко 
регламентованих занять. Постійно міняють конфігурацію розміщення 
столів у ігровій кімнаті, максимально забезпечують рухову активність 
дітей, використовують аутотренінг та точковий початковий масаж. 
Навчання при необхідності проводяться по підгрупах. В групі створюється 
розвивальне середовище, де все функціонально доцільне, все розраховане 
на розвиток дитини. І ось тут вихователі використовують одну з 
психологічних і дидактичних знахідок В.Сухомлинського, як педагог може 
управляти процесом „думання” дитини – надзвичайно складним і 
важливим видом діяльності людини. 

Вже його „Казки школи під голубим небом” розкривають перед 
педагогами цей складний процес індивідуального думання. Самі назви 
чудових казок „Як же все це було без мене?”, „Я хочу сказати своє слово”, 
„Краса, Натхнення, Радість і Таємниця”. „Найкрасивіше і найпотворніше” 
відбивають пульсуючий розум, уміння аналізувати, порівнювати, 
встановлювати причини й наслідки, виділяти головне. Чи не цьому повинні 
вчити дитину сучасні педагоги безперервно? І розпочинають це педагоги – 
дошкільники, проводячи найрізноманітніші досліди з рослинами, водою, 
снігом, сіллю і цукром, світлом і його відсутністю і т.д. 

Слід відмітити, що інтенсифікації розумового виховання педагогами не 
допускається. Вони лише посилюють розвивальний і виховний аспект 
розумового розвитку, приділяють увагу формуванню мотивів пізнавальної 
діяльності. 

Розвиток інтелектуальної готовності до навчання в школі здійснюється 
вихователями через розвиток логіко – аналітичного мислення. Яскравим 
тому прикладом є комплексні та інтегровані заняття з розділів 
„Математика” та „Природа космосу”, дидактичні ігри „Змоделюй 
геометричну фігуру”, ігрова вправа „Оживи геометричні фігури”, логічні 
вправи „Вартовий”, „Знайди свій м΄яч” з математики, „Поїзд – лото”, Поїзд 
– доміно” – розвивальні ігри з цікавої математики і багато інших. 

Новинки нестандартних ефективних форм роботи знаходяться у 
методкабінеті ДНЗ і використовуються всіма педагогами. 

Назви видів роботи з дітьми говорять самі за себе: ігрова вправа 
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„Ланцюжок асоціацій”, художньо – творчі завдання „Домалюй тварин” та 
„Вулиця розібраних предметів”, творчі завдання з елементами ТРВЗ „На 
що це схоже”, „Галерея незакінчених картин”, логічні вправи „Фотографії 
лісовичка”, „Якої фігури не вистачає”, „Знайди схожі частини”, ігрові 
вправи „Створи образ”, „Ланцюжок асоціацій”. 

Всі ці та інші сучасні форми роботи з дітьми дають можливість 
здійснити поступовий перехід від суто репродуктивних дій (повторень, 
наслідувань) до продуктивних, творчих, що забезпечить своєчасне 
опанування дітьми мовних та математичних явищ, сприятиме розвитку 
словесно – логічного мислення на порозі шкільного навчання. 

Для безболісного переходу в те ж шкільне навчання слугують також і 
інші види робіт: розгортання навчально – мовленнєвої діяльності у 
повсякденному житті у формі мовленнєвих ігрових ситуацій, дидактичних 
ігор, самостійної художньо – мовленнєвої діяльності, індивідуальної 
роботи в гуртка. Особлива увага надається організації комунікативної 
діяльності (спілкування з однолітками і дорослими один на один, у 
підгрупах, колективі). В удосконаленні цього процесу та й інших теж 
велика заслуга нашого психолога. 

У старших та підготовчій групах вихователі навчають дошкільників 
елементів писемного мовлення, але не форсують цей процес, оскільки він є 
головним завданням початкової школи. А от розвиток дрібної моторики 
рук, координацію рухів очей і рук, фонематичний слух, ознайомлення зі 
словом і реченням, складом і звуком, буквами, навчання звукового аналізу 
і первинного поскладового з метою читання вихователі проводять постійно 
і ефективно, тому наші вихованці в повній мірі готові сприйняти 
навантаження початкової школи. Все це педагоги - дошкільники роблять, 
але ніколи не забувають слова В.Сухомлинського: „Дитинство – 
найважливіший період людського життя, життя справжнього, яскравого, 
самобутнього і неповторного”, а не як підготовка до майбутнього життя. 

Своєю працею вихователі дають своїм вихованцям відчуття щастя і 
радості бути дітьми, адже за Сухомлинським: „...дитинство – це 
насамперед емоційне пізнання навколишнього світу. Світ дитинства – це у 
першу чергу пізнання серцем того, що дитина бачить навколо себе, що 
вона сама робить. Яскраве, повнокровне виразне життя серця, гра почуттів, 
емоційних рухів – ось що таке дитинство”. 
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ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ 
(методична розробка для роботи з дітьми старшого ошкільного віку) 

 
Криволапчук В.М.,  

вихователь Решетилівського ДНЗ  ясел – садка „Ромашка” 
 

Мета: 
1) узагальнити і поглибити знання дітей про мову, як надбання 

українського народу; 
2) підвищувати загальну мовленнєву культуру дітей; 
3) виховувати любов і повагу до рідної мови, бажання наполегливо 

оволодівати її багатствами. 
 

Хід дня 
Вихователь в українському національному вбранні зустрічає дітей. 
- Діти, ви, напевно, вже звернули увагу на те, що я сьогодні одягнена 

по особливому? А як називається мій одяг? Так, це український 
національний костюм. Як називається наша рідна мова? Чому? Вам 
подобається українська мова? Ось послухайте український віршик про 
рідну мову, який написав Олександр Олесь. 

Рідна мова! Рідна мова! 
Що в єдине нас злива,- 
Перші матері слова, 
Перша пісня колискова,  
Як розлучимось з тобою, 
Як забудем голос твій 
І в Вітчизні дорогій 
Говоритимем чужою?! 
Краще нам німими стати, 
Легше гори нам нести,  
Ніж тебе розіп΄ясти,  
Наша мово, наша мати. 

 Про що поет написав віршик? Якою мовою ми з вами розмовляємо? Яких 
ще українських поетів ви знаєте? (Відповіді дітей). 

- А зараз давайте всі гуртом прикрасимо українськими віночками 
портрети Лесі Українки і Тараса Григоровича Шевченка. 

- А тепер пограємо в українську народну гру-хоровод „Подоляночка”. 
 

Вікторина „Маленькі мовознавці” 
Вихователь: - Діти, сьогодні ми з вами вирушимо в подорож, експрес-

поїздом, стежинками рідної мови. А щоб нам було цікавіше подорожувати, 
давайте розділимось на дві команди: перша команда – „Незабудка”, а 
друга – „Барвінок”. На кожній зупинці нам потрібно буде виконувати 
завдання. Вкінці подорожі переможців чекає нагорода.  

 Після кожної зупинки звучить весела музика. 
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І. Перша зупинка „Чарівні миті української поезії”  
 1. Любіть Україну у сні й наяву,  
 Вишневу свою Україну, 
 Красу її вічно живу і нову,  
 І мову її солов΄їну. 
 2. Рідна мово материнська, 
 Ти – душа мого народу, 
 Будь від роду і до роду, 
 Рідна мово материнська. 
 3. Українська мова, знає цілий світ,- 
 Як трава шовкова, мов калини цвіт 
 Не соромся доню нею говорить,- 
 Від Карпат до Дону мова ця дзвенить.  
 4. Не соромся, сину, мовонька твоя – 
 Як під небом синім пісня солов΄я. 
 Українська мова-то великий дар 
 Мовою твоєю створений „Кобзар”. 
 
ІІ. Друга зупинка „Жартівлива” Барабан 
Син: - Тату, купи мені барабан. 
Батько: - Так ти будеш мені заважати працювати. 
Син: - А я буду барабанити, коли ти спатимеш. 

Хитрий зуб 
Ой болить у мене зуб, 
Бо не хоче їсти суп, 
Хоче меду, хоче грушки, 
Хоче теплої пампушки. 
А як ще дасте сметани, - 
Вмить боліти перестане. 

 
ІІІ. Третя зупинка „Словник ярмарок”  
 1.Чия команда підбере більше епітетів до слів: весна, берізка, метелик, 

соловейко. 
 2. Назви пестливо слова: заєць, вовк, лисиця, ведмідь, кіт, коза. 
 3. Скажи правильно на українській мові: 
 карандаш – олівець, дєвочки – дівчатка, хароший – добрий, 
 красний – червоний, зеркало – люстерко, полотенце – рушник. 
 4. Скласти речення з слів: 
 а) мова, рідна, любити, ми;  
 б) книга, читати, ми, любити. 
 5. Продовж прислів΄я: 
 Гостре словечко... (коле сердечко), 
 Слово - не горобець, вилетить... (не впіймаєш), 
 Добрі слова лікують, а погані... (вбивають), 
 Від теплого слова і лід... (розмерзає), 
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 Умій сказати, умій... (і змовчати). 
 
ІV. Четверта зупинка „ Гопачок”  
 Яка команда краще затанцює цей запальний український танок. 
 
V. П΄ята зупинка „Пісенний вернісаж”  
 Серед слов΄янських народів, український народ має найбільше 

народних пісень, тож давайте позмагаємось і заспіваємо: 
 1. – Грицю, Грицю до роботи! 
 В Гриця порвані чоботи. 
 - Грицю, Грицю до телят! 
 В Гриці ніженьки болять. 
 2. По дорозі жук, жук,  
 По дорозі чорний,  
 Подивися, дівчинонько, 
 Який я моторний. 
 3. Як діждемо літа, 
 Той нажнемо жита 
 Літечко тепленьке, 
 Жито зелененьке! 
 Ой гоп– гопака – жито зелененьке!  
4. Два півники, два півники 
 Горох молотили,  
 Дві курочки чубату рочки 
 До млина носили. 
 
VІ. Шоста зупинка „Казкова”  
 Яка команда зможе краще передати мову казкових героїв: 
 
1. „Лисичка - сестричка та вовк – панібрат”. 
Вовк: - А, така ти! Набридла ти мені добра, що й хвоста збувся! 
Лисичка: - Ой вовчику – братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що 

з мене і мозок тече – так мене побили, що й голову провалили мені. 
Вовчику – братику підвези мене. 

Вовк: - Та я й сам нездужаю!... 
Лисичка: - Та в тебе тільки ж пів хвоста нема, а мені й голову 

провалили. Ой - ой - ой, не дійду додому! 
Вовк: - То сідай уже, що з тобою робити.  
 
2. „Коза – дереза” 
Ведуча: - От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й 

плаче. Коли йде ведмідь та й питається: 
Чого ти, зайчику – побігайчику, плачеш? 
Як же мені, ведмедику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний 

сидить! 
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Ведмідь: - От я його вижену! 
Вихователь: „Команда – переможець нагороджується книгою 

„Українські казки”. 
 Діти, ми сьогодні багато говорили про рідну українську мову. Але про 

неї треба пам΄ятати завжди, розмовляти рідною мовою, любити її. 
 
Прогулянка. Екскурсія до бібліотеки. Попередньо домовитись з 

бібліотекарем про проведення екскурсії. Огляд виставок дитячих книг.  
 Повернення до дитячого садочка. На ігровому майданчику проведення 

українських народних ігр „Гуси – гуси”, „Дід” з використанням лічилок, та 
промовлянок. 

 
ІІ половина дня. Гімнастика пробудження. СХД – читання збірки 

казок, складених дітьми нашого садочка. 
Прогулянка. Спостереження за першими весняними квітами – 

пролісками. Помилуватися їх красою. Гра – спостереження „Хто краще 
скаже про пролісок”. 

 Залучити малоактивних дітей. 
 Ігри за бажанням дітей. 
 Анкетне опитування батьків: „Місце української книги у вашій сім΄ї”. 

 
 

ХОДИЛА З НАМИ КАЗОЧКА 
(методична розробка тематичного Дня Казки для старших дошкільників 

 
Куцевол О.Е., 

вихователь Решетилівського ДНЗ  ясел – садка „Ромашка” 
 

Мета: 
а) полинути разом з дітьми в чарівний світ казок ; 
б) систематизувати, поглибити, актуалізувати знання дітей про різні 

жанри усної народної творчості, розвивати у дітей зв΄язне мовлення, 
творче мислення, фантазію, формувати уявлення про моральні цінності ; 

в) виховувати інтерес до народної творчості, любов до художнього 
слова. 

Хід дня 
Ранок. Зустріч дітей на подвір΄ї. 
Вихователь: 
- Сьогодні в нас незвичайний день. Поруч з нами йтиме Казка – добра і 

страшна, сумна і весела, в якій обов΄язково переможе розум, добро, 
чесність, справедливість. Ми згадаємо знайомі нам казки, спробуємо самі 
стати казкарями і придумати казочку, ми зустрінемося з казковими 
героями... А допоможе нам у цьому добра чарівниця (з΄являється 
Чарівниця): 

- Добрий день, маленькі чомусики і пізнайки! Добрий казковий день! 
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Сьогодні до вас в гості прийде казка, і я їй в цьому допоможу. Адже ви всі 
любите казочки, правда? 

- Ось погляньте, будь – ласка, на небо. По ньому пливуть хмаринки – 
великі, маленькі. 

 Придивіться до них уважніше і подумайте, пофантазуйте, на яких 
казкових героїв вони схожі. (Проводиться спостереження за хмарами, 
виконується завдання по розвитку уяви, фантазії дітей). 

- А тепер прислухайтесь: про що шепоче нам вітер.  
Проводиться дидактична гра „Пригадай казку”: Чарівниця розповідає 

початок казки, дітипригадують її назву. Після гри діти заходять у 
приміщення дитсадка. 

 В груповій кімнаті проводиться психомоторна розминка „Добра 
чарівниця”. Мета гри – інсценізації: навчити малят виражати негативні та 
позитивні емоції, а також проявляти один до одного співчуття, піклування, 
бажання захистити і допомогти. 

 Вихователь розповідає казку, а діти разом з Доброю Чарівницею 
виконують відповідні ролі. 

 - Одного разу трапилася біда. Чаклун перетворив добрих дітей на злі 
чудовиська. Довідалася про це Добра Чарівниця і вирішила одна піти до 
лісу і врятувати їх. Чудовиська хотіли її налякати: вигукували страшними 
голосами, погрожували кулаками, кривлялись, вищіряли зуби (діти 
імітують рухи, виражають мімікою негативні почуття). Але вона нічого не 
злякалася. Ось Чарівниця влучила момент і торкнулася своєю чарівною 
паличкою одного чудовиська стозубого, стоголосого. Воно вмить 
перетворилося на лагідну і веселу дівчинку. Дівчинка підбігла до 
чарівниці, обняла її, подякувала, і вони вже вдвох, тримаючись за руки, 
стоять у колі страшних чудовиськ. Раптом Чудовисько триголове, триноге, 
тривухе наблизилося до них і само доторкнулося до палички, зойкнуло і 
перетворилося на красивого й сміливого хлопчика. Дівчатка спочатку 
стурбувалися, чи не зробили вони йому боляче, але хлопчик заспокоїв 
своїх рятівниць, подякував їм за допомогу, обійняв їх за плечі, і вони 
втрьох продовжували рятувати зачарованих дітей...(Діти виражають 
позитивні почуття). 

Ранкова гімнастика з казковими героями (приходять Лисичка – 
сестричка, Зайчик – побігайчик, Вовчик – братик, Ведмідь набрід і 
показують рухи, діти повторюють їх під музичний супровід). 

- А в якій же казочці герої так почастували один одного, що з тих пір 
зареклися приязнь „водити”? Як потрібно частувати гостей? Як потрібно 
дружити? Тож наші знайомі герої зрозуміли свої помилки, помирилися і 
припрошують вас до столу (діти – чергові в шапочках Лисички і Журавля). 

 Після сніданку добра Чарівниця пропонує дітям здійснити подорож до 
Країни казок і запрошує їх на літературну розвагу „Стежками казки”. 

 
Літературна вікторина. 

Програмовий зміст. Поглибити, закріпити, узагальнити знання дітей 
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про героїв казок, про малі жанри усної народної творчості, розвивати 
мислення, увагу, творчі здібності,мовлення, виховувати інтерес до 
народної творчості, до художнього слова, викликати у дітей позитивні 
емоції, надати їм задоволення. 

 
Хід розваги. 

Діти діляться на дві команди: „Пізнайки” та „Чомусики”. 
- Увага! Увага! Розпочинаємо вікторину і вирушаємо у подорож по 

Країні казок. З нами буде подорожувати бабуся Казкарка. У вікторині 
беруть участь дві команди: „Пізнайки” і „Чомусики”. Перемогу одержить та 
команда, яка швидко і правильно дасть відповідь на більшість запитань, 
буде зібраною та дисциплінованою, дружною. За кожну правильну 
відповідь ви отримуватимете фішку. Отже, починаймо. 

Казок чимало є на світі 
І веселих, і сумних. 
Хіба зможемо прожити 
Ми без них? 
Казка стукає у двері, - 
Привітаємо її. 
Казка – казка, ти з΄явись! 
Гра цікава – розпочнись!! 
Завдання 1. Послухайте уважно уривки і відгадайте, з якої вони казки. 
1. „От і почали вони битися – аж земля гуде. Що розбіжиться змій та 

вхопить зубами Кирила, та так кусок смоли... та жмут конопель і вирве. А 
Кирило його здоровенною булавою як улупить, то так і вжене в землю”. 
(„Кирило Кожум΄яка”). 

2. „Пас, пас хлопець козу до вечора та й став гнати додому. Тільки до 
воріт почав догонити, а дід стоїть на воротях у червоних чоботях та й 
питається...” („Коза – дереза”).  

Завдання 2. 1) Івасик – Телесик просить вас пригадати пісню його мами. 
 2) А як співала мама Коза своїм діткам? 
 3) Швидко скажіть, хто врятував Червону Шапочку і бабусю від вовка? 

Як? 
 4) Згадайте, як Лисичка – сестричка навчала Вовка рибу ловити. 
Бабуся Казкарка:  
Молодці, малята, знаєте ви мої казочки. 
А зараз, дітки, скажу вам таку казку: 
Приніс зайчик дрів в΄язку, 
Поколов їх дрібненько, 
Зварив кашу скоренько. 
Каша була солодка –  
Моя казка коротка. 
Завдання 3. Назвіть, з яких казок ці герої: 
1) Маленька, сіренька біди наробила: 
 Щось біле, кругленьке хвостиком розбила. 



 

 122

 2) З ним жили мишенята: 
 Круть і Верть їх звали 
 Днями ці ледачі друзі 
 Танки витинали. 
3) Підробив він голосок -  
 Став маминим співати. 
 Здогадалися вони: 
 „ То вовк, а не мати”. 
 4) На городі виростала, 
 Сили набирала 
 Непомітно, дуже швидко 
 Великою стала. 
 Став тут дід усіх гукати 
 І красуню рвати. 
А ви, діточки мої, встигли відгадати? 
Бабуся Казкарка:  
- Скажу вам, дітки, казку і другу: 
 Прибіг котик із лугу, 
 Ліг собі серед печі. 
 Дасте бубликів в΄язку –  
 Докажу вам ту казку. 
Завдання 4. Складіть розрізані ілюстрації до казок і назвіть їх. 
Завдання 5. А зараз завдання музичне. Послухайте уважно мелодію і 

скажіть, про яких казкових героїв вона вам нагадала. 
Завдання 6. Представник однієї команди заспіває пісеньку Лисички, а 

другої – пісеньку Кози. 
Гра „Коза – дереза”: 
Бабуся Казкарка:  
Я б ще й третю казку вам сказала: 
 Мушка в хаті літала, 
 В сметану влетіла, 
 Вийти звідти не вміла. 
 Далі – далі не можна, 
 Бо це казка тривожна. 
Завдання 7. Що за дівчина чарівна, працьовита, красуня, має батька – 

лісника, мачуху і двох злих, вередливих сестер. Навіть її ім΄я. Вона 
запрошує вас до танцю. 

 (Лунає музика. Діти танцюють). 
- А тепер вона просить пригадати і назвати прислів΄я про працю. 

(Команди називають по черзі. Переможець той, хто більше назве). 
Бабуся Казкарка:  
Знаю казку четверту: 
 Був горобчик упертий, 
 Дзьобнув скирту він спритно: 
 Змолочу усе жито. 
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 Чи змолотить – не знати, 
 Доведеться чекати. 
 Ще послухайте п΄яту: 
 Вбіг хлопчина в кімнату 
 У болоті по вуха. 
 А що далі – не знаю, 
 Хіба маму спитаю. 
Скажу шосту вам завтра, 
Сьому й восьму позавтра, 
У суботу – дев΄яту, 
А в неділлю – десяту. 
Певно, будете раді 
Казочок цих громаді. 
Завдання 8.  
Бабуся Казкарка: 
 - Ось бачите, любі діти, як багато казок я знаю, та ще й рахувати вмію. 

А ви зможете пригадати, в назвах яких казок є цифри. („Три ведмеді”, „Троє 
поросят”, „Вовк і семеро козенят”, „Півник і двоє мишенят”, „Білосніжка і 
сім гномів”, „Три брати”). 

 - А ще, дітки, запросила я до вас на вікторину подругу мою, яка завжди 
все знає і всім про все розповідає. Здогадались, так, це Язиката Хвеська. 

Завдання 9. Язиката Хвеська проводить гру „Буває – не буває”. 
- Діти, скажіть мені, будь ласка, буває таке чи ні? Я зі своєю кумою 

Палазею все сперечаюся: ніяк не можемо дійти згоди. 
- Комарі взимку бувають? Ні? Так це вони у вирій полетіли? 
- Йду я до вас у садок, а назустріч мені двоє дівчаток. Буває таке чи ні? 

За ними мама веде за руку ворону, а та як закукурікає! Буває таке? Ні? А 
чому, поясніть? 

- А правда, що сіткою можна зайця у річці зловити? 
- Буває – не буває. А мої дітки пішли влітку на вулицю гратися з 

сусідськими хлопчиками. Дивлюся я у вікно, а вони, бешкетники, зробили 
снігову гірку. І гайда на санчатах кататися. Може бути таке? 

- Пішла вечером до криниці. Заглянула туди, а там і місяць, і зорі 
блищать. Ну я їх і подіставала, щоб вони там не потонули. Дістаю та все на 
небо закидаю. Та ще й протру яку, щоб ясніше світила. 

- Іду в ліс, аж глядь: баран вовка загриз і потяг у корчі. 
Дякую, дуже ви мені, дітки, допомогли. Тепер я буду розумна і знатиму, 

що буває, а що – ні. А то я гадала, що всі дошкільнята неслухняні, 
бешкетники, а вони, виявляється, чемні, кмітливі, веселі, розумні. 

 (Підводяться підсумки. Бабуся Казкарка нагороджує переможців, а Язиката 
Хвеська допомагає їй). 

Бабуся Казкарка:  
- От і казці кінець. 
 Пішла баба у танець,  
 А за нею горобець, 
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 Викрутасом, вихилясом –  
 Молодець, горобець! 
 (Діти танцюють разом з Бабусею Казкаркою). 
Прогулянка. Піший перехід до річки, до парку. Діти разом з вихователем 

відшукують квіточки або листочки мати – й мачухи. 
Вихователь розповідає легенду про це диво – рослину, потім пропонує 

дітям доторкнутися до листочків, розглянути їх, нагадує, що мати – й – 
мачуха – рослина лікарська, пояснює її цілющі властивості. 

  
Міні – заняття по статевому вихованню. 
 Завдання: виховувати у хлопчиків повагу до представниць слабшої 

статі, бажання допомагати їм, захищати, виховувати у дітей повагу до 
жінки, до матері. 

 - Якою була дівчинка Одарочка? Як жилося їй з мачухою? Хто пожалів 
скривджену дівчинку, втішив її? Що побачив батько вранці на могилі, ким 
стала його донечка?  

 - Так, дівчинка перетворилась в квіточку, ось в таку гарну, жовту квітку, 
яка з΄являється на світ, лиш тільки сніги зійдуть. Врна нагадує нам про 
ніжність, чарівність дівочої душі, вона проросла з доброго, лагідного серця, 
от ж і має життєдайну силу, від усяких недуг людей рятує. А її листочки – 
то загадка про матір, її любов, її теплі ніжні руки та пересторога від злобної 
лютої мачухи. То ж і ви, діти, любіть своїх матусь, шануйте їх, а ви, 
хлоп΄ята, поважайте дівчаток, захищайте їх, бережіть, адже вони так схожі 
на ту жовту квітку – первоцвіт. 

 Пройдуть роки, стануть вони дорослими, і будуть матерями, 
дружинами, будуть зігрівати теплом своїх сердецю своїх майбутніх діточок.. 

 Діти грають в народну гру „Подоляночка”. А потім продовжується 
прогулянка по казковому лісі. Діти долають перешкоди, які приготувала їм 
Баба Яга, попередньо пригадавши, в яких казках вони з нею зустрічалися: 
проходять через болото, стрибаючи з купини на купину; пробираються 
через густі лісові хащі, підлізаючи під гілки дерев; переходять по колоді 
через глибоку річку; ідуть, крадучись, щоб не розбудити Лісовика; 
підстрибують, щоб дістати чарівну паличку; знаходять чарівне дерево 
(орієнтація у просторі). Потім малята повертаються в дитсадок, де чарівна 
скатерть – самобранка пригостить їх обідом. 

 
Друга половина дня. 
 Поступовий підйом, гімнастика пробудження (по методиці Єфименка). 

Полуденок. 
  СХД – складання дітьми казки про прихід весни „ Весняна казка” з 

використанням весняних закличок, примовок. Колективне читання казок, 
складених вдома дітьми з допомогою батьків. 

 Прогулянка. Рухливі ігри за бажанням дітей. Для батьків проводиться 
виставка книжечок – саморобок з власними авторськими казками дітей. 
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ЗАХИЩАЙТЕ НАС, ЩОБ МИ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ РОСТИ 
ГІДНО І ВІЛЬНО 

(конспект заняття на основі матеріалів Декларації прав дитини) 
 

Криволапчук В.М. 
 

Завдання: Допомогти дітям усвідомити, що кожна дитина повинна 
користуватися особливим захистом і мати всі можливості й сприятливі умови 
для фізичного, психічного, морального, духовного та соціального розвитку. 
Виховувати у дітей почуття гідності, вміння правильно оцінювати власну 
поведінку і поведінку своїх товаришів. 

Розділи програми задіяні у занятті: художня література, мовленнєве 
спілкування, ознайомлення з навколишнім.  

Словникова робота: гідно, вільно. 
ХІД ЗАНЯТТЯ 

Вихователь: - Діти, мені хочеться сьогодні розказати вам одну цікаву 
казочку, тому вмощуйтесь зручніше і слухайте. 

„Жила-була маленька дівчинка. Її будинок знаходився недалеко від 
моря.Одного разу вона бавилася на пляжі і знайшла гарненьку пляшечку. Ця 
пляшечка зовсім не була схожа на звичайну, тож маленька дівчинка, 
народившись цікавою та допитливою, підібрала її. 

Напевно, пляшечка перебувала у воді багато часу, тому, що була 
обліплена водоростями. Вона була закоркована. Дівчинка відразу 
здогадалася, що ця пляшечка не проста. Але їй самій відкривати її не 
захотілось, та й не цікаво. І вона пішла шукати друзів, з якими цікавіше 
заглянути, що ж знаходиться у пляшечці.” 

І ось вона потрапила до нашого дитячого садка. (З΄являється дівчинка з 
пляшечкою в руках.) 

 - Добрий день, діти! Подивіться, що я вам принесла. Давайте разом 
відкриємо ось цю гарну пляшечку і подивимось, що ж там усередині? Діти 
відкривають пляшечку, з неї виходить хмарка диму. Діти завжди мріяли 
зустріти такого Джина, який може виконати будь-яке бажання. І з цього 
блакитного туману виник справжнісінький Джин. (З΄являється Джин). 

Д ж и н: - Ой-ой-ой! Куди ж це я потрапив? Так-так бачу, що опинився у 
дитячому садочку, це дуже хороші дітки. Діти, а ви мене впізнали? 

- Так, я Джин з казок, тому я вже знаю, що всі ви дуже хочете, щоб я 
виконав ваші бажання. Адже у кожного з вас є заповітні мрії, які я 
обов΄язково виконаю. Але спочатку скажіть мені, чи любите ви грати в ігри? 
(Відповіді дітей ). 

- Давайте пограємо в непросту гру, а в чарівну. І називається вона:” 
Бджілки і квіточки”. 

Отже слухайте чарівні слова: - Трах – тібідох – тібідох - щоб 
перетворилися діти бджілками.  

Психогімнастика. 
 Ви всі раптом стали бджілками, які низенько кружляють над квіточками, 

наче літачки і опускаються на пелюстки у пошуках нектару. Які ви гарні, 
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працьовиті, дбайливі. Обережно підлітаєте до квіточок, потихеньку збираєте 
нектар, посміхаєтесь один до одного. І задоволені летите до своїх вуликів, 
щоб покласти Нектар у соти. Ой, лишенько, яке нещастя, налетів злий чаклун 
і позакривав усі дверцята вуликів. На вулиці тепло, сонячно, навкруги цвіте 
різнотрав΄я. А мої бджілки не можуть вилетіти на волю у цей чудовий 
день.Що ж робити? Як їх захистити від злого чаклуна? Потрібно щось 
придумати, щоб випустити бджілок на волю. Так, так, хвилинку... Які там у 
мене ще чари?... 

(Джин смикає за волосинку, дверцята у вулику відкриваються) 
Бджілки знову полетіли до квіточок. Всім весело і радісно.) 
Джин: - Ось і закінчилась чарівна гра. (Джин імітує рухи чарівника і 

розчаровує дітей). 
- Ну, що сподобалося грати в чарівні ігри? (відповіді дітей). 
- Мені теж дуже сподобалося з вами гратися. 
Вихователь: - Залишайся з нами, Джине! – Ось так, діти, в житті, як і в грі, 

несподіванки, з якими вам самим важко справитись. І тут на допомогу 
приходять ті, хто вас дуже любить, тобто ваші мами, тата, старші братики і 
сестрички, друзі.Ваші рідні робитимуть все для того, щоб ви мали змогу 
рости вільними, гідними звання людини, а значить і гідними своїх батьків, і 
звичайно ж бути щасливими. І сьогодні у нас є можливість дізнатися від 
нашого гостя (Джина), що таке справжнє щастя? Тож попросимо його, нехай 
виконає одне з найзаповітніших наших бажань. 

БАЖАННЯ СТАТИ – ЩАСЛИВИМИ! А також нехай навчить нас 
захищати своє щастя. 

Джин: - Діти! А як на вашу думку: „Що таке щастя?” (Відповіді дітей). 
- Отже щастя – це коли вас люблять, цілують, коли ви відчуваєте, що гідні 

любові ; просто так,за те, що ви вже є на світі, навіть тоді, коли ви щось 
зробите невірно, адже помилки роблять усі. 

- А чи буває так, коли на вас кричать за помилки? І що ви в цей час 
відчуваєте? 

- Чи виправляєте ви свої помилки? 
- А якщо ви зробили щось невірно, то хто буде відповідати за вас? 
- А чи подобається вам, коли вас хвалять? 
- Чи завжди вас можна хвалити? 
- Як бути у тому випадку, коли ви не хочете слухатись дорослих? 
- Як би ви хотіли, щоб до вас ставились дорослі? 
- Чи всі ви хочете бути схожими на своїх батьків? 
- У кого б ви попросили захисту у тяжку хвилину? 
- Чи доводилось вам, кого-небудь захищати у своєму житті? 
Чому ви їх захищали? 
Отже, ми з вами дійшли такої думки, що людина тоді щаслива, коли має 

змогу жити вільно, коли її люблять і захищають, коли вона гідна любові. А 
це, як ми зрозуміли, багато в чому залежить від неї самої. 

Джин: - А тепер мені можна спокійно повертатися назад у казку, бо я 
знаю, що ви будете підростати і ставатимете хорошими і щасливими людьми. 
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Тому, що біля вас завжди є люди, які можуть про вас подбати, це ваші матусі 
і татусі. Ваші батьки над усе люблять вас. І тому будьте певні,вони завжди 
захистять вас, своїх діток від будь-яких несподіванок. 

 
 

ЯК ВЧИНИТИ? 
(дидактична гра з морально–етичного виховання) 

 

Криволапчук В.М. 
 

Програмовий зміст: виховувати у дітей уважне, чуйне, турботливе 
ставлення до інших. 

Посібники: великі сюжетні картинки із зображенням тих чи інших 
проблемних, моральних ситуацій ; маленькі сюжетні картинки із 
зображенням різних варіантів рішення цих ситуацій. 

 

ХІД ЗАНЯТТЯ 
Вихователь заздалегідь розкладає на столах перед кожною дитиною 

великі сюжетні картинки. Дає завдання вихованцям: добрати до кожної 
великої картинки маленьку. Зображена на ній ситуація має персонажам 
вчинити правильно. Діти міняються картками. 
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СТИХІЙНІ ЛИХА 
(інтелектуальні ігри (ребуси) з ОБЖД, розділ: „Дитина і природа”) 

 
Криволапчук В.М. 
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НА ЩО ЦЕ СХОЖЕ 
(творче завдання з елементами ТРВЗ для старших дошкільників) 

 
Куцевол О.Е. 

 
Завдання: Розвивати у дітей образне мислення, уяву, фантазію, 

визвати цікавість до виконання художньо – творчих завдань. 
Обладнання: Аркуші з намальованими геометричними формами, 

лініями. 
 
Хід: 
Запропонувати дітям розглянути намальовані геометричні форми, лінії 

і пофантазувати над ними, на що вони схожі. 

          

 

 
 

 
 
 



 

 130

ВУЛИЦЯ РОЗІБРАНИХ ПРЕДМЕТІВ 
(художньо – творче завдання з елементами ТРВЗ для старших 

дошкільників) 
 

Куцевол О.Е.  
 

Завдання: Використовуючи методологію ТРВЗ, розвивати у дітей 
асоціативне та образне мислення, вміння порівнювати, знаходити деталі 
цілого, виховувати увагу. 

Обладнання: Малюнок з зображенням вулиці, набір „розібраних” 
предметів. 

 
Хід: 
Вихователь пропонує дітям попрацювати на вулиці „розібраних” 

предметів: роздивитися деталі, зібрати їх і відтворити макет вулиці. 

    
 
 
 

Обережно: сильнодіючі отруйні речовини 
(інтелектуальні ігри (ребуси) з ОБЖД, розділ: „Дитина і природа”) 

 
Куцевол О.Е 
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КАЗКИ  ТА  ВІРШІ ВИХОВАНЦІВ 
 

Куцевол О.Е 
 
Через казку, через неповторну дитячу творчість –  

вірна дорога до серця дитини 
В.О.Сухомлинський 

 
Максимко Кошовий 6 років 

Про їжачка та білочку. 
Жив собі на світі маленький їжачок Колючка. Він збирав у лісі 

грибочки, дикі яблучка. Одного разу він ішов по лісу і зустрів білочку 
Пушинку. 

 - Що ти робиш?- запитав їжачок у білочки. 
Білочка розповіла йому, що готується до зими, збирає гриби і горішки. 

Колючка здивувався: „ Які горішки? Адже вони такі тверді, їх не можливо 
їсти.” А тоді запитав, чому Пушинка не збирає яблука та грушки, адже ж 
вони такі м΄якенькі і добрі. А білочка відповіла, що яблучка і грушки не 
будуть лежати аж до осені і швидко зіпсуються, а білочці потрібно 
запастися їжею на всю зиму, адже ж вона не спить взимку, як їжачок. 
Поговорили вони, поговорили та й вирішили допомогти один одному 
шукати їжу: коли Пушинка знайде яблучко, чи грушку, то віддає Колючці. 
А як Колючка знаходив горішки і грибочки, то віддавав Пушинці. Коли 
втомлювалися шукати їжу, то гралися, відпочивали. Так і жили весело та 
дружно їжачок Колючка та білочка Пушинка. 

 
Про дівчинку Майю. 
 Жила – була дівчинка Майя і не знала, як добратись їй до загадкової і 

цікавої країни Здоров΄я. Вона обходила безліч доріг, побувала в дрімучих 
лісах, серед широких полів з копами золотої пшениці, біля голубих плес 
річок і озер, а так і не змогла знайти цю незнайому для неї країну. Однієї 
днини вона зустріла фею Краси, принца Здоров΄я і дідуся Багатія. Дівчинка 
запитала в них, як знайти країну Здоров΄я. І вони їй відповіли, що перш 
ніж добратися до країни здоров΄я, потрібно багато знати і багато вміти. 

 Фея Краса, наприклад, розповіла, що потрібно кожний день їсти багато 
вітамінів і знати, в якому овочі і в яких фруктах, які вітаміни знаходяться, 
бо вони дуже цінні для здоров΄я. А принц Здоров΄я запропонував дівчинці 
кожного дня дівчинці робити ранкову зарядку, багато гуляти на свіжому 
повітрі і займатися спортом, загартовуватись. А дідусь Багатій ще додав, 
що потрібно кожного дня мити руки і обличчя, чистити зуби, бо, якщо 
Майя не буде всього цього робити, то не виросте. 

 Дівчинка послухала, послухала, але проходив день за днем, а вона 
нічого не робила з того, що радили їй фея, принц та дідусь. Але кожного 
дня дівчинка дивилася на себе в дзеркало і стала помічати, що всі дітки - її 
ровесники ростуть рожевощокі й веселі. А Майя стає меншою, ніж була, 
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бліда, засмучена, їй не хочеться бігати і гратися. 
 І от приснилася їй фея Краса, принц Здоров΄я і дідусь Багатій, що ніби 

вони сміються з неї і говорять: 
 „Бачиш, ти не послухалася наших порад і тому ти не виростеш.” 

Дівчинці стало соромно і страшно. Прокинулася вона ранесенько, вмилася 
чистесенько, почистила зубки, викинула цукерки, а наїлася яблучок і 
грушок, та ще й моркви з капусткою та й побігла гратися на подвір΄ї, а про 
телевізор і не згадала. Прийшла через деякий час додому і знову у мами 
попросила овочі. А через деякий час подивилася Майя на себе в дзеркало і 
очам своїм не повірила – на неї з дзеркала дивилася гарна дівчинка з 
рожевими щічками і блискучими очима. 
  

Інночка Кацитадзе, 6 років 
Хвалькувата троянда. 
На невеликому квітничку різнобарвним килимком цвіли квіти. Кожна 

квіточка повертала своє личко до сонечка і від його промінчиків виглядала 
казково яскравою і красивою. Кожна хотіла бути красивішою за іншу. Але 
найбільше вихвалялася Троянда: 

 „ Я найгарніша серед вас усіх! У мене найкращі пелюсточки і пахну я 
найкраще! Тільки мною милуються люди, коли проходять мимо квітника! 
А ви всі – лише поганенькі кущики та травичка!” 

 Квіти старалися довести хвалькуватій троянді, що кожна з них по 
своєму красива, але троянда лише зверхньо посміхалася. Найбільше вона 
знущалася з куща шипшини. 

 „ Ось подивіться, вона ще трояндою прикидається, а на неї ніхто й не 
дивиться, нікому вона не потрібна, самозванка!” 

Шипшина розумно мовчала у відповідь. Іноді хитро посміхалася, а 
іноді й сплакувала краплинкою роси від образи. 

 Прийшла осінь, наступили холоди. Всі квіточки на квітнику померзли. 
Троянда теж зів΄яла і почорніла. І лише кущ шипшини майорів червоними 
ягідками. До куща весь час прилітали пташки поласувати ягідками. 
Приходили люди відвідати цілющий кущ і назбирати ягідок від різних 
хвороб. Троянда з заздрістю за цим спостерігала і не розуміла, чому якась 
Шипшина користується такою увагою і шаною у птахів та людей... 
 
Моє рідне сонечко 

Я прокинулася рано, 
Ніби хтось мене збудив. 
А це – сонячний промінчик,  
Найясніше диво з див! 
Добрий ранок, сонечко! 
Я йому гукаю, 
І до нього рученьки 
Ніжно простягаю. 
Сонячним теплом зігріта 
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Гарна квітка розцвіла. 
Це на нашу рідну землю 
Чарівна весна прийшла. 
Веснянеє сонечко 
Мені посміхається, 
Й на моєму носику 
Веснянки з΄являються. 
Цілий день ми разом грались, 
Дуже весело було, 
А увечері за гору 
Сонце спочивать пішло. 
Мама мені каже 
Не сумуй так донечко! 
Ранок знов настане, 
Моє рідне сонечко! 

 
Юлічка Бодня, 6 років 

Зайчикові зимові клопоти 
Ось і прийшла зима. Надворі стало холоднішати, а з неба почали іноді 

пролітати білі метелики – лапаті та холодні. Земля покрилася білим 
килимом. Дерева в лісі теж стояли під снігом, ніби в шубах. 

 У цьому лісі жив зайчик. Доки було тепло, бігав він по лісу, стрибав, 
веселився, грався з іншими звірятами, а коли захолодало, за ніс щипнув 
морозець, засумував зайчик. Сховався він під ялинку і згорнувся 
клубочком. Але й це не допомогло йому зігрітися, адже його сіра шубка 
постаріла, зносилася за літо й осінь. Лежить зайчик, дивиться навкруги. 
Раптом між гілками ялинки побачив він павутинку. Зайчик знав, що 
павучки зимою сплять у різних шпарочках, а значить павутинка їм не 
потрібна, бо весною вони собі сплетуть нову. Зрадів зайчик. Взяв він 
голочку в ялинки, взяв павутиннячко та й пошив собі нову білу шубку. 
Стало йому в цій шубці тепло і затишно. Ніякі зимові морози тепер 
зайчику не були страшними. Він прудкенько застрибав по лісу, шукаючи 
своїх друзів зайчиків. 
  

Аня Рафалович, 6 років  
Лісові друзі. 
Жили собі на лісовій галявині четверо друзів: їжачок, білочка, зайчик і 

пташка. Жили вони дружно, весело, допомагали один одному. У їжачка 
хатка була складена із старого листячка, у білочки було дупло, зайчик жив 
у нірці, а пташка мешкала у гніздечку поруч з дуплом білочки. 

 Нещодавно поблизу їхньої галявини поселилося мишеня та почало 
робити звірятам усілякі капості. Їжачку прогризло дах в хатинці і дощ 
намочив всі його речі, а мишеня сміється – заливається. На другий день 
мишеня вирішило нашкодити білочці. Залізло в дупло і повикидало звідти 
всі білчині припаси на зиму. Білочка прибігла з прогулянки, дивиться, а під 
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деревом лежать горішки і сушені грибочки. Білочка плаче, а мишеняті 
знову весело. На третій день підстерегло мишеня, коли зайчик з нірки 
вийде, а само в нірку – шасть та й давай там колючки розкидати. Зробило 
це недобре діло, а само знову сміється. Зайчик в нірку заскочив та й 
поначіпляв на свою пухнасту шубку отих колючок. Виліз, плаче, прибіг 
їжачок допомогти колючки познімати, а мишеня аж за живота хапається 
від сміху. 

 Придумало мишеня, як і з пташки посміятися. Залізло на дерево, а там 
по гілочці, по гілочці поскидало все додолу, гніздечко і розпалося. 
Прилетіла пташка, і туди, і сюди літає, бідкається, кругом обшукала - нема 
гніздечка, наче не було. А білочка побачила таке та й запросила пташку до 
себе в дупло жити. 

 Набридло лісовим мешканцям мишчині шкоди. Зібралися вони на 
галявині і вирішили, що потрібно мишеня якось провчити, щоб воно не 
шкодило і не сміялося з людської біди. Довго вони думали і нарешті 
їжачок – розумник говорить: 

- Якщо воно так любить над нами сміятись, то давайте і ми над ним 
посміємось – розмалюємо його в різні кольори. 

 Настав вечір, мишеня заснуло. Звірята тихенько підкралися до нього і 
давай його розфарбовувати: білочка малює спинку в оранжевий колір, 
їжачок мордочку – в червоний, а пташка хвостик та лапки – в зелений.  

 Скінчили друзі свою справу, поховали фарби і пішли відпочивати. 
Вранці вони прокинулися від голосного сміху. Повилазили вони зі свого 
житла, дивляться, а то весь лісовий звір сміється з мишеняти. Та й як 
можна було не сміятись дивлячись на оте розмальоване чудо. Так четверо 
друзів провчили вредне мишеня. 
 
Казка – животворчий стимул дитячого мислення, благородних почуттів і 

прагнень. Естетичні, моральні та інтелектуальні почуття, які 
народжуються під враженням казкових образів, активізують потік 

думки, який активізує діяльність мозку, зв΄язує повнокровними нитями 
острівки мислення. 

Без казки – живої та яскравої, яка володіє свідомістю і почуттями 
дитини – неможливо уявити дитяче мислення і дитячу мову. 

 Дуже важливо, щоб діти не лише слухали казку, а й самі її творили. Через 
казку, через неповторну дитячу творчість – вірна дорога до серця дитини. 

В.О.Сухомлинський 
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ПОДУМАЙ І СКАЖИ 
(мовні логічні задачі для старших дошкільнят 

 
Криволапчук В.М. 

 
Хто обідав у пташиній їдальні? 
Положила я в пташину годівничку гілочку сушеної горобини. 

Прилетіли маленькі сіренькі пташки, хліб з΄їли, а горобину залишили. 
Бачу на годівничку сіли інші пташки. Грудочка у них червоненька, 

хвіст, кінчики крилець і голівка темно – сині. Ягід на гілочці не 
залишилося. 

Що це були за пташки? 
В понеділок до нас в їдальню прилетіли маленькі сіренькі пташки, які 

люблять хлібні кришички. 
У вівторок до нашої годівнички прилетіли пташки з жовтенькими 

грудьми. Вони дуже полюбляють сало. 
У середу і четвер прилітали пухнасті пташки з червоненькими грудьми. 

Вони сиділи дзьобали ягідки горобини. 
А в п΄ятницю у пташиній їдальні обідали великі птахи. Вони бувають 

сірі, біло – чорні. 
Як називаються птахи, які обідають у пташиній їдальні? 
 
Де сніжинки? 
Оленці сподобались сніжинки. Вона принесла їх в дитячий садок: 

„Дивіться, які гарні!” На рукавичці виблискують капельки води. Де ж 
сніжинки?  

 
Коли це буває? 
Ще на полях лежить сніг. Зима не хоче покидати свої володіння, сипле 

на землю сніг, вітер, холод. Але уже довшим становиться день, дзвенять 
струмочки. Від сонячного тепла сніг почорнів, осів, почав танути. На 
кришах плачуть бурульки, але бруньки ще не набубнявіли. Коли це буває? 

 
Що тут трапилось? 
Недалеко від річки жив у лісі зайчик. Вночі він бігав по лісі, обгризав 

кору на деревах, вдень спав під своїм улюбленим пеньком. 
Якось раз прокинувся зайчик, аж бачить кругом вода і лапки його 

мокрі, виліз він на пеньок, а вода все прибуває. Вже половину пенька 
закрила. Побіг зайчик шукати сухого місця, а коли озирнувся, бачить, що 
пеньок зовсім сховався під водою. 

- Звідки взялося стільки води? – подумав зайчик, але так і не 
здогадався. 

Розкажіть, дітки, що тут трапилось? 
 
Перші квіти. 
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 На лісових галявинах зацвіли перші весняні квіти. Вони такі ніжні, на 
тоненьких ніжках – голубенькі шапочки пробиваються із під снігу. А чи 
знаєте ви як вони називаються? 

 
Чому дерева білі? 
Прийшла я до знайомого садівника у гості. Вийшли ми з ним в садок 

посидіти на лавочці. А навкруги нас дерева білі – білі. Весна на дворі, 
сонечко пригріває, а дерева начебто снігом покриті – білі стоять. Хто 
здогадається, в який сад ми попали? 

Чому дерева білі? 
  
Хто де зимує? 
Зібралися комахи на лісовій галявині і стали розповідати один одному, 

хто як зиму проводить. Метелик сказав: „Я буду зимувати під старим 
дахом, там є тепла щілинка”; 

„ А я, - сказав мурашечка, -...”; 
„ А ми -...” – задзижчали бджоли, жуки; 
„ Я, зашаруділа гусениця,-...” Що сказали комахи? Де вони будуть 

зимувати?  
 

 
 
 

ПОДОРОЖ КРАЇНОЮ ХОРОШИХ МАНЕР ТА ВЧИНКІВ 
(дидактична гра з морально–етичного виховання для дітей ст. дошк. віку) 

 
Куцевол О.Е. 

 
Програмовий зміст:Вивчити дітей навичкам спілкування, мовного 

етикету, культури поведінки в побуті, в громадських місцях, у грі, у праці; 
культурі діяльності, взаємовідносин; дати дітям уявлення про вчинки, 
навчити правильно їх оцінювати; продовжити знайомити з правилами 
поведінки вдома, на вулиці; уточнити і узагальнити уявлення дітей про 
дружбу і товаришування, чесність і правдивість; виховувати дружні 
взаємовідносини, формувати вміння оцінювати добро, справедливість, 
щирість, як основу дружби; уточнити уявлення про основи культурної 
поведінки, про ввічливі слова, вітання, як чемну форму звертання. 

Вчити користуватись – мовними формами. Виховувати бажання бути 
привітним і чесним. 

Вчити дитину чітко й зрозуміло викладати свою думку, не перебивати 
розмову, говорити спокійно, володіючи голосом, не засмічувати мову 
словами – паразитами, спокійно й скромно триматись під час розмови. 

Виховувати у дітей почуття милосердя, чуйність, доброзичливість, 
бажання допомогти стареньким, одиноким, любов і повагу до людей, 
самостійність, уважність, повагу до ровесників і дорослих. 

Розвивати мислення увагу, волю. 
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Закріпити знання правил поведінки в побуті (сервіровка столу) та 
культурно – гігієнічних навичок (щоденне вмивання, чищення зубів, миття 
рук з милом, і т.д.) 

Засвоїти правила: не ламати іграшок, не рви книжок, не малюй на 
сторінках книги, якщо розірвана книга – підклей. 

Виховуємо бережливість і турботу про спільне майно. 
 
Культурно – гігієнічні навички 
Чистота і охайність – окраса культурної людини: 
• щоденне вмивання, чищення зубів зранку і на ніч; 
• миття рук перед їдою, після користування туалетом;після всякого 

забруднення; 
• тримати нігті в чистоті, акуратно підстриженими; 
• користуватися носовичком, гребінцем. 
 
Культура поведінки в побуті 
Важливе місце у вихованні культури поведінки в побуті займає 

поведінка за столом: 
• допомагати дорослим сервірувати стіл; 
• за стіл сідати чистим, акуратним; 
• не сідати за стіл в шапці; 
• не класти лікті на стіл; 
• не витягувати ніг; 
• їсти беззвучно, із закритим ротом; 
• помішуючи в чашці не калатати ложечкою; 
• вміти користуватись виделкою, ножем, серветкою; 
• після їжі висловлювати щиру подяку; 
• хлопчик допомагає дівчинці сісти за стіл і встати. 
 
Культура діяльності 
Бути бережливим, турботливим до своїх речей, іграшок – не важко, 

значно важче проявляти піклування про спільні речі: 
• не ламай іграшок, в них вкладена праця людей; 
• у кожної іграшки своє місце; 
• поламані іграшки треба ремонтувати; 
• не можна м΄яти, рвати, писати чи малювати на сторінках книжок; 
• якщо книга розірвана, її треба підклеїти. 
 
Хід гри: 
Вихователь пропонує дітям незвичайну подорож по „Країні хороших 

манер та вчинків”. Діти обирають вид транспорту (повітряний, водний чи 
наземний) і вирушають. На шляху в них трапляються різні зупинки із 
завданнями, виконуючи які можна продовжувати подорож. Чим далі 
будуть діти подорожувати, тим цікавіші і складніші будуть завдання. 
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Зупинка „Мийдодир” 
Завдання: діти повинні вибрати предметні картинки, на яких зображені 

предмети, необхідні для дотримання санітарно – гігієнічних навичок. 
(мило, зубна щітка, рушничок та ін.) 

 
 
 

Зупинка „Зустрічаємо гостей” 
Завдання: діти повинні закріпити правила сервіровки столу: дивлячись 

на дві майже однакові картинки, порівняти їх і розповісти, на якій із них 
правильно розміщені предмети для сервіровки столу (ложка, виделка, ніж, 
чашка з блюдцем та ін.) і для чого вони призначені. 
 

     
 

Зупинка „Маленькі господарі” 
Завдання: діти повинні уважно розглянути сюжетні картинки і оцінити 

поведінку хлопчиків. Чи правильно вони роблять? (Один ріже ножицями 
книжку, а інший підклеює книгу). 

    
 

Зупинка „Дружба і товаришування” 
Завдання\: діти розповідають коротко про своїх друзів і товаришів, а 

потім, узагальнюючи почуте, вихователь пропонує дві ілюстрації, діти 
розглядають їх і висловлюють свої враження від побаченого на картинках, 
оцінюють вчинки. 
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Зупинка „Мовний етикет” 
Завдання: дітям знову ж пропонується розглянути два малюнки – 

обличчя дівчинки усміхнене і обличчя суворе, зле – і визначити, які слова 
вживають обидві дівчинки і з чим це можна порівняти. Наприклад: „квіти, 
сонечко” – це лагідні, ввічливі слова, спокійний голос; „грім, блискавка, 
колючки” – це гучний голос, погані слова, засмічена мова. 

     
 

Зупинка „Прийми правильне рішення” 
Завдання: діти розглядають дві сюжетні картинки, але розв΄язки 

ситуації не бачать, потім міркують і розповідають, як, на їхню думку, 
закінчиться цей випадок з вазою. Чи правильно діти придумали. Вихід із 
ситуації, покаже третя сюжетна картинка. 
  

       
Закінчення гри, підсумок вихователя. 
 
Рекомендована література за проблемою досвіду: 
1. Андрусич Н. На порозі перемін, журнал „Дошкільне виховання”,  2001 р. №3.  
2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, К., 1999 р. 
3. Закон України „Про дошкільну освіту”. К., 2002 р. 
4. Кулачківська С. Навіщо дошкільняті перехідний вік, журнал „Дошкільне 

виховання”, 2001 р., №5. 
5. Коментатор до базового компонента дошкільної освіти в Україні, К., 2003 р. 
6. Організація та зміст навчально – виховного процесу в ДНЗ, Методичні 

рекомендації ПОІППУ, 2005 р. 
7. Підготовка дітей до школи. Наступність, перспективність, Хмельницьк. 2002 р. 
8. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в п΄яти томах, К., 1977 р. 
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МЕТОДИЧНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ СДГ 
(ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ РОБОТИ ДНЗ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ 

МОДЕЛІ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ) 
 

Поважати в кожній дитині людину, виявляти до неї гуманне ставлення – 
це насамперед розкрити в ній людську неповторність. Індивідуальні 

задатки, таланти, обдарування відзначаються великою  різноманітністю, 
неповторністю поєднань, яскравістю особистих рис. 

         В.О.Сухомлинський 
 

1. Ставитися до дитини не лише як до об’єкта засвоєння знань і умінь, а 
й як до суб’єкта виховного процесу, різного виду діяльності, розширення  
ступеня її свободи, надання їй права на власний  вибір. 

2. Відмовитися від стереотипу: „Дорослий для того, щоб учити і 
виховувати, дитина – для того, щоб учитися і в усьому слухатися 
дорослих”. Жодна дитина не є власністю дорослих. Вона народжується для 
життя серед людей. Слід позбавитися звички бути розпорядником думок і 
вчинків ваших вихованців. 

3. Зрозумійте і не забувайте: специфічною особливістю психічного 
розвитку дитини є те, що набуті нею знання, дії, здібності мають не 
професійний характер, а загальний. Дитина просто вчиться бути людиною, 
набуває умінь і навичок, необхідних у будь-якій сфері діяльності. 

4.Систематично вивчати особливості індивідуального та особистісного 
розвитку дітей, аналізувати, робити висновки щодо форм роботи з 
дитиною і все це відображати в психолого-педагогічній характеристиці 
дитини. 

5. В роботі з дитиною враховувати закономірності її фізіологічного та 
психічного розвитку. 

6. Організовувати освітній процес з дітьми, використовуючи завдання 
різних рівнів складності. 

7. Прагнути в кожній конкретній ситуації знаходити таку форму 
спілкування з дітьми і кожним з них, яка б максимально стимулювала б 
позитивні емоції вихованців. 

8. Добирати навчально-ігрове обладнання відповідно до індивідуальних 
потреб і особливостей дітей та педагогічно доцільно його розміщувати. 

9. Забезпечуючи гармонійний і всебічний розвиток дитини дошкільного 
віку, збалансовувати інтелектуальний з моральним, фізичним, емоційним 
та вольовим її розвитком. 

10. В спілкуванні з батьками постійно наголошувати на врахуванні 
об’єктивних закономірностей  та індивідуальних особливостей фізичного 
та психічного розвитку їх дитини. 

 
 
 
 



 

 141

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 

Методика морального виховання має сприяти 
 активному духовному життю,  постійному  

виявленню розуму почуттів і волі в діяльності. 
В.О.Сухомлинський 

 
1. Орієнтуватися на зміст морального виховання, який визначений 

програмами виховання дітей дошкільного віку, Базовим компонентом, 
Законом України „Про дошкільну освіту”. 

2. В роботі з кожною дитиною встановлювати гуманні приязні 
відносини, виходячи з психологічних особливостей кожної дитини. 

3. В процесі роботи з дітьми налагоджувати взаємини співпраці. 
4. З метою засвоєння дітьми морально-правових норм та їх розуміння 

використовувати всі види дитячої  діяльності на протязі проведення всіх 
режимних моментів. 

5. Планомірно або ситуативно виховувати у дітей всі види моральних 
почуттів. 

6. В процесі морально-етичного виховання формувати і розвивати у 
дітей основні правила людського співжиття і людських взаємовідносин. 

7. В процесі морально-етичного виховання найкращий шлях -  свідоме й 
гармонійне перетворення вимоги до дитини у її внутрішню настанову, яка 
з часом стане звичкою. Але не слід забувати і про примусовий шлях 
засвоєння дитиною морально-етичних норм, коли дитина ставиться перед 
необхідністю виконати те, що від неї вимагає морально-етична ситуація. 

8. Крім традиційних форм роботи по формуванню у дітей морально-
етичних норм, пропонуємо використовувати нестандартні форми і методи 
педагогічного впливу: розв”язання морально-етичних завдань і 
проблемних  ситуацій, проведення диспутів „Комфорт твоєї душі”, 
розігрування ситуацій морального вибору, використання ТРВЗ, особливо 
прийом емпатії, розв”язання кросвордів і ребусів. 

9. Повсякчас спонукати дітей до вчинків, в яких виявляється гуманне, 
людяне ставлення дитини до інших людей, до природи, заохочувати працю 
для користі інших дітей, дошкільного закладу. 

10. Створювати ситуації, які б спонукали дитину до вольових  зусиль 
для прояву високо моральних думок і почуттів. 

11. Особливу увагу звертати на дітей з проявами інертності, байдужості, 
пасивності, замкнутості, грубості. 

12. Заохочувати процес самоутвердження, як необхідний елемент 
моральності. 
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ГРИГОРІЙ ВАЩЕНКО ТА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
 

Коршунова Т.Л.,  
керівник  методичного тренінгового центру  

природного розвитку дитини ПОІППО 
 

Благодатна земля Полтавщини дала не тільки Україні, а й усьому 
світові видатних діячів науки, техніки, культури і педагогіки. Чільне місце 
серед видатних педагогів посідають А. Макаренко, В. Сухомлинський, 
Г.Ващенко. Їх характеризують талант і творчий пошук. Надзвичайний 
інтерес до їхніх праць зумовлений саме тим, що ідеї і практика цих 
педагогів звернені до найважливіших проблем сучасності, науково 
обґрунтовані і методично досконало вирішені. З іменем видатного 
полтавця Григорія Ващенка (1878 – 1967) пов’язаний високий злет 
української національної педагогічної думки у ХХ столітті.  

Завдяки заходам всеукраїнського педагогічного Товариства ім. 
Григорія Ващенка книга за книгою вийшли в останні роки п’ять томів його 
творів, а саме: «Виховний ідеал», «Загальні методи навчання», «Виховання 
волі  і характеру», «Праці з педагогіки і психології», «Хвороби в галузі 
національної пам’яті».Усі ці праці висвітлюють основні напрямки 
наукових зацікавлень вченого. Він захищав та розвивав створену 
українцями упродовж віків власну національну педагогічну традицію. 

Глибокий патріотизм Г.Ващенка і став причиною того, що його ім’я, 
як і його творчість, були під забороною. Від часу другої світової війни і до 
останнього свого подиху в 1967 році вчений був змушений жити в 
еміграції. У той же час все, що писав у своєму житті Г.Ващенко, а 
особливо те, що створене було ним у вигнання в Німеччині, - до 
найменшої коми пов’язане з Україною і створене для України. 

Пошук шляхів до нової педагогіки пролягає через протиставлення 
двох систем освіти, навчання і виховання одну одній: авторитарної 
системи і теорії вільного виховання. Він доводить всі негативні сторони 
авторитарної системи, яка трактує учня виключно як об’єкт виховного 
впливу на нього і є палким прибічником теорії вільного виховання, яка в 
центр виховання ставить людину, а педагогу відводить роль спостерігача і 
організатора освітньо-виховного оточення. На думку Г.Ващенка 
найхарактерними виразниками теорії вільного виховання були Жан-Жак 
Руссо, Еллен Кей, Лев Толстой і Марія Монтессорі. 

В основі концепції дошкільного виховання, яку висунув Г. Ващенко, 
лежить ставлення до малої дитини як до найвищої цінності. Як психолог 
Ващенко глибоко розумів психологічні особливості дітей раннього віку і 
зазначав, що раннє дитинство є одним із найважливіших періодів у житті 
людини. Педагог-гуманіст стверджував, що авторитарним способом не 
можна забезпечити жодної складової частини виховання, не можна 
виховати у дитини цілеспрямованих, життєстверджуючих рис характеру. 
Дорослі повинні захищати права особистості на свободу, щастя, всебічний 
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розвиток і прояв своїх здібностей. 
Успіх педагогічної праці може бути забезпечений лише на основі 

знання природних законів розвитку. Г.Ващенко підкреслює особливу 
значимість принципу індивідуалізації навчально-виховної роботи, як 
продовження розвитку принципу природовідповідності.  

Система виховання, яку пропонує Г. Ващенко на основі вивчення 
світової педагогічної думки, перейнята атмосферою тисячолітньої 
української духовності. В системі дошкільного виховання педагог виділяв 
такі основні принципи як народність, демократизм, деідеологізація, 
індивідуалізація, гуманізація, науковість і системність, 
природовідповідність, активізація і наочність. Кожен із цих принципів 
включає цілу низку правил і методів навчання, формулює конкретні 
вимоги. Важливе значення в системі мають також положення щодо 
взаємозумовленості виховання, необхідності його зв’язку з життям, 
емоційності і природовідповідності. Педагог зауважує, що в дітей 
дошкільного віку любов до своєї Батьківщини здебільшого ще несвідома, 
стихійна. Необхідно створювати умови, в яких дитина органічно 
„зростається” зі своєю батьківщиною, природою, мовою, традиціями та 
звичаями рідного краю. І неусвідомлені почуття щодо рідного довкілля 
стають підґрунтям справжнього патріотизму. В 4-5 років українська 
дитина вже знає, що її Батьківщина – Україна, що українці мають свою 
мову, історію і культуру, традиції і звичаї.  

Г.Ващенко підкреслює, що вже у дошкільному віці необхідно готувати 
дітей до раціональної поведінки. Організація практичного засвоєння  
правил поведінки призводить  до формування звички у дітей та 
подальшого, поступового її усвідомлення. Водночас важливим є 
застереження видатного педагога щодо логічного догматизму, тобто 
нав’язування дітям-дошкільникам згори як загальних стверджень, так і 
висновків з них.  

У спадщині вченого-педагога велике місце відводиться розвитку у 
дитини інтелектуальних здібностей у процесі навчання і виховання. Він 
наголошував, що ефективність розумового виховання відбувається на 
основі доступного системного сприймання дітьми знань на рівні сучасної 
науки. Вчений радить розвивати у дитини здатність до спостереження, 
дослідження, вміння робити самостійні висновки, спираючись на свої 
власні спостереження. Поєднання дослідів і спостережень з грою надасть 
жвавості, радості і творчого характеру в роботі дітей. Ващенко пояснює, 
що розвитку у дітей здібності спостерігати в дошкільному віці сприяє 
робота з дидактичним матеріалом Монтессорі. А також багатий матеріал 
для розвитку спостережливості дає рідне довкілля. Тому потрібно 
розширювати контакти дітей з природою, виводити їх у поле, на річку, в 
ліс, на луки.  

Повна і органічна узгодженість з навколишнім життям, а також із 
різноманітними інтересами дитини помічена Ващенком у методі проектів, 
який був впроваджений у ХХ ст. педагогами Англії, США та інших країн. 
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Вчений пропонував використовувати метод проектів з дітьми уже в 5 
років, як такий, що ґрунтується на інтелектуальних інтересах дітей, 
розвиває їх активність у процесі навчання, наближає дитину до можливості 
вирішення життєвих проблем.  

Для можливості здійснення саме такої системи української освіти, 
головними рисами особистості педагога за переконаннями Ващенка є: 
любов до дітей, щире бажання допомогти дитині сформуватися у 
повноцінну особистість; систематична і ретельна праця педагогів, 
спрямована на поглиблення своїх знань у галузі психології та педагогіки 
дитинства; збагачення педагогом власного багажу знань, щоб передати 
його дітям. Педагогу-дошкільнику необхідно  виховувати в собі душевну 
рівновагу, життєрадісність. Та особливо важливо, коли педагог вміє радіти 
за дітей, радіти разом із ними і щиро жити їх почуттями. 
Психолого-педагогічний творчий доробок Григорія Ващенка набуває 
особливої актуальності сьогодні в зв’язку з впровадженням Програми 
нового покоління, яка   втілює його погляди на дошкільну педагогіку, про 
яку він мріяв. 

 
 
 

СВІТ У ЯКОМУ ЗАВЖДИ СОНЯЧНО 
(казковий дивосвіт В. Сухомлинського) 

 
педагогічний колектив Терешківського ДНЗ «Барвінок» 

«школа сприяння здоров’ю» Полтавського району 
(завідуюча Уракова Ніна Максимівна)  

 
Ім'я Василя Олександровича Сухомлинського відоме далеко за межами 

України. І з кожним роком інтерес до його спадщини зростає.  
Все найкраще для виховання, для розвитку дітей увібрала в себе його 

педагогічна спадщина.  
Тому не взяти її на озброєння педагоги Терешківського ДНЗ 

«Барвінок» просто не могли. Його ідеї активно впроваджуються у 
педагогічну практику нашого садка. 

В нашому дошкільному закладі створені належні умови для фізичного і 
психічного розвитку дітей, розкриття їх природних нахилів, здібностей, 
обдарувань. 

Для того, щоб малечі було цікаво пізнавати навколишній світ з усіма 
його таємницями і загадками, рости вихованими і розумними дітьми, 
вихователі в навчально-виховній роботі широко використовують поради 
відомого педагога, а також його цікаві казки та оповідання. 

Використовуючи казки В.О. Сухомлинського, в поєднанні з новітніми, 
нетрадиційними методами роботи, педагоги досягли того, що діти 
старшого дошкільного віку йдуть добре підготовленими до школи. 
Майбутні першокласники вміють логічно висловлювати свої думки, 
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фантазувати, мають широкий словниковий запас. Але праця над творами, 
казками – це не лише розвиток мовлення, а й самовиховання почуттів, 
розумовий розвиток, багатство духовного життя дитини. 

Казка – це школа творчості, яка необхідна дітям.  
Як наголошував В.Сухомлинський: «Через казкові образи у свідомість 

дітей входить слово з його найтоншими відтінками, воно стає сферою 
духовного життя дитини, засобом висловлення думок і почуттів – живого 
реального мислення». 

«В природі невичерпне джерело дитячого роздуму» 
/В.О.Сухомлинський/  

У нас є всі умови для того, щоб проводити заняття в «школі під 
голубим небом», як проводив їх із своїми учнями Василь Олександрович. 
Неподалік від садка знаходиться сосновий ліс, на території дошкільного 
закладу – березовий гай. Тож вихователям є про що поговорити з дітьми, є 
з чим знайомити, чим дивувати або ж просто милуватися. Для нас головне 
– дитина, її бажання, прагнення. І мета нашої роботи забезпечити дітям 
можливість самостійного вибору, формувати інтелектуальну, творчу, 
ініціативну особистість, здатну до самостійного розв’язання проблем. 

Ідеї Василя Олександровича про залучення батьків до процесу 
виховання дітей активно запроваджуються в нашій роботі. 

На наш погляд, заняття з дітьми, розроблені на основі літературних 
творів В.Сухомлинського, допомагають вихователям творити добру, 
виховану, красиву особистість. Тому педагогічний колектив нашого 
закладу буде і надалі продовжувати свою роботу над впровадженням у 
своїй роботі спадщини великого педагога-гуманіста В.О. Сухомлинського. 

 
Казковий дивосвіт В. Сухомлинського 

Пихата жаба 
Сподобалося жабі, як журавель співає. Сидить вона в болоті, слухає 

журавлиний спів і думає: «Навчуся і я співати по-журавлиному. Буду не 
така, як усі жаби. Хай дивується весь жаб’ячий рід.  

Довго вчилася вона співати по-журавлиному і таки навчилась. 
Розмовляють із нею по-жаб’ячому, а вона мов не розуміє – відповідає 

по-журавлиному. Розгнівалися жаби й дорікають своїй подружці: 
- Ти ж така жаба, як і ми, чого ж ти не хочеш розмовляти по-

жаб’ячому? 
Жаба задерла голову і каже: 
- А може, у мене виростуть крила, і я полечу, як журавель! 

   
Беркита Люда, ст. гр.           Бриню Вероніка, ст. гр.          Гель Аня, ст. гр. 
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Зайчик і горобина 

Засипало снігом землю. Нема чого їсти Зайчикові. Побачив Зайчик 
червоні ягоди горобини. Бігає навколо дерева, а ягоди – високо. 

Просить Зайчик: «Дай мені, Горобинко, одне гроно ягідок». 
А Горобина й каже: «Попроси Вітра, він і відірве». 
Попросив Зайчик Вітра. Прилетів Вітер, гойдає, трусить Горобину. 
Відірвалося гроно червоних ягід, упало на сніг. Їсть Зайчик ягоди, 

дякує Вітрові і горобині. 

   
    Горб Денис, ст. гр.    Шверта Андрій, ст. гр.        Данильчук Антон, ст. гр. 

 
Квітка сонця 

На високому стеблі – велика квітка із золотими пелюстками. Вона 
схожа на сонце. Тому й називають квітку соняшником. 

Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. 
Та як тільки сходить ранкова зоря, пелюстки тремтять. То соняшник 

жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилось із-за обрію. Соняшник 
повертає до нього свою золоту голівку й дивиться, дивиться на червоне 
вогняне коло. Усміхається соняшник до сонця, радіє, вітає його: 

- Добрий день, сонечку, я так довго чекав тебе! 
Сонце піднімається все вище й вище, пливе по небу. І соняшник 

повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій, і 
соняшник востаннє усміхається його золотому промінню. 
 

      
 Люда Беркита, ст. гр.               Бринюк Вероніка, ст. гр.              Данильчук Антон, ст.гр. 
 
Як бджола знаходить квітку конвалії 

Вилетіла з вулика бджілка. Літає над пасікою й наслухається. Чує: 
десь далеко-далеко дзвенять голосні дзвіночки. Летить бджілка на музику 
дзвіночків. Прилітає до лісу. А то дзвонять квіти конвалії. Кожна квітка – 
маленький срібний дзвіночок. Усередині – золотий молоточок. Б’є 
молоточок по сріблу – лунає дзвін, аж до пасіки лине. Ото так конвалія 
кличе бджілку. Прилітає бджілка, збирає з квітки пилок і каже: 
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- Дякую, квіточко… 
А квітка мовчить. Вона лише зніяковіло опускає голівку.  
 

        
   Фісун Олексій, ст. гр.    Кгаєвська Влада, ст. гр.       Коваль Аліна, ст. гр. 
 
Старий пень 

Росло в лісі велике гіллясте дерево. Весною воно вкривалось зеленим 
листом, білими квітками. Прилітали до квіток бджоли і джмелі 
Поселилися, на дереві співучі пташки. Щовесни повертались вони з 
теплого краю знаходили своє дерево і весело щебетали: «Доброї весни, 
рідне дерево, ось ми і прилетіли до тебе». Радісно жилось дереву, бо багато 
друзів було у нього. 

Минули роки. Постаріло дерево, засохло. Прийшли до  лісу люди, 
спиляли його і кудись повезли. Залишився тільки пень. Від суму й 
самотності покрився він сірим пилом. Боляче було йому, коли згадував, як 
злітались до нього бджоли, як співали пташки. Прилетіли якось пташки, 
покружляли, защебетали тривожно й полетіли. Пень заплакав з туги. Так 
захотілось йому чиєїсь прихильності, дружби. 

Настала осінь. Якось прибіг до пенька їжак. Вирив ямку та й носить 
сухі листочки, жмутки моху, стеле зимову постіль. Зрадів старий пень. І 
їжак з пеньком став ласкавий.  

Подружились вони, розповіли одне одному про своє життя. Аж 
помолодів пень. Зацвів зеленим мохом. Бо є тепер у нього вірний друг. 

 

     
            Кулько Ілля, ст.гр.              Тарасовська Женя, ст.гр.             Гель Аня, ст. гр. 
 
Чого синичка плаче? 

У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – 
Мишко й Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. 

- Зробимо на осокорі гойдалку, - сказав раз Мишко.  
- Ой, добре буде гойдатися! – зраділа Оля.  
Поліз Мишко на осокір, прив’язав до гілки мотузку. Стали на 

гойдалку Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. 
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Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо 
них синичка літає та й співає, співає. 

Мишко й каже: 
- І синичці весело, що ми гойдаємось. Як вона радісно співає. 
Глянула Оля на стовбур осокора й побачила дупло, а в дуплі – 

гніздечко синиччине, а в гніздечку – пташенята маленькі. 
- Синичка не радіє, а плаче, - сказала Оля. 
- Чого ж їй плакати? – здивувався Мишко.  
- Подумай, чого, - відповіла Оля. 
Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синиччине 

гніздо й думає: «Чого синичка плаче?» 
 

   
Беркита Люда, ст.гр.   Кулько Ілля, ст. гр. 

 
Як здивувався Мурко  

Був собі у бабусі старий-престарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти 
сонця, гріється. Заплющив очі, спить, поклав голову на лапки. Тільки 
хвостиком махає, мух відганяє. На подвір’ї ходило курча. Воно відбилося 
від квочки й жалібно пищало. 

Побачивши кота, замовкло.  
Підійшло тихенько до нього, притулилося й очі закрило. Тепло йому 

біля котового кожушка. 
Мурко відчув, що до нього хтось притулився. Розплющив очі – 

курча. І  
здивувався: та й сміливе ж яке! 
Дивиться Мурко на курча, дивується й не знає, що йому робити. Чи 

налякати курча, щоб утекло, чи хай собі гріється? 
 

     
    Коваль Аліна, ст.гр.             Циганенко Вадим, ст. гр.              Шверма Андрій, ст. гр. 
  
Щоб метелик не наколовся 

Дівчинка Зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації. На акації гострі-
прегострі колючки. 

Над акацією літає барвистий метелик. 
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- Ой, як же йому не страшно літати! Налетить на колючку – що 
ж тоді буде? 

Підійшла Зоя до акації. Зламала одну колючку, другу, третю. 
Мама побачила й питає: 
- Що ти робиш, Зою? Навіщо колючки зламуєш? 
- Щоб метелик не наколовся, - відповіла Зоя. 

 

          
Кгаєвська Влада, ст. гр.             Степанов Ігор, ст. гр.                      Беркита Люда, ст. гр. 
 
Маківка і Джміль 

У вечері Макова квітка стулила пелюстки. Спить цілу ніч Маківка. 
Уже й день настав, уже й Сонце зійшло, а вона все спить, не розтуляє 
пелюстки.  

 Коли це десь, із-за яблуні вилетів волохатий Джміль.  

Летить, гуде.  
Почула квітка, що Джміль наближається і розкрилася. Прилетів 

Джміль та й сів між пелюстками. Радіє Макова квітка, бо тепер повна 
коробка маку буде. Ось чому Маківка так довго не розтуляла пелюсток. 
Вона чекала Джмеля.  

    
                              Кулько Ілля, ст. гр.       Петросян Геворг, ст.гр. 

 
Весняний вітер 
Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і 

тривожний крик чорного ворона. Холодний вітер гойдав його віти, вигинав 
їх. Та ось одного сонячного ранку відчув Клен, ніби до нього торкнулося 
щось тепле і лагідне. Прокинувся Клен. А то до нього прилинув теплий 
весняний Вітер. 

- Годі спати, зашепотів весняний Вітер. – Прокидайся, весна 
наближається. 

- Де ж вона – весна? – запитав Клен. 
- Ластівки на крилах несуть, - каже теплий Вітер. - я прилетів з 

далекого краю, від теплого моря. Весна йде полями – заквітчалася квітами, 
красуня. А ластівки на крилах несуть барвисті стрічки. 
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Ось про що розповідав теплий весняний Вітер Кленові. Клен зітхнув, 
розправив плечі. Зазеленіли бруньки, бо йде весна – красуня. 

   
   Кравченко Саша, сер. гр.      Шкаруба Саша, сер. гр.             Піскун Ілля, сер. гр. 

 
Все співає в лісі 

Весною ми ходили до лісу. Зійшло сонце, подихнув легенький 
вітерець, і всі дерева в лісі заспівали. Кожне співало свою пісню. 

Береза співала ніжну пісню. Слухали цей спів, хотілось підійти до 
білокорої красуні, обняти її. 

Дуб співав мужньо пісню. Коли ми слухали цей спів, нам хотілося бути 
сильними, відважними.  

Верба, що схилилась над ставом, співала задумливу пісню. 
Прислухаючись до цього співу, ми думали, що прийде осінь, та й осиплеться 
листячко з дерев. 

Горобина співала тривожну пісню. Від цього співу набігла думка про 
темну ніч і бурхливу грозу, від якої гнеться тонка горобина, шукаючи 
захисту. 

Ось які пісні ми почули в лісі. 

    
                    Кравченко Саша, сер. гр.                              Новіков Вова, сер. гр. 

 

Де беруться краплинки. 
Бігла Оленка по льоду. Падали сніжинки. Ніби плавали в повітрі. 

Одна сіла на рукав. Дивиться Оленка на пухнасту сніжинку. Шестикутна 
зірочка така гарна, блискуча. Ніби казковий майстер її вирізьбив з срібної 
пластин очки. Наблизилась Оленка до сніжинки. Дивиться, милується нею. 
І бачить диво: сніжинка стала краплиною води.  

   
          Шкаруба Саша, сер. гр.        Решетило Ігор, сер. гр.           Окутін Егор, сер. гр. 
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Краплина роси 
Рано-вранці на квітці троянди прокинулася Краплина роси.  
- Як я тут опинилася? – здивувалася краплинка.  
- Увечері я була високо в небі – і захотілося їй знову в небо. 
 Пригріло Сонце. Випарувалась краплина, піднялась високо-високоу 

блакитне небо, до самого Сонечка. А там – тисячі інших краплинок. 
Зібралися всі в чорну хмару й затулили Сонце. 

- Чого це ви мене заховали від людей? – розгнівалося Сонечко. І 
послало на хмарину вогненну стрілу. Вдарила вогненна стріла, загримів 
грім. Злякалася чорна хмара й розсипалась. Пішов дощ. Упала Краплинка 
на Землю. 

- Дякую тобі, Краплино, - промовила Земля. 
- Я так скучила за тобою.  

          
Мірошниченко Даша, сер.гр.        Лаврик Антон, сер. гр.      Мірошниченко Ліза, сер.гр. 
 
Дивна бурулька. 

Удень було тепло, а ввечері підмерзло. З даху стікали краплі і 
замерзали. Утворилася довга крижана бурулька. Вона звисала над вікном, 
мов кришталева паличка. Коли зійшло сонечко в бурульці заграла веселка. 
Бурулька ніколи не бачила сонечка, адже / 

народилася вночі. Вона бачила лише зірки.  
А тепер сяяло яскраве, тепле сонечко. Від зачудування бурулька 

розхвилювалася й заплакала. Але ось що сумно: ніхто не знав, чого 
бурулька плаче. Всі думали, що вона тане. Ні, вона не танула, вона 
плакала. Гарячі сльози її крапали на мерзлу землю. 

    
 Луговий Славік,           Новіков Вова,            Мірошниченко Даша, Мірошниченко Ліза, сер. гр. 
 
Яблуко в осінньому саду 

Пізньої осені близнята Оля і Ніна гуляли в яблуневому саду. Був 
тихий сонячний день. Майже все листя опало й тепер шелестіло під 
ногами. Тільки де-не-де лишилися на деревах пожовклі листя.  

 Дівчатка підійшли до великої яблуні. Поруч з жовтим листком вони 
побачили велике рожеве яблуко. Оля і Ніна скрикнули від радості: 

- Як воно й досі не впало? – здивувалася Оля. 
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- Зараз ми його зірвемо, - каже Ніна. І зірвали дівчатка яблуко. 
Кожній кортіло потримати його в руках. Олі хотілося, щоб яблуко 
дісталося їй, та вона теж соромилася признатись і сказала сестрі: «Ні, хай 
тобі буде яблуко, Ніно». 

А Ніна хотіла, щоб яблуко дісталося їй, та вона соромилася 
признатися і казала: «Ні, хай тобі буде яблуко, Олю». 

Яблуко переходило з рук в руки, дівчата ніяк не могли прийти до 
згоди. Та ось їх обох осяяла думка: «Віддамо яблуко мамі.» 

Побігли вони до мами зворушені, схвильовані. Віддали їй рожеве 
яблуко. У маминих очах засяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала 
обом дівчаткам по половинці. 

     
        Ступак Сергій, сер. гр. Лихач Лера, сер. гр.    Гасенко Аня, сер. гр. 
 
Зайчик і Місяць. 

Холодно взимку зайчикові. Вибіг він на узлісся, а вже ніч настала. 
Мороз тріщить, сніг проти Місяця блищить, холодний вітер з яру повіває. 

Сів Зайчик під кущем, потяг лапки до Місяця, просить: 
- Місяцю, любий погрій мене своїми променями, бо довго ще 

сонечка чекати. Шкода стало Місяцеві Зайчика, він і говорить: 
- Іди полем, полем я тобі дорогу освітлю, прямуй до великого стогу 

сіна. 
Попрямував Зайчик до стогу сіна, зарився у стіг, виглядає, 

усміхається до Місяця: 
- Спасибі, любий Місяцю, тепер твої промені теплі-теплі. 

   
             Окутін Єгор, сер. гр.          Горелий Максим, сер. гр.      Ступак Сергій, сер. гр. 
 
Врятував сонечко. 

Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунулись чорні 
хмари. Пішов дощ. Під високою гіллястою шовковицею сидів Василько. 
Він не боявся зливи. Його захищало від неї.  

Густе листя. Під шовковицею було сухо. А поруч текли струмки. 
Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати 
невеличку заглибинку. Утворювалось озерце. На середині цього озерця був 
маленький острівок. Води все прибувало й прибувало. Ось-ось затопить 
острівець раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. 



 

 153

Воно бігало з одного краю острівця до другого. «Чому ж воно не летить,»- 
подумав Василько. Йому стало жаль сонечка. 

Острівець ставав усе менший.  
Ось він такий як п’ятачок. Ось він уже не більше копієчки. Сонечко 

сиділо непорушно. 
Василько побіг під дощ. І зразу ж змок до нитки. Та він устиг 

урятувати сонечко. 

                  
    Лаврик Антон, сер. гр.             Бутолін Владик, сер. гр.              Решетило Ігор, сер. гр. 

 
Вихователі: Мануйленко Антоніна Борисівна, Гезей Людмила Миколаївна, 
Голець Світлана Іванівна, Лугова Наталія Олександрівна, Лаврик Леся 
Олександрівна; Циганенко Оксана Миколаївна, практичний психолог. 

 
 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ СПАДЩИНИ 
С.РУСОВОЇ, Г. ВАЩЕНКА, В. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРАКТИКУ 

РОБОТИ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
 

Педагогічний колектив Полтавського дошкільного навчального закладу  
(ясла – садка) № 12 «Ведмежатко» 

 
Донька  лісу - береза 

заняття для дітей старшого дошкільного віку 
Фіяло Т.І. 

завідувачка Полтавського ясла садка № 12 «Ведмежатко» 
 
МЕТА: - розвивати уяву дітей та формувати позитивні емоції та 

почуття, вчити символічно вирізняти в окремих представниках рослинного 
світу риси характеру, притаманні дівчаткам та хлопчикам. Дати уявлення 
про те, яку роль відіграють дерева в нашому житті, що дерево живе: йому 
боляче, сумно, весело, як воно впливає на людину, її стан здоров'я; 

- розвивати образність мовлення дітей, кмітливість;  
- виховувати любов, пошану до лісу, до дерев, бережне і турботливе 

ставлення до них. 
ОБЛАДНАННЯ: листочки з різних дерев, фломастери, магнітофонний 

запис звуків лісу, мольберти, портрети дерев. 
Хід заняття 

Ліс - багатство, слава краю 
Він могутній, він живий 
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Ліс - то сила для людини 
Ліс окраса всіх країн 
Ліс безсмертний! 

Але ж люди берегти повинні ліс! 
Дорогі малята, а який у вас настрій, коли ви заходити в ліс? Ігрова 

вправа Настрій дитини в лісі". (Білі листочки з різних дерев). 
- Діти я пропоную на звороті свого листочка передати свій настрій, 

коли ви знаходитись у лісі. 
- Який у тебе настрій вийшов? 
- А у вас? 
- Покладіть листочки. Дякую вам. Я насправді побачила, що ви мені 

казали правду про свої відчуття, настрій при спілкуванні з лісом. 
Рослини живі і вони віддають вам свою енергію і силу, тому в лісі вам 

всім завжди приємно, спокійно, затишно. 
Запрошую вас на гостини до батька Лісу. Але перед цим хочу вас 

запитати: як поділяються дерева? 
На листяні, хвойні.(Дерева бувають: великі, малі, старі, молоді; ті які 

пригнічують людину; просто нейтральні; рівні, криві...). Добре, малята, 
все, що ви сказали, правильно. А от я хочу запропонувати вам пригадати: 

- які дерева допомагають здоров'ю? (дуб, липа, береза, сосна, клен) 
- які ж пригнічують людину: (осика, тополя). 
Послухайте тепер мене: всі дерева, що ростуть у лісі, корисні тим, що 

вони виділяють кисень, яким ми дихаємо. 
Психогімнастика „ Уяви ліс". Ви так добре уявили ліс, а тепер скажіть 

мені головне правило ми повинні виконувати, перебуваючи у лісі. (Якщо 
хочеш щось побачити у лісі - стань невидимим). Так, діти! Отож ми його 
дотримуємось і дізнаємось про таке: 

- чи є у батька Лісу діти? Назвіть їх (дерева, комахи, птахи, тварини, 
метелики, квіти, черв'ячки, трава, кущики). 

Повернімося до наших листочків. Впізнайте доньку або сина лісу за 
листочками (береза, клен, дуб, сосна). 

Далі, малята, перед вами портрети дерев пізньої осені. Розпізнайте 
дерева і звеселіть ці портрети так, як вам хочеться, як вам подобається. 
(Береза, клен, дуб). 

Подивіться, якими стали наші портрети? (веселішими, яскравими, 
цікавими, дерева не сумують, дерева себе розглядають, привабливими, 
вони милують око...) 

Ігрова вправа „ Дерева - характери". Діти, кожен з вас має свій характер. 
Правда? Ось Вадим. Він який?...(спокійний). Ось Інна...яка? (скромна). А 
як ви думаєте, чи можна сказати, що дерева теж мають характер? Я теж 
думаю, що можна! Давайте поміркуємо разом. 

Це дуб. Як ви думаєте, який характер символізує це дерево? (символізує 
міцний, твердий характер) 

Клен - це символ, енергійного, невтомного, водночас стриманого 
характеру. 
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Береза - це символ скромності і елегантності, делікатності. Ось такі 
різні у батька Лісу діти, всі зі своїми характерами. 

А якими словами можна охарактеризувати ліс? (Ліс - мудрий, розумний, 
розсудливий, лагідний, турботливий). 

Я пропоную вам поговорити про найніжнішу доньку батька лісу  про 
красуню березу, а вам таке завдання: 

- „доберіть найгарніші слова про березу" (струнка, зелена, красуня, 
ніжна, лагідна, білокора, тендітна, ажурна, радісна, чарівна, довгокоса). 
Берізка аж запишалася від таких гарних слів, стала ще красивішою, її 
тонкі, довгі ніжні гілочки почали щось нашіптувати, Але не всі можуть 
розібрати, що ж шепоче берізка. 

Тому я пропоную вам взяти участь у телепередачі „ Малеча про цікаві 
речі" Цього разу, малята, ведучою буду я. Ви дозволите? 

Сьогодні ми з вами будемо говорити про берізку і розкажемо все те, що 
вона нам нашепотіла, але не всі це почули. 

- Як ви думаєте, береза жива чи ні? Чому? 
(Так, вона росте, розпускає бруньки, листки. В неї весною появляються 

сережки. Вона п'є воду корінням. Так, кажуть, береза цвіте. Ці сережки 
достигають, в них є насінини. Це її дітки. 

- А як дихає дерево? Ми це бачимо? (Ні, через кору). 
- Чи є у берізки душа? 
Я думаю, що так можна сказати. Чому? А ми говорили, що вона весною 

тремтить, в чеканні?, боїться що її понівечать, коли братимуть сік 
неправильно 

- А чи може вона сумувати? (Мабуть, може. Сумує, коли холодно, 
коли злий холодний вітер шарпає її гілки...) 

- А радіти (Коли вона одягнута в зелене листя, коли до неї прилітають 
пташки, коли з нею бавиться ніжний вітерець, коли її пестить сонечко, 
радіє, що у неї однієї буває лише жовте листя восени. 

- А коли берізці боляче? (Коли скубуть за гілочки, коли зривають 
листочки, коли ламають гілочки, обдирають кору..) 

- Чому берізка взимку не замерзає? (Бо в неї є цукор, він не пускає до 
неї холод, а знаходиться він під корою). Як називається перший місяць 
весни? Чи пов'язано це якось із берізкою? Чому ви так думаєте? (Березень. 
Думаю, що пов'язано. Береза взимку спить дуже чутко, у неї першої 
розкриваються бруньки. А березень це ранок року. 

- Яку користь приносить береза? (дає сік, лікує від застуди, сережки є 
кормом для птахів, з деревини берези виготовляють різні речі. З неї 
виготовляють віники для бані, в листочках купають немовлят. 

Як багато, діти, ви зуміли почути цікавого в тихому шепоті берези – 
гордості батька лісу. 

Батько Ліс гордиться своєю донькою Берізкою, нам вона теж 
подобається. 

Давайте ми з вами подаруємо їй свої компліменти. 
Гра „ Подаруй комплімент". 
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- А давайте привітаємо берізку від чийогось імені. Від імені листочка. 
- Привіт, берізко, я твій перший маленький листочок - синочок. Я 

зеленію. Я росту. 
Спасибі тобі за тепло та ласку. Від імені Землі. 
- Добрий день, берізко! Як тобі живеться? Я дбаю про тебе: напуваю 

тебе водичкою. А ти ростеш, міцнієш і дякуєш мені шелестом своїх 
листочків. 

Від струмочка. 
- Я радий тебе бачити. Пий мою водичку, чисту, як сльоза. Від квітів. 
- Доброго здоров'я! Ми вирішили поводити коло тебе хоровод і 

привітати з весною. 
Вихователь: від імені людини. 
- Берізко, схиляючись перед твоєю живою трепетною душею і дякую 

тобі за те, що можеш освітити оселю, навести чистоту і зцілити душу. А за 
її душу - віддай плату - свою любов. Люби природу, шануй її, як живу 
істоту, оберігай її душу, ощадливо використовуй дари. 

То як же не вклонитися тому, хто здоров'я повертає. Давайте встанемо і 
скажемо:    Поклонімося берізці нині, Що добро несе людині! 

 
 
 

ЗВІДКИ БЕРУТЬСЯ ДІТИ 
(заняття для старшого дошкільного віку) 

Фіяло Т.І. 
завідувачка Полтавського ясла садка № 12 «Ведмежатко» 

 
Мета: враховуючи індивідуальні психічні, інтелектуальні, духовні 

особливості дітей, дати їм поняття про те, що маленьких дітей народжують 
дорослі люди. Продовжувати вчити дітей розмірковувати, не соромлячись 
висловлювати свої думки, користуючись при цьому відповідними словами: 
немовля, народити, зародок, пуповина. Виховувати делікатність 

Обладнання: серія ілюстрацій на тему з книги П. Мейлана „Звідки я 
взявся", вірші. 

Хід заняття: 
- Діти, я пропоную вам закрити очі. А тепер уявіть собі своє тіло, 

загляньте у середину себе самого, пригадайте, які органи у вас там є. 
Пригадали? Назвіть! 

Серце, шлунок, печінка, нирки... Добре! Подумайте і скажіть, а чи 
можуть у вас ще маленьких у середині бути маленькі діти? Чому не 
можуть? 

Бо я ще маленька. 
Бо я хлопчик. 
А я дівчинка, та ще маленька. 
Бо я не доросла. 
Бо маленькі діти можуть бути лише у жінок. 
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Бо треба, щоб ми були дорослі. Діти, я хочу вам сказати, що всі ваші 
відповіді правильні, ви міркували в слух всі разом. все сказали правильно 
Давайте пограємо „Запитую-відповідаєте". Малята, а звідки беруться 
овочі? 

З грядки, з магазину, вони виростають. 
З розсади, вони зав'язуються після квіточок, ростуть, 
ростуть і стають великими... 
А фрукти? 
Вони ростуть на деревах. 
їх можна купити. 
Можна нарвати в саду. 
Вони виростають на місці квіточок... 
А пташки? 
А зайченята? 
А хто за ними доглядає? 
А що потрібно, щоб вони виросли? 
З'являються з яєчок. 
їх висиджує мама-пташка 
Прилітають до нас... 
Народжуються у зайчихи-мами 
Зайчиха-мама годує їх. облизує язичком - умиває. Кладе спати в нірці 

коло себе. 
Вони повинні багато їсти, спати. їх треба оберігати від лисички, вовка... 

Так, мої любі малята, ви думаєте всі правильно. Щоб ми могли мати овочі, 
фрукти, щоб у нас було багато пташок, щоб у тварин було багато малят, за 
всім треба доглядати, турбуватись, оберігати. Рослини, фрукти і овочі: хто 
повинен оберігати? Дбати про них? 

Ми. Дорослі. Тато. Мама. Садівники. Городники. А пташок? Зайчика та 
інших тварин? 

Мама-пташка, мама-зайчиха... Я дуже вдячна вам за те, що всі ви 
прийняли участь у грі „Запитуйте - відповідаємо". Разом відповідаючи ми з 
вами переконалися, що вже багато чого знаємо 

Відпочиньте трішки і послухайте маленький віршик. (Дитина) 
Вірш У матусі бобрихи з бобром татусем                  
       Є і став, і загата, й будинок - усе  

           Та для мами і тата, старанних бобрів,  
       Малюки-бобренята дорожчі скарбів! 

(В. Лєвін)  
Хто найдорожчий для  матусі і татуся? Правильно: їхні  малюки,  їхні 

діти, донечка, синочок. 
Та все ж знову чомусь хочеться вас запитати: а звідки ж взялися ви всі? 

Але відповідь хочу отримати не словами, а малюнком. 
Розгляньте малюнки перед вами. Виберіть той, який дає відповідь на 

питання: де беруться діти? Чому ти так думаєш? 
Мене народила мама. Мама народила маленьке дитя Мама тримає 
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немовля, значить воно її. Вона народила його в лікарні. Бабуся розповіла, 
що в лікарні. Так, діти, отож ви всі сказали правильно, що вас народили 
мами в лікарні. Ваші мами були вже дорослими. Ви ж були дуже 
маленькими, немовлятами. 

Любі мої малята, а сьогодні мами приготували для вас сюрприз. Хочете 
дізнатись, який? Пригадайте, який етюд ми з вами знаємо? Розкажіть. 

I раз: дівчатка Ось фотографія моя! 
II раз: хлопчики І трішки сумно, ненько! 
                                                              Така велика стала я!  
                                                              На фото ж я маленька!  
Я зараз прийму серветку, а ви впізнайте себе на фотографії! Давайте 

подякуємо їм за сюрприз: 
Спасибі, рідненькі; матусю, дякую тобі! 
Дякую, матусю, я впізнав себе 
Матусю, це здорово!... 
Діти, а зараз прийшов час цікавої інформації Сідайте коло мене на 

килимок. Послухайте і подивіться! 
(Розповідь вихователь супроводжує ілюстраціями).  
Я хочу вам розповісти, а звідки ж вони беруться у мами. 
У кожної жінки в животі є спеціальне місце, наче кімнатка, де може 

жити і рости дитина. І зовсім не просто вона туди потрапляє Та ще й до 
всього цього попадає до мами не готова дитина, а спочатку малесенька 
краплинка. І тут починається справжнє диво. Як тільки татова краплинка - 
сім'ячко з'єдналося з маминою, вже стає зрозуміло, хто з них виросте: 
хлопчик чи дівчинка і який вигляд буде мати. Ось ця з'єднана татова і 
мамина краплинка росте, живиться кров'ю мами: спочатку це горошинка - 
зародок, а через три місяці у зародка починає битися серце, утворюється 
всі органи про які не говорили на початку заняття: голова, вушка, 
пальчики, руки, ноги і навіть рот. 

І живиться цей зародок через спеціальну трубочку - пуповину. Один 
кінець цієї трубочки росте у мами, а інший з'єднаний з пупком зародка. 
Наше немовля висить на пуповині, наче вишенька на своїй плодоніжці. І 
так триває аж 9 місяців.(ілюстрації). І ось уже дитина готова жити поза 
мамою. І народжується вона зі спеціального виходу, що є   в   кожної   
жінки   внизу   живота.   Спочатку   показується   головка   немовляти,   
лікарі допомагають, підбадьорюють маму. І ось нарешті увесь малюк 
вийшов із мами. Дитина народилась! Я живу! Ось так це відбувається: і 
радісно, і тяжко, і боляче для мами. Як ви гадаєте, кому ви повинні 
дякувати за те, що ви є на світі? Як ви думаєте, кому ви повинні дякувати 
за те, що ви є на світі? Я своїй мамі. 

А я мамі, папі! 
Я мамі... І я матусі... 
Чим же ви можете висловити свою подяку матусі. 
Можна словами. 
Можна сказати: спасибі! 
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Віршиком. Заспівати пісню. 
Подарувати квіти. 
Поцілувати і сказати „Спасибі!" Обійняти. Вдома ви обов'язково 

обіймете матусю, поцілуєте її і подякуєте. Як ви думаєте, а коли можна це 
зробити? 3 якої нагоди? 

На мій день народження. 
На мамин день народження 
На свято мами. 
На жіночий день. 
На 8 березня. Любі, мої діти, не забувайте це робити в ці дні. а також 

тоді, коли ви згадаєте. Матусям це буде дуже приємно. 
Діти, ви в мене розумні малята. Багато з вас вже вміє читати, рахувати. 

Так? Завжди ми з вами шукаємо цікаві завдання, щоб показати, що ми 
вміємо це робити Ось і сьогодні: розв'язавши його, ми дізнаємось, хто для 
вас найрідніший? Спробуємо. 
Гра „Граматична арифметика " (Табличка. Читаємо всі разом слово - 

Маша. Я закриваю склад, читаємо який -ша. Залишився,   читаємо   -   ма.   
(Виставляє  далі).Читаємо  -  туся.   Спробуємо   скласти   і прочитати 
разом - Матуся. Прочитаємо ще раз! Отож: перше найрідніше слово: 
Матуся! А було: Маша.) 

Молодці, малята! Кмітливі, уважні, розумні. Ми з вами змогли зі слова 
Маша створити і прочитати — матуся! 

(Далі діти читають слово - Таня. Закриваю склад, читаємо який? -та. 
Додаю до Та + тко.) Молодці! Хто ж це двоє найрідніших, найближчих вам 
людей? 

Матуся, татко. Дякую вам, мої розумники. Люблю вас і пишаюсь вами. 
А після нашої з вами роботи нам час з вами трішки відпочити. Запрошую 
вас до цікавої виставки, яку підготували вам ваші рідні: мами і тата, бабусі 
і дідусі, братики і сестрички і ми, вихователі, Ольга Євгенівна та я. Олена 
Миколаївна Запрошуємо і наших гостей до картинної галереї. 

 
 

ТАНОК ДЕЛЬФІНІВ 
(фізкультурне заняття для старшого дошкільного віку) 

 
Фіяло Т.І. 

завідувачка Полтавського ясла садка № 12 «Ведмежатко» 
 

Мета: Продовжувати формувати у дітей вміння та навички щодо 
правильного виконання рухів. Удосконалювати координацію рухів, 
рівновагу. Привчати дітей стежити за положенням свого тіла при 
виконанні різноманітних вправ, формувати поставу. Вчити ходити 
правильно, природно рухаючи руками, тримаючись прямо. Розвивати 
вміння бути організованими, підтримувати дружні стосунки. Виховувати 
силу волі, сміливість, любов до фізкультури. 
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Обладнання:  океан (обруч обтягнутий блакитною тканиною),  
костюми дельфінів, аудіо запис. 

Методичні рекомендації: Цей комплекс горизонтального пластичного 
балету рекомендується для дівчат старшого дошкільного віку. Якщо  зала 
простора то цю програму виконувати з групою 16-20 чоловік. В якості 
музичного супроводу рекомендую повільну медитаційну композицію. 
Звуки музики переносять уяву дитину в екзотичні південні країни. 

 
Хід заняття 

Ми з вами на золотому пляжі Тихого океану, який весь час ловить свої 
лазурні пінисті хвилі і розбиваючи їх об берег, кидає на гарячий пісок 
краплинки живильної вологи. Високі пальми тихо гойдаються під подихом 
морського прохолодного вітерцю. Жарко. Полуденне сонце розпеклось - 
все живе сховалось в затінок, затаїлось. Сієста - самий спекотний час в 
південних країнах. Риби, птахи, тварини і люди відпочивають... Але 
незабаром спека починає спадати й сонечко буде поступово котитись в 
океан. А ось і затишна мілина - улюблене місце дельфінів, в яких ми 
сьогодні з вами пограємо. Вони лежать на своїх круглих спинах і 
відпочивають, але скоро вони прокинуться і почнуть грати-танцювати в 
теплих водах океану.  

1.Ось дельфінята прокинулись і насамперед стали шевелити головою в 
різні боки і махати верхніми плавниками. Рухи плавні, повільні, сонні, від 
плеча до ліктів та долонь. 

2. Після цього дельфіни починають шевелити нижніми плавниками: 
спочатку обома одночасно, а потім згинаючи та виправляючи по черзі ліву 
та праву ноги, і, нарешті роблять педалеподібні кругові рухи обома ногами 
в повітрі. 

3. Легка і тепла хвиля колихнула дельфінят і вони з радістю 
перевернулися зі спини на живіт, продовжуючи виконувати різні гребкові 
рухи передніми плавниками. 

4. Ось деякі з дельфінів стали вище на хвилях і дивились в далечінь. 
Що вони там бачать? Що їх схвилювало? Так це ж недалеко є дуже 

гарний острівець, улюблене місце ігор наших дельфінів. 
5. Всі дружно починають пливти до свого острівця, загубленого в 

просторах океану 
6. Дельфіни знають дорогу і не зіб'ються зі шляху. Вони весело 

колихаються, як колоди. Хоч недалеко острівець, але дельфіни все ж таки 
трохи втомились, і знову перевернулись на спинки: тепер передні 
плавники відпочинуть, а задні і хвостики попрацюють). 

7. Ось уже видно чудовий острівець, точніше тільки верхівки високих 
пальм, які ростуть на ньому. Щоб розгледіти острів краще, дельфіни 
починають вище стрибати над морськими хвилями, то вгору, то вниз, 
прогинаючи спинки і працюючи всіма плавниками 

8. А ось і острів! Здрастуй, чудове місце блакитної лагуни, хвилястих, 
різнокольорових м'яких водорослів! Дельфіни випливають на мілководдя і 
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починають розвитись, хто як може. 
9. Веселі мавпочки спустилися з пальм і стали показувати дельфінам, 

що вони вміють робити - всі діти дружно виконують мавпячі рухи. 
10. Зацікавились наші дельфінчики, загрались, а сонечко тим часом 

скотилось все нижче і нижче в океан. Стало стихати море - пора малюкам 
повертатись додому, на свою мілину, до тат і мам. Дельфінчики 
прощаються з мавпочками, з острівцем, повертаються і пливуть у 
зворотньому напрямку, знов ізнов прощально змахують плавничками і 
озираються. 

11. Однак не тільки дельфіни люблять свій океан - світ моря великий і 
різнобарвний -кого тут тільки немає! Ось проскакали на морських кониках 
невидимі всадники. 

12. А ось розпластались, як блин на сковороді, риба камбала, а там 
акула-каракула темною блискавкою мелькнула на глибині. 

13-14. Повільний кальмар вип'ячує свою грудку, а підводна течія 
розкачує підводний килимок водоростей то в один, то в інший бік. 

15-16. Кудись поспішає між камінцями краб, а в цей час восьминіг 
розминає всі свої ніжки, виставляючи їх по черзі в боки.  

17. Підводний світ океану теж радіє. Сонечку, його яскравим теплим 
променям, але скоро воно зайде за горизонт і тоді океан пірне в темряву 
ночі. До побачення, сонечко, до завтра, ми з нетерпінням будемо чекати 
нового дня! 

 
 

ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ СПАДЩИНИ 
ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА В ПРАКТИКУ РОБОТИ 

Фіяло Т.І. 
завідувачка Полтавського ясла садка № 12 «Ведмежатко» 

 
Активні зміни, які відбуваються у суспільстві в наш час, примушують 

змінювати усталені погляди на побудову, принципи, норми суспільного 
життя та побудови відносин між його членами. Ці зміни осмислюються та 
переоцінюються на різних рівнях, в тому числі і на практично-побутовому. 
Одним з таких напрямків змін є формування тендерної свідомості: 
категорії статі, соціостатевих характеристик тощо. Та тривалий час ці 
проблеми не порушувались, вважалось, що про це не потрібно говорити. А 
нас вони чомусь хвилювали: ми шукали шляхів розв'язання, відповідей на 
дитячі питання з проблем сексуального життя, чому хлопчики так часто 
б'ють дівчаток, чому при дитячій грі "Дочки-матері" присутні ліжкові 
сцени... Шукали відповідей у самих себе, у методичній літературі. Аж ні, 
не знаходили. Не один раз були перечитані мудрі, актуальні Софія Русова, 
Григорій Ващенко, Василь Сухомлинський. Прямої відповіді на те, як 
розв'язати цю проблему не знаходили. Але надовго запам'ятались слова Г. 
Ващенка "... можна з певністю сказати, що виховання є творчий процес, 
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який має фундаментом науку - закони психологічні і фізіологічні..." 
Отож спостерігаючи різносторонню діяльність хлопчиків і дівчаток під 

час перебування в дошкільному закладі на протязі кількох років і 
пам'ятаючи про те, що увесь світ - людський, тваринний, рослинний - має 
дві основи: чоловічу і жіночу, у нас виникло бажання виховати дітей так, 
щоб майбутні чоловік і жінка не плутали своїх ролей на самому початку 
життя. 

Але ж перед нами столітній досвід поколінь: люди жили не 
замислюючись над тим, як побудувати подружнє життя, які навички 
потрібно формувати для майбутнього хлопчикам, дівчаткам, як у 
суспільстві може самостійно жити жінка, які риси характеру при цьому 
мати. Безліч запитань і мало відповідей. Та все ж часом відповіді почали 
знаходитись. Зокрема, у праці Г. Ващенка "Виховання волі і характеру", 
книзі "Виховний ідеал". 

Історично складена традиційна громадська думка пов'язує виховання 
хлопчика з формуванням у нього таких рис характеру, як впевненість у 
собі, хоробрість, бажання захищати, почуття власної гідності, сили, 
сміливості, стриманість, прагнення захищати слабшого, любити та 
гордитись Батьківщиною. Та це ж всі ті параметри, про які у свій час 
говорив Г. Ващенко: патріотизм, національна гордість, громадянське 
виховання. 

У дівчаток же вважалося за необхідне формувати почуття материнства, 
лагідність, чуйність, ласкавість, почуття краси, інтересу до мистецтва, 
вміння любити, турбуватись про близьких, почуття власної гідності, 
прагнення до чистоти... Та це ж повністю відповідає основним параметрам 
виховання особистості такою, якою її бачив Г. Ващенко. 

Ми стали вивчати поведінку, ролі, взаємини, визначати спільне та 
відмінне у хлопчиків і дівчаток і помітили, що вони різні, часто полярні, 
були такі випадки, що хлопчик діяв, виконував роль, яка була йому чужа, 
тобто "жіноча", "дівчача" і навпаки. 

Переконалися, що вже у три роки всі абсолютно діти усвідомлюють 
свою належність до певної статі, що в них є відмінності в емоційній сфері, 
у виборі занять та ігор вони є теж дуже різними... 

Це вже зараз на сучасному етапі у коментарі до Базового компоненту є 
чітко окреслене завдання щодо рішення цієї проблеми: за роки 
дошкільного дитинства повинна відбутися повна статева ідентифікація 
малюка на фізичному, психічному і соціальному рівнях. 

А тоді, 18 років назад, ми були лише твердо переконані, що нашим 
хлопчикам не варто зростати слабкими, вередливими, безвольними: а от у 
дівчаток не хочеться помічати грубощів. Отож, виховання та навчання 
дівчаток і хлопчиків у дошкільному віці, на нашу думку, повинно мати 
певні відмінності, особливості. 

Результатом цих спостережень, роздумів, висновків стала наша 
авторська програма зі статевого виховання "Паростки життя", перших 
обрисів вона набула ще в 1993 році. З того часу вона допрацьовувалась, 
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змінювалась двічі. 
Визначивши для себе, що під статевим вихованням ми розуміємо 

"процес систематичного свідомого здійснюваного впливу на психічний і 
фізичний розвиток хлопчика і дівчинки з метою оптимізації їх 
особистісного розвитку і діяльності в усіх, пов'язаних із взаєминами 
статей, сферах життя", ми окреслили мету статевого виховання - 
підготовка дітей до майбутнього щасливого сімейного життя. 

І починаючи з 2000 року програмні завдання розв'язували за 4 
напрямками: 

- ознайомлення дошкільнят з особливостями жіночого та чоловічого 
організмів; 

- ознайомлення дітей 3-6 років з нормами статевої поведінки та 
культурою між статевих взаємин; 

- формування статеворольових функцій; 
- виховання у дівчаток рис жіночості, а у хлопчиків мужності. 
Ось за такими напрямками програми видрукуваний посібник "Статеве 

виховання дітей дошкільного віку". Редактором цього програмово-
методичного посібнику є кандидат педагогічних наук, доцент ПДПУ 
Чернова О.С., а авторами - упорядниками: Фіяло Т.І., 

Чернова О.С. Цей посібник затверджений вченою радою ПДПУ у 
березні 2005 р. та рекомендований до друку, влітку 2008 р. 
рекомендований Міністерством освіти і науки України як практичний 
посібник і адресований педагогам-практикам, ДНЗ, усім учасникам 
освітнього та виховного процесу дошкільної системи, студентам вузів, а 
також батькам. Зараз закінчується його видавництво у "Ліпс" м. 
Запоріжжя. 

Кілька слів про аспекти статевого виховання. 
Ознайомлення дошкільників з відмінностями чоловічого та жіночого 

організмів починається з визначення різниці між дівочими та 
хлопчиковими зачісками, одягом. Потім дошкільників знайомлять з 
верхніми частинами тулуба, а пізніше з нижніми. Ознайомлення 
відбувається за репродукціями видатних художників сучасності та 
давнини. Діти розглядають картини, фотографії скульптур давньогрецьких 
та давньоримських митців. Основною методичною вимогою при роботі 
над цим питанням є науковість, правдивість розповіді вихователів. Уся 
термінологія, пов'язана із статевими органами, подається латинською 
мовою. Вихователі відповідають на всі запитання дітей, враховуючи їх вік. 
Головне не соромитися і не намагатися надавати цьому питанню 
таємничості. Допускається не повнота відповіді, якщо діти за віковими 
особливостями не можуть зрозуміти усіх тонкощів функціонування 
жіночого чи чоловічого організмів. Дошкільникам розповідають, звідки 
вони взялися, чому у жінок бувають такі великі животи, як малюки 
ростуть у животі матері тощо. Робота в цьому напрямку в основному 
відповідає колу інтересів дітей, визначених вченими. 

Робота з дітьми за нормами статевої поведінки та культури міжстатевих 
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взаємин відбувається у моральному, естетичному, правовому, гігієнічному 
планах. Широко використовуються методи народної педагогіки, 
національні традиції, обряди, адже народна мудрість у піснях, прислів'ях, 
приказках, казках стверджує важливу роль сім'ї, жінки, чоловіка, показує 
красу взаємин між жінкою та чоловіком, дітьми та батьками. 

Формування статеворольових функцій у дітей 3-6 років є провідним 
напрямком роботи дошкільного закладу № 12 м. Полтави з проблем 
статевого виховання. Переслідуючи мету підготовки малюків до 
щасливого сімейного життя, вихователі змалечку готують дівчинку до 
виконання обов'язків матері, господині, навчають доглядати дитину, 
купати, забавляти її, співати колискових пісень тощо. Хлопчика навчають 
бути хоробрим, захищати дівчинку, виконувати важку частину роботи під 
час спільних ігор, занять, прогулянок, праці в природі, знайомлять із 
чоловічими професіями і т. п. 

Основними методами статевого виховання слід вважати методи 
формування свідомості особистості, методи формування досвіду поведінки 
та методи стимулювання і корекції поведінки. 

Із методів формування свідомості особистості необхідно 
використовувати такі методи: пояснення, навіювання, переконання, 
приклад. 

Пояснення передбачає повідомлення дітям певної інформації, 
роз'яснення значення тих чи інших рис особистості, норм і правил статевої 
поведінки. 

Навіювання сприяє актуалізації виклику почуттів, ставлення відношень 
до певних вчинків хлопчика та дівчинки. Визначальним засобом 
навіювання можуть бути яскраві факти, приклади, особистість вихователя. 

Переконання дає можливість малюкові впевнитися у правильності своїх 
дій, завдяки йому знання проникають у серце дитини, зливаються з її 
почуттями та волею. 

Провідними прийомами переконання є бесіда, розповідь, доказовість, 
перегляд слайдів, мультфільмів, створення ситуації співпереживання. 

Використання методу прикладу повинно стати одним із головних 
методів формування дитячої свідомості як у сім'ї, так і в дошкільному 
закладі. Виховний вплив прикладу - це своєрідна наочність у статевому 
вихованні дошкільників. Через наслідування дошкільники швидше 
засвоюють правила статевої поведінки, переконуються у справедливості 
слів вихователя, батьків, приклад стимулює самовиховання. 

До методів формування досвіду поведінки належить привчання, вправи, 
доручення, виховні ситуації. 

Всі названі методи щоденно використовуються вихователями як на 
заняттях, так і в повсякденному житті. Вони сприяють прищепленню дітям 
вміння триматися природно, бути терплячими, з повагою ставитися до 
представника протилежної статі. Ці методи потребують роз'яснення 
способів поведінки, практичного їх показу, організації відтворення 
показаних дій, неодноразового їх повторення. 
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Методи стимулювання і корекції поведінки - заохочення і покарання - 
здійснюють стимулюючо-корекційну функцію. Вони чи підтверджують 
правильність вчинків, чи засуджують їх, чи корегують. При використанні 
методів покарання слід враховувати: 

- стать дитини; 
- її стан на момент здійснення негативного вчинку; 
- дотримуватися педагогічного такту; 
- не карати за незнання (пояснити); 
- уникати колективних покарань. 
На заняттях зі статевого виховання, як і на інших заняттях, 

використовуються словесні, практичні та наочні методи навчання. 
При проведенні статевого виховання доцільно використовувати, як це 

роблять вихователі дошкільного навчального закладу (ясла - садок) № 12 
м. Полтави, засоби народної педагогіки; розвивальні завдання, описані в 
журналах "Малятко", "Пізнайко", "Палітра педагога", "Джміль", 
дидактичні ігри Л.В.Артемової; методику еротичної гімнастики 
М.Єфименка, веселики Грицька Бойка; "Енциклопедії для юних леді та 
юних джентльменів"; логічні завдання та проблемно - пошукові ситуації; 
вірші дитячих поетів, мультфільмів, психогімнастику. 

Широко використовують педагоги названого ясла-садка народні, 
авторські казки, конспекти занять розроблені самими вихователями. 

Специфіка казки в тому, що це сильне моральне начало, приховане в 
ненав'язливій моральній позиції, поведінці героїв. А дівчатка і хлопчики 
надзвичайно активно сприймають казки, не хочуть і не вміють займати 
позицію стороннього глядача, намагаються прийняти сторону того чи 
іншого персонажа. 

Розумінню, розширенню знань про взаємини чоловіка - жінки, 
родинних стосунків взагалі сприяють казки "Як чоловік учив ліниву 
жінку", "Про липку і зажерливу бабу", "Язиката Хвеська", "Два брати", 
"Гостинець батькові", "Про вужа-царевича та його вірну дружину". 

Статева диференціація, виховання синів справжніми чоловіками, 
підготовка хлопчиків до соціальної ролі батька, чоловіка, сина 
відбувається на прикладі казок: "Невдячні сини", "Закопане золото", "Про 
неробу Юрка, маминого синка"; авторської казки М.Вінграновського 
"Гусенятко". 

Орієнтування на соціальну роль жінки-господарки, матері, дружини - у 
народних казок "Сім дочок", "Дідова дочка й бабина дочка", "Лінива", 
авторських казок М.Трублаїні "Про дівчинку Наталочку і сріблясту 
рибку", В.Ковальчук "Дівчинка із сонячного міста". 

Уявлення про мужність формувати казки: "Івасик - Телесик", 
"Котигорошко", "Кирило Кожум'яка"; авторські казки В.Моруга "Коник і 
Сонечко"; Ю.Тис "Незакінчена казка". 

Формування уявлень про те, що сім'я має бути повноцінною, мати 
дітей: знаходимо у народних казках "Солом'яний бичок", "Кривенька 
качечка", "Івасик - Телесик", "Названий батько"; авторських - Н.Забіла 
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"Ластівки", О.Цегельська "Щасливий "Мамин день"", В.Сухомлинський 
"Найгарніша мама"... 

Орієнтування в статеворольових стандартах, функціях вчать 
"Білосніжка і сім гномів", "Казка про білочку - мандрівницю" (О.Іваненко), 
"Про братика - ведмедика" (О.Іваненко), "Три брати", "Іван Голик і його 
брат". 

Ознайомлення дітей з гігієнічними нормами - "Чому гуси миються у 
воді, коти - на печі, а кури порпаються у піску", "Розмова доні з мамою" 
(Т.Білецької). 

Вихователі я/с № 12 широко використовують казки про тварин. 
Персонажі цих казок дуже подобаються і дівчаткам, і хлопчикам, вони 

сприймають тварин олюдненими, бо вони у казках розмовляють, 
спілкуються, товаришують. А чому у вихованні у дівчаток рис жіночості, а 
у хлопчиків мужності їм належить чи не найвизначніше місце. Це казки 
"Кіт, Кріт, Курочка та Лисиця", "Орел і Черепаха", "Цар Лев"... 

Значна роль у статевому вихованні відводиться і чарівним казкам, в них 
герої творці добра, наділені кмітливим розумом, доброю ласкавою вдачею, 
мужністю, силою... 

Педагогами розроблена серія занять з проблем статевого виховання для 
дітей різних вікових груп (див. програму). 

Враховуючи те, що відмінність між хлопчиками і дівчатками існує не 
лише в фізіологічному, а і в психічному, гормональному та інших планах, 
вихователі вважають за необхідне ряд занять проводити окремо для 
представників різної статі. Доцільність цього переконливо довела практика 
роботи названого дошкільного закладу. 

Педколектив нашого закладу докладає чимало зусиль, щоб реалізувати 
ці завдання, постійно шукає. Вже 3й рік ми визначили для себе, що 
працюємо шляхом інтегрованих розвивально-пізнавальних занять з 
певним щоденним переліком домінантних складових, які дають змогу 
педагогам використовувати інноваційні технології, об'єднувати те, що 
здавалось не об'єднується. 

Аналізуючи наслідки своєї роботи, бачимо, що діти виросли 
інтелектуально, мають стійкі моральні звички, розуміють своє подальше 
призначення, як біологічно, так і соціально. 

А ще дійшли висновку: щоб поліпшити життя дітей, треба знайти 
способи, що допоможуть їм вийти за межі традиційних тендерних ролей 
та знайти все краще, що є в чоловічих і жіночих ролях. А для цього треба 
приділяти якнайбільше уваги розвиткові загальнолюдських рис. І 
починати це потрібно з раннього дитинства, з родини, з дитячого садочка: 
вчити дітей слухати і чути себе та інших; усвідомлювати, поважати та 
адекватно оцінювати себе й інших; знати та приймати себе й інших як 
представників певної статі; вчитися бути жінками і чоловіками, 
майбутніми батьками і не залежно від статі приймати на себе 
відповідальність за власне життя, життя родини і життя дітей в ній. 
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АВТОРСЬКІ ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ТА ВПРАВИ 
 

П’ятий рік життя 
“Ким (чим) був?” 

Мета: підводити дітей до елементарних висновків про статеву двоїстість 
природи, про те, що все живе народжується, розвивається, росте, достигає 
тощо. Активізувати словник відповідно теми. 

Ігрове завдання. Розглянути малюнок (ілюстрацію). Визначити, хто (що) 
намальовано. Простежити шлях “дорослішання” і визначити, ким (чим) був 
до того моменту, який зображений на малюнку. 

(наприклад, зараз метелик, а раніше … 
зараз курка, а раніше … 
зараз жінка, а раніше …) 
 

“Хто (що) третій?” 
Мета: вчити дітей за двома даними предметами визначати третій, 

проявляючи уміння встановлювати причиново-наслідкові та смислові зв’язки 
між подіями в житті людей. 

Ігрове завдання. Розглянути малюнки (ілюстрації) двох предметів. 
Назвати їх. Подумавши, встановивши між ними причиново-наслідкові, 
смислові зв’язки, визначити і назвати третій (пісочний ящик з іграшками: а 
хто третій? тощо). 

 
“Хто де народився і живе?” 

Мета: підводити дітей до розуміння, що кожна жива істота (тварина, 
людина) має своє середовище існування, своє житло. Розвивати зв’язне 
мовлення дітей. Виховувати допитливість. 

Ігрове завдання. Розглянути малюнок. Визначити, що (хто) намальовано 
(ний). Назвати. Подумати і назвати середовище існування для живих істот: 
тварин, птахів, комах тощо і для людей (дітей, дорослих, жінок, чоловік, 
людей похилого віку). 

 
“Добери пару” 

Мета: перевірити знання дітей про те, що кожний предмет, прилад, річ 
використовується для задоволення потреб чи то чоловіків, чи-то жінок. 

Ігрове завдання. Розглянути предмети, що знаходяться на картці. 
Визначити той предмет, що обведений рамкою (лівий верхній куточок). 
Дитині треба підібрати до зображеного у рамці інші, що є його “нерозлучним 
партнером”, і визначити, для задоволення чиїх потреб він слугує. 

 
“Твій день” (для дівчаток) 

Мета: вправляти дівчаток в розширенні кола знань про їх посильні 
обов’язки в родині. 

Ігрове завдання. Розповісти про те, що дівчинка може робити вдома, в 
родині, по господарству. Підібрати необхідні картинки. 
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“Чий комплект?” 

Мета: вчити дітей впізнавати предмети споживання та співвідносити їхнє 
використання чоловіками-хлопчиками, жінками-дівчатками. 

Ігрове завдання. Розглянути предмети, що знаходяться на картках. 
Вирішити, хто використовує цей набір предметів: хлопчики – чоловіки чи 
дівчатка-жінки (в побуті, на роботі: в залежності від набору предметів). 

 
Шостий  рік  життя 

“Що спочатку, що потім” 
Мета: продовжувати розвивати пізнавальні можливості хлопчиків і 

дівчаток, сприяти формуванню часових і просторових відношень, 
послідовність при народженні нового представника тваринного і рослинного 
світу, причиново-наслідкових зв’язків. 

Ігрове завдання. Розглянути малюнок. Визначити і назвати, що (хто) 
намальовано (ний). Простежити ланцюжок народження, розмноження 
людини, тварини, птаха, рослини тощо. 

 
“Пара до пари” 

Мета: вчити дітей відшукувати та зіставляти вікові відмінності людей. 
Ігрове завдання. Розглянувши один основний малюнок в лівому 

верхньому куточку, підібрати до зображеного (в даному випадку це людина 
жіночої та чоловічої статі) віковий ланцюжок за запропонованим завданням. 

 
“Складаємо квартет” 

Мета: уточнити знання дітьми предметів, які існують для задоволення 
суто потреб за формулою “Я-дівчинка, жінка”, “Я – хлопчик, чоловік”. 

Ігрове завдання. Розглянути групу предметів. Назвати предмети. 
Вибрати ту групу предметів, які зможуть задовольнити потреби за формулою 
“Я – дівчинка, жінка”, “Я – хлопчик, чоловік”. 

 
“Дівчинко, хлопчику, постав оцінку художникові” 

Мета: вчити дівчаток і хлопчиків проявляти увагу та вміння в зображенні 
знайомих предметів, які вони використовують у іграх, в побуті, знаходити 
помилки, які допустив художник, визначати стать людини. 

Ігрове завдання. Розглянь малюнки. Розпізнай предмети. Знайди 
помилки, недоречності, які допустив художник. Виправ ці помилки (шляхом 
домальовування або шляхом затушовування тощо). Визнач, кому належать ці 
речі, співвіднісши зі статтю людини. 

 
“Спортсмени” 

Мета: впізнати вид спорту, визначити, хто може ним займатися та 
підібрати спортивний снаряд. 
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Ігрове завдання. Визначити і назвати вид спорту, спортивні снаряди. 
Дивлячись на зображення спортсменів у русі, співвіднести їх зі спортивним 
снарядом. 

 
“Хто виконує цю роботу?” 

Мета: вчити дітей за певними ознаками чи сюжетом визначати коло 
обов’язків чоловіка та жінки в побуті, чоловічі та жіночі професії у 
виробництві. 

Ігрове завдання. За окремими деталями визначити коло обов’язків 
чоловіка та жінки в домашньому побуті, жіночі та чоловічі професії на 
виробництві. 

 
“Хто грав у футбол?” 

Мета: підводити дітей до розуміння того, що ім’я може відрізняти дітей 
певної статі, визначити вид спорту, який притаманний хлопчикам. 
Закріплювати вміння читати. 

Ігрове завдання. Розглянути м’яч. Прочитати склад. Згадати ім’я дитини 
із запропонованим складом. Визначити: хлопчик чи дівчинка з м’ячем. 

 
 
 

АВТОРСЬКІ КАЗКИ 
 

Промінчикова мандрівка 
Жовнір О., вихователь–методист ДНЗ №12 м. Полтави 

Одного чудового весняного дня, коли прокинулось Сонечко і 
пташки весело защебетали, Промінчик, що був онучком Сонця, 
вирішив помандрувати, адже на світі так багато цікавого. Він стрибнув 
на хмаринку, пробіг по веселочці, заглянув у віконечка високого 
Будинку, погрався з ними, пускаючи сонячні зайчики. І раптом з 
одного віконечка він почув ніжну пісню. Промінчик зупинився й 
прошепотів Будинкові: 

- Ой, що це? Я ніколи не чув такого гарного співу,а пісенька яка 
тепла, неначе мій дідусь. 

Великий Будинок, який дуже пишався кожним своїм мешканцем, 
прислухався і промовив: 

- Я впізнав, хто це співає. На четвертому поверсі живе родина: тато 
й мама, і нещодавно у них народилась малесенька дитинка. Правда, я 
не знаю, хлопчик це чи дівчинка. 

- Я теж хочу познайомитись з ними, - сказав Промінчик,- дозволь 
мені заглянути у віконце, будь ласка. 

Старий Будинок був добрим і погодився, але наказав: 
- Обережно, тільки не заважай і не бешкетуй там, Промінчику, і 

дізнайся, як звати те дитя, бо я знаю всіх діток, які гуляють у нашому 
дворі, а цього маленького ще ні. 
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- Добре, дякую,- вигукнув Промінчик, і, стрибнувши з даху на 
стіну, тихенько зазирнув у кімнату, де на канапі сиділа жінка. Вона 
тримала на руках малесеньке немовлятко. І була така гарна, що 
Промінчикові захотілось зігріти її своїм теплом. Він доторкнувся до її 
довгого пухнастого волосся, що відразу засяяло, неначе золоте. Пробіг 
по усміхненому обличчю, полоскотав ніжну шию, зігрів руки з 
довгими тендітними пальцями, які пестили голівку дитяти. 

Мама співала, а маля, лежачи, слухало пісню. Раптом воно 
почервоніло, скривило свої губки й заплакало. Промінчик занепокоївся, 
попестив маляті голівоньку, але все марно – дитя все одно плакало. Тоді 
мама посміхнулась і сказала: 

- Їсти хочеш, моє дитятко, зараз мама тебе нагодує. 
Вона розстебнула свою кофтину і приклала дитину до грудей. Маля 

зраділо матусиному молочкові, адже воно було таке смачне, тепле і 
солоденьке. Промінчику сподобалось, що малятко заспокоїлось. Він 
теж приліг на груди мами, які були м’якими і гарними, повними, адже 
вони дарували таку необхідну для новонародженого страву – грудне 
молочко. Промінчик незчувся, як задрімав. І приснилась йому височінь 
неба, Сонце, Хмарки, які кликали його до себе погратись: 

- Промінчику, Промінчику, дожени нас! – промовляли вони, 
тікаючи, і голосно сміялись. 

Коли він прокинувся в кімнаті було тихо, мале спало у своєму 
ліжечку на рожевих подушечках, вкрите рожевою ковдрою, а мама 
тихесенько колихала його, приспівуючи: 

- Люлі, люлі, моя донечко, спи солодко, моє Сонечко, баю-бай, баю-
бай... 

Промінчик непомітно вислизнув з кімнати, і, опинившись на вулиці, 
голосно покликав: 

- Гей, дядько Будинок, я дізнався про все. Твоя нова мешканка – це 
дівчинка, яку звати Софійка, а мама її називає Сонечка, ось як ласкаво! 

Будинок посміхнувся і заблищав від радості всіма своїми вікнами: 
- Як добре, я люблю дівчаток, вони так гарно вміють стрибати в 

класики і ніколи не ображають моїх друзів Гавчика і Нявчика. Я чекаю 
тебе у дворі, маленька Сонечка, – промовив він, – швидше підростай! 

Тим часом Промінчик вже мчав до своїх друзів хмаринок, до дідуся 
Сонця, адже йому так хотілося розповісти їм про маленьку Сонечку і її 
гарну матусю. 

 
Олина пригода 

Мисик Г., вихователь ДНЗ № 12 м. Полтави 
Жила на світі дівчинка, звали її Оля. Оля не любила вмиватися, 

розчісуватися і взагалі була брудну лею. Якось мама подивилась на Олині  
руки і сказала: 

– Дивися, доню, які вони в тебе брудні, які довгі нігті, а під ними 
стільки бруду. Давай я тобі зріжу нігті і ти гарно вимиєш руки. 
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– Не хочу, мені буде боляче! – закричала Оля і затупала ногами, втекла 
від мами і заховалася під стіл. 

Під столом Олі стало нудно і вона заснула. І приснився їй дивний сон. 
Опинилась вона в якомусь дивному місці. А навколо неї все таке величезне, 
тому що в неї на очах були спеціальні окуляри, які збільшували все 
навколишнє в декілька раз. 

Раптом Оля почула чиюсь розмову. Вона уважно подивилась і побачила, 
що на її  руках, а саме на кінчиках пальців, сидять великі, страшні, кудлаті, 
брудні мікроби. Дівчинка перелякалась і тому не змозі була поворухнутись, 
їй нічого не залишалось, як тихенько сидіти і слухати розмову страшних 
мікробів. І ось що вона почула: 

– Як добре, що ми з’явилися у Оля. 
– Вона не миє руки, не зрізає нігті та взагалі вона бруднуля і нам немає 

чого боятися. Ми тут будемо жити довго, у нас з’являться дітки і буде нас 
багато-багато. 

– Оля захоче з’їсти що-небудь, наприклад, яблучко, а ми тут як тут, і 
разом з яблучком потрапимо їй в животик. Вона буде хворіти, буде боліти 
живіт, а ми будемо  жити та радіти. 

І тут Олі стало так страшно, що вона голосно закричала і від цього 
прокинулася. Вона зрозуміла, що це все був сон. Але одразу вилізла із-під 
столу і пішла до ванної кімнати, щоб вимити свої брудні руки. Вона мила 
руки з милом, терла їх щіточкою, але бруд який був під нігтями, не 
вимивався. Оля підійшла до мами і попросила її зрізати нігті, а бруд, який 
був під нігтями, легко змився. Оля сказала мамі: 

– Вибач мене, матусю, я тепер завжди буду мити руки, зрізати нігті, 
розчісувати волосся і ніколи більше не буду брудну лею. 

Мама посміхнулась, обійняла свою донечку, поцілувала і сказала: 
– Я дуже рада, доню, що ти все зрозумілі і стала чепурушкою. 
 
Про те, як я хотів братика 

Кроль В.,вихователь ДНЗ № 12 м. Полтави 
Жили-були на світі дуже гарна й дружна сім’я: тато Ваня, мама Катя і 

синочок Миколка. Тато й мама кожного дня ходили на роботу, а Миколка 
до дитячого садочка. Він ріс розумним, сміливим і допитливим хлопчиком. І 
було в нього дуже багато друзів. Але часто вдома йому було дуже сумно, бо 
батьки зайняті своїми справами, а йому так хотілося, щоб у нього був і 
вдома справжній друг-братик, або сестричка. 

І ось одного разу Миколка підійшов до тата і запитав: 
– Татку, скажи, як я з’явився на світ? 
– Ну розумієш, синку, одного разу ми з мамою поїхали на дачу і на 

городі в капусті побачили маленького хлопчика. Він був такий гарненький і 
маленький і так сподобався нам, що ми вирішили з мамою забрати його 
додому. Ось так ти з’явився у нас. 

Так розповів йому тато. А Миколка подумав, подумав й вирішив 
запитати про те ж саме у мами. 
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– Скажи, матусю, як я з’явився? Бо тато якось незрозуміло мені 
пояснив. 

– А що це він тобі сказав? – запитала мама. 
– Ну, що знайшли якось мене на городі в капусті. – відповів Миколка. 
– Ні, синку, все було не так. Ось сідай біля мене і я тобі все поясню. Ми 

з татом дуже любимо один одного. І дуже хотіли, щоб на світ з’явилася 
маленька дівчинка, схожа на мене, або хлопчик, схожий на тато. Ми часто 
цілували один одного і ось одна крапелька попала до мого животика. Була 
вона спочатку маленька-маленька, але потім почала потрошку рости. І в неї 
почали з’являтися ручки, ніжки, голова, ротик, щічки, волоссячко, вушка, 
нігтики. І через 9 місяців я в лікарні народила тебе, синочку. Ми дуже 
раділи твоїй появі і дуже раді, що ти у нас є. 

Миколка вислухав матусю і потім пішов гратися. А ввечері, коли вже 
лягав спати, то знову підійшов до мами. 

– Мамо, я дуже хочу, щоб у мене був братик, я б і його навчив грати у 
футбол. Можна, щоб і сестричка, її я б оберігав, жалів. 

– Що ж, – сказала мама, – ми з татом вже думали народити другу 
дитинку і дуже раді, що і ти також цього бажаєш. 

І ось пройшло кілька місяців. Мама Катя дуже змінилася зовні: у неї став 
великий живіт. Там була маленька дитинка. І навіть Миколка чув, як вона 
штовхається в животі мами. 

Тепер уже й тато сам поговорив з Миколкою, розказав, що матусі важко, 
вона повинна більше відпочивати, що вони повинні їй більше допомагати. 

І Миколка, турбуючись про маму і маленьке дитя, сказав: 
– Татку, я буду щодня виносити сміття, ходити за покупками до магазину 

і витирати пил у квартирі. І мамі буде легше. 
 
Звідки взялися червоні троянди 

Вовк І.,вихователь ДНЗ №12 м. Полтави. 
Колись на Землі не було червоних троянд. Всі троянди були білими. Білі 

і все. Ні жовтих, ні рожевих, ні червоних.  
Та одного ранку біла троянда прокинулася і побачила, що на неї пильно 

дивиться Сонце. Сонце так довго її розглядало, так гладило своїми 
промінчиками, немов би хотіло чи - то обійняти, чи - то запитати  про щось. 

Знітилась, зашарілась біла троянда, опустила свої очі на землю. А Сонце 
все продовжувало її розглядати, пестити своїми промінчиками-руками.  

Аж ось налетів Вітерець, погойдав троянду, набавився з нею й полетів 
далі. 

Підвела троянда очі, а Сонечко посміхається. 
– Чому ти так уважно дивишся на мене? – запитала вона у Сонця. 
– Бо ти мила, ніжна, гарна, біла, просто чарівна, – відповіло Сонце. 
І Сонце знову торкнуло троянду своїми промінчиками, обійняло її ними, 

притиснуло до себе і дихнуло на неї теплом. Зашарілася троянда від 
Сонечкових компліментів та уваги. І почервоніла.  
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Відтоді й дочки у троянди почали народжуватися червоними, рожевими, 
жовтими, трішки схожими на Сонце яскравим кольором, а своєю милою, 
чарівною вродою та красою – на білу троянду. 

Адже діти завжди схожі на своїх батьків. 
 
Мій тато 

Пидько В., вихователь ДНЗ №12 м. Полтави 
Якось Петрик разом з мамою і татом поїхали до бабусі – мами 

Петрикового тата. Бабуся дуже зраділа гостям, бо любила свого сина, його 
дружину – Петрикову маму, його сина – свого сина Петрика. 

Почала бабуся готувати обід, Петрик їй допомагав, а мама з татом пішли 
за покупками. Любив хлопчик допомагати мамі, бабусі, а тому охоче помив 
моркву, картоплю, почистив цибулю. А бабуся тим часом зварила борщ, 
запекла печеню. 

– Петрику, а давай подивимося наш сімейний альбом, – сказала бабуся. 
– Швидше час мине, тато з мамою прийдуть. 

Взяли альбом, почали гортати сторінки, розглядати фотографії. 
– А це що за дівчисько? – зневажливо запитав Петрик. 
– По-перше, треба говорити не дівчисько, а дівчинка, – стала повчати 

бабуся внука, – а по-друге, це хлопчик. 
– Звідкіля ти знаєш що це хлопчик, – швидко запитав Петрик. 
– Знаю, бо це твій тато, – на те відповіла бабуся, – це йому два місяці. 
– Не може бути, – не повірив Петрик. 
– Але це правда, перегорни сторінку і ти впевнишся в цьому сам, – 

сказала бабуся. 
Петрик перегорнув сторінку і побачив на фото цього самого малюка, але 

вже без одягу. І справді, це був хлопчик, бо Петрик уже знав чим хлопчики 
відрізняються від дівчаток. 

– Це хлопчик. Бабусю, це мій тато? – і попросив – розкажи мені, будь 
ласка, про нього. 

– Добре, Петрику, слухай, – сказала бабуся. – Коли в нас із твоїм 
дідусем народився маленький хлопчик, наш синок, а твій тато, ми назвали 
його Олександр. Це ім'я означає "захисник". 

– А чому ви з дідусем його так назвали? – запитав хлопчик. 
– Ми хотіли, щоб наш син, коли виросте, був сильним, сміливим, 

витривалим, щоб він захищав слабших, менших, жінок, – сказала бабуся. – 
А для цього твій дідусь займався із Сашком спортом: зарядкою, бігом, 
ходьбою на лижах, плаванням. Плавання нашому синові, а твоєму татові 
дуже сподобалось і ми віддали його на заняття до секції плавання. Згодом 
він став майстром спорту з плавання, їздив на змагання і одного разу зайняв 
перше місце. Ось так і ріс твій тато: сильним, загартованим, ніколи не 
ображав двічаток, а завжди їх захищав. Закінчив школу, поїхав в інше місто, 
вступив до інституту. А там познайомився з твоєю мамою. Але то вже інша 
історія, та й тато з мамою вже прийшли. 

– Тато, мамо! – радісно загукав Петрик, – і побіг їм на зустріч. 



 

 174

Казка про безстрашного лицаря 
Мяло Г.,вихователь ДНЗ №12 м. Полтави 

Була собі країна, земля в ній була багата, щедра і родюча. Люди 
обробляли землю, кохалися, милувалися храмами й зірками в чистому небі. 
Народом цієї країни правив мудрий і справедливий цар. Та прийшла пора і 
цар помер. Його донька, яка мала великі, мов озера, очі, дуже зажурилась, 
втративши батька. 

У чужих краях жив велетень, якого прозивали Поганим. Він давно 
прагнув підкорити країну, тож коли помер цар, він запалився багаттям стати 
паном над його донькою. Він хотів постійно милуватися її красою. Але 
Поганому велетню важко було загарбати країну, бо її захищали великі моря 
і високі гори. Існувала лише одна потайна стежка, якою велетень міг 
пробратися до країни, але її знали лише жителі країни і тримали в таємниці, 
тому всі були спокійні й певні, що страшний велетень ніколи про неї не 
дізнається. 

На біду, в цій країні жив підлий і пихатий лиходій. Тим часом, як 
мешканці хотіли перетворити свою країну на величезний квітучий сад, 
лиходій насміхався з них. Він дуже не любив дітей, кривдив їх. Лиходій 
зневажав книги, ненавидів красу, любив тільки самого себе. Він був 
надзвичайно злий і мріяв обернути мешканців країни на рабів. 

 І ось одного дня лихлдій подався в ту країну, де жив Поганий велетень, 
виказав таємну стежку лихому велетневі, котрий і завоював країну. Всі 
жителі цієї країни стали рабами і нещасна красуня царівна опинилася під 
сімома замками. 

А в цій країні жив собі один хлопчик, якого звали Безстрашний, бо він 
ніколи і нікого не боявся, був сильним і сміливим. Він потайки пробрався в 
замок до ув’язненої красуні з квітами і віршами, які він складав, щоб 
підтримати нещасну красуню. Безстрашний хлопець весь час мріяв 
прогнати злодіїв, визволити країну і, звісно, порятувати красуню. 

Якось Безстрашний хлопець почув, що далеко в горах живе мудрець з 
довгою білою бородою, який сам складає книги, знає відповіді на найважчі 
питання. Безстрашний хлопець подався шукати того мудреця і після довгих 
блукань і пригод зрештою зустрів старого. Хлопець спитав мудреця з 
довгою білою бородою, як подолати злодіїв. 

І мудрець сказав йому, що ця таємниця полягає у вмінні гуртуватися, 
боротися і обертати хмари на світло: „Ти повинен обернутися на світло!”  

Безстрашний хлопець повернувся до свого народу і почав гуртувати 
людей проти Поганого велетня і перетворюватись на світло. Він подався в 
гори разом з такими ж сміливими і сильними чоловіками і пояснив їм, що 
кожен з них повинен обернутися на світло і розвіяти хмари, які повисли над 
країною. 

Промені світла множилися, поволі зменшуючи ночі, і світло почало 
поширюватися, мов пожежа, і лиходій, що мав душу кажана, відступив до 
приготовленої заздалегідь неприступної печери. 

Лиходій сподівався, що там він буде недосяжний. Але сміливці захопили 
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печеру і вбили тирана. 
А народ країни назавжди обернувся на одне велике світло, яке видно на 

весь світ. І не має такої сили, яка б змогла погасити це світло. Світло добра і 
любові. 

Безстрашний юнак назавжди звільнив з полону красуню царівну. Довго 
милувався її густим темним волоссям, бархатним тілом, медовими вустами, 
синіми, як озера, очима. 

А через деякий час вони одружилися. Жили довго і щасливо, в них 
народилося багато дітей, а життя в країні стало ще кращим.  

 
Пищикова пригода 

Слінченко  І., вихователь ДНЗ №12 м. Полтави 
Жили-були в полі дві сім’ї польових мишей. У мишки Даринки була 

донька Полюшка, а у мишки Оришки синок Пищик. Мами мишки жили між 
собою дружно. Рано-вранці вставали, вмивалися чистою росою, збирали в 
полі зернятка на сніданок. Все було добре. 

От тільки дітлахи завжди сварилися між собою. Ні, їхні ігри завжди 
починались весело, дружно: чи то піжмурки, чи біг наввипередки... А 
потім... Коли малий Пищик програвав, починалася сварка, він смикав 
Полюшку за хвостик, ставив їй підніжку, лякав її... І маленька Полюшка 
бігла додому вся в сльозах, а Пищик ішов дуже сердитий.  

– Полюшко, не треба плакати, – заспокоювала мама. – Грати треба 
дружно. 

– Пищику, – вторила мама Пищика, – це ж твоя подружка, вона дівчинка. 
І якщо вона сьогодні тебе випередила у змаганнях, то треба порадіти за 
Полюшку, а не ображати її. 

Ось так мами намагалися переконати своїх дітлахів, що в житті дуже 
допомагає дружба. Але мишенята не прислухались до їх порад. 

Одного теплого літнього вечора грались мишенята серед безмежного 
пшеничного поля. Вони голосно пищали, стрибали, веселились і не 
помітили, як до них тихо підкрався старий лис Микита. Причаївся, став 
спостерігати і чекати. 

А мишка Полюшка, нічого не підозрюючи, швидко почала тікати від 
Пищика. І не встигнувши нічого зрозуміти, була спіймана лисом за хвоста. 

– Ой, ой, ой, боляче мені! – кричала мишка. – Хто там? Відпусти мене! 
Зараз же відпусти! 

Кричала, пручалась, але дарма – лис Микита тримав її міцно. Злякалась 
Полюшка, заголосила ще дужче, коли зрозуміла, хто її тримає. 

А тим часом Пищик тихенько підкрався до лиса Микити і про себе 
просив: 

– Потерпи, Полюшко, потерпи, подружко, зараз я тобі допоможу, зараз я 
тебе врятую. 

Але Полюшка не чула його і лементувала на все поле. Тоді Пищик 
швидко щосили вчипився своїми зубами в хвіст лисові. 

Такого нахабства лис ні від кого не чекав. Від болю він голосно 
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закричав: 
 – Ой, ой, ой! Що це? 
І випустив хвостика Полюшки, вона щосили побігла в густу пшеницю. 
Пищик теж почав тікати від лиса, але в інший бік. Розгубився лис: за ким 

гнатися? 
Цього часу вистачило, щоб Пищик догнав Полюшку і провів її до нірки. 

Побачивши маму, Полюшка розплакалась. 
– Що сталося, дитино? – запитала мама. 
– Матусю, а сталося таке, таке... – сказала мишка. І розповіла свою 

пригоду. 
Мама Даринка була мудрою, вона порадила донечці запросити Пищика в 

гості разом з його матусею. 
А ввечері обидві матусі раділи з того, як Полюшка дякувала Пищику за 

вчасну допомогу, як сказала, що так роблять тільки справжні друзі. А 
Пищик на те відповідав, що він нікому не дозволить образити Полюшку і 
буде завжди її захищати, буде з нею дружити. 

Так зародилась дружба дівчинки мишки Полюшки і хлопчика мишки 
Пищика. 

 
Казка  про  муравлика - справжнього  друга 

Жовнір О., вихователь-методист  ДНЗ  №12  м.Полтави 
Скінчилася  зима.  Ожив  ліс,  защебетали  пташки,  задзюркотіли  

струмочки,  з’явилася  з-під  талого  снігу  перша  травичка. 
Прокинулись  після  довгого  сну  у  своєму  мурашнику    Мурашечка  з  

Муравликом.   Ще  з  осені  запримітив  Муравлик  гарну,  тендітну  
Мурашечку,  її  очі  часто  снилися  йому  довгими  зимовими  ночами. 

Одного  разу,  коли  мурашник  відпочивав,  Муравлик  почув  пісеньку,  
яка  доносилася  з  листочка  проліска,  що  ріс  на  галявині.  І  так  вона  
йому  сподобалася,  що  він  тихенько  пішов  на  той  спів.  Піднявся  по  
листочку  проліска  і  перед  ним  постала  чарівна  картина:  Мурашечка  
сиділа,  вишивала  хусточку  і  співала  пісню  про  сонечко,  рідний  ліс,  
гарний  настрій.  А  поряд  лежали  барвисті  ниточки,  які  подарували  їй  
лісові  друзі:   блакитні – пролісок,   білі – хмаринка,  зелені – травичка,  
червоні – маленька  Суничка. 

- Як  тебе  звати? – трішечки  ніяковіючи,  запитав  Муравлик  
Мурашечку. 

- Мурашечкою, - відповіла  вона,  підвівши  довгі  вії,  і  уважно  
подивилась  на  Муравлика. 

- А  тебе? 
- Муравликом!  Давай  дружити, -  швидко  і  вже  сміливіше  

запропонував  Муравлик  та  простягнув  їй  лапку. 
- Давай, – відповіла  Мурашечка  і  подарувала  йому  свою  чарівну  

посмішку. 
З  тих  пір  мурашки  були  нерозлучні.  Але  одного  разу  з  півночі  

налетів  страшний  холодний  вітер.   Він  дуже  не  любив  тепла,  доброти.  
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Та  особливо  його  дратувала  дружба,  бо  сам  вітер  ні  з  ким  не  
товаришував,  а  лише  з  ранку  й  до  ночі  літав  над  землею  і  приносив   
лихо. 

Ось  і  тепер,   побачивши  Муравлика  з  Мурашечкою,  що  посміхалися  
один  одному,  він  розлютився.  А  далі  з  усієї  сили  дмухнув  на    
вишиваночку,  яку  Мурашечка  готувала  до  дня  народження  свого  друга.  
Та  й  цього  йому  виявилося  замало:  дмухнув  ще  сильніше,  підхопив  
кольорові ниточки  і  покотив  їх  перед  собою. 

Пролетів  швидко  та  голосно  виючи  і  залишилася  у  Мурашечки  в  
руках  тільки  вишиванка.  Та  поряд  Муравлик,  який  прикривав  її  від  
сердитого   вітру. 

-  Ти  не   злякалася? – запитав  він,  коли  вітер  стих. 
-     Ні,  ти   ж  був  поруч, - відповіла  Мурашечка, - тільки  ось  не  бачу  

своїх  кольорових  ниточок.  Як  я  тепер  буду  вишивати? – і  на  очах  у  
неї  з’явилися  сльози. 

Подивився  Муравлик  на  свою  подружку  і  промовив: 
- Я  знайду  кольорові  ниточки,  хоч  би  для  цього  мені  довелося  б  

наздогнати  самого  вітра.  Не  плач,  я  поверну  їх  тобі.  Жди мене! 
І,  взявши  з  собою  вербового  прутика  і  березового  листочка,  він  

вирушив  у  дорогу. 
Довго  йшов  Муравлик.  Вже  не  стало  видно  його  старого  

мурашника,  лісу,  де  він  прожив  усе  життя,  берізки,  що  дала  йому  
листочок  у  далеку  дорогу. 

Аж  ось  попереду  помітив  гору,  яка  була  такою  високою,  що  
закрила  навіть  сонце.  Муравлик  твердо  вирішив  знайти  вітра  і  ніякі  
перешкоди,  навіть   ця  гора,  не  могли  йому  завадити.  Та  раптом  він  
почув  чийсь  жалісливий  писк.  Прислухався,  придивився...  Пищало  
малесеньке  пташеня,  яке  випало  із  гніздечка:  

- Матусю,  цвірінь!  Татусю,  цвірінь!  Я  тут!  Я  тут!  Цвірінь,  цвірінь! 
Але  тато  й  мама  не  бачили  свого  синочка  у  густій  траві,  Вони  

кружляли  над  деревами  і  в  розпачі  кликали: 
- Цвіркунчику,  синочку,  де  ти?  Синочку,  Цвіркунчику,  де  ти? 
Муравлик  був  хоч  і  маленький,  але  хоробрий,  мав  добре,  жалісливе  

серце. 
- Я  допоможу  тобі, - не  роздумуючи  довго  сказав  він  пташеняті.  -  

Ти  знову  будеш  з  татком  і  мамою. 
- А  як? – спитало  пташеня,  не  вірячи  своєму  щастю. 
А  Муравлик  уже  приставив  вербову  гілочку  до  дерева  і  вона  

перетворилася  на  драбинку.  Далі  допоміг  Цвіркунчикові  дістатись  до  
першого  щабля  і  міцно  підштовхував  його  все  вище  і  вище.  Так  разом  
вони  піднімалися  до  гнізда. 

- Ой!  Як  мені  страшно!  Як  високо! - пищало  пташеня. 
- Нічого,  я  ж  поряд!  Не  бійся!  Тримайся  міцніше  за  мене! – говорив  

Муравлик,  піднімаючись  все  вище...- Аж  ось  і  твоє  гніздечко! 
Скільки  радощів  було  у  пташиній  родині,  коли  Цвіркунчика  
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побачили  мама  і  тато. 
- А  це  все  він!  Допоміг  мені!  Це  він! – цвірінчало  пташеня,  

вказуючи  на  Муравлика. 
- Такий  малесенький,  а  сильний  і  сміливий, - мовила  мама-пташка. 
- Чим  віддячити  тобі,  хоробрий  Муравлику? – запитав  тато. 
- -  Ти  ж  врятував  нам  синочка!  Може,  тобі  потрібна  допомога? 
- Ні,  дякую.  Я  сам  повинен  впоратися  зі  злим  вітром,  знайти  

кольорові  ниточки  і  повернути  їх  своїй  подружці, - відповів  Муравлик. 
- Муравлику,  – мовила  мамам – пташка, - ми  теж  знаємо  цього  

вітра-злодія.  Повертаючись  додому  він  пролітає  над  нашим  деревом.   І  
кожного  разу  хоче  скинути  наше  гніздо  на  землю.  Але  нас  захищає  
дерево – наш  друг.  Вітер  бореться  з  ним.  Злодій – вітер  втрачає  свою  
силу  і  часто  губить  те,  що   десь  захопив  по  дорозі.  А  сьогодні  він  так  
дуже  розгнівався,  що  дмухнувши  останній  раз  та,  крутнувшись  над  
гілками,  звалив  нашого  Цвіркунчика  на  землю.  І,  регочучи,  полетів  
далі.  І  коли  б  не  ти,  то  ми  не  знайшли  б  Цвіркунчика. 

- Годі  вже  тобі  про  нас, –  сказав  тато,  давай-но   політаємо  навколо  
дерева  та  пошукаємо  кольорові  ниточки.  Може,  їх  загубив  вітрюган  
саме  тут. 

Облетіли  пташки  раз  дерево,  вдруге,  а  потім  побачили,  що  вони  
зачепилися  за  гніздечко  аж  у  самому  низу,  на  останньому  прутику. 
Підхопили  їх  і  до  Муравлика. 

- Ось  вони, – зрадів  Муравлик. – Дякую  вам. Тепер  Мурашечка  
дошиє  свою  вишиваночку. 

І  почав  збиратися  Муравлик  до  свого  лісу,  до  рідного  мурашника. 
-  Чекай,  Муравлику, – просить  тато - пташка. – Поп’ю  водички,  

перепочину  трішки  та  й  швидко  полетимо  до  твого  лісу. 
      Як  сказав,  так  і  зробив. 
       Дуже  зраділа  Мурашечка,  побачивши  свого  друга  живого,  

веселого,  бо  сумувала  без  нього.  А  ще  більшою  стала  її  радість,  коли  
побачила  і  свої  кольорові  ниточки. 

- Дякую  тобі,  Муравлику!  Я  так  тебе  чекала, – сказала  Мурашечка. 
Муравлик  же  сам  не  свій  був  від  радості,  що  бачить  свою  

подружку  усміхненою,  веселою.  А  ще  згадував  Цвіркунчика,  якому  
допоміг,  і  думав,  що  колись  розповість  про  свої  пригоди  Мурашечці. 
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ДИТЯЧИЙ „БРЕЙН-РИНГ” 
(для старших дошкільників) 

 
Фіяло Т.І., 

завідуюча ДНЗ №12 
 
Мета: закріпити знання дітей про тіло будову людини в цілому, 

уявлення про основні ознаки дівчинки та хлопчика, про вікові періоди 
людини, вміння оперувати словами – ознаками хлопчика та дівчинки як 
членів родини. Підтримувати бажання дітей захищати та відстоювати 
власні оцінні судження при розборі моральних ситуацій. 

Виховувати дружні стосунки між командами, між дівчатками та 
хлопчиками в командах. 

 
Обладнання: 2 столи зі скатертинами рожевого та блакитного кольору, 

смужки –  завдання до „Граматичної математики” та гри „Кордон”. 
 
Сьогодні я пропоную вам пограти у гру, що зветься „Брейн-ринг”. 
У нашій грі беруть участь дві команди: команда „Ромашка” та команда 

„Волошка”. До жовтого столу я запрошую команду „Ромашка”. 
Капітан команди _____  
До рожевого столу – команда „Волошка”. 
Капітан команди _____ 
(Капітан йде першим, вітається з гостями та сідає на тому місці, де 

лежить прапорець). 
– Увага! Починаємо гру! 
 
Перше завдання: 
Я називаю ряд слів, що перелічують частини тіла і органи людини, а ви 

повинні продовжити цей ряд. 
– Зуби, серце, рука, пальці... 
– Живіт, волосся, легені, вухо... 
–  Печінка, зуби, язик, мозок... 
– зародок, шлунок, стравохід, бронхи... 
 
Наступне завдання „Що зайве?” 
Уважно слухайте: я називаю ланцюг слів, в якому є зайве слово. Назвіть 

це слово. 
– Зуби, щебетун, рука, серце... 
– Голова, живіт, бігунець, палець... 
– Ноги, серце, дівчинка, нігті... 
– Хлопчик, шлунок, яйцеклітина, вухо... 
– Кістки, хребет, скелет, немовля... 
– Язик, мозок, синелька, очі... 
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Слідуючи завдання: „Граматична математика” 
Візьміть смужку паперу, переверніть, її і прочитайте слово. Візьміть дві 

останні букви (з допомогою олівця). До частини слова, що залишилася, 
додайте букву О (напишіть її). Візьміть сумку з цифрою 2. 

Прочитайте слово. Візьміть останню букву. Додайте до першої частини 
слова другу. Прочитайте слово, що вийшло. 

(Вставляють скрипічний ключ) 
Ви добре працювали, і я  пропоную вам відпочити. А під час музичної 

паузи мої помічники Надія Миколаївна та Ірина Олександрівна підведуть 
підсумки виконаних завдань. 

– Скільки балів набрали наші команди (підсумок). 
– Увага! Пропонуємо гру і слухаємо нове завдання. 
 
Гра „Хто де народився?” 
1. Дитина   – в лікарні 
2. Совеня   – в дуплі 
3. Вовченя   – в норі 
4. Дівчинка   –  в лікарні 
5. Жабеня   –у воді 
6. Риба             – у воді 
7. Орися    – у лікарні 
8. Горобеня   – в гнізді 
9. Ларинка   – у лікарні 
10. Курча   – в інкубаторі, під квочкою 
11. Сергійко   – в лікарні 
12. Мишеня   – в нірці 
13. Ластів’ятко  – в гнізді 
14. Хлопчик   – у лікарні 
15. Цуценя   – у будці 
16. Карась   – у воді 
17. Зайченя   – у норі 
18. Квасоля   – в землі, на кошикові 
19. Каштан   – на дереві 
20. Листочок   – на дереві, на гілці, на стеблі 
21. Немовля   – у лікарні, у мами, з маминого живота 
 
Наступне завдання „Скажи, як дорослі можуть назвати хлопчика” 
– Син, синок, сину ля, синочок, синку, синулечка, внучок, внученя, 

одиначок, сонечко, пестунчик, котик, зайчик, горобчик, стрибунчик, 
зайчик-побігайчик, лопотунчик, соколик, дубочок, головичок, плаксун, 
щебетун, шибеник, бігунець, хвастун, беззубко, богатир. 

– А як дорослі можуть назвати дівчинку? 
– Доня, донечка, внучка, внученька, лапушечка, зозулька, сонечко, 

квітонька, зіронько, ягідка, пестушичка, голубенька, мишка, цокотушка, 
ластівочка, ясочка, плакса... 
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Пропоную вам гру „Кордон” 
Візьміть аркуш паперу, переверніть його. Прочитайте слова і візьміть 

аркуш паперу, проведіть кордони так, щоб слово яке не належить до назв 
частини тіла та органів людини, залишилось за ним. 

 
Наступне завдання буде таким: я прочитаю вам кілька ситуацій, що 

трапляються з окремими дітьми. А ви, вислухавши, повинні сказати, якби 
ви вчинили у такій же ситуації. 

(вихователь пропонує для розбору 4 ситуації). 
– Я знов пропоную вам відпочити, а помічникам, попрацювати. 
– Музична пауза. 
– Пропоную оголосити рахунок. 
Продовжуємо гру 
– Слухаємо завдання. Подумайте і скажіть, який повинен бути хлопчик 

і дівчинка. 
Хлопчик... Який? 
Сміливий, витривалий, сильний, здоровий, кмітливий, мужній, 

вихований, люб’язний, допитливий, ініціативний, уважний, розумний, 
відповідальний, справедливий, плечистий, чуйний, уважний... 

Дівчинка... Яка? 
Лагідна, дбайлива, вродлива, граціозна, чутлива, охайна, добра, 

турботлива, хазяйновита, тактовна, ніжна, ласкава, радісна, мудра, горда, 
дзвінкоголоса, красива, економна, передбачлива, вихована, розумна... 

 
Наступна гра називається „Ким був (чим був)?” 
Риба була – іскринкою 
Курча  – яйцем 
Кінь  – лошам 
Дідусь  – чоловіком, юнаком, хлопчиком, дитиною, немовлям 
Метелик  – лялечкою, гусінню 
Корова  – телям 
Квітка  – насіниною, цибулиною 
Кішка  – кошеням 
Дуб  – жолудем 
Бабуся  – жінкою, дівчинкою, дитиною, немовлям 
Горобеня – яйцем 
Соняшник – зернятком, насіниною 
Дівчина  – дівчинкою, дитиною, немовлям 
 
А тепер проведемо поетичну вікторину. 
Вам треба прослухати уривок з вірша і назвати автора та назву вірша. 

(Вірші додаються). 
І нарешті останнє завдання. 
Я пропоную вам пригадати загадки, прислів’я, приказки про людину в 

цілому та родинні відносини. Пропоную команді „Ромашка” пригадати 
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загадки про органи та частини тіла людини та загадати їй команда 
„Волошка”. 

А зараз  команда „Волошка” загадує загадки команді „Ромашка” 
(приклади загадок). 

Ви добре попрацювали, справились з усіма моїми завданнями, тому я 
пропоную вам відпочити, а моїм помічникам підрахувати загальну 
кількість балів та визначити команду-переможця. 

Музична пауза 
Слово суддям 
Пісня про дружбу. 
Для команди-переможця круг пошани. 

 
 
 

МАЛЕНЬКІ КАЗКАРІ 
(стежками  спадщини В.О. Сухомлинського) 

 
Веретільник Н.В. 

заступник директора з навчально-виховної роботи Кіровського НВК 
 
 Життя і педагогічна діяльність одного з найвідоміших педагогів – 
гуманістів XX ст.. видатного сина України Василя Олександровича 
Сухомлинського вражають потужним науково – творчим потенціалом і 
гуманістичним подвижництвом, що пройняті безмежним і безкорисливим 
почуттям любові до дітей. «... щоб стати справжнім вихователем дітей, 
треба віддати їм своє серце», -у цих, уже крилатих, словах Сухомлинського 
відображено кредо його життя.Створені В.О.Сухомлинським близько 40 
монографій і брошур, понад 600 статей, близько 2 тисяч художніх творів – 
мініатюр і казок для сучасних і майбутніх поколінь є творчими витоками 
цінних знань на шляху до тонкого і майстерного проникнення у загадковий 
світ дитинства, небайдужого ставлення до розв’язання завдань, що стоять 
перед усіма ланками системи освіти. 
 Для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку 
В.О.Сухомлинський заснував знамениту «Школу радості» під блакитним 
небом, в якій ми знаходимо коштовний діамант, азбуку формування 
етичної культури, та виховання моральної краси бо саме доброзичлива, 
співчутлива до чужого горя дитина, яка любить матір, бабусю, просто 
старенького перехожого, здатна на добрі вчинки, здатна стати справжнім 
громадянином.    
 Опрацьовуючи спадщину Сухомлинського глибоко переконуємось 
знов і знов, що його педагогіка із плоті і крові від любові і поваги, за 
великим рахунком до світу дитинства, до людини. В.О. Сухомлинський 
зазначав, що маючи доступ до казкового палацу, ім’я якому – Дитинство, 
необхідно самому стати якоюсь мірою дитиною. Тільки за такої умови діти 
не дивитимуться на нас як на людину,  що випадково проникла за ворота 
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їхнього казкового світу, як на сторожа, що охороняє цей світ, сторожа, 
якому байдуже, що робиться там, усередині цього світу. 
       Пізнання дитини –не самоціль. У дитині Сухомлинський учить  
бачити  майбутню людину - творця, неповторну індивідуальність, носія і 
примножувача культурно - духовного і  матеріально -  технічного прогресу 
суспільства. Саме з раннього дитинства потрібно пам’ятати про таке 
призначення людини, розкривати всі її обдаровання, інтереси, нахили та 
створити необхідні умови для їх всебічного і  найповнішого розкриття та 
розвитку. 
       Дитинство Сухомлинський розглядає як найважливіший період 
людського життя, життя справжнього, яскравого, самобутнього і 
неповторного. 
        Формування морально – виховної особистості, за Сухомлинським, 
має починатися з орієнтації дитини в своїй повсякденній поведінці не 
тільки на особисті бажання, а й на інтереси людей які її оточують. Отже  
формувати рефлексивне мислення -  означає навчити дитину вболівати за 
те, як оцінюють її вчинки люди. А для цього треба, щоб вона нагромадила 
досвід таких вольових дій,які виходять із підпорядкування власних бажань 
моральним  цінностям. У цьому й полягає сенс першого правила моральної 
поведінки для дітей «Роби так, щоб людям які оточують тебе було 
добре.»,Наступна норма моральності полягає у вихованні в дітей почуття 
вдячності. Вдячність Сухомлинський вважає рідною сестрою почуття 
відповідальності, обов’язку,   громадянської гідності. За добро треба 
платити добром. Ця усвідомлена  в дитинстві істина, за переконанням 
Сухомлинського основа моральної вихованості людини на все її подальше 
життя. Як же підвести дітей до бажання стати хорошим? І ось знову цілий 
арсенал засобів: бесіди оповідь вихователів про красиві вчинки людей, 
казкових героїв тощо. 
      В.О. Сухомлинський вів маленьких дітей у світ пізнання, допомагав  
їм учитися. Пробуджував  в їхніх душах благородні почуття й поривання. 
Він виховував людську гідність, віру в добре начало в людині, безмежну 
любов до рідної  землі,сіяв у їхніх душах перші зерна відданості високим 
ідеалам. 
       Прилучаючись до спадщини Сухомлинського ми вчимо дітей 
відчувати, пізнавати і творити. Вагоме місце у роботі з дітьми посідає 
казка. Казка це активна естетична творчість, що захоплює всі сфери 
духовного життя дитини – її розум, почуття, уяву, волю, Без казки не 
можливо уявити дитинство. Сухомлинський вважав, що без  казки живої, 
яскравої, яка заволоділа свідомістю й почуттям дитини неможливо уявити 
мислення і дитячого мовлення, як певного  ступеня людського мислення й 
мови. Завдяки казці дитина пізнає світ не тільки розумом, а й відгукується 
на події і явища навколишнього світу, висловлює своє ставлення до добра і 
зла. Сухомлинський не тільки розкрив високу мудрість казки, а й показав, 
що казка це друг і вчитель дітвори, вона допомагає їм пізнати навколишній 
світ, робить їх добрішими. За переконанням Сухомлинського, саме казка є 
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духовним багатством  народної культури. 
          Одним із прийомів емоційного пробудження  почуттів у дітей 
Сухомлинський вважав створення казок самими дітьми. Тому створення 
казок це один з найцікавіших видів  творчості для дошкільнят. Водночас 
важливий засіб інтелектуального розвитку Складені  казки записуються до 
альбому. Вихователі не тільки вчать дітей складати казки, а й вміти 
фантазувати, передавати свої враження в малюнках, аплікаціях, ліпленні. 
Це невід’ємна частина духовного життя – діти не просто переносять на 
папір щось із навколишнього, а живуть у цьому світі як творці краси. 
          Казка виховує любов до рідної землі, вона творіння народу. 
          Вихователі дошкільної групи Кіровського НВК втілюють в своїй 
повсякденній роботі настанови та побажання великого педагога.На  
заняттях та прогулянках діти знайомляться з казками В. Сухомлинського,  
відтворюють почуте па папері. Любить наша малеча складати казки й сама. 
Зацікавлені цією формою роботи не тільки діти, а також і батьки. 
 

І розділ 
40 стежинок формування краси людських стосунків малого 

українця 
1. Стежинка «Гостинність»                                            
2. Стежинка «Служіння людям» 
3. Стежинка «Любов до 
Батьківщини» 
4. Стежинка «Ввічливість» 
5. Стежинка «Гордість» 
6. Стежинка «Турботливість» 
7. Стежинка «Любов» 
8. Стежинка «Взаємодопомога» 
9. Стежинка «Краса душі» 
10. Стежинка «Єдність» 
11. Стежинка «Любов до мами» 
12. Стежинка «Дружелюбність» 
13. Стежинка «Пошуки прекрасного» 
14. Стежинка «Добросердечність» 
15. Стежинка «Скромність» 
16. Стежинка «Дбайливість» 
17. Стежинка «Співчуття» 
18. Стежинка «Потяг до світла» 
19. Стежинка «Хоробрість» 
20. Стежинка «Милосердя» 
21. Стежинка «Мудрість» 
22. Стежинка «Любов до тварин» 
23. Стежинка «Бережемо природу» 
24. Стежинка «Майстерність» 
25. Стежинка «Відповідальність» 
26. Стежинка «Доброта» 
27. Стежинка «Допитливість» 

28. Стежинка «Жертовність» 
29. Стежинка «Вірність» 
30. Стежинка «Дружба» 
31. Стежинка «Уміння вибачати» 
32. Стежинка «Наполегливість, 
завзятість 
33. Стежинка «Чуйність» 
34. Стежинка «Правдивість» 
35. Стежинка «Повага» 
36. Стежинка «Щастя» 
37. Стежинка «Щедрість» 
38. Стежинка «Ніжність» 
39. Стежинка «Безкористя» 
40. Стежинка «Вдячність» 
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Цими стежинами за Сухомлинським малеча дошкільної групи 

Кіровського НВК крокує щоденно.  
 
1. «Гостинність» 
Малюнок до казки 

«Бджілка і гарбузова 
квітка» 

вихователь Л.В.Гречка 

2. «Служіння людям» 
Малюнок до казки 

«Намисто з чотирма 
промінчиками» 

Денис Мирний, 6 р. 

3. «Мудрість» 
Малюнок до казки 

«Пелюстка і квітка» 
Аліна Ванда, 6 р. 

   
4. «Взаємодопомога» 
Малюнок до казки 

«Дівчинка й синичка» 
Настя Москаленко, 5р 

5. «Скромність» 
Малюнок до казки «Хай 
будуть і соловей і жук» 

Ігор Сьомик, 5р. 

6. «Добросердечність» 
Малюнок до казки «Щоб 
метелик не наколовся» 

Ярослав Усік, 6р. 

   
7. «Милосердя» 

Малюнок до казки 
«Покинуте кошеня» 
Катя Назарко, 6р. 

8. «Відповідальність»
Малюнок до казки 

«Яблуко і світанок» 
Максим Роман 6 р. 

9. «Доброта» 
Малюнок до казки 
«Краплинка роси» 
Едик Галочка 6 р. 

   



 

 186

 
Маленькі казкарі 
ІІ розділ 

Немає складнішої мудрості, аніж батьківська і материнська. 
Сухомлинський був переконаний, що «успіху у вихованні Людини можна 
досягти тільки спільними зусиллями школи і родини». Усі шкільні 
проблеми, - писав видатний педагог, - стоять і перед сім’єю, всі  труднощі, 
які виникають у складному процесі шкільного виховання, сягають 
корінням своїм у сім’ю. 

Однією з форм роботи з батьками  у дошкільній групі є складання 
казок. 

 
КАЗКИ 

Розповідь квітки ромашки 
 Це було влітку. Одного разу гуляв Саша коло пшеничного поля і 
раптом почув, ніби його хтось покликав. Він нікого не побачив, крім одного 
кущика ромашок. Саша здивувався. Адже ромашки не вміють розмовляти! 
Вони були красиві. Їхні ніжні білі пелюстки нагадували білу косинку. Зелені 
стрункі стеблинки  із ніжними листочками нагадували розкішні сукні. 
Верхні, підняті до сонця листочки, були схожі на тоненькі рученята.  
 Саша підійшов до кущика і нахилився до ніжних пелюсток ромашок. 
Одна з них прошепотіла: «Яке щастя жити серед рідних, милуватися теплим 
ласкавим сонечком і ясним блакитним небом, дихати свіжим чистим 
повітрям. А ще більше щастя – відчувати, що ти живеш недаремно, що ти 
потрібен бджілкам і метеликам, які збирають солодкий нектар; людям, які 
використовують тебе, як ліки. А ще я люблю жити на волі, а не в кришталевій 
вазі, яка стоїть на підвіконні, заповнена водою». 
 Коли ромашка закінчила,  я її поцілував, і мені здалося, ніби вона стала 
ще веселішою і кращою. 

Саша Д. 4, 5 роки з бабусею Тонею. 
 

Щедра яблунька  
 В саду росла яблунька. На ній висіли красиві, смачні яблучка. В цей 
сад прибіг зайчик, привітався з яблунькою і попросив у неї одне яблучко. 
За те, що зайчик був привітний та чемний, яблунька пригостила його 
яблучками. Зайчик подякував і побіг додому. 

Ігор С. 5,5 років.  
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Добрі друзі. 
 Жили водному чудовому лісі друзі -  
лисичка, вовчик, зайчик та ведмідь. Всі вони 
вміли товаришувати, один одному допомагали. 
Якось однієї осені вирішили друзі збудувати 
зайчикові хатку. Зайчик був дуже вдячний 
друзям. З того часу друзі по черзі ходили один 
одного в гості і добре  
товаришували. 

Ярослав У. 6 років з татом Олександром 
Казка про маленького дельфіна 

  У синьому - синьому  морі жив маленький Дельфін. Цілими днями 
він бавився та пустував у теплих водах своєї домівки.  
 Одного разу, захопившись горою в 
хованки, з маленькими друзями - рибками, 
Дельфін  заплив в такі місця де ніколи раніше 
не бував. Він спробував покликати на 
допомогу, але, мабуть, надто далеко заплив і 
ніхто з друзів його не чув. Маленький 
Дельфін спробував найти дорогу сам, але 
раптом на своєму шляху він побачив велику 
тінь. Маленькому Дельфіну стало так лячно, 
що він швидко змахнув хвостом і став тікати. 
Плив Дельфін,  що духу не спиняючись ні на 
мить. Та велика тінь була   уже поруч і 
зрештою наздогнала його.  
Перед маленьким Дельфіном постав величезний дядько Кит, якого боялися 
всі маленькі морські мешканці. Дядько Кит не хотів лякати малого, він 
тільки хотів показати йому шлях  додому. 
 Після цієї зустрічі маленький Дельфін з друзями дуже часто плавали 
в гості до дядька Кита. Вони стали справжніми друзями. 

Едик  Г.  6 років з мамою Оксаною. 
Вдячні  синички 

 Кожного дня, сідаючи снідати, я збирала крихти і ложила на 
підвіконня, щоб птахи разом з нами  снідали.  І ось одного чудового дня, я 
прокинулася від пташиного щебетання. Підійшовши до вікна я побачила 
сім’ю  синичок, які збирали крихти. Одна із пташок заговорила  зі мною: 
«Привіт, Алінко, ми тобі дуже вдячні за твою турботу.  
В знак вдячності прийми від нас 
подарунок.» Я здивувалася і запитала у 
пташки: «Який подарунок?» Синичка 
тримала в дзьобику мою загублену 
прикрасу. Спасибі вам синички, спасибі і 
тобі Алінко. 

Аліна В. 6 років з мамою Оленою 
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Пригода маленького пташеняти 

 На високому дереві збудували своє 
помешкання сім’я  пташок. На весні в 
пташиному  гніздечку з’явилися маленькі 
пташенята. Пташенята були без парадні не вміли 
літати, не могли самостійно добувати собі їжу. 
Одного дня батьки залишили малечу дома, а самі 
полетіли за їжею.  

Одне пустотливе пташенятко почало виглядати з гніздечка і 
ненароком з нього випало. Воно дуже злякалося почало звати на допомогу.  
В цей час проходила поруч дівчинка, вона підняла пташенятко, покликала 
на допомогу дорослих і разом з своїм татом повернула бешкетника в його 
пташину домівку. 

Сніжана Б. 6 років.   
  

Мудрий заєць 
 Маленьке пустотливе зайченя часто 
тікало з дому, і завжди з ним траплялись 
різні неприємні пригоди: зустріч з хитрою 
лисицею, злим вовком, та влучними 
мисливцями. Не йди з дому без дозволу, 
порадив зайченяткові мудрий заєць. 

Денис М. 6 років. 
 

Квіти і сонечко 
 В ночі маленьким квітам, що ростуть на клумбі у нас біля будинку, 
самотньо і сумно, тому вони  низько нахиляють свої голівки до землі. Та  
коли вранці виходить сонечко,  квіти піднімають свої голівки, і радісно 
нам посміхаються. 

Катя Н. 6 років 
 
 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ 
В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРАКТИКУ ДОШКІЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 
 

педагогічний колектив Розсошенського ДНЗ «Зірочка» 
 

Видатний український педагог Василь Олександрович Сухомлинський 
важливого значення надавав природі як засобу фізичного, розумового, 
морального та естетичного виховання. Природа, як першоджерело краси, 
сприймаючи її, людина відображає цю красу у мистецтві, у побуті. Без 
нагромадження естетичних вражень неможливе ні відтворення краси, ні 
розуміння. 
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Естетика педагогічної творчості, як зазначає Василь Олександрович, 
характеризує передусім осмислення педагогом мети і засобів навчально-
виховного впливу, спрямованого на гармонійний розвиток особистості 
дитини. На жаль, проблема гармонії, цілісності, завершеності в 
педагогічній теорії і практиці отримала своє тлумачення лише в контексті 
соціалізації особистості. Для впровадження ідеї естетизації потрібен 
відповідний досвід вихователя, завдяки якому навчально – виховний 
процес отримав би можливість гармонійно поєднувати в собі вимоги до 
зовнішнього і внутрішнього, свідомого та підсвідомого, репродуктивного і 
творчого. Сприяти реалізації багатофункціональних можливостей 
педагогічної праці може лише естетичний досвід вихователя, над 
розвитком і збагаченням якого потрібно вже сьогодні наполегливо 
працювати, удосконалюючи його зміст, способи виявлення тощо. 

Досвід вихователя має лише аксіологічну основу, пов’язану із впливом 
соціальних, гуманітарних, естетичних цінностей. Його сутність 
визначається також психологічними закономірностями у становленні та 
функціонуванні. У системі Сухомлинського велика роль приділяється 
природі як об’єкту пізнання, сфері активної діяльності, відчутнішої 
частини дитячого життя. Водночас В. О. Сухомлинський дійшов висновку, 
що природа сама собою не виховує, що виховує тільки активна взаємодія 
людини з природою. Природа відкриває в дитячій душі найпотаємніші 
куточки, в яких міститься витоки добрих почуттів. 

У дошкільному віці естетичний досвід особистості переважно має 
прозаїчний характер. Це дозволяє формуючій особистості реагувати лише 
на окремі форми виявлення естетичного в природі, побуті, мистецтві. 
Фрагментарність естетичного ставлення ще є досить відчутною і не 
дозволяє малюкам виявляти послідовну і вмотивовану естетичну оцінку 
явищ і подій їх повсякденного життя. Особистість прагне знайти певну 
залежність і узгодженість між явищами дійсності, намагається побудувати 
логічну основу їх естетичних суджень та оцінок. 

Досвід сучасного вихователя пройшов значний еволюційний шлях і 
набуває не лише певного змісту, але й характеру функціонування. Від 
спонтанного, мозаїчного типу він піднімається на рівень концептуального 
освоєння дійсності і організації педагогічних дій.  

На думку Сухомлинського, для забезпечення формування естетичного 
досвіду вихователя потрібні відповідні умови, їх значення полягає в тому, 
щоб у визначений термін професійної підготовки майбутній педагог 
отримав можливість вийти на рівень концептуального самовираження. 
Результати наукових спостережень дозволяють зазначити, що для 
вирішення цього питання застосовуються педагогічні умови, які по-
різному впливають на  

формування естетичного досвіду педагога. Отже, передача 
майбутньому вихователю досвіду естетичного вирішення педагогічних 
проблем є одним із перспективних шляхів формування професійної 
культури педагогів. Відшукуючи оптимальні умови для професійного 
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становлення вихователя, сучасна практика переконливо засвідчує про 
широкі можливості естетичного досвіду. Завдяки досвіду вихователь 
визначає генералізуючу педагогічну ідею і підкоряє її свої практичні 
вміння, теоретичні надбання. 

Рівень морально – естетичної культури серед дітей, порівняно з 
минулими роками, значно понизився. Про це свідчать численні факти. 
Дошкільнята постійно отримують з навколишнього світу великий обсяг 
інформації, зростають їх розумові та інтелектуальні можливості. Проте в 
житті, при спілкуванні, виявляється неабиякий дефіцит духовної культури 
молоді. В чому ж справа? Що заважає нам виховувати гармонійно 
розвиненого громадянина? Причин багато. Одна з них – приділяється мало 
уваги естетичному розвитку дитини. Естетичне виховання дошкільнят слід 
проводити комплексно, в тісному взаємозв’язку з іншими заняттями. Не 
меншого значення набуває й естетика самого викладання. 

В.О. Сухомлинський творчо продовжував естетичні традиції. Вивчаючи 
систему виховної роботи педагога, не можна залишити поза увагою 
естетичні елементи праці. Ця проблема по-науковому і разом з тим 
емоційно обґрунтовується в його творах. Вихованці педагога-майстра 
працювали на полях, у садах на городах. Своїми руками створювали вони 
куточки краси, прикрашали приміщення, перетворювали клаптики пустиря 
в родючий грунт. Чудові традиції свята «першого снопа», свято птахів, 
свято квітів – все це естетично виховує дітей. З такою діяльністю педагог 
пов’язує формування естетичних якостей, виховання любові до праці. 
Розв’язуючи в єдиній системі проблеми формування естетичної сфери і 
загального духовного багатства особистості, педагог обґрунтовує ідею 
емоційно-естетичного мислення дитини. Під його керівництвом у школі 
була створена система «подорожей у природу», «уроків мислення серед 
природи». Емоційно-естетична радість від переживання краси від 
спілкування з природою, прагнення зрозуміти, відкрити пробуджуючи 
думку, створюють фундамент для інтелектуального і емоційного багатства. 

Погляди В. О. Сухомлинського на естетичне виховання дітей 
відкривають ще одну цікаву сторінку в педагогіці. Він був глибоко 
переконаний, що естетичне виховання має становити основу навчального 
процесу в дитячому садочку. Особливу роль він відводив природі, 
спілкуванню з нею як фактору естетичного виховання дітей. В книзі 
«Серце віддаю дітям» він писав, що прагнув до того, щоб, перш ніж 
відкрити книгу, прочитати по складах перше слово, діти повинні 
прочитати сторінки найкращої в світі книги – книги природи. 

Кожну подорож у природу Василь Олександрович називав уроком 
мислення, уроком – естетичного виховання. На його думку, найважливіше, 
щоб у процесі спілкування з природою малюки отримували чуттєві 
враження. Адже дитина мислить образами, а це означає, що, слухаючи 
розповідь вихователя про подорож краплинки води, вона малює у своїй 
уяві і сріблясті хвилі ранкового туману, і темну хмару, і гуркіт грому, і 
весняний дощ. Чим яскравіші в її уявленні ці картини, тим глибше вона 
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осмислює закономірності природи. Поєднання природної цікавості дітей з 
дійовим спілкуванням, з джерелами думки активізує розумову діяльність, 
виховує інтерес і бажання пізнати навколишнє середовище, зрозуміти його 
таємниці. У дитячих садочках під голубим небом велася підготовка до 
цікавого і доступного навчання та виховання дитини засобами природи. 
Спостерігаючи за явищами природи, діти не лише набували знань, а й за 
допомогою неї естетично розвивалися.  

Спілкування з природою, на думку В. О. Сухомлинського, - засіб 
формування високих моральних якостей. Краса, писав педагог, - це кров і 
плоть людяності, добрих почуттів, сердечного ставлення. 

 Відомо, що емоційне й естетичне виховання починається з розвитку 
культури відчуттів і сприймань. Василь Олександрович зазначає, що 
сприймання – найважливіший психічний процес, завдяки якому предмети 
та явища навколишнього світу, відбиваючись у нашій свідомості, 
породжуючи почуття і переживання. Тому педагог вчив дітей помічати 
найменші, найтонші зміни в природі. 

Природа формує у дітей емоційну сферу. Краса природи загострює 
сприймання, продовжує творчу думку. Без вражень від тиші долів і лук, 
шелесту дібров, пісень жайворонка у голубому небі, шепоту колосся 
пшениці, дзижчання джмелів і бджіл неможливе сприймання музичних 
творів, бо все це є тим фоном, на якому людина може зрозуміти, відчути 
красу музики, те джерело, з якого вона черпає натхнення. Про це В. О. 
Сухомлинський зазначає у «Батьківській педагогіці».  

Отже, головне завдання дошкільної освіти в галузі естетичного 
виховання полягає втому, щоб сформувати гармонійно розвинену, духовно 
багату, здатну на глибокі почуття і переживання особистість, творця 
прекрасного і доброго. Природа є могутнім засобом естетичного виховання 
дошкільників, саме в процесі спілкування з природою створюються 
сприятливі можливості для здійснення ряду завдань естетичного 
виховання: формування естетичних вражень у дітей; навчання розумінню 
творів мистецтва; перших спроб створити красу у навколишньому 
середовищі. Саме про це наголошував в педагогічній спадщині Василь 
Олександрович. 

 
КАЗКИ 

 (автори – вихователі, діти, батьки) 
 
Зимова казка 

Удоденко А.Г., вихователь середньої групи „Сонечко”  
Одного зимового дня вийшов зайчик на прогулянку, і замилувався: які 

чарівні дерева у білих сукнях, як розфарбував мороз річку, як шумлять 
ялини і наспівують новорічних пісень. 

 Та раптом він побачив сумного сніговика. 
- Чому такий зажурений? – запитав довговухий. 
- Як же мені не сумувати, - відповів сніговичок. 
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- Зайченята стрибають, білка разом з дітлахами грається на гілках і лише 
я один, самотній на увесь ліс. 
Присів зайчик, подумав а потім побіг додому. Змайстрував годівничку, 

взяв жменьку зерняток та декілька морквинок і хутко до сніговика. 
- Дарую тобі цю годівничку, бо дуже хочу щоб у тебе було багато друзів. 
 І справді, з того часу птахи злітаються до годівнички, зайченята 

прибігають поласувати морквою, пострибати, пограти в сніжки та 
поспівати пісень.  

 
Горобчик – мандрівник 

Дудник Т. С., вихователь середньої групи „Квіточка”  
У невеличкому містечку жив собі маленький горобчик. Незважаючи на 

свій юний вік, він багато чого знав і умів. Міг відшукати рідне гніздечко 
навіть із заплющеними очима, допомагав батькам по-господарству. Знав 
горобчик і те, що восени багато птахів відлітає до теплих країв, щоб 
перебути там сувору зиму. І так захотілося побачити йому які ж вони є ті 
теплі краї. Тим паче, морозець неприємно щипає за крильця і змушує без 
упину перелітати з місця на місце. А вночі доводиться гріти лапки, по черзі 
ховаючи їх під теплим, м’яким пір’ячком на животику. До того ж взимку 
так важко відшукати поживу: годі б знайти хоча б насінину – все вкрито 
білим холодним снігом. Саме тому горобчик зовсім не розумів своїх 
родичів, які з року в рік залишалися зимувати на рідній землі. 
Тому коми прийшла золотава осінь і перелітні птахи почали збиратися у 

зграї та готуватися до подорожі, горобчик вирішив „Якщо ніхто з моєї 
родини не бажає летіти у чудову країну, де завжди сонячно і тепло, я 
попрямую туди без них”. І почав шукати з ким би йому вирушити у 
подорож. Побачивши високих і поважних журавлів, які саме гуртувалися 
до відльоту, горобчик подумав: „Які величні птахи! З такими не страшно 
летіти!” Та й попросився до них. 
Нарешті відлітаємо, настрій чудовий. Адже скоро наш горобчик 

побачить нові краї, де завжди літо. І лише тоді коли він почав прощатися з 
батьками, братиками та сестричками – його серце огорнув сум. 
Проте горобчик таки вирушив. Подорож видалася надзвичайно цікавою, 

друзі-журавлі охороняли його від небезпеки. 
 Далека країна зустріла нашого героя привітно. Але вже на третій день 

горобчик засумував та затужив за родиною, за рідним містом, за своїм 
гніздечком і навіть за зимою. Тепер вона не лякала його, а навпаки 
здавалося кликала до себе, бо була часткою батьківщини. І все горобчику 
стало зрозумілим. 
Малий став нетерпляче чекати повернення додому. І коли він опинився у 

своєму містечку то усім розповідав, що батьківщина – найкраще місце на 
землі. 
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Смачна ялинка 
Ярка Л.М., вихователь молодшої групи „Дзвіночок”  

Ця пригода трапилася саме на Новий рік, в той час коли відбуваються 
всілякі дива. 
Маленький Дмитрик жив зі своїми батьками біля самісінького лісу, бо 

його татко працював лісником. 
То ж з самого малку хлопчик добре знав ліс, знав кожну стежинку та 

лісових мешканців. Він міг відрізняти голоси птахів, міг сперечатися з 
сороками та змагатися у швидкості з зайцями а косуль полюбляв годувати 
прямо з долонь запашним хлібом. 
Сьогодні Дмитрик готувався до новорічного свята: допомагав мамі на 

кухні, разом з татком розвісив кольорові електричні ліхтарики. В хаті було 
тепло і затишно. Дмитрик в очікуванні свята підійшов до віконця, протер 
долонькою замерзле скло і зазирнув на вулицю. 
Ліс був заметений снігом, гуляла завірюха. Хлопчик згадав про лісових 

мешканців і подумав: 
- Що ж вони зараз роблять, чи святкують Новий рік? А що, якби і їм 

влаштувати свято?! 
Біля хатинки росла маленька ялинка, її посадив татко коли Дмитрик 

народився. То ж і ріс наш хлопчик разом з ялинкою, розповідав їй різні 
лісові пригоди. Тому він і вирішив прикрасити цю лісову красуню для 
тварин і влаштувати їм справжнє новорічне свято. Попросив Дмитрик у 
мами моркви, сушених грибів, сала, горіхів та й почав прикрашати ялинку. 
Грибочки нанизав на ниточку і розвісив ніби гірлянду, низ ялинки 
прикрасив морквою ніби кольоровими бурульками, повісив горішки, 
розіклав сало на гілочках, а під ялинку наклав сінця та й побіг до хати. 
Дмитрик втомився і міцно заснув і наснилося йому, як до ялинки почали 

сходитися мешканці лісу: лисиці та зайці, білки та косулі, злетілися і 
пернаті друзі: синички, снігурі, сороки, горобці. Птахи співали новорічних 
пісень а тварини водили хоровод навколо ялинки. 
Прокинувшись хлопчик щодуху помчав до ялинки. Невже це йому 

наснилося, бо ялинка стояла зелена без смачних прикрас. Але навколо 
ялинки було безліч слідів лісових мешканців. 

- Так, це не сон, вони насправді тут були, зрадів наш Дмитрик і вирішив 
щороку влаштовувати свято для своїх улюбленців. 

 
Телятко 

Саша Шарлай і її мама, середня гр. „Сонечко”  
Жило на світі телятко і таке ж воно було гарне: біла грудочка та дві 

великі, білі плями на бочках. Одного чудового весняного дня наше телятко 
гуляло у лузі, паслося на соковитій травичці, стрибало, раділо сонечку та 
спостерігало за невтомними комахами-трударями. Прийшов вечір і 
невгамовне телятко натомившись лягло відпочивати і сказало собі: „Завтра 
я обов’язково дострибаю і дограю”. 
Та вранці погода змінилася. Піднявся прохолодний вітер, пішов рясний 
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дощ, усі квіти позакривали своє обличчя зеленими хустинками. Наше 
телятко трохи засумувало і вирішило: „Якщо вчора було тепло і гарно, то 
потрібно те вчора відшукати”. І пішло воно шукати вчорашнього дня.  
Прийшло телятко до хатинки зайчика, постукало у віконце та й запитало 

про вчорашній день. Зайчик визирнув, розкрив блакитну парасольку і 
відповів: „ Ні, хоч і бігаю я повсюди та де ховається вчорашній день, не 
знаю.” 
Побрело телятко до ведмедика а він відкрив зелену парасольку і 

відповів: „ Ні, мій братику, хоч і ходжу я по лісі багато та вчорашнього дня 
не зустрічав.” 
Аж ось і вечір настав, пішло телятко бо будиночка мудрої сови. 

Змахнула сова крилами і промовила: „Ніхто у цілому світі не знає де 
діваються дні.” 
Так ніхто не зміг дати відповідь нашому мандрівнику, засмутилося воно, 

сіло під крислатим дубом та й заснуло. А коли вранці прокинулося то 
знову світило золоте сонечко і на небі бриніла веселка. 

- Дивіться, звірі! Я знову знайшов оте гарне вчора! 
- Ні, мій друже, - сказала йому з гілки сова, - це не вчора, це сьогодні. 
- Та як же це, - занепокоїлося телятко, - мені був потрібен учорашній 

гарний день?! 
- Ну звичайно, - кивнула головою сова, - той хто шукає гарне вчора, 

завжди знаходить тільки сьогодні. Ось так! Тому і добре жити на світі. 
Телятко відповіло: „Му – му”, що означає: „Так – так, звичайно”. 
 
Неслухняна зірочка 

Решетнікова О. М., помічник вихователя сер. гр „Сонечко”  
Високо-високо в небі жила родина Місяця зі своїми малюками 

зірочками. Їх було дуже багато. Місяць любив їх і хотів, щоб кожна із 
зірочок-донечок росла щасливою і гарною. 
Кожного вечора, коли Сонечко ховалося за обрієм – Місяць з’являвся на 

небі зі своїми донечками. Маленькі дуже полюбляли нічні прогулянки, 
особливо коли їм дозволялося покататися на хмаринках. 
Як тільки Сонце прокидалося, Місяць завжди кликав донечок до рідної 

домівки. Зірочки летіли йому назустріч. І лише одна найменша зірочка 
поверталася повільно і запитала у Місяця: „Чому, коли з’являється 
Сонечко нам потрібно повертатися додому?” 
Місяць відповів: „Тому, що воно дуже яскраве і його подих для зірочок 

дуже гарячий. Зорі народжені жити вночі і в прохолоді.” 
Так наступної ночі, набавившись та награвшись зірочки знову полетіли 

до Місяця, а найменша зірочка заховалася за хмаринку і залишилася на 
небосхилі. 
Згодом вона побачила, як небо стає світлішим і відчула теплоту повітря. 

„Я тільки трішечки подивлюся і повернуся додому” – подумала зіронька і 
виглянула з хмаринки. Раптом щось засліпили її, маленька дуже злякалася. 

- Так ось яке ти Сонечко! 
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Було жарко і сумно, їй хотілося додому, хотілося притулитися до Місяця 
і до сестричок. Але дороги назад на такому світлому небі вона вже не 
бачила, почала кликати на допомогу та ніхто з рідні її не чув. Тоді вона 
пригадала як наказував Місяць: „ Коли загубишся - стій і чекай, доки тебе 
не знайдуть.” 
Так цілий день бідолаха і просиділа за хмаринкою, а як стемніло і стало 

прохолодніше - на небі з’явилося знайоме сяйво, що наближалося до неї, 
це – сестрички і Місяць. Усі радо пригортали до себе неслухняну зіроньку 
а вона їм сказала: „ Як добре мати дім, світло, родину!” 

 
Веселка 

Влада Галяс і її мама, середня гр. „Сонечко” 
Одного літнього ранку коли сходило сонечко птахи починали снувати у 

повітрі, бджоли збирати пилок з запашних квітів - десь далеко закувала 
зозуля сповіщаючи, що незабаром буде дощ. І дійсно подув вітерець, 
нагнав хмаринок які заплакали дрібненьким, срібним дощем. Всі комахи і 
пташки поховалися під листям дерев. 
Дощик притишив свій хід і раптом на небі засяяла різнокольорова 

Веселка. 
Пташкам стало цікаво звідки з’явилося таке диво. Вони застрибали по її 

кольоровим смужкам: хто по червоній, хто по жовтогарячій, жовтій, 
зеленій а хто по блакитній, синій чи фіолетовій. Веселка висіла над 
озерцем і їм здавалося, що вона п’є звідти воду. 
Та раптом красуня зникла так само швидко як і з’явилася. 
З того часу птахи з нетерпіння чекають дощу, щоб знову зустрітися та 

пограти зі своєю подругою Веселкою і помилуватися її вродою. 
 
Казка про чорну насінинку 

Герасименко Т.С., вихователь старшої групи „Зірочка” 
Жила – була насінинка, жила вона в коморі, серед іншого насіння. Але 

була вона не схожа на всіх інших: чорненька та продовгувата. Ніхто не 
знав звідки вона та якого роду. Товаришувала вона з насінинками пшениці, 
кукурудзи, ячменю, але дуже хотіла знайти своїх родичів. 
Промайнула зима. А навесні всі зернята посіяли і коли вони проросли та 

потягнулися до сонечка то зав’язалася суперечка: хто з них сонцю 
найрідніший? Пшениця каже: 

- Я світилу найрідніша, бо коли достигаю, то стаю золотою-золотою – 
подібно сонцю, моє насіння схоже з сонячним кольором. 

- Ні, - заперечив ячмінь. Я сонечку брат. Подивіться, які у мене золоті 
вуса, як сонячне проміння. 

- Теж мені брат, - обурено обізвалася кукурудза. – Коли я достигаю, то 
стаю золота, мої качанчики виблискують сонячними промінчиками. Я – 
найвища від усіх вас, тому я - найближчий родич сонця. 
Здавалося, що ця сварка ніколи не закінчиться. Лише чорна насінинка 

залишалася мовчазною, бо й сама не знала, хто вона. Хоча її стебло не було 
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схожим на всі інші стебельця на цьому полі, воно було високим, струнким, 
мало широке, зелене листя. 
Та одного дня сталося диво. Коли насінинка вранці прокинулася, 

повернула свою голівку до сонця, довго-довго на нього дивилася та 
дивувалася, як вправно крутиться її голівка за сонечком. 
Раптом всі її друзі перестали сперечатися і здивовано, затамувавши 

подих, дивилися на неї. 
- Що трапилося? – збентежено запитала насінинка. 
- Ти і є найближчий родич сонечка. Адже твоя голівка – ніби маленьке 

сонечко, а пелюстки – ніби маленькі сонячні промінчики. 
З того дня спір між насінням закінчився. Всі знали, хто самий ближчий 

родич сонечка. А чорну насінинку стали називати соняхом. 
 
Країна Перевертляндія 

Барильникова Л.Й., вихователь ясельної групи „Вишенька”  
Жив на світі маленький зайчик і так любляв гойдатися на стільчику. 

Скільки мама йому говорила: „Не розгойдуй стільчик – упадеш!” Він маму 
не слухав, все робив по-своєму. 
Одного разу сів він обідати, та й знову давай розгойдуватися. Та 

розгойдався так, що раптом впав, а коли відкрив очі то побачив, що 
опинився він у густому лісі. 

 „Куди це я потрапив?” – подумав сіроманець та й сів на пеньок, а він 
взяв та й перевернувся. Зайчик упав на землю. Злякався малий, зіскочив і 
побіг через ліс. Біг, біг та й натрапив на галявину. А на тій галявині хатка 
стоїть і дах на сонці виблискує. Двері у хатинку відчинилися і зайчик 
заскочив до вітальні.  
Раптом з’явився перед ним стіл з усілякою смакотою: яблучка наливні, 

соковита морква, хрумка капуста. Зрозумів він, що зголоднів. Сів на 
стільчик, а той знову перевернувся. Вирішив зайчик їсти стоячи. Тільки 
простягнув лапку до тарілки, як і вона перекинулася у повітрі, овочі 
розсипалися по столу, тільки потягнувся за морквинкою, а стіл з овочами 
перевернувся. 
Затряслися вушка у зайчика, вирішив голодний перепочити коли 

побачив ліжко, але і воно вчинило розпач зайчику – перекинулося. 
Заплакав бідолаха і вийшов з хатинки. Раптом побачив ще трьох таких, 

як він сіроманців. 
- Куди ми з вами потрапили? – запитав він. 
- У країну Перевертляндію. – сумно відповіла малеча. 
- Ніколи більше не буду гойдатися на стільчику, буду слухати матусю! – 

мовив зайчик. І решта зайченят повторила ці слова за ним.  
Раптом біля будиночку приземлився срібний літак, який відвіз тепер уже 

слухняних зайченят до рідних домівок, до матусі. 
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Гіркі цукерки 
Корсун Т.В., вихователь-методист  

Така гарна зима у цьому році. Снігу багато, дерева вкриті інієм, а 
скільки радощів для нашої малечі – цілий день то бабу ліплять, то в сніжки 
грають. Аж ось батьки кличуть Петрика обідати, а тут і Даринку покликала 
бабуся. Живуть діти на одній вулиці. 
Під вечір знову вийшли дітлахи пограти. Даринка витягнула з кишені 

цукерку та й їсть, а папірець кинула в сніг. 
- Петрику, хочеш! – простягнула йому солодку цукерку. 
- Дякую! Даринко, та не можна ж кидати папірці на землю. 
- А я не на землю, я - на сніг. Бачиш, і немає твого папірця. Сніжок все 

прикриє. 
Так діти щодня смакували надворі смачними солодкими-солодкими 

цукерками, а папірці залишали у снігу. 
Та прийшла весна, потекли дзвінкоголосі струмочки, розтанув сніг. 

Вийшли дітлахи на вулицю гуляти, глянули на землю і жахнулися бруду, і 
здалися їм зимові цукерки такими гіркими.  

 

Весела весна! 
Давиденко О.А., вихователь естетики  

Пригріло ясне сонечко 
І задзвенів струмок, 
А в лісі синій пролісок 
Пробився крізь сніжок. 
Всі вийшли працювати 
У поле і в садок, 
Весна – красуня манить  
На вулицю діток. 
Так хочеться побігати 
В зеленому ліску, 
Погратися у „пасочки” 
На жовтому піску. 
І вже літає м’ячик, 
Щебече дітвора: 
Весна – така весела 
І радісна пора! 
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