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ПЕРЕДМОВА 

Сьогодні людство опинилося перед принципово новими цивілізаційними 

викликами, які потребують відповідних знань, внутрішньої готовності особис-

тості, уміння адекватно оцінювати ситуацію і діяти. Державна політика у цій 

сфері орієнтує на обов’язковість дошкільної освіти, гуманізацію педагогічного 

процесу, створення сприятливих умов для розвитку дітей, забезпечення єдності 

роботи батьків, дошкільного закладу, громадськості у їхньому вихованні, онов-

лення змісту підготовки педагогічних кадрів, удосконалення умов фінансування 

дошкільного виховання та управління.  

Модернізація змісту дошкільної освіти України вимагає визначення чітких 

методологічних засад, що враховують сучасні світові та європейські тенденції 

розвитку дошкільної освіти і водночас ґрунтуються на національних надбаннях, 

вітчизняній культурі.  

Зміни, що відбуваються в національній системі освіти взагалі, дошкільній як 

її першій ланці зокрема, знаходять своє відображення та регулюються відповід-

ними законодавчими документами – Законом України "Про освіту", "Про до-

шкільну освіту", "Про охорону дитинства", Базовим компонентом дошкільної 

освіти в Україні, чинними програмами розвитку та виховання дітей дошкільного 

віку. Вони визначають основні тенденції розвитку дошкільної освіти, відповід-

ність змін, що відбуваються, світовим тенденціям; розкривають організаційно-

змістові характеристики оновлення дошкільної освіти на сучасному етапі; об’єк-

тивують існуючі проблеми та шляхи їх розв’язання; указують на закономірності й 

принципи, що мають консолідувати освітній простір України.  

Головний акцент у Базовому компоненті дошкільної освіти ставиться на 

розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух 

суспільства. Увага педагога має спрямовуватися на головні лінії розвитку 

фізичного, психічного та морально-духовного здоров’я, особистісних цінностей 

як своєрідного внутрішнього стрижня, ціннісної етичної орієнтації з формування 

навичок практичного життя, емоційної сприйнятливості та сприяння розвитку 

індивідуальності дитини.  

Реалізувати зазначені завдання повинні насамперед батьки та вихователі 

дошкільного навчального закладу. У зв’язку з цим виникає потреба підготовки 

професійно компетентного, конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти, 

здатного до вирішення актуальних питань розвитку, навчання та виховання дітей. 

Професійна педагогічна освіта передбачає ґрунтовне вивчення закономірностей, 

форм та методів, змісту та умов, необхідних для формування всебічно розвиненої 

особистості майбутнього.  
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До переліку навчальних дисциплін, які вивчають магістри спеціальності 

8.01010101 "Дошкільна освіта", належить дисципліна "Актуальні проблеми до-

шкільної освіти", мета якої полягає у формуванні науково-дослідницького світо-

гляду магістрів, умінь аналізувати актуальні проблеми дошкільної освіти, 

з’ясовувати умови їх вирішення.  

Навчальна програма даної дисципліни включає два змістових модулі: 

1. Теоретико-методологічні основи сучасної дошкільної освіти.  

2. Підготовка педагога до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти.  

Змістовий модуль "Теоретико-методологічні основи сучасної дошкільної 

освіти" передбачає актуалізацію знань студентів щодо західно-європейських та 

вітчизняних психолого-педагогічних теорій про розвиток та виховання дітей 

дошкільного віку та їх актуальність на сучасному етапі; включає аналіз держав-

них документів про дошкільну освіту в Україні, чинних програм розвитку та ви-

ховання дітей; основних чинників й умов здійснення інтеграції в системі дошкіль-

ної освіти та засобів реалізації особистісно орієнтованої системи виховання.  

Змістовий модуль "Підготовка педагога до вирішення актуальних проблем 

дошкільної освіти" розкриває особливості професійного становлення магістра з 

дошкільної освіти у процесі фахової підготовки. У межах даного модуля майбут-

ній викладач засвоює знання щодо інноваційних технологій підготовки майбутніх 

вихователів до здійснення особистісно орієнтованого підходу до дітей, виховання 

дошкільників в умовах сучасного інформаційного потоку.  

Вивчення дисципліни "Актуальні проблеми дошкільної освіти" дає змогу 

майбутнім фахівцям засвоїти теоретико-методологічні основи сучасної дошкіль-

ної освіти; теоретичні засади особистісно орієнтованої системи виховання; ви-

значити актуальні проблеми дошкільної освіти та практичні технології їх розв’я-

зання. Оволодіти умінням аналізувати стан системи дошкільної освіти, визначати 

проблеми, які потребують розв’язання; досліджувати діяльність особистісно 

орієнтованої системи дошкільного виховання, вивчати зарубіжний та вітчизняний 

досвід його реалізації; здійснювати моніторинг виховного процесу.  

Мета посібника – забезпечити студентів теоретичним матеріалом, що до-

поможе їм у вивченні дисципліни "Актуальні проблеми дошкільної освіти", а саме 

у підготовці до семінарських занять, виконанні самостійних та індивідуальних 

завдань.  

Навчальний посібник до курсу "Актуальні проблеми дошкільної освіти", 

відповідно до визначених потреб студента, містить теоретичний матеріал, який 

розкриває зміст навчальної дисципліни; додатки до посібника включають програму 

навчальної дисципліни, плани семінарських занять, завдання до самостійної та 

індивідуальної роботи студентів.  

Посібник містить тезаурус, що дає можливість студентові легко віднайти 

тлумачення потрібного йому терміну, та бібліографічний покажчик.  



 6 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Тема 1.1. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про 

розвиток та виховання дітей дошкільного віку 
 

План 

1. Педагогічні погляди Я. А. Коменського щодо виховання дітей дошкільно-

го віку.  

2. Принцип природовідповідності Йогана Генріха Песталоцці.  

3. Теорія дошкільного виховання Фрідріха Фребеля.  

4. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку.  

5. Методика Марії Монтессорі.  

6. Вальдорфська педагогіка.  

 

Рекомендована література 

1. Передерій О. Л. Вальдорфська педагогіка як цілісна система навчання, ви-

ховання та розвитку особистості : зб. наук. пр. [Електронний ресурс] / О. Л. Пере-

дерій // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній 

школах. – КПУ : Запоріжжя. – 2012. – № 23 (76). – С. 152–159. – Режим доступу: 

http://www. № buv. gov. a/portal/soc_gum/pfto/2012_23/files/P2312_22. Pdf. – 

Назва з екрана.  

2. Розвиток вільної, самостійної особистості дошкільника за методом Марії 

Монтессорі : навч.-метод. посіб. / упоряд. Н. І. Нечипорук, В. В. Самаріна, 

Н. А. Штика ; за ред. Н. І. Клокар. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 136 с.  

3. Фунтікова О. О. Вальдорфський дошкільний заклад як спроба змінити на 

краще українське суспільство / О. О. Фунтікова // Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і загальноосвітній школі. Випуск 26. – 2012. – С. 396–405.  

4. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / за ред. З. Н. Борисової, 

В. І. Кузьменко. – К. : Вища школа, 2004. – 511 с.  

 

Сучасні тенденції дошкільної освіти в Україні передбачають орієнтацію на 

особистісне становлення та творчу самореалізацію, розвиток індивідуальності 

кожної дитини; врахування особистого досвіду дошкільника, особливостей його 

життя, вікових та індивідуальних особливостей; вироблення оптимістичної 

гіпотези розвитку кожної дитини; підтримку природного прагнення дошкільника 

до виявлення активності, здатності діяти за власним бажанням та самостійним 

вибором; сприяння вільному і конструктивному розгортанню дошкільником свого 
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особистісного буття; формування механізму саморозвитку; створення належних 

умов у дошкільних установах для реалізації дитиною свого природного потенціалу.  

Знання вітчизняної і світової педагогічної спадщини формує уявлення про 

передумови, умови, фактори, рушійні сили і тенденції розвитку ідей про дошкільну 

освіту. Опанування джерел і методів вивчення і розуміння педагогічних феноменів 

минулого допомагає глибше усвідомити, раціональніше вирішити сучасні проб-

леми дошкільної педагогіки та розбудовувати систему дошкільної освіти.  

Звернення до педагогічного досвіду минулого, його трансформація у відпо-

відності до нових досягнень науки, зумовили перегляд основних ідей педагогів 

минулого, визначення доцільності їх використання та впровадження в практику 

сучасних навчальних закладів.  

Особливо актуальними сьогодні є психолого-педагогічні теорії про розви-

ток та виховання дітей дошкільного віку Я. А. Коменського, Ф. Фребеля, Жана-

Овіда Декролі, Марії Монтессорі. На особливу увагу заслуговує Вальдорфська 

педагогіка, як своєрідна цілісна концепція виховання і навчання дітей, автором 

якої є австрійський учений і філософ Р. Штайнер.  

 

1. Педагогічні погляди Я. А. Коменського щодо виховання дітей 

дошкільного віку 

Ян Амос Коменський (1592–1670) – видатний чеський педагог-гуманіст, 

засновник дидактики. Основою його педагогіки є принцип єдності людства, 

свободи і братерства, перешкодити якому не може ні влада, ні релігія.  

У своїх творах "Велика дидактика", "Материнська школа" (1632), "Видимий 

світ у малюнках" (1658) та ін. значне місце відводив проблемам дошкільного 

виховання. Його праця "Велика дидактика" є основою наукової педагогіки. У ній 

педагогіка як наука здобула свій предмет і постала як окрема галузь знань. Сучас-

на дидактика послуговується обґрунтованими Я. А. Коменським цілями, зав-

даннями, змістом, принципами та організаційними формами і методами навчання.  

Праця "Материнська школа" стала першою у світі програмою та посібником 

з дошкільного виховання, а викладені на її сторінках педагогічні ідеї не втратили 

своєї актуальності й нині. Дошкільне дитинство Я. А. Коменський розглядав як 

період підготовки не лише до подальшого систематичного навчання в школі, а й 

до життя загалом. Він вважав, що материнська школа покликана сприяти 

нагромадженню дітьми конкретних уявлень і визначив обсяг елементарних знань 

про довкілля, якими має опанувати дитина в дошкільні роки.  

Я. А. Коменський виступив проти гедоністичної спрямованості (зорієнто-

ваності на отримання насолод), оскільки, за його словами, прагнення до задо-

волення суперечить розумному, осмисленому життю, породжує зневагу до інших 

людей. Тому виховання покликане передбачити міру позитивних емоцій і твере-

зого обмеження, вчити дітей стриманості у словах, бажаннях і вчинках. Розвиток 

доброчинності з раннього віку пов’язаний з необхідністю попередження недоліків 
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поведінки. Для цього Я. А Коменський рекомендує такі методи виховання, як 

роз’яснення і вправляння у моральних вчинках, завдяки чому дитина усвідомлює 

необхідність правильної поведінки, оцінює свої вчинки з точки зору загально-

прийнятих вимог та очікувань дорослих. Важливо, щоб діти усвідомлювали 

обов’язковість дотримання моральних норм усіма людьми і не вбачали у вимогах 

дорослих насильства. Вправляння у моральних вчинках має бути природним 

способом поведінки дітей. Основою формування моральних якостей має бути таке 

ставлення до інших людей, як до самого себе.  

Таким чином, педагог обґрунтував головний принцип гуманістичного вихо-

вання, суть якого зводиться до твердження, що "повага людини починається з по-

ваги до дитини". Актуальною є його ідея, згідно з якою до особистості, яка фор-

мується, слід ставитися серйозно й уважно, взаємодіючи з нею на рівних. Тому, 

крім прикладу батьків, який дитина природно наслідує, важливий і благородний 

приклад вихователя. Професію педагога Я. А. Коменський вважав "найпочес-

нішою під сонцем", тому оволодівати нею можуть "найкращі з-поміж людей".  

Я. А. Коменський розробив зміст і методику дошкільного виховання дітей: 

фізичного, морального та розумового. Особливу увагу приділяв підготовці дітей 

до школи.  

Незважаючи на обмеженість деяких педагогічних засад (вимога релігійного 

виховання дітей), вчення його про материнську школу й досі не втратило 

актуальності. По-сучасному звучать його вимоги – любити дітей, оберігати їх від 

шкідливих впливів, забезпечувати всебічний розвиток їх підготовки до життя.  

Отже, основними ідеями видатного педагога, які актуальні сьогодні, є: 

обґрунтування принципу гуманізму, виховання моральних якостей у дітей, 

важливе значення родинного виховання, фізичного та розумового розвитку 

дитини, підготовка дітей до навчання у школі.  

 

2. Принцип природовідповідності Йогана Генріха Песталоцці 

Велике значення для розвитку теорії дошкільного виховання мали праці 

видатного швейцарського педагога Йогана Генріха Песталоцці (1746–1827). Він 

вважав, що кожна дитина має успадковані задатки, які потрібно розвивати. 

Керуючись принципом природовідповідності, він вимагав від педагогів урахо-

вувати вікові можливості та своєрідність кожної дитини.  

Й. Г. Песталоцці першим усвідомив необхідність будувати навчання з ура-

хуванням закономірностей психічного розвитку дитини. Зважаючи на особливості 

дитячого сприймання, він запропонував поступово переходити в процесі навчання 

від елементів до цілого, від близького до далекого, від простого до складного, 

дотримуючись водночас безперервності й послідовності освітнього впливу.  

Щодо розумового виховання, вченому належать два надзвичайно важливі 

положення: про необхідність щонайширшого використання наочності у навчанні 

та про розвивальне навчання, тобто навчання, що забезпечуватиме не лише 
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накопичення інформації, а й розвиток здібностей, готуватиме дітей до майбутньої 

самостійної діяльності.  

Й. Г. Песталоцці розглядав дошкільне виховання як важливий механізм 

"зробити людину людиною". Час народження дитини він вважав часом початку її 

навчання. Педагог-гуманіст розробив теорію та методику елементарного навчання 

з тим, щоб уможливити правильний розвиток фізичних, розумових і моральних 

здібностей кожної дитини.  

Й. Г. Песталоцці застерігав від будь-яких спроб "стригти всіх дітей під один 

гребінець". Пізніше принцип природовідповідності дістав всебічне обґрунтування 

у працях великих філософів і педагогів XVII–XVIII століть Я. А. Коменського, 

Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо. 

  

3. Теорія дошкільного виховання Фрідріха Фребеля 

Педагогічні теорії та практика дошкільного виховання ХІХ ст. пов’язані з 

ім’ям Фрідріха Вільгельма Фребеля (1782–1852). Вихований на класичній 

німецькій філософії, Ф. Фребель вважав, що виховання повинно мати чітку мето-

дологічну основу, кожен педагог має усвідомлювати мету виховання, добираючи 

на цій основі найефективніші засоби і методи виховання. Головним призначенням 

людини, він вважав усвідомлення в собі божественного начала, добровільне 

виявлення його у своєму житті.  

Метою виховання він вважав розвиток природних здібностей дитини, у якої 

є зачатки духовних спрямувань, почуттів, прагнень. Отже, виховання є прагнен-

ням до досконалості.  

Вважаючи надзвичайно важливим етапом розвитку немовлячий та дошкіль-

ний вік, Ф. Фребель обґрунтував необхідність взаємодії сімейного та дошкільного 

виховання і роль дитячого садка як продовжувача лінії виховання дитини в сім’ї, 

яке має оберігати, творити особистість. За його переконаннями, дитячий садок дає 

дитині те, чого сім’я дати не може, – спільне з однолітками життя.  

У 1837 р. у м. Бланкенбург (Тюрінгія) Ф. Фребель заснував заклад для дітей 

дошкільного віку, якому в 1840 р. дав назву "Дитячий садок". Проіснувавши сім 

років, заклад було закрито через брак коштів. Однак Ф. Фребель продовжував 

втілювати цю ідею, займаючись підготовкою педагогів, "дитячих садівниць", яких 

нині називають вихователями.  

Книга "Дитячий садок" є першим теоретичним і практичним узагальненням 

досвіду громадського дошкільного виховання. Заслуга педагога полягає в тому, що 

він обґрунтував і пропагував ідею громадського дошкільного виховання, надаючи 

важливого значення грі у розвитку особистості дитини. Він розробив дидактичний 

матеріал для розвитку сенсорики та пізнання навколишнього світу – так звані "дари".  

Перший з них – невеликі за розміром різнокольорові м’ячі з м’якої шерсті, 

щоб дитина могла взяти в руки. Їх форма – куля – символізує нескінченність. Рух, 

"єдність у єдності". М’яч, як пише педагог, має особливу привабливість і є першою 
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найважливішою іграшкою. Він є для дитини у багатьох відношеннях таким самим 

повчальним символом, як пізніше, у її зрілому віці, весь всесвіт з його явищами. 

Спостереження за життям дитини свідчить, що вона подібно до казкових героїв, 

може в усьому бачити все і з кожного предмета зробити все. І м’яч до цього 

цілком пристосований, оскільки він, як замкнене у собі ціле, несе зображення 

всього і водночас може слугувати особливим зображенням окремих предметів, 

наприклад, зображення яблука й усього того, що має кулясту форму і що, у свою 

чергу охоплює цілу низку інших предметів.  

Другий дар – невеликі дерев’яні куля і кубик мають знайомити дитину з 

різними формами предметів. Це протилежно рівні тіла, нерозривно пов’язані одне 

з одним. Наскільки вони однакові за своєю суттю, настільки й протилежні одне 

одному зовні. Саме на кулю можна дивитися як на тілесний вияв чистого руху, 

тоді як кубик можна розглядати як тілесний вияв чистого спокою.  

Третій – кубик, поділений через центр з усіх сторін і паралельно їм на вісім 

кубиків – ілюструє уявлення про ціле і його складові частини.  

Четвертий, п’ятий і шостий дари – кубики, поділені відповідно на вісім 

плиток, двадцять сім маленьких кубиків, також поділених на дрібніші частини. 

Таким чином, чітко виступають три різні типи внутрішніх напрямків: площинний, 

лінійний та кутовий; але насамперед – три головні напрямки, три площинні 

напрямки, що перетинаються під прямим кутом. Проте ці три напрямки є ще й 

абсолютно однаковими.  

Завдяки "дарам" діти отримують елементарні уявлення про найрізноманіт-

ніші геометричні тіла, необхідні для будівельних ігор, та про форму, величину, 

просторові відношення, числа. Передбачалося, що на основі "дарів" дитина 

знайомиться з поняттями форми, величини, простору.  

Ця методика ("система Фребеля") набула поширення в інших країнах, а 

виховательок дитячих садків називали "фребелічками".  

Таким чином, беручи за основу розвитку дитини її діяльність, Ф. Фребель 

створює теорію гри, в якій він бачить прояви елементів майбутньої діяльності ди-

тини. Створює посібник для розвитку конструктивних навичок. Велику увагу пе-

дагог приділяв мові. Теорія Ф. Фребеля вперше в історії педагогіки стала цілісною, 

методично розробленою системою суспільного дошкільного виховання дітей.  

Ф. Фребель розглядав розвиток дитини як розвиток властивих їй від наро-

дження інстинктів художнього, релігійного, діяльності і пізнання, однак у 

методиці проведення роботи з дітьми припускався елементів формалізму, ставив 

надто складні цілі, дещо перевантажував ігри та заняття складними філософськи-

ми поняттями. Ці та інші слабкі сторони методики роботи з дітьми дошкільного 

віку критикували російські та українські педагоги К. Д. Ушинський, Л. М. Толс-

той, Є. М. Водовозова, Є. І. Тихєєва, С. Ф. Русова, Н. Д. Лубенець та ін.  

Наслідуючи Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, Ф. Фребель передбачав будувати 

процес навчання та виховання дитини у відповідності з її внутрішньою, індивіду-
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альною природою. Таке виховання спрямовувалося на саморозкриття, розвиток 

природних здібностей дитини, на її подальше самовизначення.  

Ідеї німецького педагога-мислителя, його основні думки щодо виховання 

дітей є актуальними і сьогодні. Вони постійно видозмінюються, удосконалю-

ються. Історична ж значущість педагогічної діяльності Ф. Фребеля залишається 

незаперечною. Його ідеї є відправним пунктом для сучасної педагогічної теорії та 

практики. Твори Ф. Фребеля, перекладені багатьма мовами, і зараз захоплюють 

читача розумінням дитячої природи, влучними зауваженнями та порадами щодо 

виховання підростаючого покоління.  

 

4. Погдяди Жана-Овіда Декролі на виховання дітей дошкільного віку 

Міжнародне визнання отримала також наукова діяльність бельгійського 

педагога і лікаря Жана-Овіда Декролі (1871–1932). Він починав роботу з дітьми 

з вадами у розвитку, а згодом заснував школу для здорових дітей віком від 3 до 

18 років, назвавши її "школою для життя, через життя".  

Головну мету виховання вбачав у моральному самовдосконаленні дитини, у 

навчанні і вихованні якої рекомендував спиратися на її природу, орієнтуючись на 

вільну діяльність. Усе це дасть змогу дитині максимально виявити притаманні 

тільки їй нахили.  

Ж.-О. Декролі засуджував роботу навчальних закладів, у яких не враховували 

дитячі пізнавальні інтереси, потреби, а викладали готові знання, переважно через 

повідомлення педагога. На його думку, невід’ємним компонентом навчання має бу-

ти матеріал, який дає дитині навколишнє середовище: жива і нежива природа, шко-

ла, сім’я, суспільство. Цінність такого навчання полягає в тому, що воно одночасно 

наближає дітей до реалізації їхніх потреб і до основ наукових знань. Виходячи з 

інтересів дітей, він розробив систему самонавчання, в основі якої були ігри і 

карткові завдання.  

Однак виховання, за твердженням Ж.-О. Декролі, не повинно обмежуватися 

інтересами дитини. Воно мусить розгортатися у двох проекціях: "… від дитини до 

світу – від світу до дитини". Тому основою педагогічної технології Ж.-О. Декролі 

є принцип антропоцентризму, який наприкінці XIX – на початку XX ст. сприяв 

новому осмисленню поняття "виховання". Відповідно до нього виховання розгля-

далось як процес розвитку дитини, що враховує її індивідуальні потреби, 

можливості, мотиви та інтереси.  

Дитячий антропоцентризм спонукає дитину насамперед знати все про себе: 

з чого складається її тіло, якими є призначення та дія різних органів, як вона 

спить, їсть, дихає, грається, працює, чому боїться або сердиться тощо. "Найважли-

віше для дитини – це знати саму себе", – писав Ж.-О. Декролі. Пізнаючи себе, 

дитина з часом відчує потребу й у пізнанні навколишнього світу. Тому присто-

совувати навчання до нахилів дитини вкрай важливо саме у ранньому і дошкіль-

ному віці, усунувши із середовища все, що не пов’язане з її життям.  
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Ж.-О. Декролі проголосив дитину центром своєї системи навчання і вихо-

вання: "Я маю на меті створити зв’язок між всіма науками, примусити їх зійтися в 

одному центрі. Цей центр – дитина, до якого все сходиться, від якого все розхо-

диться". У проголошенні цієї ідеї він не був першим, адже вся гуманістична 

педагогіка, започаткована Я. А. Коменським, Ж.-Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцці, теж 

була зорієнтована на особистість дитини, а організаційно-педагогічне і методичне 

забезпечення конструювала з урахуванням її потреб і можливостей, дбаючи про 

максимальний розвиток творчих сил і здібностей кожної дитини.  

Центри інтересів передбачають комплексну роботу на основі врахування ос-

новних фізичних і духовних потреб дитини. В цьому процесі вибудовується цілісна 

система, яку Ж.-О. Декролі назвав програмою асоційованих ідей. Центри інтересів, 

по суті, визначають методичний трикутник, який є стрижнем будь-якого навчаль-

ного проекту. Цей трикутник містить такі елементи, як спостереження, асоціація, 

вираження. Визнаючи їх штучність, Ж.-О. Декролі зазначав, що кожний з них має 

"домішку" іншого (наприклад, процес вираження неможливий без спостереження й 

асоціації). Крім того, кожний елемент має свої педагогічні завдання. Так, спостере-

ження повинно привчити дитину свідомо сприймати явища, шукати їх причини, 

констатувати наслідки, робити висновки; асоціація має на меті підвести дитину до 

асоціювання знань, отриманих у процесі спостережень, із знаннями з інших дже-

рел; вираження повинно репрезентувати думки дитини у зрозумілих для інших 

формах.  

Отже, виходячи з ідеалістичної теорії інтересів і потреб, педагог розробив 

програму розвитку дітей, яку побудовано на комплексах, так званих центрах інте-

ресів; розробив систему самонавчання, педагогічну технологію, в основі якої лежав 

принцип дитячого антропоцентризму, створив систему дидактичних ігор, спрямова-

них на сенсорне виховання в дошкільному віці. Система Ж.-О. Декролі вплинула на 

побудову педагогічного процесу в школах та дошкільних закладах різних країн.  

 

5. Методика Марії Монтессорі 

Марія Монтессорі (1870–1952) – доктор філософії, антропології, педа-

гогіки, перша жінка-лікар в Італії. Вона розробила методику навчання розумово 

відсталих дітей, а потім розповсюдила її на навчання всіх дітей.  

Методика Марії Монтессорі є педагогічною інновацією, спрямованою на 

здійснення особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання дітей. В її 

основі лежить ідея про те, що кожна дитина з її можливостями, потребами, сис-

темою стосунків проходить свій індивідуальний шлях розвитку і особистим 

досягненням дитини є її незалежність.  

Суть методики Марії Монтессорі полягає в тому, щоб зумовити самовихо-

вання, самонавчання та саморозвиток дитини; завдання ж дорослого – допомогти 

дитині в реалізації своєї індивідуальності. Дитині потрібно дати якомога більше 

речей понюхати, помацати, спробувати на смак, тобто все відчути. Дитині 
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необхідно навчитися контактувати з предметами особисто. Сутність педагогічної 

теорії характеризують такі три провідні положення: 

- виховання має бути вільним; 

- виховання має бути індивідуальним; 

- виховання має спиратися на результати спостережень за дитиною.  

М. Монтессорі визначила основні принципи гармонійного розвитку особис-

тості дитини на різних періодах її життя: 

• Індивідуальний підхід до дитини. Малюк сам може обирати, чим йому 

займатися, сам визначає, скільки часу він витратить на заняття.  

• Навчання обов’язково повинно проходити у грі.  

• Основне гасло методу: "Допоможи мені це зробити самому". Завдання до-

рослого не виконувати робити за дитину певні дії, а стимулювати її власну ак-

тивність. Педагог має створити таке розвивальне середовище, щоб кожна дитина, 

потрапивши до нього, поступово звільнялася від опіки дорослого та починала діяти 

самостійно, здобувала знання без викладання, послуговуючись тим, що її оточує.  

Відповідно до методики М. Монтессорі допомога дорослого дитині повинна бу-

ти мінімальною. Все, що дитина може зробити самостійно, вона має робити сама. Як 

наслідок, дитина інтенсивніше засвоює різні навички, набуває впевненості у власних 

силах, вчиться фіксувати увагу, контролювати свої дії, адекватно оцінювати себе, стає 

врівноваженою, рішучою. Завдання дорослого полягає у тому, щоб не діяти замість 

дитини, а допомагати їй організовувати свою діяльність і розвивати свій потенціал.  

Для розвитку дитини необхідно створити спеціальне розвивальне середовище, 

яке так і називають "монтессорі-середовищем". У такому середовищі дитина зможе і 

захоче виявити свої здібності. Усі розвиваючі матеріали повинні бути доступні для 

дитини. Відповідно до системи М. Монтессорі концепція розвивального середовища 

має шість основних аспектів, які має враховувати педагог у своїй роботі:  

- свобода та її обмеження;  

- структура та порядок;  

- природність і реальність; 

- краса й атмосфера;  

- матеріали Монтессорі;  

- правила, що визначають суспільне життя мікроколективу.  

Важливою складовою розвивального середовища М. Монтессорі є спеціальні 

дидактичні матеріали і посібники. М. Монтессорі постійно працювала над ство-

ренням цих матеріалів, щодня спостерігаючи за дітьми різного віку. Оскільки таких 

матеріалів дуже багато, розвивальне середовище прийнято ділити на зони, що дає 

змогу підтримувати порядок та відстежувати, яке заняття обирає кожна дитина. 

Зазвичай, розвивальне середовище Монтессорі-груп ділять на такі зони: 

• повсякденного життя – діти вчаться обслуговувати себе та інших; 

• сенсорики – містить матеріали для розвитку різних видів сприйняття 

(зорового, слухового, дотикового, нюхового); 
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• математики – містить матеріали для розвитку математичних навичок; 

• граматики – діти навчаються письма та читання; 

• космосу – дає змогу отримати уявлення про навколишній світ, набути пер-

ші знання з фізики, хімії, біології, історії, географії, астрономії.  

Додатково можна створити й інші зони – музики, зображувальної діяль-

ності, лабораторію тощо.  

І все ж діяльність дітей у розвивальному середовищі М. Монтессорі здійс-

нюється за певними правилами, основне з яких – твоя свобода закінчується там, 

де починається свобода іншого. Закінчивши справу, потрібно прибрати за собою, 

а пересуваючись по групі, не слід галасувати. Ці нескладні правила вчать дітей 

поважати права інших, дотримуватися порядку, раціонально організовувати своє 

робоче місце та діяльність.  

Важливо, щоб розвивальне середовище мало добре продуману структуру 

та не містило зайвих предметів, що можуть обмежувати активність дітей. Пред-

мети потрібно добирати так, щоб діти могли займатися з ними в автономному 

режимі, без допомоги дорослого.  

• Не слід прискорювати розвиток дитини, але, водночас не можна і пропус-

тити той момент, коли дорослий повинен дати дитині матеріал для пізнання 

навколишнього світу. Дитину не потрібно ні до чого примушувати, адже малюк 

буде сам прагнути пізнати і випробувати щось нове.  

 • Головна рушійна сила педагогіки – це інтерес. Якщо вдасться викликати і 

підтримувати його у дитини, то успіх виховання забезпечений.  

Одним із найкорисніших і нескладних для розуміння філософських принципів 

М. Монтессорі, який можна з успіхом застосовувати вдома, є принцип сензитивних 

періодів. Уся їх суть полягає в тому, що дорослому в цей час не потрібно малюка 

спеціально навчати, – дитина "всмоктує" враження природним шляхом, керуючись 

власною величезною цікавістю.  

М. Монтессорі пропонує орієнтовні терміни сензитивних періодів:  

від 0 до 6 років – період розвитку мовлення;  

від 0 до 3 років – період сприйняття порядку;  

від 0 до 5,5 років – період сенсорного розвитку;  

від 1,5 до 2,5 років – період сприйняття маленьких предметів;  

від 1 до 4 років – період розвитку рухів і дій;  

від 2,5 до 6 років – період розвитку соціальних навичок;  

Насильне примушення як метод навчання в цій педагогіці виключений. Діти 

об’єднуються в групи не за віком, а за ступенем засвоєння матеріалу. Навчальний 

день починається з вибору дитиною заняття на весь день, а закінчується тим, що 

малюки розповідають, що їм сьогодні вдалося дізнатись нового. Вся робота за 

системою Монтессорі будується за певним планом, з переходом від однієї сходин-

ки до іншої, від однієї зони до іншої з дотриманням цієї послідовності.  
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Критичні зауваження педагогів та психологів на адресу методики 

М. Монтессорі.  

Методика М. Монтессорі має і свої недоліки. Один з них полягає в тому, що 

дитина розвиває всі здібності, крім фантазії і творчого мислення. Так, малюк ціл-

ком добре впорається з розрахунком кількості, але "від себе" не додасть нічого. 

Психодидактичний матеріал, що застосовується, не дає можливості дитині обирати 

вільну зону діяльності. Це негативно відображається на її творчому розвиткові та 

не дозволяє проводити (з точки зору фантазії дитини) повноцінні ігри. Немає 

усвідомлення цінності та значимості вільної гри. Тому педагог має приділяти увагу 

саме творчому розвитку малюка, адже це вкрай необхідна риса для кожної людини, 

а в дитинстві вона просто незамінна, щоб пізнати весь світ у його неповторності.  

Критики М. Монтессорі стверджують, що її педагогічна система знижує 

авторитет педагога, перетворюючи його в спостерігача і у випадку необхідності в 

підручний засіб для надання допомоги.  

Діти в групі різного віку, і різниця може бути в декілька років. Це не дає мож-

ливості повноцінно займатися з кожною дитиною і давати їй той матеріал, який 

необхідний їй на даному віковому етапі. Заняття перетворюються в "уроки добра", 

старші допомагають малюкам. Безумовно, малюки на цих заняттях отримують 

значно більше, ніж старші діти.  

Сьогодні методика Марії Монтессорі все активніше використовується у 

сфері дошкільної освіти. Вона знаходить своє відображення і в реформах, що від-

буваються в освітній галузі. Впровадження педагогічних ідей відомого педагога у 

діяльність дошкільних навчальних закладів дасть змогу оптимізувати освітній 

процес, створити необхідні умови для всебічного та гармонійного розвитку дітей 

з раннього віку, коли, за словами Марії Монтессорі, найбільш інтенсивно протікає 

інтелектуальне зростання особистості.  

 

6. Вальдорфська педагогіка 

Вальдорфська педагогіка – це цілісна концепція виховання і навчання, 

автором якої є австрійський учений і філософ Рудольф Штайнер (1861–1925). 

Він розробив для педагогів систему знань про сутність людини, закономірності її 

розвитку, заклавши основи природовідповідності у вихованні та навчанні.  

Вальдорфська педагогіка є однією з різновидів втілення ідей "вільного вихо-

вання" і "гуманістичної педагогіки". Вона може бути охарактеризована як система 

самопізнання і саморозвитку індивідуальності за умови партнерства з педагогом.  

Головною метою вальдорфської педагогіки є світоглядне, соціальне та 

професійне самовизначення кожної окремої особистості у контексті усвідомлення 

власної індивідуальної свободи та відповідальності.  

Вальдорфська педагогіка спирається на принципи людинознавства, обґрун-

товані видатним філософом та педагогом Р. Штайнером на початку минулого сто-

ліття. Теоретичний аналіз відповідних джерел дозволяє визначити головні з них: 
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1. Гуманістична спрямованість.  

2. Принцип педоцентризму, орієнтації на конкретну дитину, урахування її 

індивідуальних особливостей та перспектив розвитку.  

3. Принцип цілісного охоплення природи людини, в основі якого лежить 

антропософська концепція розвитку дитини через цілісну взаємодію тілесних, 

душевних та духовних чинників.  

4. Принцип вікової відповідності (відповідність змісту та методики викла-

дання психолого-педагогічним характеристикам дітей конкретного віку).  

5. Принцип різнобічності і гармонійності, що включає гармонійне поєднан-

ня факторів розвитку інтелектуальних, почуттєвих та вольових функцій особистості.  

6. Принцип залучення почуттєвого переживання, що передбачає як інте-

лектуальне, так і емоційно-вольове опрацювання дітьми будь-якого навчального 

матеріалу.  

7. Принцип пов’язаності з життям.  

8. Принцип поєднання національного та загальнолюдського у вихованні.  

9. Принцип релігійної толерантності. 

10. Принцип поєднання соціального та індивідуального, що дозволяє ви-

ховувати самодостатню, соціально адаптовану особистість.  

11. Принцип поваги до дитини, її почуттів, здібностей та потенціаль-

них можливостей.  

Концептуальними положеннями вальдорфської педагогіки є: 

- розвиток людини здійснюється стрибкоподібно, кількома щаблями; 

- розвиток дитини відбувається згідно із заданою генетично детермінова-

ною програмою, передує навчанню і визначає його, характеризується спонтан-

ністю та вільним проявом природних задатків; 

- виховання і навчання мають бути вільними, без примусу, насильства як 

духовного, так і тілесного; 

- свобода розглядається як засіб виховання; 

- виховання і навчання пристосовуються до дитини, а не вона до них; 

- дитина у процесі навчання сама проходить, осягає всі етапи розвитку 

людства, тому не треба забирати "дитинство", інтелектуалізувати розвиток завчасно; 

- у процесі навчання поруч із дітьми знаходиться лише один педагог, 

досить важливим є не результат, а процес навчання; 

- неабияка увага приділяється естетичному розвитку та трудовому вихо-

ванню дітей.  

Основна ідея педагогічної системи – орієнтація на вільний всебічний роз-

виток особистості у відповідності до тенденцій віку та потенціальних можливос-

тей людини. Саме тому навчання та виховання будуються з урахуванням посту-

пового природного розвитку дитини, її фізичного, духовного та інтелектуального 

станів на кожному з етапів.  
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На думку вальдорфських педагогів, дитина у своєму розвитку повторює про-

цес еволюції людського суспільства. Тому всі знання та уміння вона повинна отри-

мати у чітко визначений термін, коли її організм буде до цього підготовлений. Валь-

дорфська педагогіка заперечує тезу про ранню інтелектуалізацію дитини, тенденцію 

починати інтенсивне навчання вже на 5–6 році життя, це може бути шкідливим для 

здоров’я дитини, забираючи сили, необхідні для формування фізичного тіла.  

Тому завдання батьків і вихователів у першому семиріччі полягає не у прямій 

підготовці до школи, а в максимальному розвитку фантазії дитини, як основи твор-

чості. Саме це потрібно майбутньому учневі, а не знання абетки чи лічби, цьому 

його навчать у початкових класах. Тому у вальдорфських садках діти розігрують 

театральні вистави, виконують ритмічні вправи під музику, грають на флейті. Такі 

заняття сприяють розвитку музичних здібностей, відчуття ритму, координації ру-

хів. Крім того, дітей зацікавлюють ремеслами: вишивкою, ткацтвом, різьбою по де-

реву, керамікою.  

Вальдорфські іграшки виготовлені з натуральних матеріалів (шишки, 

каштани, жолуді, кора, плетені тваринки, ляльки з тканини тощо) – стимулюють 

розвиток дрібної моторики, мислення, фантазії, уяви. Головне – жодної хімії і 

штучних матеріалів (до речі, в інтер’єрі та побуті також).  

У дитячих садках також передбачається активна участь батьків. Це може 

бути допомога в обладнанні території, пошиття ляльок тощо.  

Важливим завданням дошкільного вальдорфського виховання є гармоніч-

ний розвиток дітей у співзвучності з оточуючим світом, що сприяє становленню 

впевненої у собі особистості. Знання та навички на цьому віковому етапі діти 

отримують через наслідування, особливого значення набуває авторитет доросло-

го. Поряд зі значущою людиною дитина відчуває себе впевненою та захищеною, 

що позитивно впливає на стан здоров’я, ставлення до світу та інших людей.  

До дитячого садка приймаються діти 3,5–4 років, коли важливим чинни-

ком розвитку особистості починає виступати соціальне середовище. Групи дитя-

чого садка є різновіковими, що створює можливості для формування різного типу 

міжособистісних стосунків. Така група нагадує багатодітну сім’ю, де старші діти 

піклуються про менших, а молодші – наслідують старших. Внутрішнє життя дитя-

чого садка наповнене різноманітними видами діяльності, в якій беруть участь 

вихователі разом з дітьми. Це створює у групі домашню атмосферу, де діти почу-

вають себе впевнено та захищено.  

Особливого значення у дитячому садку набувають такі форми роботи як 

"вільна гра", "побудова казки", рухові вправи, "пальчикові ігри", що сприяють 

розвитку дрібної моторики та вольових функцій дитини.  

Заняття мистецтвом включають: живопис фарбами, малювання восковими 

крейдочками, ліплення з воску, музику та спів, евритмію (мистецтво гармонійного 

руху), мистецтво композиції, використання казок, віршів та історій, що супрово-

джуються ляльковими виставами тощо. Художня діяльність сприяє розвитку 
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душевних сил дошкільника та укріпленню його здоров’я. Ритмічність побудови 

виховного процесу проявляється у чергуванні навантаження та спокою, концент-

рації уваги у діяльності, що організується вихователем, і вільній творчості дітей.  

Головне завдання вихователя дитячого садку – створити атмосферу психо-

логічного комфорту, душевного тепла, забезпечити індивідуальний підхід до кож-

ної дитини.  

Отже, вальдорфська педагогіка ставить і розв’язує конкретне педагогічне 

завдання – допомогти дитині в її самовизначенні, створити максимальні умови 

для розвитку і закріплення її індивідуальності.  

Варто також зазначити, що виховання у вальдорфських садках передбачає 

певні заборони: 

1. Заборона ранньої інтелектуалізації та навчання, що досягається обмежен-

ням навантажень на пам’ять і мислення, осягненням світу експериментальним, а 

не розумовим шляхом.  

2. Заборона радіо, телебачення й комп’ютера, оскільки вальдорфські педа-

гоги вважають, що ці винаходи руйнують дитячу психіку.  

3. Заборона будь-якої оцінки дитини, адже дитина, яка чекає оцінки дорос-

лого, позбувається можливості діяти, спонукаючись лише любов’ю до справи.  

Таким чином, ідеї вальдорфської педагогіки є актуальними сьогодні у забез-

печенні освітнього процесу дошкільного навчального закладу, де основним зав-

данням сучасного вихователя є сприяння розвитку природних здібностей дитини, 

надання можливостей для їх природного розкриття та зміцнення, розширення меж 

можливостей дитини, допомога дитині в її самовизначенні, розкритті власної 

індивідуальності.  
 

Питання для самоперевірки 

1. Визначте доцільності використання та впровадження в практику сучасних 

навчальних закладів основних ідей педагогів минулого.  

2. Які методи виховання дітей дошкільного віку, запропоновані Я. А. Комен-

ським, застосовуються у сучасному дошкільному навчальному закладі? 

3. В чому полягає значення праці Я. Коменського "Материнська школа" для 

розвитку та виховання дітей дошкільного віку?  

4. Виділіть основні ідеї Я. А. Коменського, які актуальні сьогодні.  

5. Назвіть педагогів минулого, які у своїх працях керувалися принципом 

природовідповідності. Підтвердіть свою думку цитатами із творів.  

6. У чому полягає історична значущість педагогічної діяльності Ф. Фребеля? 

7. Що є основою педагогічної технології Ж.-О. Декролі? 

8. Значення методики Марії Монтессорі на сучасному етапі.  

9. Визначте спільне та відмінне в методиці М. Монтессорі та вальдорфській 

педагогіці.  
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Тема 1.2. Вітчизняні теорії дошкільного виховання про народність  
у вихованні дітей дошкільного віку  

(Г. Сковорода, К. Ушинський, Є. Водовозова, Є. Тихеєва, К. Вентцель,  

Л. Шлегер, С. Русова, Н. Лубенець, А. Макаренко, В. Сухомлинський) 
 

План 

1. Ідеї народності у творчості Г. Сковороди.  

2. Педагогічна діяльність К. Ушинського.  

3. Принцип народності у педагогічній спадщині Є. Водовозової.  

4. Ідеї національного виховання у працях Є. Тихеєвої.  

5. Погляди К. Вентцель на національне виховання.  

6. Л. Шлегер про народний дитячий садок.  

7. С. Русова про розвиток національного дошкільного виховання.  

8. Ідеї народного дитячого садка у працях Н. Лубенець.  

9. Педагогічні положення А. Макаренка.  

10. Етнопедагогічні засади у творчості В. Сухомлинського.  
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1. Ідеї народності у творчості Г. Сковороди 

Одним з найважливіших педагогічних завдань, визначених Законом України 

"Про дошкільну освіту", є виховання у дітей любові до України, шанобливого став-

лення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, 

національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і 

народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля.  

Згідно "Концепції дошкільного виховання", її програмою передбачається роз-

виток у дітей національної культури, яка є внеском у загальнолюдські надбання де-

мократичності, гуманізму, совісті, честі, гідності, громадянськості; виховання дітей 

на історичному минулому, яке формує у них патріотизм та інтернаціоналізм. Розгля-

даючи нормативно-правові документи з дошкільної освіти, можна стверджувати, що 

одним із завдань дошкільної освіти є формування в дітей національної свідомості.  

Григорій Савич Сковорода (1722–1794) виступає з обґрунтуванням ідей 

народності та природовідповідності (спорідненості) у вихованні та освіті загалом. 

Педагогічні погляди Г. С. Сковороди зросли на традиціях національної етнопедаго-

гіки. У дусі народної мудрості він пропонує виховувати в дітей помірність бажань, 

повагу і любов до батьків, зважати на природу, нахили, інтереси дітей, їх обдару-

вання. На його думку, мета виховання – підготовка вільної людини, гармонійно 

розвиненої, щасливої, корисної для суспільства, людини, здатної жити і боротися. 

Наголошував, що виховання слід спрямовувати відповідно до природних особливос-

тей дітей, а виховувати мають право люди гуманні, чуйні, чесні, які можуть бути 

прикладом для наслідування. Людина, за його словами, є "мікрокосмос" у "макро-

космосі". Філософський принцип гуманізму він розглядав як втілення у вихованні 

віри у благородне особистісне начало, повагу педагога до дитини. Виховання, за 

твердженням Г. Сковороди, має бути "спорідненим", тобто таким, що відповідає 

можливостям дитини. Г. Сковорода відстоював ідеї трудового виховання, 

розумового і всебічного розвитку дітей незалежно від їхнього становища і заслуг 

батьків. У своїх поетичних творах він вчить народ, як жити, працювати, виховувати 

дітей, ураховуючи їхні природні та індивідуальні здібності. Виступав з критикою на 

адресу представників заможних класів, у родинах яких дітей виховували найняті 

вихователі, що надавали їм штучну освіту, не готуючи до справжнього життя 

("Вдячний Єродій", "Зозуля та Косик" та ін.). 

Провідне місце у всебічному розвитку відводив розумовій освіті та фор-

муванню моральних якостей. Важливе значення приділяв вивченню рідної мови, 

вирішальну роль відводив учителям, для яких розробив низку дидактичних і 

методичних положень. Він пропустив через свій розум і серце, як через призму, 

величезні здобутки національної народно-педагогічної скарбниці, сприйняв, ос-

мислив, оцінив і відобразив її в тому вигляді у своїх літературних і педагогічних 

творах, у якому її могли розуміти більшість висококультурних, малописьменних і 

зовсім неосвічених верств тодішньої української нації.  

Г. Сковорода ввійшов до історії вітчизняної педагогіки як один із перших 

народних учителів, засновників гуманістичної та демократичної педагогіки.  
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2. Педагогічна діяльність К. Ушинського 

Своєрідним етапом у розвитку дошкільної педагогіки була педагогічна 

діяльність Костянтина Дмитровича Ушинського (1824–1871), який підняв 

педагогіку на високий науковий рівень.  

На думку К. Ушинського, центральною ідеєю всієї педагогічної системи є 

ідея народності, що поєднується із принципами моральності й гуманності. 

Обґрунтувавши положення про те, що кожна педагогічна система має особливу 

мету та особливі засоби для досягнення цілей, він переконливо довів, що народ, 

який хоче зберегти свою самобутність, повинен опиратися на власну національну 

систему виховання, яка ґрунтується на народній педагогіці.  

Метою виховання педагог вважав гармонійно розвинених людей, а засобом 

досягнення цієї мети – створення народної системи освіти, яка відповідала б 

потребам народу, його особливостям і виховувала б духовну, творчу особистість. 

К. Ушинський наголошував, що мета виховання тісно пов’язана з культурою рідно-

го народу, оскільки воно створене народом і засноване на народних засадах, має 

виховну силу, якої позбавлені системи, що ґрунтуються на абстрактних чи запо-

зичених в інших народів ідеях: "Основа виховання і мета його, а значить, і голов-

ний його напрям різні в кожного народу і визначаються народним характером", 

тому "не можна запозичити чужого характеру і тієї системи, в якій виявляється 

характер". На цій підставі він обґрунтував такі висновки:  

– загальна система народного виховання для всіх народів неможлива ні на 

практиці, ні в теорії;  

– кожен народ формує свою систему національного виховання, а тому 

запозичення одним народом у іншого виховних систем неможливе;  

– досвід народів у вихованні є дорогоцінною спадщиною для всіх настільки, 

наскільки досвід всесвітньої історії належить усім народам. "Як не можна жити за 

зразком іншого народу, яким би принадним цей зразок не був, так не можна вихо-

вувати за чужою педагогічною системою, яка б вона не була струнка і добре 

обдумана. Кожний народ щодо цього повинен випробувати свої власні сили".  

Найважливішим засобом народного виховання, за переконанням К. Ушин-

ського, є вся народна культура як єдине ціле. Всі елементи народної культури – мова, 

казки, духовні й літературні традиції, – впливають на формування базових якостей 

особистості та особливості національного характеру. Але особливе місце у 

вихованні він відводить все-таки рідній мові як складовій народної культури. Саме 

рідна мова, на думку К. Ушинського, має найбільший духовно-моральний вплив на 

розвиток дитини: "Кожне слово мови, кожна його форма, кожне вираження є 

результатом думки й почуття людини, через які відбилася у слові природа країни та 

історія народу. Успадковуючи слово від предків наших, ми успадковуємо не тільки 

засіб передавання наших думок і почуттів. Від всього життя народу це єдиний 

живий залишок на землі, і ми – спадкоємці цього живого багатства, у якому 

вміщено всі результати духовного життя народу".  
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Переконливі приклади і засоби морального вдосконалення особистості, які спо-

конвіків використовував український народ, К. Ушинський знайшов у фольклорі, 

зокрема у казці. У результаті тривалих спостережень за народним вихованням учений 

стверджував, що ніхто не здатний "змагатися в цьому випадку з педагогічним генієм 

народу". Ідеал людини, представлений в українському фольклорі, на думку вченого, 

позначений кращими людськими якостями, як-от: чесність і працьовитість, співчуття і 

прихильність до слабких і покривджених, патріотизм та оптимізм у найскрутніші 

хвилини життя, товариська взаємовиручка, щире прагнення до знань і краси.  

Послуговуючись принципом народності у вихованні, К. Ушинський розро-

бив методику розвитку мовлення дітей дошкільного віку, ознайомлення їх з при-

родою, організації ігрової діяльності, художнього читання, написав багато літе-

ратурних творів для дітей. Що стосується народності мови, він писав: "Мова кож-

ного народу створена самим народом. Чим більше освічена людина, тим більше 

вона повинна цінувати перлини народної мови. Оскільки в ній "одухотворяється 

весь народ, вся його батьківщина, вся історія духовного життя народу. Мова є 

народним педагогом, наставником, який вчив дітей і тоді, коли не було книг, 

шкіл, і продовжує вчити до кінця історії".  

Дитина в педагогіці К. Ушинського виступає як джерело і результат педаго-

гічної діяльності. Вихователь ніколи не повинен забувати, що він виховує "не раба со-

бі та іншим", а вільну, самостійну людину, яка з часом керувалася б своїм розумом і 

совістю та мала достатньо енергії для того, щоб виконувати вимоги і взагалі досягати 

того, чого прагне. Особистість педагога К. Ушинський порівнював із променем сонця, 

животворним джерелом, необхідним для успішного розвитку дитини, а майстерність 

педагогічної діяльності – з творчістю художника і скульптора. У зв’язку з цим 

народне виховання потребує народних учителів не тільки тому, що вони навчають 

народ у народних школах, а тому, що вони вийшли справді з середовища народу.  

К. Ушинський написав працю "Про народність у громадському вихованні". 

Він писав: "Є одна лише загальна для всіх природжена схильність, на яку завжди 

має розраховувати виховання: це те, що ми звемо народністю. Як немає людини 

без самолюбства, так немає людини без любові до Батьківщини, і ця любов дає 

вихованню надійний ключ до серця людини і могутню опору для боротьби з її 

поганими природними, особистими і родовими нахилами".  

Педагогічні ідеї великого педагога нині успішно втілюються під час розбудови 

самостійної Української держави, у відродженні й розвитку національної дошкільної 

освіти, української системи виховання, української педагогіки. У своїй праці "Лю-

дина як предмет виховання" К. Ушинський висунув і обґрунтував найважливішу 

вимогу, яку повинен виконувати кожен педагог, – будувати освітню роботу з 

урахуванням вікових та психологічних особливостей дітей, систематично вивчати 

дітей у процесі виховання.  

 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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3. Принцип народності у педагогічній спадщині Є. Водовозової 

Учениця і послідовниця К. Ушинського, Єлизавета Миколаївна Водово-

зова (1844–1923), розробила теоретичні засади виховання і розвитку дітей дошкіль-

ного віку. У своїй педагогічній системі Є. М. Водовозова послідовно проводила 

принцип народності, сформульований К. Ушинським. Її педагогічні погляди ґрунту-

ються на ідеї народності. Високо оцінюючи значення дошкільного віку для загаль-

ного формування особистості, вона розробила систему ігор і занять для сімейного 

виховання дітей, сформулювала основні вимоги до методики їхнього розумового і 

морального розвитку, основні положення яких висвітлені у праці "Розумове і 

моральне виховання дітей "від першого вияву свідомості до шкільного віку" (1871).  

Приділяючи багато уваги ознайомленню з природою як засобу розумового 

розвитку, вона включила в його зміст знайомство з навколишнім життям, з пра-

цею і побутом народу. Соціальні та педагогічні погляди Є. М. Водовозової були 

прогресивні для свого часу, а її праця "Розумове і моральне виховання дітей" 

стала основним посібником у підготовці вихователів дитячих садків у Росії.  

 

4. Ідеї національного виховання у працях Є. Тихеєвої 

Єлизавета Іванівна Тихеєва (1866–1944) – видатна діячка в галузі до-

шкільного виховання, послідовниця К. Ушинського, розробила низку педагогіч-

них положень про роботу дитячого садка; її педагогічні вимоги увійшли в історію 

дошкільної педагогіки під назвою "метод Тихеєвої", суть якого полягає в поєд-

нанні гри та праці.  

Вона розробила методику розвитку мови дітей, основи сенсорного вихован-

ня, систему дитячих ігор і занять, дидактичний матеріал для наочного навчання. 

Всі її педагогічні праці пронизані ідеями народності, наступності в освітньо-ви-

ховній роботі всіх ланок системи освіти, і передусім дитячого садка. У книзі "Су-

часний дитячий садок, його значення й обладнання" виклала основні положення 

щодо організації і методики роботи дитячого садка.  

Є. Тихеєва мріяла про той час, коли громадське дошкільне виховання дітей ста-

не поширеним явищем по всій Росії і задовольнить в першу чергу потреби трудящих. 

Вона вказувала на переваги суспільного дошкільного виховання: дитячий садок надає 

дитині можливість розвиватися, працювати, грати в умовах громадськості, 

прищеплює належне ставлення дітей один до одного. Педагог писала, що у дитячому 

садку під керівництвом кваліфікованих вихователів здійснюється фізичний, розумо-

вий, моральний, естетичний розвиток дітей з урахуванням вікових особливостей, пев-

ною системою і послідовності – все це важко буває здійснити у сімейному вихованні.  

Ідеї національного виховання, а зокрема, вихованням у дітей почуття 

любові до свого народу, Батьківщини, любові до рідної мови, висвітлені у праці 

Є. Тихеєвої "Рідна мова та шляхи її розвитку".  

Мову вона називала дивовижним і найдосконалішим творінням народного 

духу, а досконале володіння мовлення – наймогутнішим знаряддям розумового 
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розвитку людини. Спираючись на знання мови, отримані дитиною в сім’ї, педагог 

в дитячому садку повинен проводити систематичну роботу з розвитку мови, вико-

ристовувати все, що можуть дати для цього поезія і мистецтво. "Живе слово, 

образна казка, оповідання, з виразністю прочитаний вірш, мелодія народної пісні 

мають панувати в дитячому садку, як і в сім’ї, і готувати душу дитини до худож-

нього сприйняття", – писала педагог. Для дітей дошкільного віку дорослі повинні 

відбирати літературні твори, доступні їм за змістом і за формою.  

Вся освітня робота в дитячому садку повинна вестися рідною мовою. "Не мо-

же бути демократизації дошкільного виховання, якщо ігнорується рідна мова", – 

писала Тихеєва. Ґрунтуючись на висловлюваннях К. Д. Ушинського, вона вважала 

рідну мову найголовнішим і основним предметом, який створює фон, на якому 

розгортається все навчання і виховання в дитячому садку і в школі. 

  

5. Погляди К. Вентцель на національне виховання 

Після революції 1905–1907 рр. широке поширення отримала серед педагогів 

теорія "вільного виховання", ідеї якої найбільш яскраво висловив Костянтин Мико-

лайович Вентцель (1857–1947). Його твори "Звільнення дитини", "Нові шляхи вихо-

вання і освіти дітей", "Етика і педагогіка творчої особистості" свідчать про велику 

любов до дітей, прагнення розвинути їх творчість пошуками нових шляхів виховання. 

У природі дитини бачиться величезний потенціал і невичерпні можливості, які 

можуть розвинутися і реалізуватися за сприятливих умов. Саме свобода, зазначає 

педагог, дає головний поштовх саморозвитку творчих сил людини. Свобода розгляда-

ється як природне, невід’ємне право дитини, отримане від народження, її природний 

стан, внутрішній світ, стрижень розвитку природних потенцій. "Все зовнішнє сприй-

мається лише в тій мірі, в якій воно увійде у внутрішню свідомість вільної людини, 

стане її внутрішнім "Я"", – пише педагог. Отже, свобода, з одного боку, виступає як 

умова розвитку самобутньої творчої індивідуальності, а з іншого – як природний стан, 

природний атрибут людської сутності, що відбиває її творчо-діяльнісний характер.  

Сповідуючи ідею гуманістичного виховання, російський педагог на перед-

ній план ставив виховання, а навчання розглядає як другорядний, підпорядко-

ваний елемент. Головну мету він вбачав у "звільненні дитини і наданні вільній ди-

тині усіх позитивних даних для розвитку її індивідуальності, її вільної особис-

тості, для розкриття і найповнішого розгортання всіх дрімаючих у ній творчих 

сил життя", а вихідним моментом – "розвиток волі шляхом вільної дії і шляхом 

самостійної творчості". К. Вентцель обґрунтував новий напрям – "космічну педа-

гогіку", мета якої полягає у вихованні особистості, що усвідомлює себе Грома-

дянином Всесвіту. Таким чином, через науку, філософію, мистецтво, релігію, 

інтеграцію знань, об’єднання природних і гуманітарних наук у вивченні людини, 

людства, природи і Космосу – відбувається становлення космічної свідомості 

дитини.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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Він ідеалізував природу дитини, вважав її досконалою, що мимовільно роз-

вивається без втручання дорослих, без керівної ролі вихователя. К. Вентцель вважав, 

що шлях "саморозвитку, самовиховання і самонавчання є вершиною мети вихован-

ня". Він звеличував особистий, індивідуальний досвід дітей і недооцінював їх сис-

тему знань, систематичне навчання. На його думку, діти повинні здобувати знання 

індивідуально-дослідним методом. "Кожна дитина має свою особливу систему 

виховання; скільки існує дітей, стільки і систем виховання", – стверджував педагог.  

Зміст виховної роботи, на думку К. Вентцеля, має будуватися на принципі задо-

волення індивідуальних інтересів і запитів дітей. Педагог вважав, що кожна дитина 

має свою суб’єктивну програму освіти і вибирає із скарбниці ті знання, які їй потрібні 

для життя. "І розмір всього цього, – писав К. Вентцель, – буде визначатися як природ-

ними даруваннями, так і нахилами, смаками та інтересами кожної дитини". Погляди 

педагога щодо індивідуалізації навчання і виховання дітей є актуальними сьогодні.  

К. Вентцель зазначав, що для дитини важливішим є власними зусиллями до-

могтися відповіді на питання, що виникли, ніж отримати готову відповідь від дорос-

лого. Цей прийом буде найбільшою мірою сприяти розвитку духовних сил дитини, 

розвитку самостійного мислення, здатності запитувати природу і самій добиватися 

від неї відповідей на поставлені запитання. Слід прагнути до того, щоб увесь процес 

навчання мав характер досягнення дитиною поставлених перед собою цілей.  

 

6. Л. Шлегер про народний дитячий садок 

Луїза Карлівна Шлегер (1863–1942) – відома діячка у галузі дошкільної пе-

дагогіки дореволюційного часу і періоду 20–30-х рр. XX ст., брала активну участь у 

розробленні засад створення дитячого садка нового типу, в підготовці кадрів для 

нього. Її праці ("Матеріали для бесід з маленькими дітьми", "Практична робота в 

дитячому садку" стали керівництвом з найважливіших питань виховної роботи для 

вихователів дитячих садків. У них містяться цінні поради з методики організації 

навчання та виховання дітей дошкільного віку: проведення бесід, вивчення дітей, 

здійснення індивідуального підходу, застосування спеціальних вправ для розвитку 

органів чуття.  

У книзі "Практична робота в дитячому садку" були дані методичні вказівки з 

питань фізичного та естетичного виховання, виховання у дітей почуття громадськос-

ті через колективну працю, ігри та заняття, з деяких питань розумового виховання 

(методика сенсорного виховання, розповідання, драматизація). Основний шлях сен-

сорного виховання дітей Л. Шлегер бачила в повсякденній виховній роботі з ними – 

в іграх, ручній праці, заняттях з будівельним матеріалом і т. д. Переглянувши фре-

белівський дидактичний матеріал, вона зробила основою виховної роботи так званий 

план життя дітей, у якому віддала перевагу поширеній на той час теорії вільного ви-

ховання, надавши дітям повну свободу в іграх і заняттях. Діяльність педагога, голов-

ним чином, спрямовується на те, щоб організувати середовище і підібрати матеріал, 

що сприяє виявленню внутрішніх сил дитини, розвитку її творчих здібностей.  

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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Дитячий садок, за методом Л. Шлегер, ґрунтувався на твердженні, що ко-

жен вік має свої особливості розвитку, тому дошкільний заклад повинен створити 

такі умови, за яких дитина могла б нормально розвиватися фізично, розумово і 

морально, відчувати себе вільною, знаходити відгук своїм запитам та інтересам. 

Дитині передусім потрібна програма життя, а не програма занять.  

К. Шлегер писала: "Ми прийшли до наступних висновків:  

1) діти мають право на власне життя;  

2) кожен вік має свої інтереси, свої можливості і вивчати потрібно кожен вік;  

3) дітям потрібно дати повну свободу в роботі та грі;  

4) вільна робота служить нам показником зростання;  

5) матеріал, який ми вводимо в дитячий садок, повинен бути гнучким, ши-

роким, що дає дітям можливість самовиявлення без допомоги і вказівки дорослих;  

6) думати про насадження громадськості штучним шляхом, даючи дітям 

готові форми, для цього віку неможливо; їм потрібно спочатку самоствердитись; 

7) наша роль – допомагати, спрямовувати, вивчати, спостерігати".  

Таким чином, у практичній діяльності Л. Шлегер і її співробітників у народ-

ному дитячому садку були значні методичні досягнення. Повага до творчого прояву 

особистості дитини в іграх і заняттях, індивідуальний підхід до кожної дитини, 

вивчення поведінки дітей у різних ситуаціях, уважна турбота про здоров’я дітей, їх 

розумовий, моральний, естетичний розвиток, пошуки нових форм педагогічного 

впливу на дітей, що розвивають їх самодіяльність, самостійність і взаємодопомога, 

постійне вдосконалення методів і прийомів виховної роботи з дітьми були 

характерними особливостями педагогічної творчості Л. Шлегер та її співробітників. 

 

7. С. Русова про розвиток національного дошкільного виховання 

З-поміж плеяди педагогів і психологів, які зробили вагомий внесок у 

розвиток національного дошкільного виховання в Україні, гідне місце посідає 

Софія Федорівна Русова (1856–1940). Праці якої – не тільки історичний факт, а й 

цілком сучасний із сьогоднішніх позицій погляд на загальну проблему освіти, 

визначення її цілей, завдань, основних принципів побудови змісту, форм і методів 

організації виховання і навчання.  

Ядром її педагогічної системи є ідея народності у вихованні. Ця ідея пронизує 

практично всі педагогічні твори вченої, яка вважала, що всі ступені освіти, все 

виховання має будуватися у відповідності з особливостями і потребами свого на-

роду, на основі його історичного минулого, культури, побуту, мови, звичаїв, тради-

цій, обрядів, психології.  

Досить актуальною залишається педагогічна інновація, пов’язана з утілен-

ням у життя ідей С. Русової щодо національного виховання дошкільників.  

Національний дитячий садок – дошкільний заклад, який забезпечує трансля-

цію культури народу, сприяє етнізації особистості, засвоєнню духовних надбань на-

ції. Основою діяльності національного дитячого садка є етнопедагогіка, яка орієнтує 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
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на використання у вихованні рідної мови, усної народної творчості, народного мис-

тецтва, звичаїв, обрядів, свят; ознайомлення дітей з рідним краєм, його природою, 

географією, історією, народною творчістю, традиціями, обрядами, оберегами, сим-

волами; включення дітей у спілкування з дорослими й однолітками; залучення їх до 

етичних бесід, народних ігор, свят, діяльності, пов’язаної з традиціями народу тощо.  

С. Русова, яка обґрунтовуючи значення національної системи дошкільного 

виховання, виявила неабиякий талант психолога і материнське розуміння непов-

торності дитячої особистості. Головне завдання виховної системи вона вбачала у 

формуванні людського в дитині, створенні можливостей для виявлення її творчих 

сил, діяльного ставлення до життя. Її праця "Дошкільне виховання" стала першим 

українським підручником з дошкільної педагогіки (за основу було взято лекції, 

прочитані слухачкам Фребелівського педагогічного інституту в Києві).  

Національний дитячий садок С. Русова розглядала як виховний заклад, у яко-

му дитина прилучається до культури свого народу. Метою виховання дітей дошкіль-

ного віку, на думку педагога, мають бути не знання, а збудження в дитині її духов-

них сил, розвиток пізнавальних здібностей, виховання почуттів. Крім рідної мови, 

важлива роль у цьому належить природознавству як засобу виховання духовності 

дитини з перших років життя. Виховання дитини "на рідному ґрунті" активізує "її 

творчу діяльність, розворушує її думки, її цікавість". Тому навчання повинно здійс-

нюватися рідною мовою. Педагог писала: "Бо як узяти дитину 3–5 літ, то вона, 

звісно, знає, розуміє тільки ту мову, якою до неї балакає мати, яку вона повсякчас 

чує від перших хвилин свого життя навкруги себе. Тільки з цією мовою – з цими 

згуками, словами, виразами – в зв’язку й працює її душа. Тільки до неї озивається, 

ледве що розпочинаючи працювати, розум дитини". Дані вимоги до виховання і 

навчання дошкільників, на думку С. Русової, повинні підсилюватися психологіч-

ними умовами, серед яких першорядною є вимога індивідуалізації виховних впливів, 

урахування того, "що найближче духовному складу" дитини.  

Великий педагог визнавала родинне виховання за найкраще і наполягала на 

тому, що для виховання гармонійної людини потрібно, щоб воно було індивідуаль-

ним, пристосованим до природи дитини, національним, незалежним від тих чи інших 

урядових вимог. У своїй праці "Дошкільне виховання", вона писала, що справу 

виховання бажано поставити якнайближче до природних нахилів дитини і до вимог 

життя, в якому перебуває, у зв’язку зі світоглядом того народу, з психологією тієї 

нації, з яких походить дитина. Національне виховання це є певний ґрунт у справі 

зміцнення моральних сил дитини й оновлення, відродження душі народу. Так, 

через національне виховання дитина здобуває певний ґрунт задля самостійного 

розвитку й навчиться шукати і знаходити у вселюдській культурі ті скарби – 

художні, наукові і моральні, які можуть стати їй найріднішими, бо не нав’язані 

вони їй збоку, а органічно прищеплені до її душі.  

Актуальність педагогічних ідей С. Русової обумовлюється тим, що низка її 

праць зорієнтована на розкриття ідей національного дошкільного закладу, особ-
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ливо бережного ставлення до підростаючого покоління, обов’язкового врахування 

індивідуальних можливостей кожної дитини, її неповторності та унікальності. 

Принципи, що за ними, як вважала Русова, має будуватися український дошкіль-

ний заклад, становлять таку систему: 

 − дитячий садок має працювати на засадах сучасних положень психології і 

педагогіки про закономірності та умови розвитку дитини, найдоцільніші для 

дошкільного віку методи виховання; 

 − дитячий садок має бути пронизаний національним духом свого народу, 

закладатися на демократичному ґрунті; 

 − психологічною основою виховання має бути творча діяльність дитини; 

 − дошкільне виховання має сприяти якнайкращому розвитку мовлення дітей; 

 − дошкільне виховання має поєднувати народну педагогіку із сучасними 

дослідженнями в галузі вікової психології, відроджувати традиції, що дають дітям 

відчути свою причетність до національних основ і визначити орієнтири на 

майбутнє, перспективи наступної роботи; 

 − створення можливостей для запровадження дослідницької роботи з 

метою стимулювання пізнавальної активності дітей; 

 − серйозна увага до проблем родинного виховання як найбільш природної 

основи повноцінного психічного і фізичного розвитку особистості.  

За ідеями С. Русової сьогодні працюють дошкільні заклади Києва, Кірово-

градської, Київської, Донецької, Сумської, Рівненської, Чернігівської, Черкаської 

та інших областей. Праці С. Русової – не тільки історія педагогічної і психологіч-

ної думки, а й цілком сучасний погляд на загальну проблему освіти, визначення її 

цілей, завдань, основних принципів побудови, змісту, форм і методів організації 

виховання, що забезпечують повноцінний розвиток дитини як особистості.  

 

8. Ідеї народного дитячого садка у працях Н. Лубенець 

На початку ХХ ст. розгортає свою діяльність Наталія Лубенець (1877–1943), 

яка очолювала Київське товариство народних дитячих садків, видавала журнал "До-

школьное воспитание", читала лекції у Фребелівському педагогічному інституті, 

працювала в Колегії дошкільного виховання при Департаменті народної освіти. 

Педагогічні ідеї Н. Лубенець стосувалися розкриття особливостей дошкільного віку, 

його важливості для розвитку особистості дитини, забезпечення умов для роботи 

народних дитячих садків, а також кваліфікованої підготовки педагогічних кадрів. 

Особиста переконаність у необхідності підвищення уваги до дошкільного ди-

тинства, ставлення до маленької дитини як до вільної, самостійної особистості 

спонукала її широко вивчати досвід роботи зарубіжних дошкільних установ, ві-

домих авторських систем розвитку маленької особистості, що існували на той час. 

Її основні праці "Фребель і Монтессорі", "Суспільне та сімейне начала в дошкіль-

ному вихованні", "Народний дитячий садок".  
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Н. Д. Лубенець, обґрунтовуючи ідею народного дитячого садка, акцентує ува-

гу на вимогах до особистісних якостей вихователя. Характер стосунків між вихо-

вателем і вихованцями у дитячому садку Н. Лубенець розглядає з позицій пе-

доцентризму або вільного виховання, вона вказує на необхідність глибокої поваги, 

турботи, любові до кожної дитини, здатності вихователя бачити в кожній дитині 

індивідуальність і забезпечувати умови для її гармонійного і всебічного розвитку. 

Зміст освітньо-виховної роботи у дошкільному закладі педагог спрямовує на 

творчий розвиток особистості та розкриття здібностей кожної дитини. Такі підходи 

до виховання і навчання характерні і для сучасної дошкільної освіти та можуть 

слугувати засадам її гуманізації.  

В статті "Общественные и семейные начала в дошкольном воспитании" 

(1911р.) педагог підкреслює, що вихователя повинна характеризувати бездоганна 

поведінка на основі таких властивостей, як терпіння, послідовність, пунктуаль-

ність, ввічливість, охайність. Особливе значення має почуття міри вихователів, яке 

повинно регламентувати ставлення до дітей, любов до яких має бути розумною. З 

сумом відзначає Н. Лубенець, що в народних дитячих садках ще дуже мало інтелі-

гентних і тактовних виховательок. Але головне, на думку педагога, щоб вся систе-

ма виховання в народних дитячих садках базувалася на національній основі. "На-

родний дитячий садок, – пише Н. Лубенець, – має бути національним, враховувати 

характерні особливості дітей певної національності. Тобто, необхідно прагнути до 

того, щоб у виборі ігор, пісень, казок, розповідей, враховувалися національні 

особливості дітей. У такому випадку дитячий садок, зберігаючи основну ідею, бу-

дучи загальнолюдським, пристосовується до народних вимог і буде життєздатним". 

Ця думка збігається з поглядами на організацію виховання педагогів-гуманістів, 

незалежно від їх національності, як в Україні, так і за її межами.  

Заслуговують на увагу і засвідчують відповідність сучасним вимогам погля-

ди педагога на мету, завдання, принципи роботи дошкільних закладів, вимоги до 

організації дитячої діяльності. Розробки педагога спрямовувались на визначення і 

впровадження таких видів діяльності дитини, в яких найбільше проявляється 

активність, самостійність, творчість, розвиваються та зміцнюються фізичні сили 

дитячого організму, формуються необхідні моральні та суспільні якості, естетичні 

смаки, які сприяють всебічному гармонійному розвитку дошкільника.  

Актуальними для розвитку сучасної дошкільної освіти є позиції Н. Лубенець 

щодо створення на терені України дошкільних закладів різних типів: державних 

та приватних сімейних дитячих садків і ясел, де були б створені найкращі умови 

для зміцнення здоров’я дитини, розвитку її творчих здібностей, формування мо-

ральних якостей, елементарних трудових навичок, естетичного виховання тощо. 

Рекомендації педагога із зазначеного питання у наш час можуть сприяти розвит-

кові різних типів дошкільних закладів в Україні з орієнтацією на кращі здобутки 

вітчизняного і світового досвіду дошкільної освіти.  
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Визначено внесок Н. Лубенець у розв’язання проблеми наступності між 

дошкіллям і початковою школою, яка залишається актуальною і нині. Питання теорії 

і практики дошкільного виховання педагог тісно пов’язувала з проблемами почат-

кового навчання, виступала за спільні зусилля вихователів і вчителів у навчанні і 

вихованні дітей. Вона запропонувала такі основні напрями, за якими необхідно 

спрямовувати роботу із забезпечення єдності і наступності освітньо-виховної роботи 

в дитячому садку і школі: підтримка та зміцнення фізичного здоров’я дітей; встанов-

лення доброзичливих взаємин між дитиною та вихователем, а згодом з учителем; 

відповідна організація діяльності дітей, яка передбачає продовження школою 

розпочатого у дитячому садку, а саме: включення у шкільні програми малювання, 

ліплення, вирізання з паперу, музики, елементів ігрової діяльності та трудового 

навчання; зовнішній вигляд дитячого садка і школи мають відповідати естетичним 

нормам, адже дитина виховується не лише спеціальними прийомами і методами, а й 

усім середовищем, яке її оточує; вільне, активне і невимушене перебування дитини у 

дошкільному закладі як основа дисципліни у школі. Така система педагогічної 

роботи із забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти 

може бути врахована сучасними педагогами у навчально-виховному процесі.  

Н. Лубенець визначила конкретні вимоги до особистості вихователя, вказала 

на необхідність його фахової теоретичної і практичної підготовки, підкреслила 

специфіку педагогічної праці у дошкільному закладі та розкрила основні підходи 

до дітей дошкільного віку. Вона розглядала педагогічну професію як творчу. Про 

це свідчать риси, які були притаманні і самій Н. Лубенець: любов до дітей, ви-

сокий професіоналізм, педагогічний такт та постійний саморозвиток. Вибір про-

фесії вихователя, на думку педагога, повинен ґрунтуватись на природній схиль-

ності до роботи з дітьми. Обґрунтовані Н. Лубенець пріоритетні напрями педаго-

гічної діяльності вихователя мають важливе значення для підготовки фахівців з 

дошкільного виховання в сучасних умовах.  

Таким чином, педагогічна спадщина Н. Лубенець й у наш час не втратила 

свого значення, заслуговує на уважне і глибоке вивчення та творче використання 

її порад у роботі дошкільних закладів.  
 

9. Педагогічні положення А. Макаренка 

Певний вплив на дошкільну педагогіку мають педагогічні ідеї українського 

педагога, письменника Антона Семеновича Макаренка (1888–1939), який вва-

жав, що виховний процес має бути цілеспрямований, організований на науковій 

основі, реалізований чітко і грамотно за певною технологією.  

Надзвичайно важливим у меті виховання будь-якого суспільства є цілісне 

самовизначення особистості, бо саме система вартостей, прийнятих у суспільстві, 

служить орієнтиром діяльності виховних інститутів.  

Питання виховання волі й характеру були центральними у всій теоретичній 

і практичній діяльності А. Макаренка. Великий педагог, як ніхто інший, катего-

рично поставив питання про моральне обличчя особистості як рушійної сили її 
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поведінки та вчинків. Він констатував, що лише висока ідейність, гуманістичні 

принципи моральності, громадянська цілеспрямованість здатні викликати в 

людини до життя нові, громадянські риси волі й характеру.  

Воля й характер, підкреслює А. Макаренко, не спадкові якості, не біологіч-

но зумовлені, а виховуються в конкретних суспільно-історичних умовах. Воля – 

це готовність діяти, спрямована усвідомленістю почуття обов’язку перед колекти-

вом, перед Батьківщиною. Риси характеру розвиваються під впливом суспільних 

особливостей життя, на основі переконань і моральних якостей людини, під 

виховним впливом педагога. Тільки правильно організована діяльність вихованця 

дає можливість виховати в нього найкращі якості волі й характеру.  

Видатний педагог, автор "Педагогічної поеми" і "Книги для батьків" багато 

уваги приділяв питанням сімейного початкового виховання. Він дуже високо оці-

нював значення раннього віку у формуванні всебічно розвиненої особистості, 

наголошуючи на тому, що головні "основи виховання закладаються до 5 років". 

Він досконало розглянув питання організації трудового виховання дітей дошкіль-

ного віку, керівництва грою, виховання в дітей культурно-гігієнічних навичок 

тощо. Саме цим питанням присвячено його лекції для батьків і виступи з проблем 

сімейного виховання.  

Історична заслуга А. Макаренка полягає, зокрема, в тому, що він теоретично і 

практично визначив шляхи побудови такого виховуючого колективу, який створює 

найбільш сприятливі умови для всебічного розвитку особистості, підготовки її до 

життя, здійснення комплексного підходу до виховання. Виховуючий колектив, як 

його розумів Антон Семенович, ніби об’єднує силу різних впливів природи, 

суспільства, продуктивної праці на особистість, коли виховання досягається не 

словесними повчаннями, а тільки через життя, роботу, прагнення самого колективу.  

До основних принципів виховання А. Макаренко відносив повагу і вимог-

ливість, щиросердечність і відкритість, принциповість, турботливість і уважність, 

знання, вправи, загартування, працю, колектив, сім’ю, перше дитинство, кількість 

любові та міру суворості, дитячі радощі, гру, покарання й винагороду.  

Педагогічна система А. С. Макаренка – це складна сукупність ідей і прак-

тичних рішень, основними з яких є: 

 суть виховання як суспільного явища; 

 єдність виховання і життя; 

 мета виховання як розгорнута програма формування людської особистості; 

 колектив як метод виховання; 

 взаємовідносини колективу й особистості; 

 самоуправління у колективі; 

 виховання свідомої дисципліни; 

 зв’язок навчання із продуктивною працею; 

 праця як постійний компонент системи виховання; 
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 залучення вихованців у різноманітні життєві сфери, виховання господаря 

життя; 

 традиції та їх виховна роль; 

 педагогічний колектив і його центр; 

 всебічний розвиток особистості; 

 роль сім’ї у вихованні дітей.  

Педагогічні положення А. С. Макаренка є актуальними для розвитку 

дошкільної педагогіки і в наші дні.  

 

10. Етнопедагогічні засади у творчості В. Сухомлинського 

Принцип народності у вихованні отримав подальший розвиток у педагогічній 

спадщині Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970). Про принцип 

народності він писав як про найповніше відбиття духовних скарбів народу, його 

багатовікової культури, творчих здібностей і діяльності. Педагогічний прогрес 

В. Сухомлинський ставить у залежність від вивчення й освоєння скарбів народної 

педагогіки: "Про народну педагогіку ніхто дотепер серйозно не думав, і, очевидно, 

це принесло багато лиха педагогіці. Я впевнений, що народна педагогіка – це 

осередок духовного життя народу. У народній педагогіці розкриваються особливості 

національного характеру, особистість народу". В. О. Сухомлинський підкреслював 

необхідність і важливість вивчення моральних ідей народу і педагогічних поглядів, 

що випливають із них. Він вважав, що, попри багатство й величезне практичне 

значення народної педагогіки, вона належною мірою не вивчається, глибокі 

дослідження з цих проблем не проводяться.  

В. Сухомлинський розумів, що все навколо дітей повинно бути для них в 

естетичному відношенні безцінним, тобто щоб в усе була вкладена їхня велика 

праця, почуття. Він прагнув, аби дитина бачила красу природи, що стає ще кра-

щою від її піклування. У якому б місці шкільної ділянки площею близько 5 гек-

тарів не перебував учень Павлиської школи, він завжди міг бачити навколо себе 

плодові дерева: найяскравіше поєднання первозданної краси із красою, створеною 

руками людини. Плодоносний сад і в прямому, і у філософському змісті – серце-

вина педагогіки В. Сухомлинського. У системі трудового виховання В. Сухом-

линського є положення про те, що праця дозволяє найповніше і яскраво розкрити 

природні задатки й схильності дитини. Аналізуючи готовність дитини до трудо-

вого життя, потрібно думати не тільки про те, що вона може дати суспільству, але 

й про те, що праця дає особисто дитині. У кожній дитині є зародки якихось здіб-

ностей. І щоб запалити їх, необхідна іскра, – писав педагог.  

Педагог зазначав, що саме казки, ігри, власна творчість дітей, завдання на 

кмітливість із народної педагогіки відкривають найкоротший шлях до найсучасні-

шого в науці, до абстрактних понять, тому що збуджують, розвивають, збага-

чують мислення дитини.  
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З усіх засобів виховання найважливішим В. Сухомлинський вважає рідне 

слово. Він стверджує, що за посередництвом слова дитина стає сином народу. То-

му в його творах так багато прислів’їв, приказок, казок, притч, оповідань, легенд і 

переказів. У багатьох книгах, а також статтях педагог розкриває виховні можли-

вості народної мови, усного і друкованого слова. Особливо плідними у творчості 

В. Сухомлинського були шістдесяті роки, коли одна за одною в періодичній пресі 

з’являлися його статті про рідну мову, зокрема, "Слово про слово" (1964), "Слово 

і мислення" (1965), "На трьох китах" (1967), "Слово рідної мови" (1968), "Стежка 

до квітучого саду" (1969), "Джерело невмирущої криниці" (1970). У них педагог 

застерігає від духовного зубожіння, постійно шукаючи шляхи захисту підростаю-

чого покоління від морального спустошення.  

Він вважає ефективними народні форми збереження й поширення педаго-

гічної мудрості. Школа стає справжнім вогнищем культури лише тоді, – говорить 

В. Сухомлинський, – коли в ній панують чотири культи: культ Батьківщини, 

культ людини, культ книги й культ рідного слова.  

Серед різних засобів виховання В. Сухомлинський виділяв виховання кра-

сою. Саме звертання до краси, облагороджування душі, переживання краси й вихо-

вує почуття дитини настільки, що вона стає сприйнятливою до слова, тобто вихо-

вується. В. Сухомлинський спочатку навчає відчувати красу природи, потім красу 

мистецтва й нарешті підводить вихованців до розуміння вищої краси: краси люди-

ни, її праці, її вчинків і життя. Він зазначає, що виховання почуттів – найважче в 

роботі педагога.  

Принцип народності у вихованні у В. Сухомлинського глибоко гуманістичний 

та інтернаціональний. У вихованні дітей у дусі дружби народів він виділяє два 

взаємозалежні напрямки. Мета першого – виховання братніх почуттів до дітей інших 

національностей. Найпопулярнішими були заочні подорожі Батьківщиною, подоро-

жі тематичні, присвячені окремим сторінкам розвитку культури, літератури, мис-

тецтва братніх народів. Поступово в дітей формувалося емоційно-ціннісне ставлення 

до людей іншої національності, яке проявлялося в конкретній діяльності. Організація 

цієї діяльності – другий напрямок процесу виховання дітей у дусі дружби народів.  

Одним із провідних напрямків виховання засобами народної педагогіки у 

творчій спадщині В. Сухомлинського є материнська педагогіка. Культ матері, взагалі 

жінки виховує в дітей тендітне ставлення до старості, сім’ї, жінки, формує розуміння 

свого призначення й соціальної ролі у житті. Сутність материнського культу вчений 

вбачає у тому, щоб, слухаючи казки, легенди про матір кожен вихованець змалку 

брав на себе частину нелегкої роботи матері. "Менше шуму про добрі вчинки для 

людей і більше турботи про рідну матір" – девіз виховної роботи Павлиської школи.  

В останніх книгах В. Сухомлинського, у всіх його останніх статтях значний 

акцент робився на необхідності відродження прогресивних педагогічних традицій 

народу, на широке впровадження їх у сім’ю й школу. Він розповідав казки дітям, 

разом із ними співав народні пісні, організовував проведення народних свят. Його 
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учні самі придумували казки, писали твори за прислів’ями, розв’язували народні 

задачі-загадки. Елементи народної творчості використовувалися в оформленні 

школи, класів, кабінетів, зали, рекреацій. Він культивував трудові традиції, з метою 

виховного впливу пропагував народне мистецтво й обрядовість, навчав дітей 

народних правил пристойності й гарного тону. Обстановку, у якій спілкувалися 

діти поза школою, він максимально наближав до тієї, у якій гралися, трудилися й 

розважалися діти народу.  

Таким чином, у систему форм, прийомів і методів народного виховання В. Су-

хомлинського входять культ рідного слова, книги, використання оповідей про 

людей, легенд, казок, прислів’їв, народних ігор, обрядів, традицій, навчання дітей 

осмисленої праці, прищеплення поваги до праці їхніх батьків й інших людей, добір 

трудових завдань, виховання ніжного й чуйного ставлення до природи, розуміння й 

відчуття навколишньої краси, прагнення примножити її внеском своєї праці.  

Виходячи з основних завдань, які постають перед сучасною педагогічною 

наукою, є необхідним використання етнопедагогічних засад виховання в освітньо-

му процесі. В наш час існує багатий досвід навчальних закладів, які застосовують 

елементи національної педагогіки у своїй практиці.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте значення поняття "національний дитячий садок".  

2. Обґрунтуйте, як сьогодні реалізуються ідеї Г. Сковороди щодо розвитку 

і виховання дітей дошкільного віку.  

3. Розкрийте принцип народності у працях К. Ушинського.  

4. Поясніть значення "методу Тихеєвої" для розвитку та виховання дітей на 

сучасному етапі.  

5. Обґрунтуйте значення національної системи дошкільного виховання в 

педагогічних поглядах С. Русової.  

6. Розкрийте зміст педагогічної системи А. С. Макаренка.  

7. Які ідеї В. Сухомлинського є актуальні сьогодні? 

 

Тема 1.3. Державні документи про дошкільну освіту 
 

1. Дошкільна освіта в Україні за часів незалежності.  

2. Державні документи про основні стратегічні напрями розвитку дошкіль-

ної освіти.  

 Витяг з Конституції України.  

 Витяг із Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття).  

 Витяг із Закону України "Про дошкільну освіту".  

3. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на 

період до 2017 року.  

4. Базовий компонент дошкільної освіти.  
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6. Конституція України (28 червня 1996 року).  

7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 1721-р.  

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти 

на період до 2017 року.  

 

1. Дошкільна освіта в Україні за часів незалежності 

Із проголошенням незалежності України та побудовою нової самостійної 

держави, гостро постало питання про докорінне реформування системи народної 

освіти, зокрема громадського дошкільного виховання. З перших кроків цього 

відбудованого періоду було прийнято низку державних та відомчих документів, 

спрямованих на відродження національної системи освіти, перебудову її струк-

тури та визначення змісту і методів освітньо-виховної роботи на всіх її рівнях.  

Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI ст.") (1993), Закон 

України "Про освіту" (1996) визначили основні стратегічні напрями розвитку ос-

віти на період розбудови нової держави. Досягнення в цій галузі, як і в інших сфе-

рах суспільного та економічного життя, 1996 р. було закріплено та підтверджено 

Конституцією України.  

Щодо громадського дошкільного виховання, то воно також регламентува-

лось багатьма документами, які визначали нові підходи до структури дошкільних 

навчальних закладів, вироблення нових освітніх програм, підготовки педагогіч-

них кадрів.  

Згідно з Державною національною програмою "Освіта" ("Україна XXI ст."), 

Законами України "Про дошкільну освіту" та "Про охорону дитинства" (обидва – 

2001 р.) у країні створено багатопрофільну систему громадського дошкільного 

виховання, складовими якої є як державні дошкільні навчальні заклади, так і 

різноманітні приватні установи або альтернативні типи дошкільних закладів.  

На цей час в Україні відповідно до Закону "Про дошкільну освіту" створено 

такі типи дошкільних навчальних закладів: дошкільний навчальний заклад (ясла) 

для дітей віком від двох місяців до трьох років; дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років; дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років; 

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей від двох 
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до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, 

тривалого лікування та реабілітації; будинок дитини – дошкільний навчальний за-

клад системи охорони здоров’я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених піклування батьків; дошкільний навчальний заклад (дитячий буди-

нок); дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу для дітей віком 

від двох до шести (семи) років, які перебувають у родинних стосунках; дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу для дітей віком від двох місяців 

до шести (семи) років, у складі якого можуть бути групи загального розвитку, ком-

пенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечуються дошкільна освіта з 

урахуванням стану здоров’я дітей, їхнього розумового, психічного та фізичного 

розвитку.  

Дошкільні навчальні заклади гарантують надання дітям якісних освітніх 

послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти. Основними компонентами 

цих гарантій є: 

- дотримання державного освітнього стандарту; 

- надання фахової психолого-медико-педагогічної допомоги родинам у ви-

хованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами;  

- забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з 

особливими потребами.  

Розвиток теорії дошкільного виховання здійснюється багатьма вченими, 

психологами та педагогами, методистами з окремих методик освітньої роботи до-

шкільних навчальних закладів. Найактуальнішими проблемами у цій галузі нині є 

демократизація, гуманізація та індивідуалізація навчально-виховного процесу.  

Нижче подаємо уривки з основних державних документів, які, починаючи з 

1991 р., визначають розвиток дошкільної освіти, та орієнтують на її подальше 

вдосконалення та перебудову.  

 

2. Державні документи про основні стратегічні напрями розвитку 

дошкільної освіти 

ВИТЯГ З КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

(Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р.) 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ.  

Стаття 10. Державною мовою в Україні є українська мова.  

Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови 

в усіх сферах суспільного життя на всій території України.  

В Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, 

інших мов національних меншин України.  

Розділ II. ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА.  

Стаття 51. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із по-

дружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї.  
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Батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття. Повнолітні діти зобо-

в’язані піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Сім’я, дитинство, мате-

ринство і батьківство охороняються державою.  

Стаття 52. Діти рівні у своїх правах незалежно від походження, а також від 

того, народжені вони у шлюбі чи поза ним.  

Будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом.  

Утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пік-

лування, покладається на державу. Держава заохочує і підтримує благодійницьку 

діяльність щодо дітей.  

Стаття 53. Кожен має право на освіту.  

Повна загальна середня освіта є обов’язковою.  

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загаль-

ної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних 

навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкіль-

ної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; 

надання державних стипендій та пільг учням і студентам.  

Громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і 

комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.  

Громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону га-

рантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у держав-

них і комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства.  

Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, нау-

кової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських 

прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв’язку з різними вида-

ми інтелектуальної діяльності.  

Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої 

діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди, за 

винятками, встановленими законом.  

Держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв’язків України 

зі світовим співтовариством.  

ВИТЯГ ІЗ ДЕРЖАВНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ "ОСВІТА" 

("УКРАЇНА XXI СТОЛІТТЯ") 

З перетворенням України на самостійну державу, освіта стала власною спра-

вою українського народу. Розбудова системи освіти, її докорінне реформування 

мають стати основою відтворення інтелектуального, духовного потенціалу народу, 

виходу вітчизняної науки, техніки і культури на світовий рівень, національного 

відродження; становлення державності та демократизації суспільства в Україні.  

Існуюча в Україні система освіти перебуває в стані, що не задовольняє ви-

мог, які постають перед нею в умовах розбудови української державності, куль-

турного та духовного відродження українського народу.  

Звідси – необхідність у виробленні в Україні цілісної Програми для забез-

печення випереджального розвитку цієї галузі в цілому.  
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Головна мета Програми – визначення стратегії розвитку освіти в Україні на 

найближчі роки та перспективу XXI століття, створення життєздатної системи 

безперервного навчання і виховання для досягнення високих освітніх рівнів, забез-

печення можливостей постійного духовного самовдосконалення особистості, фор-

мування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.  

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

Дошкільне виховання є вихідною ланкою в системі безперервної освіти, ста-

новлення і розвитку особистості. Воно здійснюється в родині, дитячих дошкіль-

них виховних закладах у тісній взаємодії з сім’єю і має на меті забезпечення 

фізичного та психічного здоров’я дітей, їх повноцінного розвитку, готовності до 

школи, набуття життєвого досвіду.  

Дошкільне виховання спрямовується на практичне оволодіння рідною 

мовою в сім’ї та дошкільному виховному закладі, забезпечення пізнавальної ак-

тивності, творчих і художніх здібностей в ігровій та інших видах дитячої діяль-

ності; виховання культури спілкування, поваги й любові до батьків, родини, 

Батьківщини; започаткування основ трудового виховання, екологічної культури, 

моральної орієнтації в національних і загальнолюдських цінностях.  

Дошкільне виховання ґрунтується на засадах родинного виховання, народної 

педагогіки, національної культури, сучасних досягнень науки, надбань світового 

педагогічного досвіду. Воно органічно поєднує родинне і суспільне виховання.  

РОДИННЕ ВИХОВАННЯ 

На етапі раннього родинного виховання батьки, як перші педагоги, покли-

кані створити умови для повноцінного фізичного та психічного становлення 

особистості, забезпечити дитині почуття захищеності, рівноваги, довіри, сформу-

вати активне, зацікавлене ставлення до навколишнього світу.  

Сім’я несе повну відповідальність за розвиток, виховання і навчання своїх 

дітей.  

СУСПІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ 

Суспільне виховання покликане продовжувати повноцінний і всебічний роз-

виток дитини на засадах національної культури і духовності з урахуванням різно-

манітності національного складу та регіональних умов України. Воно доповнює 

родинне виховання і здійснюється у дошкільних виховних закладах.  

Для забезпечення готовності дітей до подальшого навчання, виявлення і 

розвитку обдарованих дітей, а також тих, що потребують корекції здоров’я, має 

бути створено необхідну мережу дошкільних виховних закладів різних типів і 

профілів, а саме: 

– загальні з профільними групами художньо-естетичного, фізкультурно- 

оздоровчого напрямів, гуманітарні з вивченням іноземних мов тощо; 

– компенсуючі та комбіновані.  

Можуть створюватись групи короткотривалого перебування, прогулянкові, 

оздоровчі тощо.  
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Стратегічні завдання реформування дошкільного виховання: 

• створення належних соціально-економічних і морально-психологічних умов 

для повноцінного життя дитини, оптимального її розвитку й виховання, зміцнення 

здоров’я; 

• піднесення пріоритету суспільного дошкільного виховання та подальший 

розвиток мережі дошкільних виховних закладів з метою позитивних зрушень у 

демографічній ситуації; 

• оновлення змісту, форм і методів дошкільного виховання відповідно до 

вікових особливостей дітей дошкільного віку.  

Пріоритетні напрями реформування дошкільного виховання: 

• розвиток у дитини духовності як домінуючого начала у структурі особис-

тості; 

• своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для розвит-

ку талановитих дітей; 

• дослідження динаміки стану здоров’я та психічного розвитку дошкільників; 

• інтеграція родинного та суспільного дошкільного виховання; 

• удосконалення навчально-виховного процесу в дошкільних виховних закла-

дах з урахуванням особистісних якостей, стану здоров’я, природних задатків дитини.  

Основні шляхи реформування дошкільного виховання: 

• комплексне вивчення проблем родинного і суспільного виховання в 

сучасних соціальних умовах; 

• встановлення вікових нормативів фізичного та психічного розвитку дітей; 

• створення організаційно-методичної служби сім’ї, її психолого-педагогічне 

забезпечення з урахуванням необхідності відродження родинних традицій, сучасної 

культурно-побутової сфери; 

• створення оптимальних науково-методичних, організаційних, санітарно- 

гігієнічних, матеріально-технічних, естетичних умов функціонування дошкільних 

виховних закладів різних типів і профілів; 

• розроблення державних та авторських програм дошкільного виховання, 

вироблення критеріїв їх експертизи та оцінки на основі психофізичних, соціально-

психологічних, педагогічних, гігієнічних вимог; 

• створення мережі дошкільних виховних закладів нового покоління; 

• оновлення змісту, форм і методів виховання і розвитку дітей дошкільного 

віку.  

ВИТЯГ ІЗ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ" 

(Прийнятий 11 липня 2001 р.) 

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціону-

вання і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і 

навчання дитини, ґрунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, 

досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, 

сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.  
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Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту.  

Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції Ук-

раїни і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших норма-

тивно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України.  

Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту.  

Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є: 

• забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття до-

шкільної освіти; 

• забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи 

дошкільної освіти; 

• визначення змісту дошкільної освіти; 

• визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень; 

• визначення прав та обов’язків учасників навчально-виховного процесу, 

встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту; 

• створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.  

Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти.  

1.  Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні 

умови для її здобуття.  

Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією 

України та іншими нормативно-правовими актами і втілюється центральними 

органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування.  

2.  Держава: 

• надає всебічну допомогу сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини; 

• забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і 

комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до зміс-

ту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти); 

• піклується про збереження та зміцнення здоров’я, психологічний і фізич-

ний розвиток дітей; 

• сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів 

незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. 

  

3. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти 

на період до 2017 року 

Сучасні погляди на дошкільне виховання викладені в Концепції Державної 

цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.  

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма  

Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку осо-

бистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізич-
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ного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, 

шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, свідомого 

ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування 

особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду.  

Існуюча мережа дошкільних навчальних закладів не повною мірою задо-

вольняє освітні потреби населення. Лише 56 відсотків загальної кількості дітей 

відповідного віку відвідують дошкільні навчальні заклади. Крім того, групи пере-

вантажені дітьми. На черзі для влаштування до дошкільних навчальних закладів 

перебуває понад 106 тис. дітей. Дошкільною освітою охоплено 93,5 відсотка 

загальної кількості дітей п’ятирічного віку, що не забезпечує створення рівних 

умов для подальшого навчання в школі та суперечить вимогам законодавства.  

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її 

розв’язання програмним методом  

Причинами виникнення проблеми є:  

 недостатня кількість дошкільних навчальних закладів унаслідок їх за-

криття, перепрофілювання (1990 рік – 24,5 тис. закладів, 1999 рік – 16,3 тис., 2004 

рік – 14,9 тис., 2009 рік – 15,5 тис.), особливо у сільській місцевості; використання 

приміщень дошкільних навчальних закладів не за прямим призначенням; тимча-

сове припинення діяльності закладів на невизначений період;  

 обмежене фінансування дошкільної освіти, що унеможливлює відновлен-

ня роботи дошкільних навчальних закладів, будівництво нових закладів та 

модернізацію матеріально-технічної, навчально-методичної бази;  

 незадовільний стан матеріально-технічного та навчально-методичного за-

безпечення, недостатня кількість художньої літератури та електронних інформа-

ційних ресурсів у дошкільних навчальних закладах, що негативно впливає на 

якість дошкільної освіти, перешкоджає виконанню вимог Базового компонента 

дошкільної освіти;  

 недостатній рівень кваліфікації педагогічних кадрів;  

 низький рівень роботи з батьками, організації з ними консультативно-

просвітницької роботи.  

Для розв’язання проблеми необхідно створити належні умови для функціо-

нування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів: 

– оновити зміст дошкільної освіти відповідно до суспільних потреб, потреб 

інноваційного розвитку науки; 

– впровадити сучасні засоби розвитку, навчання та виховання; забезпечити 

підготовку і видання навчально-методичної літератури; удосконалити механізм 

моніторингу якості дошкільної освіти; 

– забезпечити підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних праців-

ників дошкільних навчальних закладів.  

Розв’язання зазначених проблем можливе за умови об’єднання зусиль цент-

ральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-
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вання шляхом розроблення і виконання Державної цільової програми розвитку 

дошкільної освіти на період до 2017 року.  

Мета Програми 

Метою Програми є розроблення механізму розвитку дошкільної освіти та 

його впровадження в практику роботи; забезпечення захисту конституційних прав 

дітей дошкільного віку і державних гарантій щодо доступності та безоплатності 

здобуття такої освіти у державних та комунальних дошкільних навчальних 

закладах, зокрема дітьми п’ятирічного віку.  

Визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі 

порівняльного аналізу можливих варіантів.  

Можливі два варіанти розв’язання проблеми.  

Перший варіант передбачає вирішення зазначених питань на рівні місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування без відповідної 

підтримки з боку держави.  

Другий варіант, який є оптимальним, передбачає розвиток дошкільної освіти з 

відповідною підтримкою з боку держави, який забезпечить послідовність, сис-

темність у вирішенні питання здобуття дітьми високоякісної дошкільної освіти.  

Шляхи і способи розв’язання проблеми, термін виконання Програми 

Проблему можливо розв’язати шляхом:  

 збереження, розширення та підтримки мережі дошкільних навчальних 

закладів різних типів і форм власності, зокрема закладів з інклюзивними групами;  

 дотримання вимог законодавства в частині створення умов для здобуття 

високоякісної дошкільної освіти дітьми п’ятирічного віку;  

 розширення мережі дошкільних навчальних закладів, що проводять діяль-

ність за одним чи кількома пріоритетними напрямами (художньо-естетичний, 

фізкультурно-оздоровчий, музичний, гуманітарний тощо);  

 впровадження сучасних освітніх технологій, зокрема забезпечення ком-

п’ютеризації дошкільних навчальних закладів, підключення до Інтернету;  

 підвищення рівня науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, 

створення інформаційно-методичних комплектів (електронні посібники, віртуаль-

ні лабораторії, електронні бази, освітні портали тощо) та створення умов для їх 

використання у системі дошкільної освіти;  

 здійснення моніторингу якості дошкільної освіти;  

 формування у дітей та їх батьків культури здорового способу життя;  

 налагодження вітчизняного виробництва навчально-методичного, ігрового 

обладнання і дидактичних засобів навчання та забезпечення ними дошкільних 

навчальних закладів;  

 модернізації змісту психолого-педагогічної, методичної, практичної підго-

товки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;  

 створення при МОН Міжвідомчої ради з питань дошкільної освіти з 

метою координації діяльності всіх структур системи дошкільної освіти;  
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 утворення окремих підрозділів з питань дошкільної освіти в обласних, 

міських (районних) управліннях (відділах) освіти;  

 підвищення ефективності роботи з батьками (утворення ресурсних центрів 

професійного консультування, енциклопедії для батьків тощо);  

 розроблення та запровадження медіа-освіти, створення інформаційних 

дошкільних програм, зокрема "Електронна пошта для батьків" тощо.  

Програму передбачається виконати протягом 2011–2017 років.  

Очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності.  

Виконання Програми сприятиме:  

 забезпеченню захисту конституційних прав дітей дошкільного віку і 

державних гарантій щодо здобуття високоякісної дошкільної освіти;  

 створенню умов для здобуття дітьми п’ятирічного віку обов’язкової до-

шкільної освіти;  

 збереженню та розширенню мережі дошкільних навчальних закладів 

різних типів і форм власності;  

 поліпшенню якості дошкільної освіти;  

 забезпеченню особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її 

нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;  

 збереженню та зміцненню здоров’я дітей;  

 зміцненню навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкіль-

них навчальних закладів;  

 модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів;  

 проведенню наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, що сприя-

тиме розвитку особистості дитини у подальшому її житті та забезпечить розвиток 

інноваційної економіки на основі інтеграції освітньої, наукової та виробничої 

діяльності;  

 розширенню форм роботи з батьками.  

 

Оцінка фінансових та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для 

виконання Програми.  

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, 

місцевих бюджетів та інших джерел. Для виконання Програми може залучатися 

міжнародна технічна та фінансова допомога.  

Конкретні обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів 

визначатимуться під час розроблення завдань і заходів з виконання Програми.  

 

4. Базовий компонент дошкільної освіти 

Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 

6 (7) років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом дошкільної 
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освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки 

України від 22.05.2012 № 615.  

Базовий компонент дошкільної освіти України ґрунтується на основних по-

ложеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України "Про 

освіту", "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства", інших нормативних 

актах у галузі дитинства.  

Засадами нового Базового компонента дошкільної освіти виступили: 

– визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в 

розвитку особистості; 

– збереження дитячої субкультури; 

– створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дити-

ни, її базових якостей; 

– пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з 

підготовкою до майбутнього етапу життя; 

– повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду до-

шкільника; 

– компетентнісний підхід до розвитку особистості, збалансованість набутих 

знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних 

якостей і вольової поведінки дитини; 

– надання пріоритету соціально-моральному розвитку особистості, форму-

вання у дітей уміння узгоджувати особисті інтереси з колективними; 

– формування у дітей цілісної, реалістичної картини світу, основ світогляду.  

Базовий компонент дошкільної освіти – це Державний стандарт до-

шкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-мето-

дичним забезпеченням, що затверджуються Міністерством освіти і науки 

України. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до 

рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний 

кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального 

закладу перед вступом його до школи.  

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає засвоєння її змісту, як завер-

шеного етапу, розрахованого на весь період дошкільного дитинства, сформованість 

мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 

6 (7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний 

розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим 

компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво 

важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе є 

обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу в дошкільних 

закладах, незалежно від їх підпорядкування, типу і форм власності.  

Зміст Базового компонента дошкільної освіти побудовано відповідно до 

вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто спрямова-

ності навчально-виховного процесу на досягнення соціально закріпленого резуль-
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тату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості дитини), 

що зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту освітніх 

ліній (знає, обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, дотримується, застосовує, 

виявляє ставлення, оцінює), орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток 

дитини, підкреслює важливість закладання в дошкільному віці фундаменту для 

набуття у подальшому спеціальних знань та вмінь. Увага педагога має спрямо-

вуватися на головні лінії розвитку фізичного, психічного та морально-духовного 

здоров’я, особистісних цінностей як своєрідного внутрішнього стрижня, ціннісної 

етичної орієнтації з формування навичок практичного життя, емоційної сприйнят-

ливості та сприяння розвитку індивідуальності дитини.  

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в 

різних видах діяльності (ігровій – провідній для дітей дошкільного віку; руховій; 

природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; 

сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та ін.) і ви-

магає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань 

про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту 

інформацію. Життєво компетентний дошкільник поводиться самостійно і 

конструктивно в різних соціальних і життєвих ситуаціях.  

Базовий компонент дошкільної освіти спрямовує зусилля батьків, педагогів, 

психологів на розвиток творчого потенціалу дитини, що має свої особливості у 

дошкільному дитинстві, на своєчасне підтримання досягнень індивідуальної своє-

рідності неповторного життєвого шляху дитини, забезпечення психолого-

педагогічного супроводу розвитку дитини у дошкільні роки.  

Подальший індивідуальний шлях розвитку особистості дитини продовжу-

ється в початковій школі. Підготовка дітей до школи має відповідати вимогам та 

критеріям оцінки дошкільної зрілості дитини. Така підготовка передбачає 

фізичний, емоційний, пізнавальний і особистісний розвиток дитини, готовність до 

взаємодії з довколишнім світом, розвиток специфічних видів діяльності дошкіль-

ників, які є фундаментальними для дошкільного дитинства та визначають і 

забезпечують адаптацію дитини до нового соціального статусу – школяра. Сфор-

мованість самосвідомості, адекватної ідентифікації себе зі своїм "Я", уміння спів-

відносити свої бажання, можливості та прагнення до здійснення мети діяльності, 

здатність уявляти себе в минулому, теперішньому, майбутньому часі, орієнту-

ватись у своїх основних правах і обов’язках – характеризує дошкільну зрілість 

дитини та її психологічну готовність до систематичного навчання у школі.  

Зміст і структура Базового компонента дошкільної освіти 

Базовий компонент визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його 

інваріантною і варіативною складовими.  

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти формується на державно-

му рівні і є обов’язковою для навчальних закладів різних типів і форм власності, 

що забезпечують реалізацію завдань дошкільної освіти. З огляду на важливість 
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дошкільного дитинства як базового періоду для формування способів пізнання, ро-

зуміння та відображення внутрішньої (психічної) та зовнішньої (Всесвіт) картини 

світу, змістом Базового компонента дошкільної освіти визначено освітні лінії, що 

забезпечують засвоєння дитиною способів (механізмів) розвитку (саморозвитку), 

набуття знань, умінь і навичок дитини.  

Інваріантну частину змісту дошкільної освіти систематизовано за освітніми 

лініями: "Особистість дитини", "Дитина в соціумі", "Дитина в природному дов-

кіллі", "Дитина у світі культури", "Гра дитини", "Дитина в сенсорно-пізнаваль-

ному просторі", "Мовлення дитини", що забезпечує неперервність змісту освітніх 

ліній дошкільної та початкової ланок. Виключення з інваріантної частини будь-

якої з освітніх ліній порушує цілісність розвитку дитини на рівні дошкільної 

освіти і наступність її в початковій школі.  

Варіативна складова змісту дошкільної освіти визначається дошкільним 

навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, 

індивідуальних освітніх запитів дітей та (або) побажань батьків, або осіб, які їх 

замінюють.  

Організація життєдіяльності дітей з урахуванням освітніх ліній, що 

включені до інваріантної та варіативної складових, дає змогу забезпечити належ-

ний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі 

неперервної освіти.  

Освітня лінія "Особистість дитини" передбачає: 

– формування позитивного образу "Я", створення бази особистісної куль-

тури дитини, її активної життєдіяльності; 

– виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності, сформо-

ваності основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздо-

ровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності. На кінець дошкільного 

періоду життя в дитини мають бути сформовані базові якості особистості: довіль-

ність, самостійність і відповідальність, креативність, ініціативність, свобода 

поведінки і безпечність, самосвідомість, самоставлення, самооцінка.  

Зміст освітньої лінії "Дитина в соціумі" передбачає формування у дітей 

навичок соціально визнаної поведінки, вміння орієнтуватись у світі людських 

взаємин, готовності співпереживати та співчувати іншим. Завдяки спілкуванню з 

дорослими, як носіями суспільно-історичного досвіду людства, в дитини з’явля-

ються інтерес та вміння розуміти інших, долучатися до спільної діяльності з одно-

літками та дорослими, об’єднувати з ними свої зусилля для досягнення спільного 

результату, оцінювати власні можливості, поважати бажання та інтереси інших 

людей. Взаємодія з іншими людьми є своєрідним видом входження дитини в люд-

ський соціум, що вимагає уміння узгоджувати свої інтереси, бажання, дії з 

іншими членами суспільства.  

Зміст освітньої лінії "Дитина у природному довкіллі" містить доступні ди-

тині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток 
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емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного 

довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі 

організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-на-

слідкові зв’язки у природному довкіллі та взаємозв’язок природних умов, рослин-

ного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на 

стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодо-

цільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин, готовність включатись 

у практичну діяльність, що пов’язана з природою, дотримування правил природо-

користування.  

Освітня лінія "Дитина у світі культури" передбачає формування почуття 

краси в її різних проявах, ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу 

мистецтва, розвиток творчих здібностей, формування елементарних трудових, 

технологічних та художньо-продуктивних навичок, самостійності, культури та 

безпеки праці. Результатом оволодіння дитиною різними видами предметної та 

художньої діяльності є сформоване емоційно-ціннісне ставлення до процесу та про-

дуктів творчої діяльності, позитивна мотивація досягнень; здатність орієнтуватися в 

розмаїтті властивостей предметів, розуміти різні способи створення художніх 

образів, виявляти інтерес до об’єктів, явищ та форм художньо-продуктивної діяль-

ності, а також оволодіння навичками практичної діяльності, культури споживання.  

Освітня лінія "Гра дитини" передбачає розвиток у дітей творчих здібнос-

тей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та форму-

вання у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе в ньому. Гра 

забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню 

дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами, спонукає до 

обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлю-

вання власних оцінно-етичних суджень.  

Освітня лінія "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" передбачає 

сформованість доступних для дитини дошкільного віку уявлень, еталонів, що 

відображають ознаки, властивості та відношення предметів і об’єктів довколиш-

нього світу. Показником сформованості цих уявлень є здатність дитини застосо-

вувати отриманні знання у практичній діяльності (ігрова, трудова, сенсорно-пізна-

вальна, математична тощо), оволодіння способами пізнання дійсності, розвиток у неї 

наочно-дієвого, наочно-образного, словесно-логічного мислення. Сенсорно-пізна-

вальна освітня лінія спрямована на інтеграцію змісту дошкільної освіти, формування 

у дітей пошуково-дослідницьких умінь, елементарних математичних уявлень, 

цілісної картини світу, компетентної поведінки в різних життєвих ситуаціях.  

Освітня лінія "Мовлення дитини" передбачає засвоєння дитиною культури 

мовлення та спілкування, елементарних правил користування мовою у різних 

життєвих ситуаціях. Оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специ-

фічно людського спілкування є найвагомішим досягненням дошкільного дитинст-

ва. Мова виступає "каналом зв’язку" для одержання інформації з немовних сфер 
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буття, засобом пізнання світу від конкретно-чуттєвого до понятійно-абстрактного. 

Мовленнєве виховання забезпечує духовно-емоційний розвиток дитини через ор-

ганічний зв’язок із національним вихованням. Мовленнєва діяльність дітей до-

шкільного віку складається із різних видів говоріння та слухання, під час якої 

формуються мовленнєві вміння і навички. Вивчення української мови в дошкіль-

них навчальних закладах національних спільнот передбачає залучення дітей 

інших національностей, які є громадянами України, до оволодіння українською 

мовою як державною на рівні вільного спілкування з іншими дітьми і дорослими, 

виховання інтересу та позитивного ставлення до української мови.  

Кожна освітня лінія Базового компонента дошкільної освіти завершується 

узагальненим визначенням результату освітньої роботи – сформованістю певного 

виду компетенцій.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Покажіть розвиток дошкільної освіти у часи незалежності.  

2. Назвіть державні документи, в яких зазначено напрями розвитку 

дошкільної освіти.  

3. Виділіть пріоритетні напрями реформування дошкільного виховання.  

4. Визначте основні завдання законодавства України про дошкільну освіту.  

5. Розкрийте основну суть Концепції Державної цільової програми розвитку 

дошкільної освіти на період до 2017 року.  

6. Що таке Базовий компонент дошкільної освіти? 

7. Розкрийте зміст і структуру Базового компонента дошкільної освіти.  

8. У чому відмінність Базового компонента дошкільної освіти (нова 

редакція) від попереднього видання? 

 

 

Тема 1.4. Програмне забезпечення дошкільної освіти 
 

План 

1. Види освітніх програм дошкільного навчального закладу.  

2. Структура програм.  

3. Аналіз програм.  
 

Рекомендована література 

1. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / авт. 

кол. ; наук. керів. К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2011. – 188 с.  

2. Дитина : Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. 

кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою: О. В. Проскура 

та ін. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. –  3-тє вид., допов. та доп. – К. : Київ. ун-т 

ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.  
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3. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного 

віку "Соняшник" / Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 144 с.  

4. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"  // 

Білан Олександра Іванівна,  Возна Лідія Михайлівна,  Максименко Оксана Любо-

мирівна. – Тернопіль : Видавництво "Мандрівець", 2012. – 264 с.  

5. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : 

у 2 ч. / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Конон-

ко. – Київ : ТОВ "МЦФЕР"–Україна", 2014.   

Ч. II. Від трьох–шести (семи) років. – 2014. – 452 с. 

6. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : 

у 2 ч. / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. кер. О. Л. Ко-

нонко. – Київ : ТОВ "МЦФЕР"–Україна", 2014. – 204 с.  

Ч. I. Від народження до трьох років. – 2014. – 204 с. 

7. Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років "ОБЕРІГ" / 

керів. проекту: Б. М. Жебровський ; наук. керів. : А. М. Богуш, 2014. – 105 с.  

8. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" / 

О. О. Андрієтті, О. П. Голубович та ін. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 104 с.  

 

1. Види освітніх програм дошкільного навчального закладу 

Зміст освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах різних типів та 

форм власності в 2014/2015 навчальному році має відповідати основним концеп-

туальним положенням Базового компонента дошкільної освіти (в новій редакції).  

Основні орієнтири роботи дошкільної галузі висвітлено в інструктивно-

методичних рекомендаціях МОН України від 27.06.2014 № 1/9-341 "Організація 

роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році".  

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми 

програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомен-

дована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в 

дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології 

Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.  

Освітня програма дошкільного навчального закладу – це основний доку-

мент дошкільного закладу, що визначає зміст і напрям роботи педагогів.  

В освітньому просторі України для роботи з дітьми раннього та до-

шкільного віку розробляються і використовуються програми різних видів, які 

можна класифікувати за такими критеріями: 

 концептуальні засади укладання; 

 особливості спрямування і змістового наповнення; 

 призначення; 

 рівень упровадження.  

Визначальними для кожної програми є концептуальні засади, на яких вони 

ґрунтуються. За цим критерієм розрізняють традиційні, інноваційні, альтерна-

тивні програми.  

http://ukrkniga.net/index.php/manufacturers/mandrivets?tmpl=component
http://ukrkniga.net/index.php/manufacturers/mandrivets?tmpl=component
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=363
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=338
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=338
http://ukrkniga.net/index.php/manufacturers/mandrivets?tmpl=component
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Традиційні програми базуються на усталених, загальновизнаних, перевіре-

них часом підходах до організації та змісту освітнього процесу.  

В інноваційних програмах втілюються нові прогресивні концептуальні під-

ходи, нові погляди на роль дитини і педагога в освітньому процесі, форми 

організації дитячої життєдіяльності тощо.  

Альтернативні програми розробляються на інших, порівняно із загально-

прийнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового напов-

нення освітнього процесу, створення умов для розвитку, виховання і навчання 

дітей. При цьому вони також мають бути зорієнтовані на виконання вимог 

Базового компонента дошкільної освіти.  

Пріоритетність програм значною мірою залежить від повноти охоплення у 

них освітніх функцій і змістових компонентів дошкільної освіти. Тож за спрямо-

ваністю на реалізацію розвивальних, виховних, навчальних цілей освіти, змісто-

вими складовими і наповненням розрізняють комплексні і парціальні програми.  

Комплексні програми розробляються відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти. Вони окреслюють оптимальний комплекс розвивальних, вихов-

них, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах 

вікової компетентності дітей до 6-ти (7-ми) років, передбачають поступові усклад-

нення програмового змісту на кожному віковому етапі. Комплексні програми 

можуть укладатися за різними ключовими підходами (що обираються авторами, 

упорядниками), зокрема: 

 за освітніми лініями: "Дитина в соціумі", "Дитина у природному довкіллі", 

"Дитина у світі культури" та ін. (відповідно до Базового компонента дошкільної 

освіти у редакції 2012 року); 

 за різними видами діяльності дітей: ігрова, рухова, трудова, пізнавальна, 

комунікативно-мовленнєва, образотворча, музична, театралізована та ін.; 

 за лініями розвитку дитини: фізичний, соціально-моральний, емоційно-

ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний розви-

ток тощо.  

Комплексні програми базуються на інваріантній складовій змісту дошкіль-

ної освіти, можуть містити й варіативний компонент.  

Інваріантна складова програми визначає обов’язковий мінімум змісту 

дошкільної освіти відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних 

особливостей дітей для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від 

підпорядкування, типів та форм власності, а також для інших форм здобуття 

дошкільної освіти.  

Загальний обсяг інваріантної частини програми (якщо є і варіативна) має 

складати не менше 80 % загального обсягу програмового матеріалу і часу, необ-

хідного для його реалізації. Він розраховується відповідно до віку дітей, основних 

напрямків їх розвитку і реалізується у час, відведений на: 

http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/30154/
http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/30154/
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 організовані педагогом різні види дитячої діяльності (ігрову, рухову, 

пізнавально-пошукову, комунікативно-мовленнєву, художню, трудову тощо); 

 освітню діяльність, що здійснюється у ході режимних моментів; 

 самостійну діяльність вихованців; 

 взаємодію з родинами вихованців щодо реалізації програми.  

Варіативна складова окреслює орієнтовний додатковий зміст освітніх по-

слуг, засвоєння якого всіма дітьми дошкільного віку не є обов’язковим і забезпе-

чується на задоволення індивідуальних інтересів, бажань, здібностей дошкіль-

ників та запитів їхніх родин через різні форми здобуття дошкільної освіти. Ця 

складова становить не більше 20 % загального обсягу програми і часу на її реалі-

зацію. Вона може бути й зовсім відсутньою у програмі й детальніше розроблятися 

у парціальних програмах.  

Комплексні програми розробляються для дошкільних навчальних закладів 

загального розвитку, компенсуючого типу, інших форм здобуття дошкільної 

освіти та використовуються: 

 для закладів і груп з повним режимом перебування дітей; 

 для сезонного, короткотривалого перебування дітей у дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах і групах (з урахуванням 

обмеженої тривалості й скороченого обсягу змісту освітнього процесу); 

 для здійснення соціально-педагогічного патронату (з урахуванням специфі-

ки освітньої роботи з дітьми і взаємодії з батьками в умовах домашнього виховання); 

 для надання дошкільної освіти мовою національних меншин (з ураху-

ванням мови спілкування для виховання і навчання дітей) тощо.  

Комплексні програми реалізуються в межах основної освітньої діяльності у 

час, відведений для виконання завдань інваріантної складової програмового 

змісту, а також для надання додаткових освітніх послуг відповідно до варіативної 

складової змісту даної комплексної програми (якщо вона там передбачена).  

Парціальні програми поглиблено висвітлюють один або декілька близьких 

змістових компонентів, напрямів за освітніми лініями, видами діяльності, лініями 

розвитку тощо. Вони доповнюють зміст інваріантної чи варіативної складової 

чинних комплексних програм і є додатковими до них, а також можуть самостійно 

окреслювати завдання і зміст роботи з реалізації певної складової варіативної 

частини Базового компонента дошкільної освіти.  

Парціальні програми використовуються для організації діяльності дошкіль-

них закладів і груп за певним пріоритетним напрямом (художньо-естетичний, фіз-

культурно-оздоровчий, пізнавальний, етнокультурний, комунікативно-мовленнєвий 

та ін.), студій, гуртків, секцій, центрів розвитку при дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних закладах, а також для проведення поглибленої індивідуальної роботи 

в умовах дошкільного навчального закладу та родини з тими дітьми, які виявля-

ють інтерес, здібності, активність в опануванні певних видів діяльності, змістових 

освітніх ліній тощо.  
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Кожна програма має свого користувача, адресата, призначена для задово-

лення освітніх потреб різних категорій вихованців та урахування певної специ-

фіки діяльності тієї чи іншої форми надання освітніх послуг. Залежно від такого 

призначення для дошкільної освіти розробляються загальні, спеціальні, 

експериментальні програми.  

Загальні програми розробляються з метою реалізації вимог Базового компо-

нента дошкільної освіти як державного освітнього стандарту при наданні 

дошкільної освіти у навчальних закладах і групах загального розвитку.  

Спеціальні програми, на відміну від загальних, розробляються для дошкіль-

них навчальних закладів і груп компенсуючого типу, діяльність яких організову-

ється з урахуванням відповідної специфіки освітнього процесу з дітьми, що мають 

особливі потреби. Оскільки Законом України "Про дошкільну освіту" передбачено 

функціонування різних видів закладів і груп такого типу (пункт 1 статті 12) та 

здобуття дошкільної освіти дітьми, що потребують корекції фізичного або психіч-

ного розвитку, лікування і реабілітації за окремими програмами і методиками 

(пункт 3 статті 23), та на забезпечення програмового супроводу освітнього процесу 

в них розробляються спеціальні програми для: 

 дошкільних навчальних закладів (груп) спеціального типу – з урахуван-

ням виду порушення (слуху, зору, мовлення, опорно-рухового апарату, з розумо-

вою відсталістю, затримкою психічного розвитку). Такі програми розробляються 

спільно спеціалістами з корекційної та дошкільної освіти; 

 для дошкільних навчальних закладів (груп) санаторного типу – з ураху-

ванням профілю захворювання (туберкульозна інфекція, хронічні неспецифічні 

захворювання органів дихання, серцево-судинні, психоневрологічні, гастроен-

терологічні захворювання та ін.). Програми цього виду укладаються спільними 

зусиллями педагогів і медиків.  

Спеціальні програми зорієнтовані на виконання основних вимог Базового 

компонента дошкільної освіти та реалізацію спеціальних освітніх, корекційно-

розвивальних, лікувально-оздоровчих впливів на вихованців. Їх можуть викорис-

товувати спеціалісти з корекційної педагогіки при наданні інклюзивної освіти тим 

дітям, що інтегруються у дитячі колективи закладів і груп загального розвитку.  

Експериментальною називається будь-яка програма в період її апробації на 

предмет можливості та доцільності впровадження у масову практику дошкільної ос-

віти. Така програма розробляється, апробується і використовується в умовах до-

слідно-експериментальної та інноваційної освітньої діяльності всеукраїнського, 

регіонального рівнів чи рівня навчального закладу, офіційно організованої на підста-

ві відповідних наказів центрального органу виконавчої влади або місцевих органів 

управління освітою у тих дошкільних закладах (групах), які отримали статус експе-

риментальних або визначені цим наказом як базові для проведення експерименту.  

Таким чином, будь-яка програма, що проходить експериментальну апроба-

цію, використовується у ході дослідно-експериментальної діяльності, є експери-
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ментальною, а після завершення експерименту перестає вважатися такою і відхи-

ляється, доопрацьовується або затверджується для впровадження у практику 

дошкільної освіти рішенням того органу, який ухвалив рішення про її експери-

ментальну апробацію, проведення експерименту.  

Усі експериментальні програми мають ґрунтуватися на Базовому компоненті 

дошкільної освіти.  

Програми для дошкільної освіти можуть упроваджуватися на рівні всієї 

України, регіону та окремого дошкільного навчального закладу. Отже, за рівнем 

упровадження розрізняють загальноукраїнські, регіональні, локальні програми.  

Загальноукраїнські програми затверджені, рекомендовані або схвалені для 

використання у практиці дошкільної освіти по всій території України. Такий рівень 

упровадження мають комплексні загальні та спеціальні програми. На загально-

українському рівні можуть упроваджуватися й парціальні програми за умови їх 

відповідності інваріантній і варіативній складовій змісту дошкільної освіти та 

можливості широкого запровадження незалежно від регіональної специфіки.  

Регіональні програми створюються на основі Базового компонента дошкіль-

ної освіти, чинних програм загальноукраїнського рівня впровадження з метою пов-

нішого задоволення потреб населення в освітніх послугах для дітей дошкільного 

віку певного регіону: однієї чи кількох сусідніх областей, району, мегаполісу, 

сільської місцевості, промислової, курортної, військової зони тощо.  

Їх слід відрізняти від регіональних програм розвитку системи дошкільної 

освіти конкретного регіону. Регіональні програми відображають етнічні, історичні, 

природничо-кліматичні, соціокультурні та інші особливості регіону. Регіональний 

компонент має становити в них не менше 15 відсотків обсягу програмового 

матеріалу. Ці програми можуть носити комплексний чи парціальний характер, мати 

загальне або профільне призначення.  

Локальні програми мають обмежене використання в окремих навчальних 

закладах. Їх застосовують за таких умов: 

 участь закладу / групи в апробації програми; 

 розроблення і використання програми в ході дослідно-експериментальної 

діяльності, до якої залучено навчальний заклад; 

 застосування альтернативної програми за вибором закладу; 

 організація додаткових освітніх послуг у формі гуртків, студій, секцій; 

 робота закладу / груп у сезонному чи короткотривалому режимі та ін.  

Локальна програма може бути розроблена і запроваджена за потреби освіт-

нього закладу після експертизи з боку методичних служб на місцях (науково-мето-

дичні центри або кабінети при управліннях / відділах освіти, інститути післядиплом-

ної педагогічної освіти) і затвердження місцевими органами управління освітою.  

Кожна з програм, що розробляється для дошкільної освіти, характери-

зується за сукупністю усіх перерахованих вище критеріїв.  

Практикам дошкільної освіти можуть пропонуватися варіативні програми.  
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Варіативними називають програми різних видів, які пропонують свої 

варіанти системи освітніх завдань і шляхів їх вирішення у контексті базового ін-

варіантного або варіативного компонента державного освітнього стандарту, тому, 

як правило, такими є комплексні та парціальні програми. Існування варіативних 

програм надає педагогам право вибору і сприяє реалізації принципів демокра-

тизму, плюралізму в освітній діяльності.  

Термін "варіативні програми" слід відрізняти від поняття "варіативний ком-

понент змісту дошкільної освіти", визначений Базовим компонентом дошкільної 

освіти, який на відміну від інваріантного компонента, є додатковим, не обов’яз-

ковим для всіх дітей.  

Більшість комплексних програм загального і спеціального спрямування роз-

робляються великими робочими групами, творчими колективами під науковим ке-

рівництвом, загальним редагуванням провідних науковців. Парціальні програми 

профільного спрямування, як правило, є авторськими. Унікальність авторських про-

грам полягає в тому, що їхні автори спираються на власні наукові розробки і 

практичний досвід.  

У розробленні програм для дошкільної освіти автори мають орієнтуватися на 

державну політику у галузі освіти, враховувати стратегічний курс розвитку системи 

освіти в цілому, узгоджувати концептуальні засади та змістове наповнення програм з 

пріоритетами загальнолюдських цінностей. Сучасні програми для дошкілля покли-

кані формувати загальну культуру, забезпечувати максимальне використання мож-

ливостей кожного вікового періоду для особистісного зростання дошкільника, а 

також вчасну корекцію вад фізичного чи психічного розвитку, досягнення дошкіль-

ної зрілості, але при цьому не завищувати рівень вимог до освіти наймолодших, не 

переносити у дошкілля пріоритети початкового шкільного навчання. З огляду на це, 

кожну програму слід розробляти на реалізацію вимог Базового компонента 

дошкільної освіти як державного освітнього стандарту.  

За таких умов реалізація програм забезпечує своєчасний, повноцінний і 

цілісний розвиток життєво компетентної особистості дитини та її базових якос-

тей, оптимальні фізичні і психічні навантаження з метою охорони здоров’я та 

покращення фізичного, психічного, соціального благополуччя дитини, її захисту 

від перевтоми та дезадаптації.  

У підґрунтя розроблення програм закладаються як відомі загальнонаукові 

принципи (актуальності, науковості, доступності та відповідності програмового 

матеріалу віковим особливостям розвитку дітей, послідовності, систематичності, 

концентричності та ін.), так і специфічні принципи, дотримання яких відповідає 

сучасним тенденціям розвитку, виховання і навчання дошкільників: 

 відповідності світському і гуманістичному характеру освіти; 

 єдності розвивальних, виховних, навчальних цілей і завдань дошкільної 

освіти; 
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 доцільного поєднання наукової обґрунтованості й можливості практич-

ного застосування; 

 особистісно орієнтованої взаємодії дорослих і дітей; 

 раціонального співвіднесення організованої і самостійної, вільної діяль-

ності у дитячому бутті; 

 врахування провідних видів діяльності дітей; 

 забезпечення індивідуального та диференційованого підходів у освітній 

роботі з дітьми; 

 інтеграції змісту, форм, методів, засобів розвитку, виховання і навчання 

дошкільників та ін.  

 

2. Структура програм 

Укладачі програм мають дотримуватися певної структури цього документа. 

Типова структура програми передбачає такі складові: 

1) пояснювальна записка (вступ). У ній визначаються мета, концептуальні 

засади, специфіка програми, обґрунтовується її структура; роз’яснюються прин-

ципи побудови даної програми та роботи за нею, загальні підходи чи специфіка 

(у регіональних, локальних програмах) організації освітнього процесу з дітьми й 

відстеження його результатів; 

2) зміст програми. Він характеризує: 

 організацію життєдіяльності дітей (орієнтовний розпорядок дня), проекту-

вання можливої організації освітнього процесу з урахуванням вікових, індивідуаль-

них особливостей дітей, соціального замовлення батьків відповідно до особистісно 

орієнтованого підходу, в тому числі орієнтовні тижневі розподіли занять як основної 

форми організованої навчально-пізнавальної діяльності з дітьми різного віку; 

 зміст психолого-педагогічної роботи з основних складових освітнього про-

цесу, в т. ч. зміст корекційної роботи – для дошкільних закладів і груп компенсую-

чого типу (спеціальних і санаторних). Тут виокремлюються розділи за віковою 

періодизацією, у яких подаються стислі вікові характеристики розвитку дітей, важ-

ливі для обґрунтування подальшого програмового змісту, а також розкриваються 

завдання, зміст і форми організації освітнього процесу з кожного змістового компо-

нента чи напряму, блоку програми. У змістовій частині програми можуть зазнача-

тися засоби реалізації програмових завдань, наприклад, переліки ігор, вправ, літе-

ратурних, музичних, художніх творів тощо (їх можна подати у вигляді додатків). 

Матеріали зазначеного блоку змістової частини програми можуть укладатися за 

роками життя дітей на весь рік, по півріччях або поквартально (для зручності 

застосування програми і планування освітньої роботи за нею); 

 очікувані результати засвоєння дітьми програмового матеріалу, показ-

ники життєвої компетентності, що завершують кожний розділ змістової частини 

програми або всю програму.  
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Програми можуть містити й загальну модель моніторингу досягнення діть-

ми очікуваних результатів. Опис загальної моделі моніторингу досягнення дітьми 

очікуваних результатів можна подати у методичних рекомендаціях до програми, 

щоб не перевантажувати програмовий документ інформацією рекомендаційного 

характеру, не ускладнювати сприйняття основного програмового змісту.  

Програма має дати чіткий, лаконічний виклад основних освітніх завдань, 

змісту і результатів освітніх впливів й не переобтяжуватися методичними 

порадами, які укладаються окремо.  

У 2014 / 2015 навчальному році чинними є: 

комплексні освітні програми: 

- "Оберіг", програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох 

років (наук. кер. А. М. Богуш); 

- "Впевнений старт", програма розвитку дітей старшого дошкільного віку 

(авт. кол. О. О. Андрієтті, О. П. Голубович та ін.); 

- "Дитина", програма виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років (наук. 

кер. О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна); 

- "Дитина в дошкільні роки", освітня програма (науковий керівник 

К. Л. Крутій); 

- "Українське дошкілля", програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. 

кол. О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін.); 

- "Соняшник", комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей 

дошкільного віку (авт. Л. В. Калуська); 

- "Я у Світі" (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку 

(наук. кер. О. Л. Кононко); 

- "Стежина", програма для дошкільних навчальних закладів, які працюють 

за вальдорфською педагогікою (авт. А. М. Гончаренко, Н. М. Дятленко);  

парціальні освітні програми: 

- "Про себе треба знати, про себе треба дбати", програма з основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності дітей віком від 3-х до 6-ти років (авт. Л. В. Лохвицька); 

- "Грайлик", програма з організації театралізованої діяльності в дошкільно-

му навчальному закладі (авт. О. М. Березіна, О. З. Гніровська, Т. А. Линник);  

- "Радість творчості", програма художньо-естетичного розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку (авт. Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик); 

- "Граючись вчимося. Англійська мова", програма для дітей старшого 

дошкільного віку, методичні рекомендації (авт. С. Гунько, Л. Гусак, З. Лещенко); 

- Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей 

раннього та дошкільного віку (авт. М. М. Єфименко); 

- Скарбниця моралі. Парціальна програма з морального виховання дітей 

дошкільного віку (авт. Л. В. Лохвицька). 

Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують відповідної реабілітації, 

корекції фізичного або розумового розвитку, має здійснюватися за окремими про-
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грамами й методиками як у дошкільних навчальних закладах і групах спеціаль-

ного типу, так і в умовах інклюзивної освіти у закладах і групах загального 

розвитку (за можливості).  

Це такі програми: 

- програма "Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого до-

шкільного віку із загальним недорозвитком мовлення" (авт. Л. І. Трофименко);  

- комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом "Роз-

квіт" (наук. кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник);  

- програмно-методичний комплекс "Корекційна робота з розвитку мовлен-

ня дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення" 

(авт. Ю. В. Рібцун);  

- програмно-методичний комплекс "Програма розвитку дітей сліпих та зі 

зниженим зором від народження до 6 років" (авт. В. В. Бутенко, Л. С. Вавіна, 

І. М. Гудим).  

 

3. Аналіз програм 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ВІД ПРЕНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ  

ДО 3-Х РОКІВ "ОБЕРІГ"( 2014 Р.) 

(керівник проекту: Б. М. Жебровський; науковий керівник: А. М. Богуш) 

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років "Оберіг" 

розроблена з метою актуалізації питань становлення майбутньої особистості, 

починаючи від зачаття дитини, її народження, подальшого розвитку, виховання і 

навчання у перші три роки життя. Змістове наповнення програми узгоджено із 

чинним нормативно-правовим законодавством та Базовим компонентом дошкіль-

ної освіти. 

У програмі розкриваються особливості розвитку дитини раннього віку, 

включаючи пренатальний і перинатальний періоди розвитку; визначаються 

основні завдання за змістовими розділами, що охоплюють найважливіші 

етапи життєдіяльності малюка певного віку; містяться орієнтовні показники 

розвитку та поради батькам. Крім цього, наприкінці кожного року життя 

представлено інформацію про досягнення психічного розвитку дитини, що 

виявились у цей віковий проміжок.  

Зміст програми включає вступне слово та наступні розділи:  

1. Усвідомлене батьківство: розвиток дитини у пренатальний та перина-

тальний періоди (від запліднення до 10-го дня життя). Поради батькам.  

2. Дитина-немовля (від 10-ти днів до 1-го року): розвиток дитини від 10-ти 

днів до 3-х місяців; розвиток дитини від 3-х до 6-ти місяців; розвиток дитини від 6-ти 

до 9-ти місяців; розвиток дитини від 9-ти місяців до 1-го року.  

Досягнення дитини першого року життя. Організація життєдіяльності дітей 

першого року життя. Поради батькам.  
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3. Дитина раннього віку (від 1-го до 2-х років): 

Фізичний розвиток: вікові особливості; збереження і зміцнення здоров’я; роз-

виток м’язово-рухової діяльності; показники фізичного розвитку; поради батькам.  

Сенсорно-пізнавальний розвиток: вікові особливості; розвиток сенсорики, 

психічних процесів; розвиток предметної діяльності; пізнавальна діяльність у най-

ближчому природному і предметному довкіллі. Показники сенсорно-пізнавально-

го розвитку. Поради батькам.  

Емоційно-соціальний розвиток: вікові особливості; розвиток спілкування з 

дорослими й однолітками. Показники емоційно-соціального розвитку. Поради 

батькам.  

Мовленнєвий розвиток: вікові особливості; розуміння мовлення дорослого; 

розвиток активного мовлення (звукова культура, словник, граматична будова, діа-

логічне мовлення). Показники мовленнєвого розвитку. Поради батькам.  

Художньо-естетичний розвиток: вікові особливості; розвиток образо-

творчих задатків; розвиток музичних задатків; залучення до театралізованої діяль-

ності. Показники художньо-естетичного розвитку. Поради батькам.  

Досягнення дитини другого року життя. Організація життєдіяльності дітей 

другого року життя. Розпорядок дня. Орієнтовний розподіл ігор-занять на тиждень.  

Дитина раннього віку (від 2-х до 3-х років): 

Фізичний розвиток: вікові особливості; збереження і зміцнення здоров’я; роз-

виток м’язово-рухової діяльності. Показники фізичного розвитку. Поради батькам.  

Сенсорно-пізнавальний розвиток: вікові особливості; розвиток сенсорики, 

психічних процесів; розвиток предметної діяльності. Пізнавальна діяльність у 

найближчому природному і предметному довкіллі. Показники сенсорно-пізна-

вального розвитку. Поради батькам.  

Емоційно-соціальний розвиток: вікові особливості; розвиток спілкування з 

дорослими й однолітками. Показники емоційно-соціального розвитку. Поради 

батькам.  

Мовленнєвий розвиток: вікові особливості; розвиток активного мовлення 

(звукова культура, словник, граматична будова, зв’язне мовлення (діалогічне, 

монологічне). Показники мовленнєвого розвитку. Поради батькам.  

Художньо-естетичний розвиток: вікові особливості; розвиток образо-

творчих задатків; розвиток музичних задатків; залучення до театралізованої діяль-

ності. Показники художньо-естетичного розвитку. Поради батькам.  

Досягнення дитини третього року життя. Організація життєдіяльності дітей 

третього року життя. Розпорядок дня. Орієнтовний розподіл ігор-занять на тиждень.  

У додатках дається перелік ігор, специфіка проведення ігор-занять; музич-

ний репертуар; перелік творів художньої літератури.  
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ПРОГРАМА РОЗВИТКУ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

"ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ" 2012 

(для дітей 5-ти річного віку, керівник проекту Жебровський Борис Михай-

лович кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України).  

Дана Програма рекомендована для всіх, хто здійснює освітню діяльність 

дітей старшого дошкільного віку. При цьому, педагоги вільні у прояві творчого 

підходу до вибору методів і прийомів проведення освітньої діяльності.  

Згідно з програмою, на кінець 5-го року життя дитина повинна володіти 

способами перевірки і самоперевірки; самовиражатися через творче досягнення; 

генерувати оригінальні ідеї, самостійно висувати різноманітні гіпотези; конструк-

тивно діяти в невизначених ситуаціях, не губитися в разі дефіциту інформації, 

знаходити оригінальні способи вирішення проблеми; виявляти цікавість до пара-

доксів, володіти розвиненим почуттям гумору, бути схильною до сумнівів; уміти 

дивуватися; мати здатність прогнозувати, випереджати, передбачати; відрізнятися 

багатством уяви, умінням бачити складне в простому, просте – у складному.  

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" 

пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми і 

націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей 6-го року життя за 

основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провід-

ному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі роз-

витку дітей. У грі дитина набуває досвіду широкої соціальної орієнтації з позиції 

її учасника, обживає світ дорослих зсередини, наповнюючи його емоціями і 

значущими для себе ролями і сюжетами. Саме гра, дозволяючи дитині самови-

разитися, самореалізуватися, тим самим сприяє становленню вищого "Я".  

Основний програмовий зміст упорядковано за розділами: "Фізичний розви-

ток", "Пізнавальний розвиток", "Мовленнєвий розвиток", "Художньо-естетичний 

розвиток", "Ігрова діяльність". У кожному розділі окреслюються ключові освітні 

завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорос-

лих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.  

Структура програми: 

Освітні завдання: 

Розвивальні: збагачувати уявлення дитини про природу, рукотворний світ, 

людей, що оточують, та саму себе; вдосконалювати вміння використовувати здобуті 

уявлення для подальшого розширення особистого досвіду; створювати сприятливі 

умови для підвищення самостійності дошкільника, довільності поведінки; вправляти 

в подоланні труднощів, практичному та розумовому експериментуванні; підтри-

мувати намагання дитини адекватно оцінювати свої досягнення в продуктивних 

видах діяльності, в повсякденному житті – власні вчинки та особистісні якості; ство-

рювати умови для вправляння в соціальній компетентності, налагодженні доброзич-

ливих взаємин з людьми різного віку та статі, соціальних ролей; удосконалювати 
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вміння володіти власним тілом, орієнтуватись у власній зовнішності та стані 

здоров’ї, у корисних та шкідливих для дитячого організму чинниках, впливах.  

Виховні: виховувати культуру дитячих бажань, сприяти становленню системи 

елементарних цінностей, позитивного ставлення до природи, предметів, людей, 

самої себе; створювати умови для формування інтересів дошкільника, намірів, 

планів; підтримувати самодіяльність дитини, надавати простір для реалізації пози-

тивних задумів у різних сферах життєдіяльності; виховувати культуру поведінки; 

залучати дитину засобами мистецтва до національної та світової культур; вправляти 

в умінні розмірковувати, висловлювати власні судження, відстоювати особисту 

думку; приділяти увагу становленню основ моральної за змістом та активної за 

формою позиції; виховувати базові якості особистості (самостійність, працелюб-

ність, людяність, розсудливість, справедливість, самовладання, самолюбність, 

спостережливість, відповідальність).  

Навчальні: створювати сприятливі умови для збагачення, розширення, сис-

тематизації знань, уявлень дитини про довкілля та власне "Я" (фізичне, психічне 

та соціальне) та вправляти у їх застосуванні, розкривати перспективи подальшого 

пізнання зовнішнього та внутрішнього світів.  

Формувати навчальні уміння – організаційні (способи самоорганізації), 

загальнопізнавальні (спостерігати, обстежувати, аналізувати, виділяти головне, 

порівнювати, запам’ятовувати, бачити проблему, розмірковувати з приводу неї, 

розв’язувати її, осмислювати матеріал), загальномовленнєві (культуру слухання, 

запитування, висловлювання, обґрунтування, доведення, налагодження спілкуван-

ня), контрольно-оцінні (здійснення найпростіших форм контролю власної діяль-

ності, перевірки зробленого, внесення потрібних корективів, виправлення поми-

лок, вироблення оцінних суджень щодо якісно-кількісних показників зробленого 

та внесених у досягнення зусиль); вправляти у прояві творчого ставлення до 

виконання практичних та розумових завдань.  

Нижче окреслено завдання щодо впровадження основних напрямків діяль-

ності у розвитку дитини старшого дошкільного віку.  

1. Завдання ігрової діяльності: 

Продовжувати створювати умови для вільної самостійної ігрової діяльності 

дітей: 

• пропагувати серед батьків ігри та іграшки, які є педагогічно цінними даному 

віку. Роз’яснювати батькам негативний вплив окремих видів іграшок на психіку і 

розвиток дітей;  

• консультувати батьків з питань придбання, виготовлення ігор та іграшок 

для своїх дітей і використання їх у взаємодії дорослого і дитини в умовах сім’ї;  

• пропагувати досвід батьків з виготовлення іграшок, посібників та облад-

нання власними руками і його використання в процесі ігор;  

• стимулювати і заохочувати прагнення дітей відображати своє ставлення до 

дійсності в грі; 
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• сприяти тому, щоб в ігровій ситуації дитина сприймала педагогів як парт-

нерів по грі, співпереживала почуттям дітей в іграх – вміти побачити кумедне в то-

му, що здається кумедним, сумувати з приводу того, що здається сумним і  т. ін.;  

• допомагати дітям опановувати способами рольової поведінки: встанов-

лювати множинні зв’язки ролей, легко переходити від однієї ролі до іншої і т. ін.; 

• граючи з дитиною, активізувати її уяву і стимулювати творчість шляхом 

включення в один сюжет реальних і вигаданих персонажів;  

• спонукати дітей до ігор-фантазій, у процесі яких вони можуть "діяти" 

лише у мовному плані; 

• сприяти виникненню в грі дружніх, партнерських відносин та ігрових 

об’єднань за інтересами.  

2. Завдання пізнавального розвитку дитини: 

1. Розширювати кругозір за допомогою прилучення до накопиченого людст-

вом досвіду пізнання світу.  

2. Розвивати пізнавальні процеси (сприйняття, пам’ять, увагу, уяву, мислен-

ня) і розумові операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація та 

ін.) відповідно до вікової норми.  

3. Сприяти виявленню і підтримці виборчих інтересів; прояву самостійної 

пізнавальної активності дітей.  

4. Формувати позитивне ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого 

досвіду.  

3. Мовленнєвий розвиток дитини 

Завдання мовленнєвого розвитку: розвиток лексичної сторони мови; 

формування граматичного ладу мови; розвиток і вдосконалення звукової культури 

мовлення; розвиток зв’язного мовлення дітей; розвиток дрібної моторики руки.  

4. Завдання естетичного розвитку дитини: 

• Формування знань у дітей про прекрасне в житті, природі, вчинках лю-

дей. Дати найпростіші уявлення про види мистецтва: графіку, скульптуру, живо-

пис, декоративно-прикладне мистецтво, літературу, музику та їх жанри, засвоїти 

основні естетичні поняття, загальні категорії.  

• Підводити дитину до розуміння важливості морального чинника в мистецт-

ві, який унеможливлює використання таланту в антигуманних помислах, наслідком 

чого є расова, релігійна ворожнеча, жорстокість, агресивність, використання сили, 

нерідко – збройної, у вирішенні складних проблем взаємодії народів, людей.  

• Вчити слухати музику, опановувати навички співу, гри на музичних 

інструментах, ритмічні рухи.  

• Формувати естетичне ставлення, збуджувати у душі дитини емоційний 

відгук на прекрасне, добрі почуття, прагнення до творчої діяльності.  

• Розвивати здатність до емоційного переживання, активного засвоєння ху-

дожнього досвіду, самостійних пошукових дій, художні та творчі здібності. 

Формувати у дітей самостійні творчі дії, прагнення до творчості.  
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• Забезпечити можливості для прилучення дітей до різноманітних видів ху-

дожньої діяльності, що дасть їм змогу розширити діапазон естетичного пізнання 

світу, спробувати свої сили у різних сферах, зосередитися на найпривабливішій і 

найперспективнішій для себе.  

Орієнтири розвитку дитини: Фізичний розвиток. Емоційний розвиток. Со-

ціальний розвиток. Моральний розвиток. Розвиток довільної поведінки. Розвиток 

пізнавальної активності та основ логіки. Розвиток математичних умінь. Мовлен-

нєвий розвиток. Художньо-естетичний розвиток. Екологічний розвиток. Розвиток 

ігрових умінь.  

Загальні ориєнтири щодо компетентності дитини (на кінець 5-го року 

життя): сформовані організаційні вміння та навички; володіє раціональними спосо-

бами організації учбової діяльності; розвинуті загальнопізнавальні вміння: спосте-

рігати, розмірковувати, запам’ятовувати, відтворювати матеріал, вносити в нього 

елементи новизни; володіє загальномовленнєвими вміннями та навичками, куль-

турою слухання й мовлення; наявні контрольно-оцінні вміння, володіє способами 

перевірки та самоперевірки, оцінювання якісно-кількісних характеристик результату 

та вкладених у їх досягнення особистих зусиль через творче досягнення; самовира-

жається, актуалізує свої здібності; генерує оригінальні ідеї, самостійно висуває 

різноманітні гіпотези; намагається відійти від запропонованого шаблона; вирізня-

ється гнучкістю та швидкістю мислення, кмітливістю, дотепністю, розсудливістю; 

конструктивно діє у невизначених ситуаціях, не губиться в разі дефіциту інформації, 

знаходить оригінальні способи розв’язання проблеми; характеризується творчою 

продуктивністю, схильністю реалізувати задумане; підходить до проблеми з різних 

точок зору, легко переключається з одного класу об’єктів на інший; швидко вдається 

до аналогій, порівнянь, протиставлень, асоціативних зв’язків; користується різними 

доказами; виявляє інтерес до парадоксів, має розвинене почуття гумору, схильна до 

сумнівів; вміє дивуватися; здатна прогнозувати, випереджати, передбачати; виріз-

няється багатством уяви, вмінням бачити складне у простому, у складному – просте.  

ДИТИНА В ДОШКІЛЬНІ РОКИ:  

КОМПЛЕКСНА ДОДАТКОВА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

(автор. колектив; наук. керівник К. Л. Крутій, 2011)  

Програма "Дитина в дошкільні роки" – програма нового типу. Програму 

зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на 

збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємо-

зв’язок усіх сторін життя малюка.  

Програмовий зміст включає: пояснювальню записку, відомості про авторів 

програми "Дитина в дошкільні роки", наступні розділи: 

"МАЛЯТОЧКО" (програма для дітей раннього віку) 

Психолого-педагогічна характеристика дітей раннього віку: 

Перший рік життя: Фізичний розвиток. Здоровий малюк. Коґнітивний 

розвиток. Предметний світ. Сенсорний розвиток. Формування чуттєвого досвіду. 
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Розвиток особистості. Соціалізація. Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілку-

вання, розвиток мовлення. Естетичний розвиток. Музика.  

Переддошкільний вік. Психолого-педагогічна характеристика дітей перед-

дошкільного віку.  

Другий рік життя: Фізичний розвиток. Здоровий малюк. Коґнітивний роз-

виток. Предметний світ. Сенсорний розвиток. Формування чуттєвого досвіду. 

Світ природи. Розвиток особистості. Соціалізація. Мовленнєва діяльність, мовлен-

нєве спілкування, розвиток мовлення. Ігрова діяльність. Естетичний розвиток. 

Музика.  

Третій рік життя: Фізичний розвиток. Здоровий малюк. Коґнітивний роз-

виток. Предметний світ. Сенсорний розвиток. Формування чуттєвого досвіду. Конст-

руювання. Світ природи. Розвиток особистості. Соціалізація. Ігрова діяльність. 

Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення. Художньо-мов-

леннєва діяльність. Естетичний розвиток. Світ мистецтва. Образотворча діяльність. 

Музика. Свята та розваги.  

"КРОКИ ДО САМОСТІЙНОСТІ" (програма для дітей молодшого до-

шкільного віку). Психолого-педагогічна характеристика дітей молодшого до-

шкільного віку. Фізичний розвиток. Здоровий малюк. Ґендерна соціалізація. Розви-

ток особистості. Ігрова діяльність. Сюжетно-рольова гра. Театралізована гра. Ігри з 

правилами. Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення. 

Пропедевтичний курс навчання грамоти. Риторика. Художньо-мовленнєва діяль-

ність. Соціалізація. Формування оцінно-контрольних дій. Розвиток духовного 

потенціалу дитини. Розвиток пізнавальної сфери. Введення у світ кількості, логіки, 

простору та часу. Конструювання. Ознайомлення з предметним довкіллям. Еколо-

гічна освіта. Вступ до природознавства. Світ неживої природи. Природа Космосу. 

Жива природа. Елементарні історико-географічні уявлення. Естетичний розвиток. 

Світ мистецтва. Театральне мистецтво. Образотворче мистецтво. Музика. Свята 

та розваги.  

"ПОДОРОЖ У ДОВКІЛЛЯ" (програма для дітей середнього дошкіль-

ного віку). Психолого-педагогічна характеристика дітей середнього дошкільного 

віку. Фізичний розвиток. Здоровий малюк. Ґендерна соціалізація. Розвиток осо-

бистості. Ігрова діяльність. Сюжетно-рольова гра. Театралізована гра. Ігри з пра-

вилами. Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, розвиток мовлення. 

Пропедевтичний курс навчання грамоти. Риторика. Художньо-мовленнєва діяль-

ність. Соціалізація. Формування оцінно-контрольних дій. Розвиток духовного по-

тенціалу дитини. Розвиток пізнавальної сфери. Введення у світ кількості, логіки, 

простору та часу. Конструювання. Ознайомлення з предметним довкіллям. Еколо-

гічна освіта. Вступ до природознавства. Світ неживої природи. Природа Космосу. 

Жива природа. Елементарні історико-географічні уявлення. Естетичний розвиток. 

Світ мистецтва. Театральне мистецтво. Образотворче мистецтво. Музика. Свята 

та розваги.  
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"СТЕЖИНКИ У ВСЕСВІТ" (програма для дітей старшого дошкільного 

віку). Психолого-педагогічна характеристика дітей старшого дошкільного віку: 

Фізичний розвиток. Здоровий малюк. Ґендерна соціалізація. Основи безпеки життє-

діяльності. Розвиток особистості. Ігрова діяльність. Сюжетно-рольова гра. Театралі-

зована гра. Ігри з правилами. Мовленнєва діяльність, мовленнєве спілкування, 

розвиток мовлення. Пропедевтичний курс навчання грамоти. Риторика. Художньо-

мовленнєва діяльність. Підготовка руки дитини до письма. Навчання дітей другої 

мови. Навчання іноземної мови. Соціалізація. Формування оцінно-контрольних дій. 

Розвиток духовного потенціалу дитини. Розвиток пізнавальної сфери. Введення у 

світ кількості, логіки, простору та часу. Конструювання. Економічна освіта. Ком-

п’ютер у дошкільному навчальному закладі. Ознайомлення з предметним довкіллям. 

Екологічна освіта. Вступ до природознавства. Світ неживої природи. Природа 

Космосу. Жива природа. Елементарні історико-географічні уявлення. Естетичний 

розвиток. Світ мистецтва. Театральне мистецтво. Образотворче мистецтво. Музика. 

Свята та розваги.  

Провідні педагогічні принципи, які покладено в основу програми 

"Дитина в дошкільні роки": 

 Принцип природовідповідності. Реалізація цього принципу вимагає правил: 

освітній процес будувати згідно з віковими та індивідуальними особливостями 

дітей; знати "зону актуального" та "зону найближчого" розвитку кожної дитини (за 

Л. Виготським), спиратися на них під час організації будь-якого педагогічного впли-

ву на дошкільника; спрямовувати освітній процес на всебічний розвиток дитини.  

 Принцип гуманізації. Він може розглядатися як принцип соціального за-

хисту підростаючої людини, як принцип "олюднення" взаємовідносин дитини з 

однолітками, дорослими, тобто коли педагогічний процес будується на визнанні 

своєрідності, унікальності, особливої ролі дошкільного дитинства у становленні 

особистості.  

 Принцип цілісності. Це, передусім, упорядкованість, єдність і взаємо-

зв’язок усіх компонентів освітнього процесу.  

 Принцип демократизації передбачає надання всім учасникам педагогіч-

ного процесу означеної свободи для почуття "самості", індивідуальності, самопо-

ваги, відчуття своєї повноцінності, усунення авторитарного стилю виховання.  

 Принцип культуровідповідності передбачає максимальне використання у 

процесі виховання і навчання культури того середовища, в якому росте дитина, це 

органічний зв’язок із історією народу, його мовою, традиціями, з народним 

мистецтвом, ремеслами і промислами, забезпечення духовної єдності поколінь.  

 Комплексно-тематичний принцип побудови освітнього процесу в дошкіль-

ній освіті. У масовій практиці дошкільної освіти використовуються три основні 

принципи побудови освітнього процесу: 1) навчальний; 2) предметно-середовищ-

ний; 3) комплексно-тематичний. За концепцією програми найбільш доцільним є 

комплексно-тематичний принцип. Умовами реалізації комплексно-тематичного 
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принципу є: взаємозв’язок з принципом інтеграції: змісту дошкільної освіти, 

організаційних форм і різних видів дитячої діяльності; теми мають бути соціально 

значущими для сім’ї, суспільства, викликати особистий інтерес дітей.  

 Принцип інтеграції освітніх областей. Інтеграція змісту дошкільної осві-

ти – є стан взаємопроникнення і взаємодії окремих освітніх областей, що 

забезпечує цілісність освітнього процесу.  

 Принцип розвивальної освіти (як альтернатива ЗУНівському). Нагадаємо, 

що навчання і виховання – загальні і необхідні форми психічного розвитку лю-

дини; завдяки їм особистість привласнює цінності матеріальної та духовної 

культури; це здійснюється в процесі власної діяльності; на основі формування 

конкретних видів діяльності в людини виникають і розвиваються певні психічні 

новоутворення. Головне – процеси навчання і виховання не самі по собі безпосе-

редньо розвивають дитину, а лише тоді, коли вони мають діяльні форми (включені 

в діяльність).  

Саме навчання створює зони найближчого розвитку, тобто ті внутрішні 

процеси розвитку, які можливі тільки у сфері взаємин дитини, у першу чергу, з 

дорослим, але продовжуючи внутрішній хід розвитку, через деякий час вони 

стають внутрішнім надбанням самої дитини; навчання не є розвитком, але пра-

вильно організоване воно веде за собою розвиток, викликає до життя низку таких 

процесів, що поза навчанням узагалі були б неможливими.  

Л. Виготський наголошував не на навчанні взагалі, а на правильно 

організованому навчанні.  

Види діяльності, які можна вважати прийнятними формами практики для 

дитини дошкільного віку: ігрова, комунікативна, рухова, продуктивна, пізнавально-

дослідницька, музично-художня, трудова, читання (сприйняття) художньої літера-

тури.  

Усі зазначені принципи тісно пов’язані між собою, проте кожний із них має 

свою зону найбільш повної реалізації.  

Зміст Програми розподілено за двома частинами – інваріантною та 

варіативною.  

Обсяг навантаження в інваріантній та варіативній частинах визна-

чається: спеціально організованою діяльністю дітей; спільною доросло-дитячою 

діяльністю дитини; вільною самостійною діяльністю дитини; вибір дитиною меж і 

моделі взаємодії з однолітками, дорослим, довкіллям.  

В основу програми покладено концепцію психологічного віку як етапу, стадії 

дитячого розвитку, що характеризується своєю структурою й динамікою. Отже, 

кожен психологічний вік охоплює: 

 якісно особливі, специфічні відносини між дитиною та дорослим ("Ство-

рення фонду "Хочу"), тобто залучення дитини до системи вироблених людством 

цінностей, організація умов для її духовного зростання, формування основ 

ціннісного ставлення до дійсності; 
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  визначену ієрархію видів діяльності та провідні їхні типи ("Створення 

фонду "Можу"), тобто засвоєння дитиною знань, оволодіння вміннями й навич-

ками, формування культури пізнання, здатність самостійного практичного 

використання набутого в житті.  

Ґрунтом навчальної діяльності дошкільника є: 

 формування здатності діяти за зразком; 

 формування мотивації навчальної діяльності; 

 формування вміння оцінювати свою роботу й роботу інших дітей; 

 формування вміння слухати й виконувати інструкцію; 

 формування самоконтролю і контролю; 

 навчання працювати в колективі.  

 

ПРОГРАМА ВИХОВАННЯ І НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

ВІД 2-х ДО 7-ми РОКІВ "ДИТИНА" ( 3-тє видання) 

(наукові керівники: доктор філософських наук В. О. Огнев’юк;  

канд. пед. наук К. І. Волинець, 2012 р.) 

Програма виховання і навчання дітей від 2-х до 7-ми років "Дитина" доо-

працьована у відповідності до вимог сучасності. У змісті викладено інформацію 

оптимального обсягу та відповідну віковим можливостям дітей дошкільного віку, 

враховані сучасні тенденції розвитку дошкільної освіти. З урахуванням введення 

дошкільної освіти як обов’язкової, нагальною стає проблема підготовки дітей до 

навчання у початкових класах. У зв’язку з цим суттєво доопрацьовано розділ 

"Наші старші діти", де розміщено диференційований зміст навчально-виховної 

роботи для дітей 6-го та 7-го року життя, що дає змогу вихователям варіювати 

зміст навчально-виховної роботи з урахуванням вікових особливостей 6-річних 

або 7-го – річних дітей, які відвідують ці групи.  

Зміст цього розділу програми "Дитина" повністю узгоджений із програмами 

початкової школи та забезпечує взаємозв’язок змісту дошкільної та початкової 

освіти. Також у програмі "Дитина" посилено спрямованість на розвиток індивіду-

альності дитини дошкільного віку, що відповідає сучасним тенденціям освіти 

взагалі та дошкільної освіти зокрема. Це відображено у вступі, принципах роботи 

за програмою, завданнях, змісті усіх розділів, показниках успішного розвитку 

дітей, що націлюють вихователя на формування цінностей, почуттів, урахування 

індивідуальних відмінностей дитини, розвиток її самоповаги, самооцінки, осо-

бистісних властивостей, тощо. Також це відображено у спеціально присвяченому 

цьому питанню підрозділі "Зростає особистість", де виокремлено базові осо-

бистісні властивості та окреслено основні чинники та засоби їх розвитку. Посилено 

принцип індивідуального підходу до виховання і навчання дітей дошкільного віку, 

що більш детально розкривається у методичних рекомендаціях до програми.  

У вступі та змісті основних підрозділів (перш за все у розділі "Гра – джерело 

радості, мудрості і добра") закладено основи компетентнісного підходу, показано, 
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яким чином ігрова діяльність як провідна має впливати на розвиток ключових 

компетенцій дитини. Крім цього, у "Показниках успішного розвитку дитини", що 

визначені до кожного з підрозділів, визначено, за якими ознаками вихователь може 

встановити результативність своєї роботи з дітьми. Програма забезпечує здійснення 

інтегрованого підходу до навчально-виховної роботи з дітьми, оскільки у сфор-

мульованих завданнях, показниках успішного розвитку та інших рубриках показано, 

як саме через зміст певного розділу відбувається оптимізація різних форм активності 

дітей. Завдання роботи з дітьми з кожного розділу доповнено з урахуванням різних 

форм активності дітей – фізичної, пізнавальної, творчої, соціальної, мовленнєвої 

тощо.  

У новому розділі "Діти раннього віку" розкрито зміст роботи з дітьми від 

2-х до 3-х років у такій же логічній послідовності окремих підрозділів, що і за ін-

шими віковими групами. Зміст інформації, представленої у даному розділі, ґрун-

товно розкриває зміст виховання та навчання дітей вказаного віку, що забезпечу-

ватиме цілісний гармонійний розвиток дітей третього року життя з урахуванням 

фізичної, комунікативно-мовленнєвої, пізнавальної, сенсорної, художньо-естетич-

ної, математичної та інших сфер розвитку. На початку даного розділу окреслено 

основні характеристики психофізичного розвитку дітей третього року життя, сфор-

мульовані основні завдання виховної роботи. В розділі "Організація життє-

діяльності дітей" даються рекомендації щодо орієнтовного режиму дня дітей в 

осінньо-зимовий та весняно-літній періоди як у дитячому садку, так і вдома. 

Визначено показники, за якими можна встановити успішність роботи вихователів.  

Відповідно до державних стандартів підготовки вихователів у програмі 

"Дитина" виокремлено розділ "Дитина у довкіллі", де для кожної вікової групи 

представлено доопрацьований зміст ознайомлення дітей із соціальним та предмет-

ним довкіллям, що становить змістову основу і компетентність мовленнєвого 

розвитку дітей (знання конкретних життєвих фактів, уявлення про навколишню 

дійсність стимулюють мовленнєву діяльність, збагачують мовлення) та виступає 

джерелом збагачення ігрової діяльності дошкільників. За тематичним принципом 

висвітлено пізнавальні (система знань про суспільство, Батьківщину, її державні 

символи, звичаї та традиції українського народу; практичні уміння діяти у предмет-

ному довкіллі), розвивальні (розвиток наукового світогляду, прагнення до активного 

пізнання предметного та соціального довкілля, особистісної культури в довкіллі, 

усвідомлення власного "Я", місця серед інших людей) та виховні завдання 

(виховання поміркованого і дбайливого ставлення до соціального і предметного 

довкілля та ін.). Крім цього, доопрацьовані матеріали до всіх інших вікових груп 

майже за усіма підрозділами та рубриками, що виділені у програмі. Основний зміст 

доопрацювань – додана інформація сучасного характеру (оновлена тематика ігор, 

занять з дітьми, літературних творів, посилені теми "Совість", "Права дитини", 

"Батьківщина", "Сім’я", "Космос", "Київ-столиця України" та інші. У кожному 

розділі підсилено змістові лінії, які спрямовані на розвиток у дитини базових 
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особистісних якостей, самооцінки, самоповаги й самосвідомості, розуміння прав та 

обов’язків, екологічної та валеологічної освіченості, творчості, становлення цінніс-

ного ставлення до оточуючого середовища, людей, самого себе, діяльності.  

Створено розділ "Художня література", який з’явився на місці суттєво 

доопрацьованої рубрики "У нас в гостях книжка". В даному розділі збережено зав-

дання ознайомлення дітей з книгою та значно поглиблено зміст роботи з художньої 

літератури за рахунок формування різних видів компетенцій: когнітивно-мовлен-

нєвої (знання про письменників, їх твори в межах програми; уміння відтворювати 

знайомий художній твір, читати напам’ять вірші, пригадувати назву твору тощо), 

поетично-емоційної (здатність виразно читати знайомі поетичні твори, здійснювати 

їх елементарний художній аналіз), оцінювально-етичної (уміння свідомо аналізу-

вати вчинки персонажів, висловлювати власні судження), театрально-ігрової (ро-

зігрування змісту знайомих художніх творів). Вказані доопрацювання спрямовані 

не лише на оновлення змісту, але і на вилучення інформації застарілої, що не ви-

правдала себе, не відповідає віковим можливостям сучасних дітей та умовам 

роботи ДНЗ.  

Матеріали програми розподілено у відповідності до кожного року життя 

дошкільника, що відповідає сучасним реаліям дошкільної освіти, вкрай важливо 

та зручно для вихователів, сприяє підвищенню якості їх роботи. Матеріал програ-

ми структуровано у відповідності до навчальних планів ВНЗ та сучасних галузей 

наук – дитячої психології, дошкільної педагогіки, окремих методик, що полегшує 

її тлумачення викладачами відповідних кафедр та роботу за нею вихователями 

ДНЗ, а також забезпечує наступність та логічну узгодженість із навчальними 

дисциплінами початкової школи.  

Загальна структура Програми передбачає інтегроване забезпечення діяльності 

педагогічного персоналу через практичне висвітлення програмового змісту роботи в 

таких аспектах: принципи роботи, співпраця з родиною, зростання особистості, зав-

дання та зміст навчально-виховної роботи, показники успішного розвитку дитини, 

умови успішної педагогічної роботи, вимоги до розвивального предметного середо-

вища, завдання і зміст роботи музичного керівника, рекомендована література.  

Починається Програма з "Пояснювальної записки" та розділів: "Зростає осо-

бистість", у якому подано загальну характеристику дошкільного віку, та "Сім’я і 

дитячий садок", де йдеться про єдність сімейного та громадського виховання.  

Програмовий зміст освітньо-виховної роботи з дітьми представлено за рока-

ми життя дитини дошкільного віку (від двох до семи років) у такій послідовності: 

"Діти раннього віку", "Наші малята", "Дослідники, чомусики", "Наші старші 

діти". Наприклад, у розділі "Діти раннього віку" розкрито змістові та організаційні 

особливості навчання й виховання дітей від двох до трьох років. Завдання і зміст 

освітньої роботи з дітьми третього року життя, так само як і для інших груп, викла-

дено за підрозділами. Це створює умови для забезпечення послідовності викладу 

матеріалу, його систематичності та цілісності, розвитку інтересів та індивідуальних 
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нахилів дітей до різних видів діяльності. На початку розділу окреслено основні ха-

рактеристики психофізичного розвитку дітей третього року життя, сформульовані 

основні завдання виховної роботи.  

 

"УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ", ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

(авт. Кол. О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін.); 

Мета даної програми – розширити змістовий компонент освітньої роботи з 

дітьми, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості Західного 

регіону. Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, 

комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. "Українське дошкілля" 

визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років. Розгляд 

кожного вікового періоду розпочинається розділом "Психологічна характерис-

тика дитини", в якому подано вікові характеристики розвитку. Це дає змогу 

вихователеві орієнтуватися на психологічні особливості розвитку дитини.  

Напрямки роботи з дітьми: фізичний, соціально-моральний, пізнавальний, 

мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний та емоційно-ціннісний розвиток.  

Кожний підрозділ закінчується показниками компетентності для визначення 

рівня розвитку дитини в кінці навчального року. Є показники компетентності ви-

пускника ДНЗ. У Програму введено напрямки роботи "Основи правової культу-

ри", "Духовне виховання", "Основи економічної культури". Рівень розвитку 

зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активності особистості, а 

формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо 

розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи 

"Мовленнєвий етикет".  

У програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку 

дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з 

п’ятирічного віку. Однією із складових мовленнєвого розвитку є завдання з під-

готовки дітей до навчання елементів граматики та підготовки руки до письма. 

Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання 

і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів 

художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів 

уведені твори Західного регіону (І. Франко, О. Пчілка, М. Хоросницька, І. Калинець, 

М. Людкевич, П. Радковець, І. Радковець, Марійка Підгірянка та ін.).  

Ігрова діяльність виокремлена окремо, адже вона є провідним видом діяль-

ності дитини дошкільного віку. Психолого-педагогічна наука й практика ствер-

джують, що в дитини, яка не "прожила" повноцінно всі етапи розвитку власної 

ігрової діяльності – від маніпулятивних ігрових дій до ігор з правилами, значно 

затримується формування відповідної мотивації учіння.  

В програмі "Українське дошкілля" розширено і систематизовано завдання з 

розвитку трудових умінь за напрямком роботи "Трудова діяльність". Програма 
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"Українське дошкілля" орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, 

традиції українського народу. Такий аспект роботи введений для пізнавального 

розвитку, збагачення знань дітей про Західний регіон, історичні пам’ятки, форму-

вання стійкого інтересу до народознавчого матеріалу свого регіону, бажання 

пізнати його ближче. Свої завдання дошкільний навчальний заклад реалізує у 

тісній співпраці з сім’єю: активне залучення батьків до освітнього процесу, 

консультування з питань психолого-педагогічної підготовки до виховання дітей. 

Розділ "Співпраця з сім’єю" передбачає напрям спільної діяльності педагога і 

батьків із забезпечення повноцінного розвитку особистості дитини.  

Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" син-

тезує історичні надбання, нові досягнення теорії та практики дошкільної освіти, 

актуальні суспільні вимоги до неї, забезпечуючи гармонійний розвиток дитини. 

Вона відображає запити практиків, орієнтує на системність щодо гуманістично 

спрямованої активної роботи з формування життєвої компетентності дошкіль-

ника. З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, 

особливо дітей п’ятирічного віку, Програму можна використовувати також для 

роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом 

перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах 

розвитку.  

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

"Я У СВІТІ" (НОВА РЕДАКЦІЯ), 

(наук. кер. О. Л. Кононко, 2014 р.) 

 "Я у Світі" (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку 

повністю відповідає структурі Базового компонента дошкільної освіти.  

У Програмі відображено вимоги до оновленого змісту освіти дитини від 

народження до шести (семи) років життя, а саме до її розвиненості, вихованості й 

навченості впродовж дошкільного дитинства.  

Символічним є те, що назва Програми починається займенником "Я", що 

наголошує на винятковій ролі власної активності дитини в особистісному 

становленні й водночас на важливості гармонії індивідуального та колективного. 

Назвою Програми актуалізовано необхідність виховання свідомої особистості, 

формування в дошкільників елементарних форм відповідального самовизначен-

ня, розвиток у них почуття власної гідності, що ґрунтується на самоповазі й 

визнанні значущими людьми їхніх чеснот. Програма пропонує збалансувати інди-

відуальні та соціальні інтереси зростаючої особистості, налаштувати її на дієве й 

гармонійне поєднання "Я" і "Світу". У Програмі наголошено: основне призначення 

дорослого – допомогти дошкільнику жити власними силами, у злагоді з довкіллям 

та згоді із собою як активним суб’єктом життєдіяльності.  

Ключовим поняттям Програми є поняття "здоров’я" як сплав тілесних, 

душевних, соціально-моральних складників, що засвідчує стан організму, психіки 
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та свідомості дитини, міру її благополуччя, ступінь урівноваженості з навко-

лишнім середовищем, відчуття захищеності й комфорту.  

Базовим поняттям, покладеним в основу концепції Програми, є і поняття 

"індивідуальність", яке характеризує особистість з боку її неповторності, 

винятковості, несхожості на інших, оригінальності.  

Програма створює простір для творчого використання різних педагогічних 

технологій, прояву гнучкості у підході до кожної дитини.  

У Програмі вміщено оновлений зміст дошкільної освіти, який передбачає 

гармонійний та різнобічний розвиток дитини, формування її особистості, ство-

рення в умовах дошкільного закладу розвивального життєвого простору, сприят-

ливого для: 

 закладання основ компетентності дитини (формування цілісної картини 

світу як життєвого орієнтира, розширення та поглиблення досвіду, завдяки якому 

дитина розв’язує проблеми, виявляє гнучкість, діє адекватно та ефективно, 

приймає свідомі рішення, задовольняє свої соціальні та індивідуальні потреби, 

проявляє базові якості особистості, досягає успіху в різних видах діяльності); 

 формування готовності дитини до майбутнього шкільного життя; 

 забезпечення балансу фондів "можу" і "хочу" – спрямування зусиль на 

узгодженість життєво необхідних знань, умінь, здібностей дитини з її особистими 

потребами, інтересами, бажаннями, прагненнями, планами; 

 розвитку зачатків активної за формою та моральної за змістом життєвої 

позиції як системи ціннісних ставлень до природи, культури, людей, власного Я; 

 плекання зачатків креативності, формування у дитини творчих здібнос-

тей, уміння варіювати, діяти в уявному плані, уникати шаблонів, самостійно вису-

вати елементарні гіпотези, генерувати оригінальні ідеї, неординарно розв’язувати 

проблеми, проявляти самобутність та раціоналізаторство.  

Матеріали Програми структуровано відповідно до психологічного віку як 

інтегрованої характеристики специфічних для кожного етапу стосунків дитини з 

дорослими, ієрархії видів діяльності, новоутворень свідомості та особистості.  

Ця Програма є програмою розвитку. Вона реалізує ідею дитиноцентризму, 

орієнтує педагога на визнання пріоритету розвитку дошкільника як особистості, 

зокрема його Я-концепції, емоційної сфери, потреб і мотивів, довільної поведінки.  

У Програмі наголошено на важливості надання дошкільнику цілісної 

системи життєво необхідних знань, умінь і навичок (розвиток фонду "можу"), а 

також формування потребово-мотиваційної сфери (розвитку фонду "хочу"). Якщо 

першим педагогічна практика опікується традиційно, то окультуренням бажань 

дитини вона ще має оволодіти. Збалансувати навчально-виховні впливи дорослого 

та індивідуальний досвід, систему цінностей, інтересів, прагнень дошкільника 

означає гармонізувати процес його входження в широкий світ.  

Програма проголошує пріоритет принципу активності, відповідно до якого 

дошкільника визнають активним суб’єктом життєдіяльності зі своїм індиві-
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дуальним досвідом та особливим сприйманням світу. Матеріали Програми ґрун-

туються на принципі природовідповідності, який має стати одним з основних у 

організації життєдіяльності дошкільника. Вони акцентують увагу педагогів на 

необхідності забезпечити ритмічність у зміні форм, етапів, інтенсивності буття 

дошкільника.  

Провідною ідеєю Програми є оптимальне використання дорослими можли-

востей кожного віку дитини для її повноцінного розвитку. Запропоновано змістити 

акценти з підготовки дитини до майбутнього шкільного життя на забезпечення її 

змістовного сьогодення. Це положення відрізняється від ідеї форсованого, раннього 

навчання, штучного пришвидшення процесу дорослішання дитини, небезпечного 

для її здоров’я.  

У Програмі наголошено на самоцінності дошкільного дитинства, визнано його 

особливу роль у становленні особистості та відмінність від періоду шкільного життя. 

Дошкільний навчальний заклад кваліфіковано як інститут соціалізації, а не школа 

для маленьких. Його основне призначення – навчати дитину основ науки життя, а не 

формувати знання з окремих навчальних предметів. Заняття як наближена до шкіль-

ного уроку форма організації діяльності дітей набуває значення лише в останній рік-

два перед вступом дитини до школи. Програма наголошує: збереження дитячої 

субкультури – важливе завдання сучасного дошкільного навчального закладу. Тож 

оптимальні педагогічні умови організації життєдіяльності дошкільника перед-

бачають широке розгортання й збагачення змісту специфічних дитячих форм 

діяльності – ігрової, практичної, образотворчої, комунікативної.  

Програма проголошує важливість реалізації педагогом індивідуального під-

ходу до розвитку, виховання й навчання дошкільників та орієнтує на обов’язкове 

врахування в освітньому процесі індивідуальної історії життя кожної конкрет-

ної дитини (її біографії, умов життя родини, кількості в ній дітей, освітнього рівня 

батьків, їхньої етнічної належності, віросповідання, матеріального статку) та 

особливостей взаємин членів родини.  

Програма складається з двох частин: 

 Частина І – від народження до трьох років.  

 Частина ІІ – від трьох до шести (семи) років.  

Матеріали Програми викладено за сімома освітніми лініями: "Особистість 

дитини", "Дитина в соціумі", "Дитина у природному довкіллі", "Дитина у 

світі культури", "Діяльність дитини", "Дитина в сенсорно-пізнавальному 

просторі", "Мовлення дитини". Матеріали кожної освітньої лінії структуровано 

за рамкою-схемою, що містить такі елементи за кожною освітньою лінією: 

 вікові можливості (для кожного року життя); 

 основні освітні завдання (чітко окреслені розвивальні, навчальні та 

виховні завдання); 

 організація життєдіяльності; 

 показники компетентності дитини на кінець кожного вікового періоду.  

http://pedrada.com.ua/mcfr-osvita/our_publications/programa_rozvitku_ditini_doshkilnogo_viku_ja_u_sviti_nova_redaktsija_chastina_II/
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Структура Програми частини І.  

Матеріали освітньої лінії "Особистість дитини" згруповано у два змістові 

блоки: "Фізичний розвиток" та "Розвиток особистості", кожний з яких має 

свою рубрикацію.  

Змістовий блок "Фізичний розвиток" містить такі складники: "Здоров’я та 

фізичний розвиток", "Рухова активність", "Гігієнічні навички", "Безпека організму 

та рухової активності". Для третього року життя передбачено додатковий склад-

ник "Статева належність".  

Змістовий блок "Розвиток особистості" представлено такими складниками: 

"Уявлення про себе" (для віку немовляти) та "Уявлення про себе та самоставлення 

(для раннього віку); "Емоційний досвід", "Потреби" (для віку немовляти) та 

"Спрямованість особистості" (для раннього віку); "Довільні дії" (для віку немовляти) 

та "Довільна поведінка" (для раннього віку); "Почуття безпеки" (для першого 

півріччя першого року життя), "Початки безпеки життєдіяльності" (для другого 

півріччя першого року життя) та "Безпека життєдіяльності" (для раннього віку).  

Закладені в освітній лінії "Дитина в соціумі" основи соціальної компетент-

ності дитини засвідчуються комплексом знань, умінь та базових якостей за та-

кими змістовими блоками: "Сім’я, родина", "Інші люди", "Дитяче товарист-

во", "Об’єднання людей".  

Матеріали освітньої лінії "Дитина в природному довкіллі" згруповано в 

такі змістові блоки: "Рослинний світ", "Тваринний світ", "Явища природи", "При-

родні об’єкти".  

Змістовими блоками освітньої лінії "Дитина у світі культури" є "Пред-

метний світ" та "Світ мистецтва".  

Змістовий блок "Предметний світ" містить такі складники: "Предмети побуту 

і вжитку", "Предметний світ за межами житла", "Предметно-практична діяльність".  

Змістовий блок "Світ мистецтва" містить складники: "Світ образотворчо-

го мистецтва", "Світ музичного мистецтва", "Світ театрального мистецтва", "Світ 

літературного мистецтва", які тематично структуровані за змістом:  

 

Таблиця 1.1 

Світ образотворчого 

мистецтва 

Художньо-естетичний розвиток. Образотворча діяльність. 

Художньо-естетичне самовираження  

Світ музичного 

мистецтва 

Шуми і звуки довкілля. Музичні звуки. Музична діяльність  

Світ театрального 

мистецтва 

Ознайомлення з творами мистецтва. Художньо-практична 

діяльність. Елементи самодіяльності (для віку немовляти) 

Елементи дитячої творчості (для раннього віку) 

Світ літературного 

мистецтва 

Ознайомлення з творами мистецтва. Художньо-практична 

діяльність. Елементи самодіяльності (для віку немовляти). 

Елементи дитячої творчості (для раннього віку)  
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Матеріали освітньої лінії "Діяльність дитини" для віку немовляти згру-

повано у два змістові блоки: "Особистісне спілкування" та "Предметно-маніпу-

лятивна діяльність". Для дітей раннього віку матеріали подано без розподілу на 

змістові блоки, зважаючи на перевагу одного виду діяльності – предметної.  

Матеріали освітньої лінії "Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі" 

згруповано в такі змістові блоки: "Пізнавальний інтерес"; "Сенсорно-перцептив-

ний досвід"; "Передумови логіко-математичного розвитку" (для віку немовляти) 

та "Логіко-математичний розвиток" (для раннього віку); "Початки цілісної кар-

тини світу" (для віку немовляти) та "Цілісна картина світу" (для раннього віку).  

Змістовими блоками освітньої лінії "Мовлення дитини" є такі: "Фонема-

тичний слух, звуковимова" (для віку немовляти) та "Фонематичний слух, звукови-

мова, літературне мовлення" (для раннього віку); "Словниковий запас" (для дру-

гого півріччя першого року життя та раннього віку); "Комунікативне мовлення". 

Для раннього віку передбачено додаткові змістові блоки "Граматичні вміння" та 

"Інтерес до книжки".  

Додатки до Програми Ч. I. "Від народження до трьох років" містять орієн-

товний розпорядок дня для дітей раннього віку, орієнтовний розподіл занять на 

тиждень, забезпечення рухової активності дітей раннього віку, орієнтовний 

перелік літературних творів, орієнтовний музичний репертуар, словниковий 

матеріал до освітньої лінії "Мовлення дитини".  

Структура Програми частини ІI. (інваріантна складова) 

Матеріали освітньої лінії "Особистість дитини" згруповано у два змістові 

блоки: "Фізичний розвиток" та "Розвиток особистості", кожний з яких має свою руб-

рикацію. Змістовий блок "Фізичний розвиток" містить такі складники: "Здоров’я та 

фізичний розвиток", "Рухова активність", "Гігієнічні та загартовувальні процедури", 

"Безпека організму та рухової активності", "Статева ідентифікація та диференціація".  

Змістовий блок "Розвиток особистості" представлено такими складниками: 

"Уявлення про себе та самоставлення", "Емоційний досвід", "Спрямованість 

особистості", "Довільна поведінка", "Безпека життєдіяльності".  

Закладені в освітній лінії "Дитина в соціумі" основи соціальної компе-

тентності дитини засвідчуються комплексом знань, умінь та базових якостей за 

такими змістовими блоками: "Сім’я, родина", "Інші люди", "Дитяче товариство", 

"Об’єднання людей".  

Матеріали освітньої лінії "Дитина у природному довкіллі" згруповано у зміс-

тові блоки "Рослинний світ", "Тваринний світ", "Явища природи", "Природні об’єкти", 

які є і в частині І Програми. Крім того, цю освітню лінію частини II Програми до-

повнено змістовими блоками "Планета Земля", "Життєдіяльність людини", "Всесвіт".  

Змістовими блоками освітньої лінії "Дитина у світі культури" є "Предмет-

ний світ" та "Світ мистецтва". Змістовий блок "Предметний світ" окрім складни-

ків "Предмети побуту і вжитку", "Предметний світ за межами житла", "Предметно-

практична діяльність", які є в частині І Програми, містить складник "Економічна 
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освіченість". Змістовий блок "Світ мистецтва" містить складники: "Світ образо-

творчого мистецтва", "Світ музичного мистецтва", "Світ театрального мистецтва", 

"Світ літературного мистецтва", які тематично структуровані за змістом:  

 

Таблиця 1.2  

Світ образотворчого 

мистецтва 

Художньо-естетичний розвиток. Образотворча діяльність. 

Художньо-естетичне самовираження 

Світ музичного 

мистецтва 

Шуми і звуки довкілля. Музичні звуки. Музична діяльність 

Світ театрального 

мистецтва 

Ознайомлення з творами мистецтва. Художньо-практична 

діяльність. Елементи дитячої творчості (для дітей четвертого-

п’ятого років життя). 

Дитяча творчість (для дітей шостого-сьомого років життя) 

Світ літературного 

мистецтва 

Ознайомлення з творами мистецтва. Художньо-практична 

діяльність. Елементи дитячої творчості (для дітей четвертого–

п’ятого років життя). 

Дитяча творчість (для дітей шостого–сьомого років життя) 

 

Матеріали освітньої лінії "Діяльність дитини" для молодшого дошкільного 

віку подано одним змістовим блоком – "Ігрова діяльність як провідна", для старшого 

дошкільного віку – цим та двома іншими: "Елементи учбової діяльності" та "Трудова 

діяльність".  

Змістовий блок "Ігрова діяльність як провідна" (для старшого дошкільного 

віку) містить такі складники: "Ігровий сюжет", "Ігрові ролі та дії", "Ігрові правила", 

"Ігрове використання предметів", "Спілкування з партнерами". Змістовий блок "Еле-

менти учбової діяльності" представлено такими складниками, як "Цілепокладання, 

мотивація", "Розв’язання учбової задачі", "Контрольно-оціночні дії", а у змістовому 

блоці "Трудова діяльність" є такі: "Цілепокладання, мотивація", "Трудові дії", 

"Спільна праця", "Самоконтроль та самооцінка".  

Матеріали освітньої лінії "Дитина у сенсорно-пізнавальному просторі" 

згруповано у змістові блоки: "Пізнавальний інтерес", "Сенсорно-перцептивний 

досвід", "Логіко-математичний розвиток", "Цілісна картина світу".  

Змістовими блоками освітньої лінії "Мовлення дитини" є такі: "Фонематич-

ний слух, звуковимова, літературне мовлення", "Словниковий запас", "Граматичні 

уміння", "Зв’язне мовлення, комунікативні вміння", "Елементи грамоти", "Інтерес до 

книжки".  

Частина II Програми містить ще й варіативну складову змісту дошкільної 

освіти, представлену освітніми лініями: "Комп’ютерна грамота", "Іноземна мова" 

(англійська), "Хореографія", "Шахи".  

Освітня лінія "Комп’ютерна грамота" розроблена для старшого до-

шкільного віку і містить такі змістові блоки: "Інтерес до комп’ютера", "Ігрові дії", 

"Розвиток особистості".  
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Матеріали освітньої лінії "Іноземна мова" (англійська) структуровано за 

такими змістовими блоками: "Мовленнєва компетентність", "Мовна компетент-

ність", "Соціокультурна компетентність".  

Змістовими блоками освітньої лінії "Хореографія" є такі: "Уявлення про 

хореографічне мистецтво", "Танцювальний досвід", "Естетична та творча актив-

ність", "М’язово-рухова діяльність".  

Освітню лінію "Шахи" розроблено для дітей старшого дошкільного віку. У 

її межах виділено такі змістові блоки: "Інтерес до гри", "Ігрові дії", "Розв’язання 

проблем та досягнення успіху", "Взаємодія з партнером".  

Додатки включають такі підрозділи: готовність дитини до школи, орієнтов-

ний розпорядок дня для дітей дошкільного віку, орієнтовний розподіл занять на 

тиждень, забезпечення рухової активності, орієнтовний перелік творів образотвор-

чого мистецтва та тематика занять, орієнтовний музичний репертуар, орієнтовний 

перелік фольклорних та літературних творів, словниковий матеріал до освітньої 

лінії "Мовлення дитини", орієнтовний перелік занять для дітей старшого 

дошкільного віку до освітньої лінії "Хореографія".  

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ, НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

"СОНЯШНИК" (авт. Л. В. Калуська, 2014 р.) 

Комплексна програма враховує вироблення оптимального варіанта реалі-

зації змісту Базового компонента дошкільної освіти, якісно нових підходів до роз-

витку, навчання та виховання дітей раннього віку, що ґрунтуються на інтеграції 

наукової та народної педагогіки, педагогічної спадщини видатних вітчизняних та 

зарубіжних учених із сучасними теоріями та державними вимогами і стандартами, 

спрямованими на всебічний розвиток дітей раннього віку.  

Метою комплексної програми "Соняшник" є виховання серця, душі, тіла і 

розуму дитини з перших днів життя.  

Головне завдання програми – закласти основи здоров’я, забезпечити фізич-

ний, духовний, моральний, естетичний, емоційний та інтелектуальний розвиток 

дитини раннього віку.  

Нормативно-правовою основою програми є державні документи: Закони 

України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", Базовий компонент дошкільної 

освіти (нова редакція), Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної 

освіти на період до 2017 року, затверджена Постановою Кабінету Міністрів від 

13.04.2011 року № 629.  

Теоретико-методологічною базою програми є наукові дослідження в галузі 

особистісно орієнтованої педагогіки (І. Бех, І. Єрмаков, О. Пометун, О. Савченко), 

теорії і методики дошкільного виховання (Л. Артемова, А. Богуш, Е. Вільчковський, 

Н. Гавриш, Н. Денисенко, О. Кононко, К. Крутій, Т. Піроженко, Т. Поніманська, 

С. Якиманська та ін.) та української етнопедагогіки (С. Русова, В. Сухомлинський, 

М. Стельмахович).  
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Структура програми 

Програма "Соняшник" складається із трьох цільових підпрограм: "Немовлят-

ко" (перший рік життя), "Малятко" (другий рік життя), "Мовленятко" (третій рік 

життя), кожна з яких включає антропометричні дані, вікові особливості розвитку, 

напрями розвитку та діяльності (розвиток особистості, соціальний розвиток, емоцій-

ний розвиток, моторика та фізичний розвиток, сенсорний розвиток та особливості 

сприймання, мовленнєво-комунікативний розвиток, розвиток психічних процесів, ду-

ховно-моральний розвиток, художньо-естетичний розвиток, розвиток ігрових умінь та 

навичок, навчальна діяльність, передумови трудової діяльності), їх показники.  

Зважаючи на стрімкий розвиток дітей першого року життя, помісячно 

подано основні позиції, що стосуються особливостей та напрямів розвитку, а 

також характеристика їх рефлекторної діяльності.  

Це дає змогу батькам і педагогам, використовуючи дані таблиці, орієнтува-

тися на вікові можливості дитини раннього віку, ефективніше здійснювати інди-

відуальний підхід, визначаючи та добираючи диференційовані завдання для неї.  

Підпрограми містять такі розділи:  

Розділ І. Розвиток і виховання тіла (гігієна, розпорядок дня, харчування, 

рухова діяльність, профілактичні заходи, безпечна поведінка, емоційне здоров’я).  

Розділ ІІ. Розвиток і виховання душі та серця (люби ближнього свого як са-

мого себе, шануй батька і матір, і буде тобі добре на землі; патріотичне, соціаль-

не, моральне, естетичне, трудове; для третього року додається ще екологічне, 

економічне та статеве виховання).  

Розділ ІІІ. Мовленнєво-комунікативний розвиток (для дітей першого року 

життя – спілкування, лексика, фонетика, художня література і фольклор, дрібна 

моторика рук у контексті мовленнєвого розвитку; для дітей другого року дода-

ються граматична будова мовлення, розвиток мовлення; для дітей третього року 

життя – синтаксис і виразність мовлення).  

Розділ ІV. Розвиток і виховання розуму (сенсорний розвиток, пізнавальна 

діяльність у довкіллі).  

Розділ V. Художньо-естетичний розвиток дитини (для дітей першого року 

життя – передумови ліплення, передумови малювання, музика і співи, театралізо-

вана діяльність; для дітей другого року – передумови сприймання творів мистецтва, 

ліплення, малювання, музика і співи, театралізована діяльність, свята та дозвілля; 

для дітей третього року життя – ліплення, малювання, аплікація, конструювання, 

музика і співи.  

Розділ VІ. Розвиток ігрових умінь та навичок (для дітей першого року життя: 

2-ге півріччя та кінець року – передумови ігрової діяльності, народні ігри, рухливі 

ігри, дидактичні ігри та вправи, конструкторсько-будівельні ігри; для дітей другого 

року – передумови ігрової діяльності, народні ігри, хороводні ігри, рухливі ігри, 

дидактичні ігри та вправи, ігри з піском, водою, снігом тощо, музично-дидактичні 

ігри, театралізовані ігри, сюжетні ігри, конструкторсько-будівельні ігри; для дітей 
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третього року життя – передумови ігрової діяльності, дитячі іграшки, народні 

ігри, хороводні ігри, рухливі ігри, дидактичні ігри та вправи, ігри з піском, водою, 

снігом тощо, музично-дидактичні ігри, театралізовані ігри, сюжетні ігри, конструк-

торсько-будівельні ігри).  

Розділ VІІ. Розвиток і виховання здібностей та творчості (для дітей тре-

тього року життя – передумови розвитку творчості у мовленнєвій, образо-

творчій, пісенно-танцювальній та ігровій діяльностях).  

У кінці кожного розділу подано таблицю, за допомогою якої педагоги і 

батьки можуть орієнтуватися у рівні засвоєння змісту програмових завдань 

дітьми, сформованості та розвитку їхніх компетентностей.  

У таблиці є такі орієнтири: дитина має уявлення (наприклад, про предмети, їх 

назви та призначення окремих із них (до прикладу, на ліжечку сплять, ложкою 

їдять), розпізнає (наприклад, різні види іграшок: ляльки, машини, будівельні кубики, 

цеглинки), показує або називає (наприклад, на кінець року співвідносить назви з 

відповідними предметами: олівці, папір, дзвіночки), діє (наприклад, виконує ігрові 

дії з предметами; за зразком дорослого або самостійно імітує рольові дії (годує, 

вмиває, укладає спати ляльку, іграшкових кошенятко, курчатко, зайчика); повторює 

ігрові дії, наслідуючи дорослих при промовлянні останніми утішок, забавлянок).  

Завдання у розділах ускладнюються відповідно до віку дітей. Це відобра-

жено у деяких структурних компонентах розділу. Так, наприклад, з третього року 

вводиться розділ "Розвиток і виховання здібностей та творчості", який визна-

чає передумови та розвиток творчості у мовленнєвій, образотворчій, пісенній, 

танцювальній та ігровій діяльностях.  

Програмові завдання кожного з семи розділів визначені відповідно до дер-

жавних стандартів дошкільної освіти та з максимальним урахуванням особливос-

тей розвитку дитини відповідного віку. Вони співвідносяться з освітніми лініями 

Базового компонента дошкільної освіти і спрямовані на реалізацію окреслених в 

освітніх лініях завдань.  

 

Таблиця 1.3  

Назви розділів Освітні лінії Базового компонента дошкільної освіти 

1 2 

Розділ І. Розвиток і 

виховання тіла 

"Особистість дитини", "Гра дитини", "Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі", "Дитина в соціумі"  

Розділ II. Розвиток і 

виховання душі і серця 

"Особистість дитини", "Гра дитини", "Дитина в соціумі", 

"Дитина у світі культури"  

Розділ III. Мовленнєво-

комунікативний розвиток 

"Мовлення дитини", "Гра дитини" "Дитина в соціумі", 

"Особистість дитини"  

Розділ IV. Розвиток і 

виховання розуму 

"Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі" "Дитина в 

природному довкіллі", "Дитина в соціумі", "Гра дитини", 

"Особистість дитини", "Шахи"  
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Продовження таблиці 

1 2 

Розділ V. Художньо-есте-

тичний розвиток дитини 

"Дитина у світі культури", "Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі", "Гра дитини"; "Хореографія"  

Розділ VI. Розвиток ігро-

вих умінь та навичок 

"Особистість дитини", "Гра дитини", ’Дитина у світі 

культури", "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі", 

"Мовлення дитини"  

Розділ VII. Розвиток і ви-

ховання здібностей і 

творчості 

"Гра дитини", "Особистість дитини", "Дитина у світі 

культури", "Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі", 

"Мовлення дитини"  
 

Назва програми символічна, оскільки: 

Соняшник – квітка сонця. Повертає голівку за сонцем. Так і маленька навіть 

новонароджена дитинка завжди повертає голівку за своїми рідними, прагне купатися 

у променях батьківської любові.  

Це рослина з високим та міцним стеблом. Такими мають бути і діти – 

життєздатними та життєстійкими, зростати здоровими та бадьорими.  

Має міцне, розгалужене коріння. Діти повинні зростати в ріднім краю, з рід-

ним словом, любити й цінувати народні звичаї, традиції, знати своє коріння, свій рід, 

свою родину, любити свою землю, пишатися людьми, що живуть на цій землі.  

Соняшник любить сонце. Діти мають бути життєрадісними, веселими, сповне-

ними великої життєвої енергії з позитивним світосприйманням, зростати у променях 

батьківської любові.  

Це технічно корисна культура. Діти мають бути соціально адаптованими і 

життєво компетентними, зі спрямованістю на принесення користі собі й іншим.  

Квітка соняшника має багато золотистих сонячних пелюсток. Кожна пелюстка 

символізує добрі звички, відкритість, чуйне серце, тобто ті морально-духовні якості, 

якими має оволодіти кожна дитина змалечку і випромінювати, як сонце, любов, 

доброту до всіх і до всього, проявляти щирість і пошану до людей, бути комуніка-

бельними і мати багато друзів.  

Соняшник має багато зерняток. Кожне зернятко – це певний обсяг різносто-

ронніх знань соціального, етнічного, природного і предметного середовищ, з якими 

дитина ознайомлюється відповідно до свого віку.  

 

"СТЕЖИНА" КОМПЛЕКСНА АЛЬТЕРНАТИВНА ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,  

що працюють за ВАЛЬДОРФСЬКОЮ ПЕДАГОГІКОЮ 

(авт. А. М. Гончаренко, Н. М. Дятленко, 2014 р.) 

Мотивацією створення програми стали запити працівників ДНЗ, що працюють 

за вальдорфською педагогікою, щодо організації цілісного упорядкованого педагогіч-

ного супроводу процесів створення сприятливого розвивального середовища, яке б 

задовольнило потреби дитини в емоційно наповненому, відповідно віковим і 
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індивідуальним особливостям, оточенні, сприяло різнобічному гармонійному 

розвитку і спрямовувалося на вільне й творче самовизначення індивідуальності.  

Назва "Стежина" уособлює в собі такі характеристики вальдорфської пе-

дагогіки, як природодоцільність, спонтанність, цілісність, поступальність, плин-

ність, рухливість, безкінечність.  

У програмі відсутнє однозначне декларування вимог щодо розвитку певних 

умінь та навичок дитини, пропонується різними засобами культивувати прояви 

власної активності дитини, що в кінцевому результаті має призвести до якнай-

повнішого розвитку всіх сторін особистості.  

Специфіка програми: пріоритет індивідуального підходу до виховання та 

розвитку дитини; мінімізується кількість спеціальних фронтально організованих 

занять; розвиток творчих здібностей дитини забезпечується всією організацією 

життя; органічний зв’язок виховання з національними історичними, особливостя-

ми та традиціями українського народу, його мистецтвом, звичаями, фольклором.  

Розвивальні та виховні завдання програми – підтримка та збереження міцної 

основи здоров’я дитини – створення в оточенні дитини життєвого простору, багато-

го на імпульси та можливості набуття досвіду – підтримка дитини у її прагненні до 

самостійності, апробації власних сил у різноманітних видах дитячої діяльності, 

спробах виявити ініціативу, творчість, власне бачення, – залучення дитини до спів-

участі у розгортанні життєвих реалістичних ситуацій у групі та способах їх вирішен-

ня, стимулюючи прояви відповідальності, толерантності, самостійності – виховання 

активного ціннісного ставлення дитини до навколишнього світу: людей (молодших і 

дорослих), природи і мистецтва, гри і праці – створення можливостей для прояву 

відкритості та взаєморозуміння між дітьми та дітьми і дорослими – налаштування ді-

тей на позитивне мислення, життєву стійкість, готовність прийняти виклики – під-

тримка та супровід процесу залучення дитини до численних форм побутової, мисте-

цької та ігрової діяльності через створення стимулюючого оточуючого середовища 

та демонстрацію власного позитивного прикладу – інтеграція індивідуального, ро-

динного і суспільного виховання у сфері формування культури та розвитку дитини.  

Програма налаштовує педагога на створення умов, підтримку, заохочення, 

активізацію ресурсів, ініціювання, опікування, допомогу, моделювання ситуацій, 

стимулювання і пропонує максимально враховувати вікові та індивідуальні інте-

реси і потреби.  

Вальдорфська педагогіка в дошкільному навчальному закладі забезпечує: 

вільний природний розвиток дитини – вихідна точка у вихованні; гуманістичну 

спрямованість освітнього процесу; цілісне охоплення всієї природи дитини – 

єдність психічної, духовної і фізичної сутності; задіяння головного природного 

механізму розвитку дитини – наслідування; вільну, спонтанну, мінімально регла-

ментовану гру, рухливий і реальний чуттєвий предметно-практичний досвід; роз-

виток рухів, зокрема, евритмію – мистецтво руху, що ґрунтується на художньому 

слові, музиці, граційних природовідповідних рухах; ритмічну побудову дня, 

тижня, року; самоуправління ДНЗ, відсутність вертикальної структури влади і 

підпорядкування, всі важливі питання вирішує колегія педагогів.  
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У пізнанні навколишнього світу дитиною, акцент робиться на почуттєвих 

переживаннях, поєднання пізнавального та емоційно-вольового способів опрацю-

вання матеріалу. Забезпечення принципу поєднання соціального (колективного) 

та індивідуального сприяє формуванню самостійної самодостатньої особистості, 

яка вміє відчувати і поважати інших людей.  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть види програм і дайте їм визначення.  

2. Виділіть складові типової структури програми .  

3. Назвіть комплексні освітні програми, які є чинними.  

4. Розкрийте значення парціальної освітньої програми.  

5. Проаналізуйте змістове наповнення програми розвитку дітей від прена-

тального періоду до 3-х років "Оберіг".  

6. За якими розділами упорядковано основний програмовий зміст програ-

ми "Впевнений старт"? 

7. Назвіть провідні педагогічні принципи, які покладено в основу програми 

"Дитина в дошкільні роки".  

8. Зміст якої роботи з дітьми висвітлено вперше у програмі виховання і 

навчання дітей від 2 до 7 років "Дитина"? Прокоментуйте його.  

9. Розкрийте напрямки роботи з дітьми у програмі "Українське довкілля".  

10. Зробіть порівняльний аналіз програми "Я у Світі" (нова редакція та по-

переднє видання). Чим зумовлена розробка та видання нової редакції програми? 

11. У чому полягає головне завдання комплексної програми розвитку, 

навчання і виховання дітей раннього віку "Соняшник"? 

12. Які провідні ідеї лягли в розробку комплексної альтернативної освітньої 

програми "Стежина"? 

 

Тема 1.5. Організаційно-педагогічне забезпечення 

функціонування сучасних дошкільних закладів 
 

План 

1. Державна політика щодо розвитку сучасного суспільного дошкільного 

виховання.  

2. Види та типи сучасних дошкільних закладів.  

3. Аналіз дошкільних закладів за терміном роботи.  

4. Фактори дитячого розвитку.  
 

Рекомендована література 

1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / 

за заг. ред. проф. С. О. Нікітчиної. – К. : Видавничий дім "Слово", 2014. – 368 с.  

2. Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / Іван Дмитрович Бех. – К. : 

Либідь, 2008. – 848 с.  
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1. Державна політика щодо розвитку сучасного суспільного дошкільного 

виховання 

Аналіз історичного досвіду, накопиченого в галузі дошкільної освіти, свід-

чить про те, що найбільш сприятливі умови для розвитку суспільного дошкіль-

ного виховання створювалися в тих країнах, де на це спрямовувалася державна 

політика: на утримання дошкільних закладів виділяються значні бюджетні кошти, 

створюється нормативна база тощо. Все це забезпечує усталеність функціонуван-

ня суспільного дошкільного виховання як першої ланки в системі освіти, доступ-

ність і затребуваність дошкільного закладу. Зрозуміло, що законодавчі акти, в 

яких освіта лише декларується як пріоритетний напрям державної політики, самі 

по собі не змінять існуючого становища. Прогнози ж науковців щодо перспектив 

повноцінного державного фінансування освіти в найближчому майбутньому не 

додають оптимізму.  

Як відомо, за радянських часів у нашій країні освіта (дошкільна, загальна, 

спеціальна, вища) надавалася громадянам безкоштовно. Держава витрачала чима-

ло коштів на утримання й розвиток освітньої галузі, надання певних освітніх по-

слуг. При цьому вважалося, що освітня послуга повинна бути масовою, чим по-

яснювалися однаковість, недиференційованість змісту загальної середньої освіти 

й суспільного дошкільного виховання. Останні кілька років у зв’язку з розбу-

довою освітньої системи в Україні на принципах диференціації й індивідуалізації 

виникла певна практика надання платних освітніх послуг, яка поки що має майже 

стихійний характер через відсутність єдиних економічних механізмів розрахунку 

вартості конкретних освітніх послуг. Крім того, у зв’язку з економічними трудно-

щами в нашій країні об’єктивні економічні закони діють своєрідно. Наприклад, 

бюджетні кошти, що отримують заклади освіти, не відповідають нормам, чим 

порушується еквівалентність обміну, обумовленого законом вартості. Попит на 

послуги майже не враховує фінансову спроможність батьків дітей. Таким чином, 

стає очевидним, що "на етапі становлення ринкової економіки найважливішим 

стає заміна пануючої раніше позаекономічної командно-розподільної системи на 

новий економічний механізм, запровадження зворотного принципу ведення 

освітньої діяльності" .  

Досвід розвинених країн Західної Європи свідчить про те, що до найефектив-

ніших шляхів реалізації зворотного принципу ведення освітньої діяльності належить 

змішане фінансування, без якого за висновками розробників проекту Тасів, подаль-

ше утримання дошкільних закладів у нашій країні є взагалі неможливим (проект 

було спрямовано на пошук шляхів збереження суспільного дошкільного виховання в 

Україні).  

Для практичного втілення цієї ідеї виявляється необхідним науково обґрун-

тувати, розробити й запровадити в освітню практику змішані форми фінансу-

вання дошкільних закладів. Нагальна необхідність такого підходу полягає в тому, 

що за об’єктивними обставинами Україна сьогодні не в змозі здійснювати фінан-
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сування суспільної дошкільної освіти в повному обсязі. Як наслідок, для того, 

щоб остаточно не зруйнувати систему дошкільних закладів за рахунок різних 

джерел, зокрема спонсорських та батьківських добровільних внесків.  

Отже, сьогодні, щоб остаточно не втратити надбання в галузі суспільного 

дошкільного виховання треба розв’язати цілу низку суперечностей, що виникли в 

нових соціально-економічних умовах. Передусім слід назвати суперечність між 

необхідністю запровадження нового економічного механізму фінансування 

дошкільних закладів, який побудовано на зворотному принципі ведення освітньої 

діяльності, й відсутністю науково обґрунтованих й експериментально апробова-

них шляхів реалізації принципу їх змішаного фінансування.  

Серед політичних умов функціонування сучасної системи дошкільної освіти в 

Україні відзначимо, як найбільш значущі, зміну суспільного ладу й політичної 

системи держави. Демократизація всіх боків суспільного життя й входження до рин-

ку призвели до необхідності розв’язання цілої низки надзвичайно складних освітніх 

проблем: пошуку раціонального співвідношення централізації й децентралізації 

влади в управлінні освітою; створення й упровадження в освітню практику нової ви-

ховної парадигми, спрямованої на формування особистості, що спроможна жити в 

умовах економічної і політичної свободи; виховання національної інтелектуальної 

еліти; входження нашої системи освіти в світовий освітній простір; створення 

сучасної нормативно-правової бази системи освіти взагалі й дошкільної освіти 

зокрема.  

Проаналізувавши державні документи, можна визначити особливості держав-

ної політики щодо розвитку сучасного суспільного дошкільного виховання в 

Україні. Виявилося, що існуюча нормативно-правова база, яка визначає організа-

ційні основи діяльності суспільної дошкільної освіти, є застарілою й не відповідає 

новій соціально-економічній ситуації. А ті зміни, що вже відбулися в законодавстві 

України стосовно освіти, показують, що навіть у відносно нових законодавчих 

документах є суперечності. Так, статтею 53 Конституції України гарантується право 

на освіту, доступність і безоплатність дошкільної, середньої загальної, іншої освіти в 

державних і комунальних навчальних закладах. У Законі "Про освіту" визначені 

демократичні принципи реформування освіти, серед яких: доступність усіх форм і 

типів освітніх послуг для кожного громадянина; рівність умов кожної людини для 

реалізації її здібностей, всебічного розвитку; гуманізм, демократизація освіти; 

єдність і наступність системи освіти; безперервність і різноманітність освіти. Разом 

із тим простежується неузгодженість окремих положень законів України "Про 

підприємництво" і "Про власність" з положеннями вищезазначених законів. Зокрема, 

відсутність механізму повернення статусу навчально-виховним закладам призводить 

до того, що поки не існує практики відновлення тих дитячих садків, які були раніше 

закриті. Щодо безоплатності дошкільної освіти, то вона не забезпечується законами 

"Про державний бюджет України", що на практиці зашкоджує бажанню багатьох 

сімей виховувати своїх дітей у дошкільних закладах.  
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Як бачимо, суспільна дошкільна освіта в Україні не має належної норма-

тивно-правової бази, що насамперед пов’язано з відсутністю закону прямої дії. 

Кризу суспільної дошкільної освіти значною мірою посилюють суперечливість 

окремих законів і підзаконних актів, необов’язковість дошкільної освіти, невиз-

наченість на законодавчому рівні віку для надання дошкільної освіти.  

Викладене дає нам підстави віднести до найсуттєвіших протиріч такі: між 

суспільним визнанням особливого значення дошкільного віку для формування 

особистості та необов’язковістю дошкільної освіти в Україні; між гарантуванням 

державою безоплатності та доступності дошкільної освіти та її недостатнім 

бюджетним фінансуванням.  

Слід відзначити, якщо в багатьох країнах існують закони та інші законо-

давчі акти, які безпосередньо стосуються саме дошкільної освіти, то в нашій 

країні, починаючи з радянських часів, власної законодавчої бази для дошкільної 

ланки не існувало. Статус дошкільної освіти як першої ланки в системі загальної 

середньої освіти підкреслювався й закріплювався загальним законодавством про 

освіту, а організаційно-педагогічні й змістовно-освітні основи діяльності дошкіль-

ного закладу визначались Типовою програмою навчання та виховання дітей.  

За наших часів єдиним комплексним нормативним документом прямої дії, 

що регламентує організацію діяльності дошкільних закладів за усіма напрямками, 

є Положення про дошкільний виховний заклад України, яке було затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України № 688 від 1 вересня 1993 р. Важливими 

тезами цього документа є такі: визначено статус дошкільного закладу як закладу 

освіти і суспільного виховання дітей віком від двох місяців до семи років; головне 

його призначення – задоволення потреб у догляді, оздоровленні, вихованні й нав-

чанні дітей; а також завдання і терміни роботи дошкільних закладів, порядок їх 

комплектування, основи організації діяльності. Крім Положення, діяльність до-

шкільних закладів регламетують Типовий статут дошкільного виховного закладу, 

який затверджений Міністерством освіти в 1994 р. наказом № 94, а також інструк-

ції й нормативи Міністерства освіти України.  

Дані документи із багатьох позиціях не відповідають вимогам сьогодення, 

що утруднює й без того складне становище сучасних дошкільних закладів. Так, 

наслідок невідповідності нормативної бази дошкільної освіти реаліям існуючої 

практики порушуються деякі суттєві пункти Положення про дошкільний вихов-

ний заклад. Наприклад, пункт 6 стосовно визнання дошкільного закладу юридич-

ною особою від дня реєстрації його статуту; пункт 38 стосовно прав завідувача 

дошкільним закладом щодо відкриття розрахункових рахунків у банках, 

затвердження штатного розкладу; пункт 49 стосовно невизначення планових 

завдань дошкільному закладу на розвиток будь-яких платних послуг.  

Отже, відсутність належної нормативно-правової бази значною мірою поси-

лює кризу дошкільної освіти, спричинену економічними негараздами.  
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Серед соціальних факторів, що найбільш суттєво вплинули на стан дошкіль-

ної освіти в Україні, в першу чергу, необхідно назвати різке падіння життєвого 

рівня переважної більшості населення. В той же час в Україні в останні роки 

з’явився прошарок заможних й багатих людей, а з ними виник попит на нові ос-

вітні послуги, в тому числі, в дитячих дошкільних закладах. Так, якщо раніше го-

ловним призначенням дитячого садка батьки вважали догляд за дітьми протягом 

їхнього робочого дня та підготовку дітей до навчання в школі, то тепер заможну 

родину цікавить ще й те, як малюк у ньому почуватиметься, які заняття пропо-

нуються дітям. Виник попит на цікавий зміст роботи з дітьми, вивчення іноземної 

мови, заняття хореографією, театральною та зображувальною діяльністю.  

Отже, можна відзначити, що внаслідок розшарування суспільства виникло 

нове соціальне замовлення на дошкільну освіту. Відмітимо, що в педагогічній про-

гностиці зміна соціального замовлення на освітні послуги вважається "необхід-

ною умовою реорганізації системи освіти, реформування її згідно з новими 

запитами окремих соціальних прошарків, груп, класів".  

 

2. Види та типи сучасних дошкільних закладів 

За приналежністю дошкільні заклади поділяються на комунальні, відомчі й 

приватні.  

Комунальні дошкільні заклади – це такі, засновником яких є місцева рада. 

Вони входять до реєстру фонду комунального майна. Їх діяльність забезпечується 

районною радою та виконавчим комітетом того адміністративного району, на 

території якого вони знаходяться.  

Відомчі дошкільні заклади створюються та керуються установами або 

підприємствами, підрозділом яких вони є.  

Приватні дошкільні заклади створюються фізичними особами або приват-

ними підприємствами, які забезпечують необхідні умови для їхнього функціо-

нування й забезпечують діяльність згідно з існуючими нормативними вимогами.  

Аналіз за видами. Треба відзначити, що в існуючих нормативних документах 

немає чітких визначень стосовно організаційно-структурних форм дошкільної 

освіти. Так, єдиний документ, що регламентує організацію діяльності дошкільних 

закладів, – Положення про дошкільний виховний заклад України, взагалі ніяк не 

визначає дефініцію, за якою дошкільні заклади поділяються на дитячі ясла, дитячі 

садки, дитячі ясла-садки. В той же час розподіл дошкільних закладів за типами 

відбувається за їх змістовно-освітніми ознаками: загального розвитку, компенсу-

ючі, комбіновані та прогулянкові. До типів дошкільних закладів за цим положен-

ням відносять й сімейні дитячі садки (хоча цей термін відображає приналежність).  

Організаційно-структурна форма дошкільного закладу, в основі якої ле-

жить поділ їх за віковою ознакою дитячого контингенту, може бути названа 

видом дошкільного закладу. Існують три види дошкільних закладів: дитячі ясла, 

дитячий садок, дитячі ясла-садок. Згідно з Положенням про дошкільний виховний 
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заклад України дитячі ясла – це заклад для виховання й навчання дітей віком від 

народження до трьох років (раннього віку), дитячий садок призначений для дітей 

віком від трьох до 6–7 років. Ясла-садок – це комбінований заклад для навчання 

та виховання дітей від народження до вступу їх до школи.  

На практиці найбільш поширеним видом дошкільного закладу є ясла-садок.  

Аналіз за типами. Залежно від особливостей змісту діяльності дошкільні 

заклади поділяються на типи: заклади загального розвитку, компенсуючі, сана-

торні, комбіновані. Положенням про дошкільний виховний заклад визначено, що 

основною функцією закладу загального розвитку є інтелектуальний розвиток осо-

бистості дитини. Він (заклад) може мати певну спеціалізацію: фізичну, художньо-

естетичну, музичну, вивчення іноземних мов тощо.  

Дошкільний заклад компенсуючого типу створюється для дітей, які 

потребують коректування фізичного й психічного розвитку (із вадами слуху, зору, 

мови, опорно-рухового апарату, інтелекту). Разом із тим практикується створення 

окремих дитячих груп компенсуючого типу в загальнорозвивальних закладах. 

Географія їх розміщення досить строката, тому що відкривалися вони в різних 

районах міста за ініціативою керівників конкретних дошкільних закладів і на 

підставі наявності контингенту дітей із певними вадами.  

Заклади, до складу яких входять групи загального розвитку й компенсуючі, 

відносять до комбінованого типу. Згідно з Положенням про дошкільний виховний 

заклад, дошкільні заклади комбінованого типу можуть містити в своїй структурі, 

крім груп компенсуючого типу, ще й санаторні, прогулянкові групи та інші, що на 

практиці поки зустрічається досить рідко. Як свідчить наш аналіз, комбінований 

тип дошкільного закладу є найпоширенішим в Україні після дошкільних закладів 

загального розвитку.  

Дошкільні заклади санаторного типу створюються для дітей із ранніми 

проявами туберкульозної інфекції, з малими й згасаючими формами туберкульо-

зу, а також для дітей, які часто хворіють на застудні захворювання або мають за-

хворювання кишково-шлункового тракту, ендокринної, серцево-судинної систем.  

Інші типи груп та дошкільних закладів (сімейні й прогулянкові), які визначені 

Положенням про дошкільний виховний заклад, сьогодні ще не знайшли свого вико-

ристання на практиці. На наш погляд, це можна пояснити знову-таки відсутністю 

нормативної бази для цих типів закладів, а саме, відсутністю типових положень. У 

Положенні про дошкільний виховний заклад зазначено тільки, що "прогулянкові 

групи призначені для короткочасного догляду за дітьми". Що стосується сімейних 

дошкільних закладів, то вони за цим положенням визначаються як приватні, жодного 

положення стосовно організації їхньої діяльності не визначено. Треба ще відзначити, 

що положенням передбачено відкриття філій діючих дошкільних закладів удома, але 

такої форми організації дошкільної освіти взагалі на практиці поки не існує.  

Останнім часом з’явилася нова організаційно-структурна форма середнього за-

гальноосвітнього закладу, яка отримала назву "навчально-виховний комплекс" (НВК). 

Насправді це – об’єднання, в складі якого часто є дошкільний заклад, як правило, 
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ясла-садок. Повна назва такого навчально-виховного закладу – навчально-виховний 

комплекс (об’єднання) "загальноосвітня школа 1 ступеня – дитячий садок" (може 

бути школа ще й 1–2 або 1–3 ступенів). В такому об’єднаному закладі вдається 

краще реалізовувати принципи неперервності та наступності навчання й виховання 

дітей, тому останнім часом практика створення таких закладів значно пожвавилася.  

В літературі зустрічаються приклади віднесення навчально-виховного комп-

лексу "дитячий садок-школа" до нового типу дошкільного закладу. Насправді, за 

нормативними документами Міністерства освіти України, це – "новий тип серед-

нього загальноосвітнього навчально-виховного закладу". Наведений приклад 

підтверджує необхідність чіткого визначення та унормування понять, що сто-

суються різних організаційно-структурних форм дошкільних закладів.  

Як бачимо з наведенного аналізу, існуючі в Україні нормативні основи щодо 

організаційно-структурних форм дошкільних закладів – не чіткі та не конкретні, 

тому їх можна вважати недостатніми для забезпечення подальшого функціонування 

та розвитку суспільної дошкільної освіти.  

3. Аналіз дошкільних закладів за терміном роботи 

Наступною характеристикою дошкільних закладів є термін роботи, що дорів-

нює терміну можливого перебування в них дітей. У Положенні про дошкільний ви-

ховний заклад поняття "термін" не вживається, замість нього застосовується поняття 

"режим" роботи. Зазначено, що режим роботи дошкільного закладу встановлюється 

органами державної виконавчої влади, з урахуванням потреб батьків; дошкільні за-

клади можуть починати роботу не раніше 6 год 30 хв, а закінчувати – не пізніше 

20 год 30 хв. Термін роботи дошкільного закладу має значення для визначення штат-

ного розкладу. Тому документами, що регламентують штатний розклад дошкільних 

закладів, встановлюють такі можливі терміни роботи дошкільного закладу: 9; 10,5; 12; 

24 години. Практикою було визнано та найбільш поширено 12-годинний термін 

роботи.  

Зміцнення статусу дошкільного дитинства в Україні обумовлено сучасною 

міжнародною та державною політичною. Про це свідчать такі документи, як 

"Конвенція ООН про права дитини, національна програма "Діти України", закон 

України "Про дошкільну освіту", "Про охорону дитинства" тощо. Науковці визна-

чають дошкільний вік як базовий етап фізичного, психічного та соціального ста-

новлення особистості, обґрунтовують його значимість у її подальшому розвитку.  

Дошкільне дитинство суттєво відрізняється від усіх наступних періодів жит-

тя людини, не лише динамічністю розвитку та його значущим впливом на форму-

вання особистості, а й відносною свободою: діяльність, якою займається дитина, 

здебільшого обирається за її бажанням, вона емоційно насичена, дає простір для 

уяви і творчості.  

Початок третього тисячоліття характеризується такими особливостями, як: 

трансформація простору та умов життя людей, зміна світобачення, перегляд 

систем цінностей, прискорення ритму життя, погіршення криміногенної ситуації, 
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підміна безпосереднього спілкування дистанційним (телефоном, інтернетом) та 

віртуальним. Для сучасних дітей дошкільного віку, за даними наукових дослі-

джень (соціологічних, психологічних, педагогічних) характерним є таке: у сфері 

психо-фізичного розвитку – загальне ослаблення фізичних сил організму, гіподи-

намія, часті захворювання (О. Богініч, Е. Вільчковський, М. Кулик, Н. Семенова).  

У Коментарі до Базового компонента зазначено, що переважна більшість до-

шкільнят зазнає дефіциту руху, недостатньо загартована, характеризується низькою 

витривалістю. Наприкінці дошкільного дитинства стійкі нервові розлади фіксуються 

приблизно у кожної п’ятої, а функціональні – у кожної третьої дитини.  

У ВНЗ, де готують майбутніх вихователів для дітей дошкільного віку, 

відбувається перегляд навчальних планів і програм фахової підготовки. Вводяться 

нові спецкурси, що стосуються питань валеологічного виховання дітей, індивіду-

алізація навчально-виховного процесу у ДНЗ, підготовка вихователів до роботи з 

дітьми, що мають особливі потреби, педагогічного просвітництва батьків тощо. 

Це пов’язано з тим, що сучасні вихователі мають володіти необхідними компетен-

ціями як до роботи з дітьми здоровими, так і ослабленими, а також з такими, що 

мають особливі потреби, оскільки в Україні починається активний рух із впрова-

дженням у практику роботи суспільних дошкільних закладів інклюзивної освіти.  

4. Фактори дитячого розвитку 

Успіхи у навчанні та вихованні дітей визначаються рядом факторів, кожен з 

яких є досить вагомим. Важливим фактором дитячого розвитку виступає особис-

тість педагога дошкільного навчального закладу. Професійний педагог – це єдина 

людина, яка більшу частину свого часу присвячує навчанню та вихованню дітей.  

Головними й постійними вимогами, що висуваються до педагога, є: любов 

до дітей, прагнення до педагогічної діяльності, наявність спеціальних знань, ши-

рока аудиторія, педагогічна емпатія, високорозвинений інтелект, високий рівень 

загальної культури та моральності, професійне володіння різноманітними мето-

дами навчання і виховання дітей, хоча комунікативність окремими авторами 

відноситься до групи додаткових якостей.  

Так, до додаткових, але відносно стабільних вимог відносять: комуніка-

тивність, артистичність, веселу вдачу, добрий смак, розвинене почуття гумору. 

  

Таблиця 1.4  

Професійно важливі якості 

 

 
Універсальні (необхідні за будь-якої 

професії) 

Додаткові специфічні 

(необхідні для професії педагога) 

1. Обізнаність 1. Любов до дітей 

2. Умілість 2. Симпатія 

3. Відповідальність 3. Комунікативність 

 



 89 

Для вихователів ДВНЗ, на нашу думку, основними професійно-важливими 

якостями, які входять до структури компонентності і є передумовою формування 

інших, є любов до дітей (поєднана з вимогливістю і повагою дитини), комуні-

кативність, уміння відчувати інших.  

Важливою передумовою формування професійної компетентності вихован-

ня дітей дошкільного віку, є високий рівень розвитку емпатії. Сам термін "емпа-

тія" (співпереживання) означає розуміння емоційного стану іншої людини через 

співчуття проникнення до її суб’єктивного світу.  

Розвиток поглиблює саморозуміння і самосприйняття, розуміння та сприй-

няття інших людей, розуміння групової динаміки і локальної культури; розвиває 

соціально-поведінкові навички; сприяє самокорекції особистості, що в комплексі 

веде до її загального особистісного розвитку.  

Однією з передумов формування фахової компетентності педагога є його 

комунікативність, тобто здатність до встановлення контактів з оточуючими.  

В умовах вищого педагогічного навчального закладу, на основі здатності 

студентів до комунікації та розвитку її комунікативних здібностей, формується 

мовленнєва компетенція майбутнього педагога, під якою розуміється "вміння адек-

ватно й доречно використовувати мову в конкретних ситуаціях (висловлювати 

свої думки, бажання, прагнення, прохання тощо), застосовуючи для цього як мов-

ні, так і не мовні (міміка, рухи, жести) й інтонаційні засоби виразності мовлення.  

Питання для самоперевірки 

1. Виділіть освітні проблеми, що виникли в галузі суспільного дошкільного 

виховання в нових соціально-економічних умовах.  

2. Порівняйте суспільну дошкільну освіту в Україні та інших країнах Європи.  

3. Назвіть соціальні фактори, що найбільш суттєво вплинули на стан 

дошкільної освіти в Україні.  

4. Виділіть види та типи сучасних дошкільних закладів.  

5. Розкрийте зміст поняття "навчально-виховний комплекс" (НВК) 

6. Виділіть фактори дитячого розвитку 

7. Якими професійно-важливими якостями має володіти педагог дошкільного 

навчального закладу? 

8. Визначте передумови формування фахової компетентності педагога до-

шкільного навчального закладу.  

 

Тема 1.6. Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті  
 

План 

1. Теоретичні засади організації освітнього процесу в сучасному дошкіль-

ному закладі.  

2. Сутність поняття "інтеграція" (А. Богуш, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, О. Ко-

нонко, К. Крутій, Т. Піроженко та ін.).  
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3. Інтегрований підхід до організації навчально-виховного процесу.  

4. Основні фактори та умови здійснення інтеграції в системі дошкільної 

освіти.  
 

Рекомендована література 

1. Бурова А., Долинна О. Інтеграційні процеси в освіті / А. Бурова, О. До-

линна // Палітра педагога. – 2001. – № 1. – С. 6. 

2. Гавриш Н. Інтеграція – питання не тактики, а стратегії / Н. Гавриш // 

Дошкільне виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і 

батьків Міністерства освіти і науки України. – 2005. – № 4.  

3. Гавриш Н. В. Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти / 

Н. В. Гавриш // Вісник Дніпропетровського університету економіки та права імені 

Альфреда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія". – 2011. – № 1(1). – С. 16–20.  

4. Лаба Н. До розвитк ушляхом інтеграції / Н. Лаба // Дошкільне виховання. 
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5. Старченко В. Реалізовуємо принцип інтеграції / В. Старченко // Дошкіль-

не виховання. – 2009. – № 7. – С. 4–5.  

6. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / за ред. 

Н. В. Гавриш ; авт. кол. Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова. – Луганськ : 

Альма-матер, 2007. – 496 с. – С. 11–57.  

 

1. Теоретичні засади організації освітнього процесу в сучасному до-

шкільному закладі 

У світлі сучасних перетворень освіта опановує новий соціокультурний 

простір, що характеризується інноваційністю та інтеграційністю.  

Він не просто кардинально змінює форми, методи навчання, реалії взаємин 

суб’єктів навчального процесу, він потребує принципового оновлення сутності 

найважливіших понять і категорій педагогічної науки. Зокрема поняття "освіта" 

(від слова "освітити", "висвітлити") сьогодні пов’язується з процесом і результа-

том висвітлення, розкриття в особистості кожної людини найпотаємнішої, гли-

бинної її суті, формування нею образу свого "Я". Таке трактування поняття "осві-

та" передбачає принципово іншу методологію навчального процесу, орієнтовану 

на інші цінності, інше розуміння ролі особистості в навчанні, яка не лише на 

декларативному рівні, а реально має стати не просто суб’єктом навчання в певних 

ланках освіти, а суб’єктом життєдіяльності. Головною умовою цього є пізнання, 

освоєння досягнень культури людства (І. Бех, А. Богуш, О. Кононко, В. Кремень, 

Д. Ліхачов, Й. Лернер, М. Киященко та ін.).  

Отже, розмірковуючи над сутністю інноваційних процесів у сучасній освіті, 

ми в першу чергу маємо вбачати їх не в змістовому чи технологічному аспектах, 

що самі по собі є також надзвичайно важливими, а в прийнятті нової філософії 

освіти та відповідних їй цінностей і смислів, що виявляються в побудові 
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особливих взаємин суб’єктів освітнього процесу, визначенні кожним з них своєї 

прогресивної позиції і місії.  

Характерною рисою педагогічної діяльності в системі сучасної дошкільної 

освіти є достатньо високий рівень особистісної та професійної активності 

вихователів, методистів, яка свідчить, в першу чергу, про їхню незадоволеність 

існуючим рівнем навчально-виховного процесу, відчуттям суперечностей та 

намаганням його змістовно та технологічно удосконалити.  

Стратегічні напрями розвитку сучасної освіти, передусім її першої ланки – 

дошкільної освіти, передбачають реалізацію інтегративного підходу до побудови 

змісту, формування у дошкільнят цілісного системного світобачення. Такі орієнтири 

потребують переходу від традиційних лінійних моделей структурування знань до 

складних, від статичних дидактичних систем до динамічних, від уніфікації змісту 

освіти до розуміння його множинності та відносності. Ускладнення взаємодії між 

різними галузями знань, як провідна методологічна закономірність сучасного змісту 

навчання, стимулює розвиток інтегративних процесів у дошкільній освіті.  

2. Сутність поняття "інтеграція"  

Аналіз теоретичних джерел дає змогу визначити два основних напрями до-

слідження проблеми інтеграції в освіті – інтеграція змісту (когнітивний аспект) 

та інтеграція форм і методів навчання (технологічний аспект).  

Досить поширеним є також підхід, який передбачає перехід від комплексу 

різнопредметних уявлень до єдиного інтегрованого погляду на дидактичну систему. 

Його використання у структуруванні знань та організації навчального процесу, 

впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, зокрема інтегратив-

них, базується на теоретико-методологічному аналізі структури знань, світоглядних, 

освітніх та інших функцій.  

Інтеграція – це нове явище в освіті. Ще К. Д. Ушинському інтеграцією 

письма і читання вдалося створити аналітико-синтетичний метод навчання гра-

моти. У 60-х роках В. О. Сухомлинський проводив "Уроки мислення в природі". 

Це один з найбільш вдалих прикладів інтеграції різних видів діяльності, об’єдна-

них однією метою. Сьогодні ідея інтеграції змісту навчання приваблює багатьох 

учених і педагогів у нашій країні і за кордоном.  

Науковці відзначають, що на сучасному етапі інтегративні тенденції в освіті 

починають реалізуватися як закони. Отже, усвідомлення сутності інтеграційних 

процесів у навчальних системах має відбуватись у напрямі від усвідомлення 

системи ключових понять, аксіом, постулатів, а потім законів. Звернемося до 

аналізу ключових понять.  

"Інтеграція" – від лат. integratio – відновлення, integer – суцільний. Термін 

"інтеграція" в первісному значенні був пов’язаний із відновленням повноти, з 

об’єднанням у цілісність розрізнених елементів. Саме у значенні певної сторони 

процесу розвитку, як підвищення рівня організованості і цілісності системи до-

шкільної освіти, вживається термін "інтеграція". Звернемо увагу саме на проце-
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суальний характер інтеграції, яку не можна зводити лише до певного результату 

(інтегрованості), до стану упорядкованого функціонування частин цілого. Адже всі 

елементи, зокрема, можуть нормально функціонувати, навіть забезпечувати 

цілісність системи, але не забезпечувати якість. Отже, під інтеграцією розуміється 

процес та результат поєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину 

цілісну систему з метою одержання якісно нового результату дошкільної освіти. 

Сутність поняття "інтеграція" найбільш повно відображає визначення, наведене 

дослідницею М. Прокоф’євою: "Інтеграція – це процес взаємодії елементів із зада-

ними властивостями, що супроводжується встановленням, ускладненням і зміцнен-

ням істотних зв’язків між елементами на основі достатньої підстави, в результаті 

якої формується зінтегрований об’єкт (цілісна система) з якісно новими властивос-

тями, у структурі якого зберігаються індивідуальні властивості вихідних елементів.  

З метою чіткого однозначного використання терміна "інтеграція" було про-

аналізовано однокореневі поняття. Саме поняття "інтеграція" служить для позна-

чення процесу чи стану відбудови через відновлення, поповнення, об’єднання в ціле 

раніше ізольованих частин; тобто означає результат інтеграції чи дію, яка веде до 

цього результату; термін "інтегратор" означає "фактор", "відновник", "пристрій 

для інтегрування"; інтегральний означає цілісний, єдиний, неподільний стан, 

пов’язаний інтеграцією, чи специфічний спосіб пізнання; поняття "інтегративний" 

означає процес, у якому реалізується зовнішня і внутрішня, змістова і процесуальна 

сторони інтеграції; інтегрований – означає цілісний, без внутрішніх суперечностей 

стан, що задається ззовні, інтеграційний – характеристика процесу, який реалізу-

ється за допомогою інтегративних засобів; слово інтегрування означає процес 

знаходження цілості за елементами; зінтегрувати – повністю виконати інтеграційні 

дії; інтегрувати – поетапно увести елементи в задану систему з наявністю 

домінуючих елементів.  

3. Інтегрований підхід до організації навчально-виховного процесу 

Інтегрований освітній процес повинен конструюватися за принципами: 

доступності, науковості, послідовності, системності, цілісності, логічності, верти-

кального тематизму. Природно, що можна виділити і "принцип інтеграції", який 

використовується науковцями як для побудови змісту, так і для розробки методики 

та технологій навчання і виховання. Цей принцип тісно пов’язаний із принципом 

розвивального навчання. Однією з необхідних умов розвивального навчання є його 

зміст, який будується шляхом сходження від абстрактного до конкретного. Але, 

щоб узагальнити зміст, дати його у цілісному вигляді, потрібно зінтегрувати мате-

ріал навколо якоїсь основної ідеї, проблеми. Це допоможе дати дітям дошкільного 

віку спочатку загальне, цілісне уявлення про проблему, а потім її конкретизувати, 

уточнити, поглибити. Такий підхід відповідає і віковим особливостям дошкільнят. 

Саме знаходження психологічних і методичних засад інтеграції різних видів 

діяльності дитини, які збагачують її пізнавальний розвиток у взаємозв’язку з емо-

ційним – є стрижневою проблемою сучасної дошкільної дидактики, яка нама-



 93 

гається реалізувати принцип від загального до конкретного. В межах цього підходу 

досить важливою виступає "циклічність" пропонованого дитині змісту. Інтегратив-

но-тематичний підхід забезпечує як змістовний, методичний, так і організаційний 

бік процесу навчання дітей дошкільного віку. Якщо за одиницю процесу навчання 

береться не саме заняття ("інтегроване"), а навчальна тема, цикл, розділ, блок 

освітньої програми, тоді головним буде – ідея навчального компонента, тобто такі 

положення (поняття, закономірності, причинно-наслідкові зв’язки тощо), які від-

бивають сутність запропонованого матеріалу, формують у дитини розуміння 

внутрішньої єдності та органічної цілісності довкілля. Тобто врахування у практиці 

роботи принципу інтеграції дозволить здійснювати гуманно особистісний підхід до 

розуміння цілісної природи психіки дитини і те, що дитина сприймає світ цілісно, і 

відповідно до цього повинні будуватися (і плануватися) види діяльності. Провідні 

ідеї освітнього компонента виконують функцію зв’язку щодо змісту запропонова-

ного дитині матеріалу, тобто виступають "стрижнем", "віссю" цього змісту, навко-

ло якого і відбувається концентрація навчального матеріалу. Завдяки використан-

ню принципу інтеграції провідні ідеї мовби "зшивають" вузли знань (освітній 

компонент) у єдину цілісну систему розуміння дитиною довкілля.  

Сучасні дидакти розрізняють інтегральні, інтегровані та інтегративні ди-

дактичні системи, які відрізняються наявністю в першій групі систем інте-

гральних підсистем, які, на відміну від інтегрованих, мають більше підстав для 

інтеграції. Так, якщо в межах інтегрованих систем інтеграція підпорядковується 

лише заданій меті (практично не враховуючи природи елементів інтеграції), то в 

інтегральних системах її елементи інтегруються з урахуванням природи цих 

елементів, визначення об’єктивних передумов процесу інтеграції.  

Зазначеним вимогам відповідає інтегрований підхід щодо організації нав-

чально-виховного процесу в дошкільному закладі. Його реалізація дає змогу, не зни-

жуючи програмних вимог, зробити процес цілеспрямованого пізнання захоплю-

ючим, цікавим для дошкільнят, оптимізувати його за рахунок переструктурування 

змісту навчання і принципового оновлення структури і характеру занять. Специфі-

ка інтегрованого навчання створює сприятливі умови для вияву творчості вихова-

телів і дітей. Вона забезпечує певну свободу дій у розкритті теми, змісту, засобів, 

що використовуються на заняттях. Цей вибір може визначатися як перспектив-

ними, так і поточними дидактичними, виховними і розвивальними завданнями.  

Окремі елементи інтегрованого підходу до організації навчально-виховного 

процесу втілені в широку практику роботи дошкільних закладів, проте, на жаль, 

переважно лише у вигляді інтегрованих занять. Втім, доцільно також рекоменду-

вати застосування й інших форм інтеграції.  

Інтегрований курс може будуватися на основі об’єднання знань з окремих 

проблем в інтегровані блоки, що створює передумови для різнобічного розгляду 

базових понять, явищ, більш широкого охоплення змісту, формування в дітей 

системного мислення, позитивно-емоційного ставлення до пізнання, а також 
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надає можливість економного використання навчального часу. Але дуже важливо 

у побудові інтегрованого курсу не перетворити в мозаїку формально об’єднані за 

зовнішніми ознаками різнорідні знання. Таким курсом може бути система 

інтегрованих занять "Дитяча філософія" чи інтегрований курс "Творчі години".  

Інтегровані заняття – найбільше поширені у практиці роботи дошкільних 

закладів освіти.  

Інтегровані заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об’єднує 

блоки знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та 

емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу 

пізнавати певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань. Результатом сис-

темного впровадження таких занять є формування системного мислення, 

збудження уяви, позитивно-емоційного ставлення до процесу пізнання.  

Методистами також пропонуються інтегративні дні – це дні, зміст яких 

визначається мегатемою, що передбачає вихід за межі одного заняття для найбільш 

повної її реалізації. Як правило, інтегративні дні пов’язуються з включенням дітей 

у спільну з дорослими проективну діяльність, що завершується досягненням 

певного результату.  

Інтегративний підхід (на відміну від інтегрованого чи інтегрального) перед-

бачає інтеграцію як зовнішню, так і внутрішню, як змістову, так і процесуальну. 

Усі елементи інтегративної системи взаємопов’язані та утворюють певну структуру 

(таких структур може бути кілька, залежно від мети формування системи). Голов-

ною особливістю такої системи є те, що зміст навчального матеріалу визначається 

не ззовні, а зсередини: найменші елементи утворюють більш складні підсистеми, 

які, у свою чергу, об’єднуються в системи більш високого рівня організації, у 

проблемні блоки.  

Але, крім названих груп, науковці виокремлюють групу, яка базується на 

ідеях природної інтеграції та синергетики. Основою синергетичного підходу є 

нелінійне мислення, здатне сприймати істинну реальність нескінченної змінності 

світу.  

Отже, синергетична система належить до ряду складноорганізованих, яким 

не можна нав’язувати напрям розвитку, адже вони залежать від цілісної сукуп-

ності умов для "запуску" самоорганізації, а інтеграція є єдиним процесом взаємо-

дії елементів, де водночас забезпечується системність кінцевого результату та 

зберігаються індивідуальні властивості елементів інтеграції.  

4. Основні фактори та умови здійснення інтеграції в системі дошкільної 

освіти 

Якщо в системі шкільної освіти існують навіть протилежні думки щодо 

доцільності впровадження інтегрованих курсів, реалізації принципу інтеграції в 

шкільному навчанні, то для системи дошкільної освіти характерна одностайна по-

зитивна позиція прийняття як життєвої необхідності провадження інтеграційних 
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процесів у практику роботи дошкільних закладів (А. Богуш, Г. Бєлєнька, О. Ко-

нонко, К. Крутій, В. Кудрявцев, Н. Лисенко, Т. Піроженко, С. Якименко та ін.).  

На жаль, цілеспрямована підготовка вихователів дошкільних закладів до 

інтегративного навчання дошкільнят у вищих навчальних закладах майже не про-

водиться, хоча в окремих університетах введено факультативні курси відповідного 

спрямування.  

Крім того, доцільність реалізації принципу інтеграції в дошкільній освіті 

пояснюється синкретичною природою дитини дошкільного віку, яка у власному 

пізнанні світу "йде одночасно у різних напрямах" і має здатність до цілісного 

світосприймання за допомогою чутливих інформаційних каналів.  

Психологи, фізіологи, педагоги, аналізуючи пізнавальну сферу дошкільника, 

відзначають цілісність дитячої психіки, вказують на синкретизм дитячих уявлень 

про світ як основну якість дитячого мислення, зокрема особливості розвитку 

здатності до узагальнення у дошкільнят (Л. Венгер, О. Запорожець, С. Рубінштейн 

та ін.), у той же час глобальність та слабку диференційованість психічних процесів 

(Л. Виготський, Е. Клапаред, К. Коффка, Ж. Піаже); і в цілому характерне для 

дошкільників домінування процесів інтеграції (синтезу) над процесами 

диференціації (аналізу) (М. Поддьяков, О. Поддьяков).  

На необхідність реалізувати інтеграційні процеси вже в першій ланці освіт-

ньої системи вказують також провідні фахівці початкового навчання, пояснюючи 

це домінуванням процесів інтеграції у всіх галузях життєдіяльності людини, 

новими соціальними запитами, відповідними процесами в наступних ланках 

освітньої системи (М. Вашуленко, Т. Байбара, О. Савченко, Н. Бібік та ін.).  

Отже, серед позитивних факторів, сприятливих для реалізації інтеграційних 

процесів у системі дошкільної освіти, можна відзначити наявність величезних при-

родних можливостей у розвитку інтелекту дитини, які, на жаль, недостатньо вико-

ристовуються у традиційному навчанні та визначеність певною мірою інтеграційно-

го змісту дошкільної освіти, що відображено в концептуальному документі Базовий 

компонент дошкільної освіти, а також певний стихійний досвід проведення інте-

грованих занять вихователями, які зацікавлені в опануванні відповідної методики.  

Водночас педагоги переживають відчутні труднощі у забезпеченні цілісності, 

структурної та тематичної єдності інтегрованих занять, недостатньо володіють 

способами інтегрування змісту та методів навчання. Негативним фактором є той 

факт, що сьогодні педагогічна преса нерідко досить некритично, навіть безвідпо-

відально ставиться до презентації широкому педагогічному загалу низькоякісних 

конспектів, у яких порушені будь-які закони логіки, а не лише інтеграції.  

Низькоякісні розробки, на жаль, як зазначає Н. Гавриш, некритично сприйма-

ються значною кількістю педагогів, які звикли вірити написаному. Відтак, все це 

негативно відображається на розвитку мислення дошкільнят, вносить плутанину у 

формування в них не лише окремих понять, уявлень, а спричинює хибне 

світобачення, перекручену картину світу у свідомості дітей.  
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Отже, необхідне методичне забезпечення інтеграційних процесів у системі 

дошкільної освіти, допомога вихователям, які працюють з дітьми.  

Успішно розв’язувати ці завдання можна тільки з урахуванням особли-

востей, зумовлених специфікою віку і характерними для нього видами посильної 

діяльності, їх розумним сполученням.  

Несформованість інтелектуально-логічної сфери дітей цього віку потребує 

поступового, поелементного розвитку, а чуттєвість і емоційне сприйняття визна-

чають вимоги до психологічного клімату, емоційної атмосфери, в якій відбуваєть-

ся цей розвиток. Сучасна дидактика вимагає цілісного технологічного підходу. Це 

підтверджує і висловлювання відомого психолога Д. Ельконіна, який розмірко-

вував про вимоги до навчально-виховного процесу в суміжній ланці – початковій 

освіті: "У дійсності сьогодні необхідно не просто вдосконалювати зміст, форми, 

методи і засоби навчання, а потрібна докорінна зміна самої шкільної технології. 

Саме технології, а не техніки, розуміючи під першою внутрішню організацію про-

грамового навчального матеріалу, який підлягає засвоєнню, принципів та спо-

собів побудови процесу опанування цього матеріалу".  

Інтегрований підхід у навчанні, безперечно, сприяє розширенню соціально-

пізнавального досвіду дітей, інтенсивному розвитку когнітивних процесів; форму-

ванню допитливості, активного ставлення до подій і явищ дійсності; сприяє 

становленню особистості в суспільних відносинах і в цілому забезпечує дошкіль-

ну зрілість. Однак варто пам’ятати, що інформативність і привабливість змісту 

навчального матеріалу самі собою не забезпечують ефективності його засвоєння і 

розвитку окремих сторін особистості дошкільника. Для цього необхідне стра-

тегічне бачення віддалених та близьких цілей, ретельний добір засобів, методів і 

прийомів навчально-виховної роботи у структурі цілісної дидактичної системи.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Виділіть стратегічні напрями розвитку сучасної дошкільної освіти. 

2. Розкрийте сутність поняття "інтеграція".  

3. Назвіть основні чинники й умови здійснення інтеграції в системі дошкіль-

ної освіти.  

4. Виділіть принципи інтегрованого освітнього процесу.  

5. Як здійснюється інтегрований підхід в організації навчально-виховного 

процесу дошкільного закладу? 

6. Розкрийте специфіку інтегрованого навчання в ДНЗ.  

7. Дайте характеристику інтегрованим заняттям.  

8. Що таке синергетика? Покажіть зв’язок синергетики та інтеграції.  
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Тема 1.7. Особистісно орієнтована система виховання – шлях до 

розв’язання актуальних педагогічних завдань 
 

План 

1. Сутність поняття "особистісно орієнтований підхід".  

2. Мета та завдання особистісно орієнтованого підходу.  

3. Принципи особистісно орієнтованого підходу до виховання та навчання.  

4. Індивідуальний та диференційований підходи як основні засоби 

реалізації особистісно орієнтованої системи виховання 

 

Рекомендована література 

1. Бех І. Д.  Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003.  

Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – 2003.  

– С. 196.  

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-ме-

тод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. "Дошкільне виховання", 2003. 

– 244 с.  

3. Васьков Ю. Особистісно зорієнтоване навчання – нова освітня парадигма / 

Ю. Васьков // Сучасні педагогічні технології : навч.-метод. посібник. – 2006. 

Ч. 1. – 2006. – С. 19–21.  

4. Гоцкало Н. В. Особистісно зорієнтований підхід у творчій спадщині 

видатних педагогів / Н. В. Гоцкало // Рідна школа. – 2002. – Спец. вип. – С. 61–63.  

5. Гоцкало Н. В. Особистісно орієнтований підхід у навчальному процесі як 

педагогічна проблема / Н. В. Гоцкало // Теоретичні питання освіти та виховання : зб. 

наук. пр. / за ред. М. Б. Євтуха та ін. – К. : КНЛУ, 2001. – Вип. 18. – С. 20–23.  

6. Довга Т. Ми вибираємо особистісно зорієнтоване навчання та виховання / 

Т. Довга // Школа. – 2011. – № 6. – С. 11–18.  

7. Подмазін С. Технологічне забезпечення особистісно орієнтованого 

навчання / С. Подмазін // Завуч. – 2006. – № 6. – С. 2–8.  

 

1. Сутність поняття "Особистісно орієнтований підхід" 

Особистісно орієнтований підхід – основа нової філософії ґрунтується на 

принципі центрації виховання в розвитку особистості і передбачає передусім 

визнання пріоритету особистості, який повинен стати основою ідеології суспільства 

у сфері виховання, ціннісною орієнтацією. Принцип центрації виховання на розви-

ток особистості вимагає демократичного стилю взаємодії суб’єктів, його гуманізації.  

Практичним завданням педагога є виявлення й розвиток усіх позитивних сил 

дитини, виховання усвідомлення своєї неповторності і спонукання до самовиховання 

та самореалізації, але важливо, щоб самореалізація дитини не пригнічувала до-

стоїнства та інтересів навколишніх. Як стверджують учені А. Бодальов, Л. Новікова, 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%91%D0%B5%D1%85_%D0%86.%D0%94.
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абсолютизація розкріпачення особистості призводить до сприйняття особистого 

інтересу як абсолютного блага. За такого підходу гуманістична мораль руйнується.  

В руслі гуманістичної парадигми виховання актуальною є проблема пере-

творення вихованця із об’єкта виховання в суб’єкта. Сутність дійсно гуманного 

ставлення до особистості вихованця виражена в тезі про її активність як повно-

правного суб’єкта виховного процесу, а не об’єкта. На думку І. Д. Беха, "завдання 

допомогти дитині усвідомити себе як особистість має стати головним для 

педагога як організатора виховного процесу, тільки через усвідомлення можливе 

опанування складових внутрішнього світу, тобто формування вихованця як суб’єкта 

власного морально-духовного розвитку. Але це означає усвідомити себе як 

особистість щодо дитини, яка ще має стати цією особистістю, в якої ще не розвинено 

базових особистісних цінностей".  

 

2. Мета та завдання особистісно орієнтованого підходу  

Мета особистісно орієнтованого підходу – процес психолого-педагогічної 

допомоги дитині у становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, 

соціалізації, життєвому самовизначенні.  

Головними завданнями особистісно орієнтованого підходу є: 

- розкриття індивідуальних пізнавальних можливостей кожної дитини; 

- розвиток її індивідуальних пізнавальних здібностей; 

- заохочення активності вихованця, допомога йому в самопізнанні, 

самоактуалізації, самореалізації, самовизначенні; 

- формування культури життєдіяльності, яка дає можливість продуктивно 

будувати власне життя.  

Вихователь із "всезнаючого" і "всевладного" перетворюється в режисера по-

стійного самовдосконалення особистості вихованця. Щодо цього актуальною є 

ідея Л. Виготського – навчання і виховання мають відповідати не тільки рівню 

актуального розвитку дитини, а й "зоні ближнього розвитку". Дитина не спромож-

на виконувати самостійно завдання, але впорається з ним за невеликої допомоги 

дорослого. Те, що сьогодні дитина робить за допомогою дорослих, завтра викону-

ватиме самостійно. Основне завдання вихователя полягає в створенні "зони ближ-

нього розвитку", яка в майбутньому перейшла б у "зону актуального розвитку". 

Таке ставлення до виховання відображає принцип підходу до психічного розвитку 

людини як керованого процесу, який спроможний створювати нові структури 

особистісних цінностей зростаючої дитини.  

До методів, які стимулюють "свободу засвоєння знань", належать: постановка 

проблем для вирішення їх як реальних, а не навчальних; використання різних 

джерел знання: людей, досвіду, книг, аудіовідеотехніки тощо; метод контрактів; 

організація роботи в різновікових групах, організація пізнання як дослідження, 

експерименту, спеціальні заняття з самопізнання, міжособистісна взаємодія.  
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Особистісно орієнтована модель дошкільної освіти базується на розумінні 

процесу розвитку як свого роду єдиномножинності, яка охоплює такі основні 

форми: 

 індивіда (складної природи організму дитини); 

 суб’єкта (активного діяча рухової, ігрової, навчально-пізнавальної, елемен-

тарної трудової, предметно-практичної та комунікативно-мовленнєвої діяльностей); 

 особистості (комплексного ставлення до оточуючого світу та себе); 

 індивідуальності (унікальної своєрідності кожної дитини).  

Свідомість, компетентність, спільність і діяльність – базові характеристики 

особистісного способу життя дитини дошкільного віку, загальні способи її буття. 

Вихідною тезою у впровадженні в педагогічну практику особистісно орієнтованої 

моделі дошкільної освіти є діяльне буття дитини, її суб’єктність: у свідомості – 

самосвідомість; у спільності – самобутність; у діяльності – самодіяльність. Вони і 

є основними лініями розвитку дитини як суб’єкта власного життя, суб’єкта роз-

витку і саморозвитку.  

Основними процесами, спрямованими на підвищення якості дошкільної 

освіти, виступають: 

 стандартизація змісту дошкільної освіти на засадах узгодження із змістом 

державних стандартів початкової школи; 

 модернізації змісту дошкільної освіти на засадах компетентнісної парадигми; 

 впровадження в дошкільні навчальні заклади оновленого Базового компо-

нента дошкільної освіти України та варіативного програмно-методичного забез-

печення; 

 використання додатково до чинних програм розвитку дитини дошкіль-

ного віку, що втілюють інваріантну складову змісту дошкільної освіти, інших 

програм, що презентують його варіативний компонент, відбивають різноманіття 

України, поглиблюють, розширюють, уточнюють зміст інваріантної частини; 

 удосконалення системи контролю та оцінювання якості дошкільної осві-

ти, переорієнтація на гуманітарну експертизу діяльності дошкільного навчального 

закладу; 

 забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої 

моделі освіти на дошкільній та початковій ланках освіти.  

Ідею особистісно орієнтованого навчання допомагають втілити такі засоби: 

1. Використання різноманітних форм і методів орієнтації освітньої діяль-

ності, що сприяє розкриттю особистісного досвіду дитини. 

2. Створення атмосфери зацікавленості кожної дитини. 

3. Стимулювання дітей до висловлювання, використання різних способів ви-

конання завдань, без будь-якого остраху помилитися чи дати неправильну відповідь; 

4. Використання під час занять дидактичного матеріалу.  

5. Оцінювання діяльності дитини не тільки за кінцевим результатом 

(правильно – неправильно), а й за процесом його досягнення. 
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6. Заохочення прагнень дитини знаходити свій спосіб роботи (вирішення 

завдання), аналізувати способи роботи інших дітей, вибирати й засвоювати більш 

раціональні. 

7. Створення педагогічної ситуації спілкування, що дає змогу кожній дити-

ні виявити ініціативу, самостійність, вибірковість у видах діяльності, створення 

умов для природного самовиявлення дитини.  
 

3. Принципи особистісно орієнтованого підходу до виховання та 

навчання  
 

Принципи особистісно орієнтованого підходу до виховання та навчання: 

- принцип неповторюваності кожної дитини; 

- принцип визнання відсутності нездібних дітей; 

- принцип індивідуалізації навчально-виховного процесу; 

- принцип врахування індивідуальних особливостей дітей; 

- принцип визнання кожної дитини особистістю; 

- принцип отримання позитивних почуттів від результату діяльності; 

- принцип навчання через подолання труднощів; 

- принцип дослідницького підходу до предмета вивчення; 

- принцип обов’язковості самостійної розумової праці дітей у процесі 

навчання; 

- принцип людяності, чуйності, тактовності по відношенню до дітей.  

Однаковий доступ до освіти у дошкільній підготовці забезпечується:  

 безоплатністю навчання і виховання; 

 дотаціями держави на утримання дітей у дошкільних закладах; 

 охопленням усіх дітей, незалежно від місця проживання, різними фор-

мами медичного догляду і безоплатної підготовки до школи; 

 створенням системи підтримки молодих сімей; 

 широкою і різноманітною мережею дошкільних закладів і навчальних 

комплексів (загальними, з профільними групами різного спрямування, компенсу-

ючими та комбінованими; групами короткочасного перебування, прогулянко-

вими, оздоровчими тощо) різних форм власності.  

Особистісно орієнтований підхід означає реалізацію на практиці принципу 

гуманізму – визнання дитини найвищою цінністю, надання їй права на вільний 

(у дошкільному віці в елементарних формах) та повноцінний розвиток своїх при-

родних потенцій, створення умов для її самореалізації, саморозвитку і само-

збереження, гармонійне співробітництво з дорослим.  

Отже, оперуючи поняттям особистісно орієнтований підхід маємо на увазі: 

комплекс форм, методів, прийомів, засобів освітньої роботи з дошкільником, які 

культивують, плекають у дитини її сутнісні сили, сприяють перетворенню 

потенційної можливості бути особистістю на реальність, активізації 
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самоактивності, формуванню механізмів саморозвитку – рефлексії, децентрації, 

совісті, спрямованих на розвиток уміння елементарно самовизначатися, допомагати 

собі, зростати життєво компетентною, свідомою людиною з відчуттям своєї 

самовартісності та життєвої спроможності.  
 

4. Індивідуальний та диференційований підходи як основні засоби 

реалізації особистісно орієнтованої системи виховання 

Із застосуванням орієнтації на кожну дитину виникає необхідність оперувати 

поняттями індивідуальний та диференційований підходи як засобами реалізації 

особистісно орієнтованої моделі дошкільної освіти. Поза індивідуальним та 

диференційованим підходами немає сенсу говорити про особистісний, оскільки вони 

є провідниками останнього, реалізують його. Водночас часткове використання інди-

відуального (диференційованого) підходу до дитини ще не гарантує її гармонійного, 

збалансованого, цілісного розвитку. Тому обов’язкова умова реалізації на практиці 

особистісно орієнтованого підходу – врахування цілісної характеристики індивіду-

альності кожного вихованця.  

Чим різняться між собою індивідуальний та диференційований підходи? 

Індивідуальний підхід, як відомо, є важливим принципом педагогіки, згідно 

з яким у навчально-виховній роботі з колективом дітей досягається вплив на кож-

ного, враховуються множинність і різноманітність характеристик кожної конкрет-

ної дитини – статевих особливостей, темпераменту, характеру, здібностей тощо. 

Індивідуальний підхід є запорукою ефективності педагогічного процесу, базуєть-

ся на тому, що будь-який освітній вплив заломлюється крізь призму індивідуаль-

них особливостей конкретної дитини. Отже, реалізовувати індивідуальний підхід 

означає брати до уваги індивідуальну своєрідність, неповторність кожної окремої 

дитини як особистості. Це підхід дорослого до дитини та її особливої сутності.  

Диференційований підхід базується на знанні індивідуальних особливостей 

дитини, проте, на відміну від попереднього, відображає швидше відносини "дити-

на – освітній матеріал", ніж "дитина–дорослий". Виходячи із знання особливостей 

дітей, дорослий умовно розподіляє їх на групи, кожній з яких пропонує відмінний 

за обсягом, складністю, характером матеріал. Здійснюючи диференційований під-

хід, дорослий віддає перевагу роботі з підгрупою, об’єднаною за певною ознакою, 

що оптимізує освітній процес, дає різним дітям можливість навчатися і вихову-

ватися немов за різними програмами.  
 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте сутність поняття "особистісно орієнтований підхід".  

2. Які головні завдання особистісно орієнтованого виховання?  

3. Що лежить в основі особистісно орієнтованого виховання?  

4. Виділіть засоби особистісно орієнтованого навчання.  

5. Назвіть принципи особистісно орієнтованого підходу до виховання та 

навчання.  
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РОЗДІЛ 2. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ДО ВИРІШЕННЯ 

АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Тема 2.1. Підготовка педагогічних працівників до практичного 

впровадження особистісно орієнтованих систем виховання 
 

План 

1. Сутність поняття "готовність педагога до практичного впровадження осо-

бистісно орієнтованих систем".  

2. Компоненти готовності педагога до практичного впровадження 

особистісно орієнтованих систем.  

3. Засоби здійснення професійно-педагогічної підготовки майбутнього 

педагога.  

4. Шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до 

реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.  

 

Рекомендована література 

1. Шаповал Ю. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього 

вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших 

школярів : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика 

професійної освіти" / Шаповал Юлія Дмитрівна. – Харків, 2007. – 18 с.  

2. Машкіна Л. А. Підготовка майбутнього педагога до реалізації особистісно 

орієнтованого навчання / Л. А. Машкіна // Педагогічний дискурс. – 2013. – Вип. 14. 

– С. 316–319.  

 

1. Сутність поняття "готовність педагога до практичного впроваджен-

ня особистісно орієнтованих систем" 

Категорія "готовність до професійної діяльності" була введена в науковий 

обіг наприкінці ХІХ ст. Упродовж понад 100-річної історії застосування її зміст 

зазнавав суттєвих змін.  

Поняття "готовність педагога до професійної діяльності" переважна біль-

шість учених (Л. Кадченко, В. Ковальов, Л. Кондрашова, В. Сластьонін та ін.) 

тісно пов’язують з поняттям "професійна підготовка". Професійна підготовка роз-

глядається науковцями як процес формування готовності майбутнього педагога 

до професійної діяльності, а готовність – як її мета і результат.  

Готовність педагога до професійної діяльності стала предметом спеціальних 

досліджень учених, починаючи з 70-х років ХХ ст. Ретроспективний аналіз дозво-

лив виявити співіснування найрізноманітніших наукових підходів до визначення 
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цього поняття та структури готовності: психофізіологічного (В. Шмига та ін.), функ-

ціонального (Н. Кузьміна, Р. Пенькова, Т. Солод та ін.), особистісного (С. Єлканов, 

Л. Кадченко, Л. Кондрашова, Р. Ню, І. Огородников та ін.), особистісно-функціо-

нального (Л. Веретенников, Л. Подимова, В. Сластьонін та ін.), культурологічного 

(О. Міщенко та ін.).  

Готовність педагога до практичного впровадження особистісно орієнтованих 

систем виховання у контексті особистісно-функціонального підходу, Ю. Шаповал 

розуміє як інтегративну якість особистості, що являє собою єдність особистісних і 

функціональних компонентів та є умовою успішної професійної діяльності гуманіс-

тичного спрямування. Її особистісні компоненти складають мотиваційну, інформа-

ційну, процесуально-діяльнісну та рефлексивну складові, а функціональні компо-

ненти – здатність до виконання конструктивної, організаційної, комунікативної та 

гностичної функцій професійної діяльності гуманістичного спрямування.  

Гуманізація дошкільної освіти, перехід до особистісно орієнтованої педаго-

гіки, поява варіантних програм і технологій, що супроводжуються інноваційними 

процесами, потребує переходу педагогів на новий рівень взаємодії з дітьми, 

опанування ними нових теоретичних знань і педагогічних технологій. Тому й 

зросли вимоги до особистісних якостей педагога, рівня його професійної підго-

товленості, загальних педагогічних умінь і здібностей.  

Сьогодні суспільство чекає творчого, компетентного, здатного до іннова-

ційної діяльності педагога, який може мобілізувати свій особистісний потенціал у 

сучасній системі дошкільної освіти і прагне до постійного удосконалення своїх 

професійних умінь.  

Кожен, хто обирає професію педагога, бере на себе відповідальність за тих, 

кого він буде вчити і виховувати; разом із тим він відповідає за самого себе, свою 

професійну підготовку, своє право бути педагогом, учителем, вихователем. Гідне 

виконання професійно-педагогічного обов’язку вимагає від людини прийняття 

низки зобов’язань.  

По-перше, слід об’єктивно оцінювати власні можливості, знайти свої сильні 

і слабкі сторони, значущі для даної професії якостями: особливості саморегуляції, 

самооцінки, емоційні прояви, комунікативні, дидактичні здібності тощо.  

По-друге, педагог повинен володіти загальною культурою інтелектуальної 

діяльності (мислення, пам’ять, сприйняття, уявлення, увага) культурою поведінки 

спілкування та педагогічного спілкування зокрема. Педагог – це зразок, який свідо-

мо, а найчастіше несвідомо, наслідують діти, переймаючи те, що робить вихователь.  

По-третє, обов’язковою передумовою й основою успішної діяльності педа-

гога є повага, знання і розуміння дитини.  

По-четверте, педагог є організатором навчальної діяльності дітей, їх спів-

робітництва, і в той же час виступає як партнер і людина, що полегшує педаго-

гічне спілкування.  
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У майбутнього педагога повинно бути сформовано: 

– сприйняття актуальності і значущості ідей і цінностей особистісно орієн-

тованого навчання; 

– самообґрунтування педагогом своїх дій, самореалізація на основі внут-

рішньої професійної мотивації; 

– неперервний пошук альтернатив існуючій практиці освіти і виховання; 

– цілепокладання і цілереалізація на основі авторської моделі освіти і вихо-

вання; 

– спільне з дітьми осмислювання елементів змісту освіти; 

– внесення авторських елементів в зміст освіти і виховання; 

– рефлексія власної і професійної поведінки; 

– відповідальність за прийняті рішення; 

– прийняття чи відторгнення форм діяльності і спілкування з позиції 

власного педагогічного ідеалу; 

– орієнтація на діалог і власні зміни в процесі педагогічного спілкування тощо.  

На основі сучасних досліджень готовність майбутнього педагога до реаліза-

ції особистісно орієнтованого навчання у подальшій професійній діяльності роз-

глядається як система, що забезпечує внутрішні умови для успішного формування 

професійної грамотності студента педагогічного вищого навчального закладу 

щодо реалізації особистісно орієнтованого навчання.  

 

2. Компоненти готовності педагога до практичного впровадження 

особистісно орієнтованих систем 

Готовність майбутнього педагога до реалізації особистісно орієнтованого 

навчання та виховання науковці розглядають як єдність таких складових компо-

нентів: мотиваційного, змістового та методичного.  

Мотиваційний компонент передбачає сформованість мотивів і цілей осо-

бистісно орієнтованої педагогічної діяльності педагога як запоруки власної само-

реалізації і саморозвитку; зацікавленість працею педагога як важливим джерелом 

професійних потреб і особистісного росту; стійкий інтерес до предмету викла-

дання як результату усвідомленого вибору майбутньої предметно-професійної 

діяльності; гуманне ставлення до дитини; високий рівень емпатійності і поваги до 

особистості кожного малюка, розуміння його потреб, бажань і устремлінь; ураху-

вання досвіду дітей та стійку орієнтацію на особистісний розвиток дошкільників; 

усвідомлення і привласнення ціннісних гуманних орієнтацій.  

Змістовий компонент готовності до особистісно орієнтованого навчання 

передбачає системне володіння знань особистісно орієнтованого навчання із дисци-

плін педагогічного і предметно-методичного циклів; продуктивний рівень відтворен-

ня теоретичних положень та понять особистісно орієнтованого навчання в практичній 

діяльності, при баченні особливостей педагогічного процесу в ДНЗ та перспектив 

його розвитку. Також вищезазначений компонент спрямований на розвиток творчого 

рівня предметно-професійних умінь щодо реалізації технологій особистісно орієн-

тованого навчання та застосування моделей такого навчання та виховання в ДНЗ.  

Методичний компонент передбачає впевненість у власних професійних 

можливостях; творче ставлення до своєї практичної діяльності та її реалізації за-
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лежно від змін в освіті та суспільстві; стійке бажання самопізнання і системне во-

лодіння навичками самоаналізу, саморегуляції, самооцінки і самоконтролю, само-

актуалізації; вміння будувати освітній процес на доступній технології особистісно 

орієнтованого навчання; здатність у створенні індивідуальної самодостатньої осо-

бистості; коригування процесу власного розвитку через розроблення та втілення 

системи оптимальних технологічних прийомів під час педагогічної практики.  
 

3. Засоби здійснення професійно-педагогічної підготовки майбутнього 

педагога 

Засобами здійснення професійно-педагогічної підготовки майбутнього 

педагога до реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання можуть 

бути педагогічні умови її ефективної організації.  

Перш за все необхідно збагатити навчальні курси теоретичним матеріалом 

особистісно орієнтованої педагогіки; введення на лекційно-семінарських та лабо-

раторних заняттях елементів особистісно орієнтованого навчання (монолог сту-

дента, діалог, полілог, опора на творчий потенціал та індивідуальні можливості і 

здібності студентів, співпраця, співтворчість, ігрова форма навчання з вільним ви-

бором ролей, проблемні та навчальні ситуації; забезпечення кожному студентові 

успіху в педагогічному процесі). Важливого значення набуває формування у 

майбутнього педагога почуття толерантності й емпатійності, які можна розвинути 

за допомогою такого технологічного прийому, як обмін думками.  

У вивченні дисциплін професійно-педагогічного блоку слід враховувати 

соціальне замовлення суспільства на розвиток особистості та враховувати фунда-

ментальні педагогічні дослідження з цієї проблематики, реалізацію методологічних 

знань з особистісно орієнтованого навчання в практиці на основі поступовості, 

оновлення, традицій і новаторства. Також дуже важливо враховувати сучасне мето-

дологічне осмислення особистісно орієнтованої педагогіки, її конкретно-історичний 

аналіз на основі моделювання і прогнозування процесу особистісно орієнтованого 

навчання та на цій основі вивчати пріоритетні й альтернативні напрями розвитку 

педагогічної науки. Особливу увагу слід звертати на розвиток професійно-приклад-

ної підготовки майбутнього педагога, здатного до постійного самопізнання, само-

розвитку, самореалізації і самовдосконалення в процесі практичної діяльності в ДНЗ.  

Перегляд навчальних планів в їх практичній частині, звернення до організо-

ваної самостійної праці студентів; вивчення світового досвіду професійної підготов-

ки педагогів є проблемою, що заслуговує негайної уваги працівників вищої школи.  

Цілеспрямована робота над створенням педагогічних умов для професійно-

педагогічної підготовки майбутнього педагога до реалізації особистісно орієнто-

ваного навчання дасть студентам підґрунтя для розуміння необхідності й актуаль-

ності реалізації в освітньому середовищі технологій особистісно орієнтованого 

навчання; сформує у майбутнього педагога позитивну мотивацію організації про-

цесу особистісно орієнтованого навчання; покладе основу науковим студентським 
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дослідженням у галузі особистісно орієнтовних технологій навчання (рефератам, 

курсовим, дипломним, магістерським роботам); сприятиме формуванню і розвит-

ку особистісних та професійних якостей майбутнього педагога.  

 

4. Шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до 

реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання 

У сучасних наукових дослідженнях простежуються можливі шляхи 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до реалізації особистісно 

орієнтованого навчання та виховання. Це: 

– створення позитивної мотивації і особистої установки студента на розу-

міння, оволодіння системою знань і вмінь з особистісно орієнтованого навчання в 

освітньому закладі; 

– самовизначення студентів через надання їм права вибору змісту під-

готовки з предметів педагогічного блоку і способів їх засвоєння, а також свобода 

переходу на різні етапи навчання через введення модульно-рейтингової системи 

організації навчання; 

– гнучкість, варіативність, адаптивність і відкритість змісту й організацій-

них форм навчання по відношенню до індивідуальних особливостей студентів і 

умов підготовки шляхом вільного вибору студентами спецкурсів і спецсемінарів з 

педагогічної тематики; 

– насичення педагогічних курсів методологічними, теоретичними, прак-

тичними положеннями особистісно орієнтованого навчання; 

– педагогічний практикум під час педагогічних практик з елементами 

спостереження, 

– вивчення і впровадження технологій особистісно орієнтованого навчання; 

– комплексна організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у 

сфері особистісно орієнтованого навчання; 

– різноплановість та пріоритет інтенсивних, у першу чергу, дослідницьких 

методів навчання; 

– особистісно-гуманітарна організація майбутнього педагога на основі 

поваги до особистості і вибору студента.  

Таким чином, одним із пріоритетних напрямів у професійно-педагогічній 

підготовці майбутніх педагогів є вдосконалення їх готовності як до професійної 

діяльності в цілому, так і до впровадження особистісно орієнтованих технологій зо-

крема. Саме у вищому навчальному закладі, у процесі навчання закладаються осно-

ви особистісно орієнтованої педагогіки, технологічної грамотності та педагогічної 

майстерності. Такий підхід дає можливість молодому педагогові впевнено почувати 

себе в професійній діяльності, швидше адаптуватися в умовах сучасного ДНЗ, ус-

пішно розв’язувати складні завдання освітньої роботи з особистісно орієнтованих 

позицій, уміти вивчати особистісні якості й особливості дітей, визначати оптималь-

ні умови педагогічного впливу, глибоко аналізувати результати своєї діяльності.  
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Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте поняття "готовність педагога до професійної діяльності".  

2. Хто з науковців досліджував готовність педагога до професійної діяль-

ності? 

3. Виділіть та охарактеризуйте компоненти готовності педагога до прак-

тичного впровадження особистісно орієнтованих систем. 

4. Виділіть педагогічні умови здійснення професійно-педагогічної підго-

товки майбутнього педагога до реалізації особистісно орієнтованого навчання та 

виховання.  

5. Визначте шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педаго-

гів до реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.  

 

Тема 2.2. Підготовка педагогічних працівників до виховання 
дошкільників в умовах сучасного інформаційного потоку 

 

План 

1. Комп’ютерні технології – невід’ємна частина цілісного освітнього процесу.  

2. Зміст і структура понять "комп’ютерна грамотність", "основи комп’ютер-

ної грамотності", "готовність вихователя до формування основ комп’ютерної 

грамотності старших дошкільників".  

3. Критерії та показники сформованості складових готовності майбутнього 

вихователя до формування основ комп’ютерної грамотності у дошкільників.  

4. Етапи підготовки педагогічних працівників до виховання дошкільників в 

умовах сучасного інформаційного потоку.  
 

Рекомендована література 

1. Дяченко С. В. Зміст професійної підготовки майбутніх вихователів до фор-

мування основ комп’ютерної грамотності в старших дошкільників / С. В. Дяченко // 

Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : 

матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (8–10 квіт. 2008 р., м. Луганськ). – 

Луганськ : Альма-матер, 2008. – С. 116–118.  

2. Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ 

комп’ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступ. канд. пед. Наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / 

Дяченко Світлана Володимирівна. – Луганськ,  2009. – 20 с.  

3. Інформаційні потоки в глобальних комп’ютерних мережах / О. Г. Додонов, 

Д. В. Ланде, В. Г. Путятін. – К. : Наук. думка, 2009. – 295 с.  

 

1. Комп’ютерні технології – невід’ємна частина цілісного освітнього 

процесу 

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на 

нього інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери 

людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і 

утворюють глобальний інформаційний простір. Невід’ємною і важливою частиною 

цих процесів є комп’ютеризація освіти. Зараз в Україні йде становлення нової сис-
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теми освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. 

Цей процес супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії і практиці нав-

чально-виховного процесу, пов’язаними із внесенням коректив у зміст технологій 

навчання, які повинні бути адекватними сучасним технічним можливостям і сприяти 

гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство. Комп’ютерні техно-

логії покликані стати невід’ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно 

підвищувати його ефективність. Тому рівень комп’ютеризації разом з кадровим і 

методичним забезпеченням навчального процесу є вирішальним показником оціню-

вання дієздатності не тільки сучасної школи, а й дошкільного закладу.  

Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього 

процесу: дітей, педагогів, батьків. Основним призначенням служби інформацій-

ного забезпечення є: 

 формування інформаційного освітнього середовища закладу, поетапне 

вирішення завдань інформатизації освіти; 

 упровадження нових інформаційних технологій в освітній і управлін-

ський процеси; 

 інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 

 упровадження електронного документообігу. Використання ІКТ у нав-

чально-виховному процесі.  

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-вихов-

ному процесі ДНЗ – це одна із найбільш нових та актуальних проблем у вітчиз-

няній педагогіці.  

Подальша трансформація дошкільної освіти так чи інакше буде пов’язана з 

усе більш широким використанням засобів інформаційно-комунікаційних техно-

логій (ІКТ) для розвитку пізнавальних здібностей старших дошкільників, поши-

рення кругозору. Опанування комп’ютерної грамотності на елементарному рівні – 

запорука успішної реалізації особистості дошкільника.  

Це вимагає відповідності професійної компетентності педагога сучасному 

рівню інформаційного суспільства, тому підготовка майбутніх вихователів дошкіль-

них навчальних закладів (ДНЗ) до професійної діяльності в умовах ІКТ постає одним 

із найважливіших завдань вищої освіти. В організаційному аспекті вирішення цієї 

проблеми вимагає створення умов для отримання студентами не лише загальних 

знань про інноваційні освітні технології, а й формування відповідної вмотивованості, 

забезпечення дидактико-методичної готовності до використання ІКТ, розвиток 

професійних навичок з їх упровадження в навчально-виховний процес ДНЗ.  

 

2. Зміст і структура понять "комп’ютерна грамотність", "основи комп’ю-

терної грамотності", "готовність вихователя до формування основ комп’ю-

терної грамотності старших дошкільників" 

Визначення змісту і структури понять "комп’ютерна грамотність", "основи 

комп’ютерної грамотності" щодо дітей дошкільного віку, "готовність вихователя 

до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкільників" дали у 
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своїх працях такі науковці, як А. Богуш, Є. Веліхов, Н. Гавриш, Н. Гендіна, А. Го-

рячев, Л. Забродська, А. Коломієць, Л. Макарова, С. Новосьолова, І. Пашеліте, 

С. Пейперт, Ю. Первін, Г. Петку, Т. Поніманська, Т. Проценко та ін.  

Поняття "комп’ютерна грамотність" науковці розглядають у структурі 

інформаційної компетентності − одного з видів ключових життєвих компетентнос-

тей сучасної людини та визначають як один із видів базової умілості, що ґрунтується 

на знаннях про персональний комп’ютер, програмне забезпечення та інформаційно-

комунікаційні технології й зумовлює свободу та результативність дій в організова-

ному інформаційному середовищі, а поняття "основи комп’ютерної грамотності" 

щодо дітей дошкільного віку – як початковий (елементарний) рівень комп’ютерної 

грамотності, який забезпечує результативне використання персонального комп’ю-

тера на основі виконання певних дій (маніпуляцій).  

Професійна підготовка майбутніх вихователів до формування основ ком-

п’ютерної грамотності старших дошкільників полягає у формуванні професійної 

компетентності в галузі інформаційно-комунікаційних технологій навчання, ключо-

вою складовою якої є інформаційно-технічна компетентність, що забезпечує го-

товність майбутніх вихователів до здійснення відповідного аспекту професійної 

діяльності. Вона передбачає сформованість сукупності знань і вмінь про інформа-

ційно-комунікаційні технології, програмно-педагогічні засоби навчання, а також 

набуття технічних навичок використання й обслуговування персонального комп’ю-

тера та периферійних пристроїв.  

Готовність студента до формування основ комп’ютерної грамотності стар-

ших дошкільників розглядається як результат спеціальної підготовки та являє собою 

інтегральну професійну й особистісну характеристику майбутнього вихователя, що 

виявляється в поєднанні мотивів, професійних знань, умінь, навичок і педагогічного 

досвіду в галузі інформаційно-комунікаційних технологій навчання відповідно до 

вимог дошкільного напрямку професійної підготовки. Ця інтегральна особистісна 

характеристика визначає здатність майбутніх вихователів розв’язувати професійні 

інформаційно-технологічні завдання, які відповідають педагогічній діяльності 

вихователя з урахуванням її специфіки.  
 

3. Критерії та показники сформованості складових готовності майбутнього 

вихователя до формування основ комп’ютерної грамотності у дошкільників 

С. В. Дяченко визначила критерії сформованості складових готовності майбут-

нього вихователя до формування основ комп’ютерної грамотності старших дошкіль-

ників: мотиваційний, когнітивний, інформаційно-технічний. Показниками 

мотиваційного критерію були: активна позиція в застосуванні інноваційних тех-

нологій, зокрема ІКТ; прагнення до самовдосконалення; зацікавленість і цільова 

спрямованість на застосування ІКТ навчання в роботі з дошкільниками з урахуван-

ням їхнього здоров’язберігаючого потенціалу. Когнітивний критерій мав такі показ-

ники: наявність знань про ІКТ навчання; здатність до аналізу й оцінки дидактичної 

системи в умовах ІКТ навчання та програмно-педагогічних засобів ІКТ. Показни-
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ками інформаційно-технічного критерію були: уміння проектувати зміст і структуру 

своєї інформаційно-технологічної діяльності; експлуатаційні знання та вміння 

виконувати контрольно-технічні операції; уміння й навички організувати навчаль-

ний процес з використанням ПК; інструментально-прикладні вміння.  

За встановленими критеріями науковцем було визначено рівні, які харак-

теризували набуття готовності до формування основ комп’ютерної грамотності 

старших дошкільників. Достатній рівень характеризувався глибоким усвідом-

ленням значущості ІКТ навчання, вираженою спрямованістю на застосування роз-

вивальних комп’ютерних ігор у навчальному процесі, глибокою теоретичною 

обізнаністю у галузі ІКТ, середній рівень – недостатнім усвідомленням необхід-

ності оволодіння знаннями про ІКТ навчання, виникнення труднощів в організації 

занять з комп’ютерною підтримкою, не досить досконалою оцінкою розвиваль-

ного потенціалу програмно-педагогічних засобів навчання. Низький рівень був 

притаманним студентам, у яких було відсутнє особистісно значуще ставлення до 

ІКТ навчання, не сформовано настанови щодо використання розвивальних ком-

п’ютерних ігор у навчальному процесі дошкільного закладу, виявлено низький 

рівень операційних умінь й обмежене уявлення про ІКТ, інформаційно-технічні 

дії мали виключно репродуктивний характер.  

 

4. Етапи підготовки педагогічних працівників до виховання до-

шкільників в умовах сучасного інформаційного потоку 

Підготовка педагогічних працівників до виховання дошкільників в умовах 

сучасного інформаційного потоку включає наступні етапи: підготовчий, норма-

тивний, проектувальний.  

На підготовчому етапі визначається смислоутворювальний зміст навчальної 

діяльності студентів, що полягає у формуванні в них цілей як бажаних настанов на 

оволодіння системою знань і практичних умінь у галузі інформаційно-комуніка-

ційних технологій. На нормативному етапі студенти усвідомлюють й сприймають 

загальну мету та завдання інформатизації освіти, засвоюють теоретичні знання й 

набувають інформаційно-технічних умінь вирішувати професійні завдання за 

допомогою засобів ІКТ за готовими зразками. Цей етап має наслідувальний характер 

і реалізується як багаторазове відтворення та відпрацювання технічних операцій. На 

проектувальному етапі здійснюється так зване "занурення" студента в ІКТ 

навчання, що характеризується проявом високого рівня активності та самостійності 

майбутніх вихователів у процесі практичного використання набутих знань і вмінь, 

розширенням сфери пошукової діяльності, глибоким розумінням студентами 

структури та змісту навчальних занять з комп’ютерною підтримкою із дошкіль-

никами. На цьому етапі відбувається формування поліфункціональних умінь.  

Ключовим засобом підготовки студентів є спеціально розроблені завдання, 

що використовуються в системі й поступово ускладнюються. Так, на підготовчому 

етапі можна застосовувати завдання, спрямовані на репродуктивне відтворення 
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навчальної інформації. Студенти одержують інструкційно-технологічні карти, які 

містять повну інформацію щодо виконання того чи іншого завдання. Поступове 

ускладнення змісту завдань забезпечує перехід на наступні етапи технології 

підготовки студентів.  

На нормативному етапі в типових ситуаціях застосовуються завдання про-

ектувального, конструктивного, організаторського змісту. Вони мають частково-

пошуковий характер. Для проектувального етапу є характерним застосування 

навчальних завдань (корекційно-регулюючих, процесуальних та ін.), а також 

професійно орієнтованих ситуаційних завдань. Їхнє розв’язання передбачає вибір 

дій відповідно до аналізу ситуації, самостійну постановку й вибір індивідуального 

способу вирішення, тобто діяльність студентів має творчий характер.  

Навчально-методичне забезпечення процесу навчання у ВНЗ включає: 

програмне забезпечення й комп’ютерну підтримку розроблених курсів "Нові 

інформаційні технології" та "Методика використання персонального комп’ютера 

в дошкільних закладах", інструкційні карти, конспекти лекцій з мультимедійною 

підтримкою, професійно орієнтовані інформаційно-технологічні завдання тощо. 

Воно дає змогу успішно реалізувати технологію професійної підготовки майбут-

ніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності у дошкільників.  

Таким чином, професійна підготовка майбутніх вихователів до формування 

основ комп’ютерної грамотності у старших дошкільників набуде ефективності, 

якщо: 

– здійснювати її на основі технологічної моделі, спрямованої на досягнення 

достатньої інформаційно-технічної складової готовності майбутніх вихователів до 

формування основ комп’ютерної грамотності дошкільників на теоретичному та 

практичному рівнях; 

– забезпечити формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний 

процес дошкільного закладу з урахуванням їх здоров’язберігаючого потенціалу, 

через усвідомлення значущості набуття дітьми основ комп’ютерної грамотності 

(ОКГ) на етапі дошкільного дитинства;  

– реалізувати поетапне впровадження технології, що передбачає поступове 

ускладнення професійно орієнтованих інформаційно-технологічних завдань, які 

визначаються психолого-педагогічними, корекційно-регулюючими, організацій-

но-діяльнісними й процесуальними компонентами інформаційно-технологічної 

діяльності вихователя.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте значення інформаційно-комунікаційних технологій на сучасному 

етапі.  

2. Що таке "інформаційне середовище"? 

3. Розкрийте зміст понять "комп’ютерна грамотність", "основи комп’ютерної 

грамотності" щодо дітей дошкільного віку.  

4. У чому полягає професійна підготовка майбутніх вихователів до 

формування основ комп’ютерної грамотності у дошкільників? 
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5. Виділіть критерії та показники сформованості складових готовності майбут-

нього вихователя до формування основ комп’ютерної грамотності у дошкільників.  

6. Виділіть та проаналізуйте етапи підготовки педагогічних працівників до 

виховання дошкільників в умовах сучасного інформаційного потоку.  

 

Тема 2.3. Підготовка педагогічних працівників до реалізації 

полікультурного виховання 
 

План 

1. Значення полікультурного виховання для розвитку особистості.  

2. Сутність поняття "полікультурне виховання".  

3. Дослідження сучасних науковців щодо підготовки педагогічних праців-

ників до реалізації полікультурного виховання.  

4. Підвищення теоретичного рівня педагогів з питань виховання дітей 

дошкільного віку в широкому поліетнічному просторі.  
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ського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : 

зб. наук. пр. – Одеса, 2010. – № 1. – С. 65–69.  

2. Волик Л. Полікультурний світогляд майбутнього вчителя – актуальна 

проблема сучасної професійної освіти / Волик Лариса Віталіївна // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 2003. – № 1. – С. 77–85.  

3. Волик Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полі-

культурного виховання учнів : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Волик Ла-

риса Віталіївна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН 

України. – К., 2005.  

4. Осьмак Т. Формування полікультурності майбутніх вихователів до-

шкільних навчальних закладів засобами декоративно-прикладного мистецтва 

народів світу : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія i методика вихован-

ня" / Осьмак Тетяна Валентинівна. – К., 2012. – 254 с.  

 

1. Значення полікультурного виховання для розвитку особистості 

В умовах нової освітньої ситуації, для якої характерне посилення етнізації 

змісту освіти, актуальною проблемою сучасної педагогічної теорії і практики є полі-

культурне виховання дітей. Так, у Державній національній програмі "Освіта (Украї-

на ХХІ століття)" особливу увагу надано прищепленню дітям шанобливого ставлення 

до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну; у Національній 

доктрині розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті зроблено акцент на формуванні 
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особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, сучасної 

європейської цивілізації, підготовлена до життєдіяльності у динамічному світі. Адже 

полікультурне виховання покликане підтримувати різноманіття великих і малих 

націй в умовах глобалізації сучасного світу. Воно є засобом збереження та розвитку 

етнічних культур, включення цінностей етнічних культур у практику виховання й 

навчання, загалом вирішення у такий спосіб актуальних проблем педагогіки. 

Полікультуралізм в освіті допомагає трансформувати різноманітність суспільства на 

корисний фактор його розвитку, забезпечує більш динамічну адаптацію людини до 

мінливих умов існування, допомагає йому сформувати багатогранну картину світу.  

Сьогодні для України питання національної самосвідомості, статусу рідної 

мови, взаємин етносів, що домінують чи поступаються за чисельністю в тій чи 

іншій місцевості, виходять на рівень доленосних, визначальних процесів центра-

лізації й демократизації в державі, стабільності й нестабільності в суспільстві.  

Аналіз праць з проблеми полікультурного виховання свідчить, що вона 

розроблялася в контексті різних наукових галузей. Філософські та культуроло-

гічні аспекти з позицій української державності, ідеалів і норм загальнолюдських 

цінностей, співіснування різних національностей висвітлювалися Г. Ващенком, 

В. Винниченком. Б. Грінченком, М. Грушевським, М. Драгомановим, І. Огієнком, 

К. Ушинським та ін.  

Проблеми, пов’язані з полікультурним вихованням в Україні, знайшли своє 

відображення в "педагогіці миру" О. Сухомлинської, Н. Бібік, Е. Суслової та ін., 

загальнопедагогічні та психологічні – у працях Н. Миропольської, О. Рудницької, 

етнопедагогічні – у дослідженнях Л. Пуховської, Н. Ганнусенко.  

Праці Є. Мандалян, В. Пісакар, О. Сосновської, Г. Бойчук присвячені форму-

ванню патріотичних та інтернаціональних уявлень дітей в умовах багатонаціональ-

них регіонів. О. Ковальчук, В. Єршова висвітлюють історико-педагогічні аспекти 

розвитку теорії і практики полікультурної освіти, наголошують на полікультур-

ному підході в навчанні і вихованні; виховання толерантності досліджує Т. Білоус. 

Проблема ознайомлення дошкільників із соціальною дійсністю розглядається у 

працях Т. Поніманської; виховання любові до рідного краю, Батьківщини – у А. Бо-

гуш, Н. Лисенко; формування уявлень про рід, родовід – у Л. Артемової, Н. Гавриш.  

Проблематика полікультурного виховання знаходиться в центрі уваги Євро-

пейської спільноти порівняльної педагогіки, а також займає досить помітне місце в 

діяльності вчених ближнього зарубіжжя.  

Таким чином, прилучення дошкільників до соціальної дійсності, виховання 

маленького громадянина, готового і здатного жити в полікультурному середовищі – 

актуальна проблема сучасного дошкільного виховання.  

 

2. Сутність поняття "полікультурне виховання"  

Проблема раннього формування у дошкільників ціннісних стосунків у сфері 

національних інтересів може практично вирішуватися лише у виховному процесі, 
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основною складовою раннього громадянського виховання має стати полікультур-

не виховання, бачення дитиною привабливості національних танців, ігор, пісень, 

програвання казкових сюжетів різних народів, входження у фольклорне коріння 

різних культур.  

Полікультурне виховання, на думку О. Гукаленко, розглядається як процес 

засвоєння цінностей і досвіду культури народів регіону, де проживає дитина, з 

пріоритетом культури її національності.  

Заглиблення в культуру свого краю дозволяє дитині відчути й зрозуміти не 

тільки відмінні риси національних культур, але й деякі механізми їхньої взаємодії, 

взаємопроникнення й взаємовпливи. У ході прилучення до культури поліетнічно-

го регіону дошкільник поряд з регіональними засвоює загальнонаціональні, 

загальнолюдські цінності.  

Полікультурне виховання базується на кількох педагогічних принципах: 

принцип діалогу та взаємодії культур; принцип творчої доцільності реалізації, 

збереження та створення нових культурних цінностей.  

Головними функціями полікультурного виховання можна вважати форму-

вання уявлень про різноманіття культур та їх взаємозв’язки; усвідомлення важли-

вості культурного різноманіття для самореалізації особистості; виховання пози-

тивного відношення до культурних розходжень; розвиток умінь і навичок взаємодії 

носіїв різних культур на основі толерантності та взаєморозуміння.  

Т. Осьмак полікультурність охарактеризувала як здатність людини інтегру-

вати у своїй свідомості різні культурні пласти, особливе особистісне утворення, 

сукупність світоглядних, мотиваційних та характерологічних проявів, що засвід-

чує орієнтацію особистості на гуманізм, повагу та толерантне ставлення до інших 

народів та культур. Зазначила, що полікультурність формується у процесі полі-

культурного виховання як системи виховної роботи, спрямованої на інтеграцію 

особистості у процес взаємодії культур без нівелювання культурних відмінностей 

кожної культури, збереження усього різноманіття культурних цінностей.  

Формування полікультурності особистості визначено як процес поступового 

вироблення у структурі особистості інтелектуальних, ціннісних та поведінкових 

проявів з метою засвоєння взірців та цінностей національної і світової культури, 

здійснення міжкультурної взаємодії, розуміння інших культур, толерантного 

ставлення до їх носіїв.  

На сучасному етапі розробляються авторські підходи введення системи 

знань про народи, де науковці, намагаючись зберегти рівність цих двох напрямів, 

по-різному розставляють акценти. Одні з них переносять виховання людини-

інтернаціоналіста на виховання в дитини-дошкільника усвідомлення себе як біо-

логічної й соціальної істоти, інші – на формування у неї національної свідомості й 

полікультурної компетенції з раннього віку, а дехто ці дві складові процесу 

виховання представляє як рівнозначні й рівноправні.  
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Основними засадами полікультурного виховання є: 1) реформування освіти 

в Україні, націлене на культуроцентричну парадигму, що зумовлює впровадження 

нових підходів у підготовці майбутніх педагогів, втілення нових стратегій; 

2) соціокультурні зміни, які зумовлюють звернення до гуманістичних засад педа-

гогічної науки; 3) економічні та інтеграційні процеси, які пов’язані, в першу чергу, з 

появою комунікаційних мереж; 4) внутрішньосуспільні зміни, зумовлені міграцією 

та мультикультуралізмом; 5) інтеграційні процеси в Європі, які характеризуються 

взаємовпливом різних культур та мов; 6) виникнення світового співтовариства, що 

характеризується культурним розмаїттям.  

 

3. Дослідження сучасних науковців щодо підготовки педагогічних 

працівників до реалізації полікультурного виховання 

Теоретичні засади підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів 

висвітлено у працях З. Борисової, Г. Біленької, О. Кононко, Л. Парамонової, 

З. Плохій, Т. Поніманської та ін.  

Зміст, форми та методи виховання студентської молоді висвітлено у працях 

Р. Вайноли, А. Капської, Д. Пащенка, Л. Петько, Н. Чернухи, О. Шпака, С. Ша-

шенко та ін. Різні аспекти й педагогічні стратегії полікультурного виховання дітей 

та молоді стали предметом досліджень таких авторів, як Е. Ананьян, М. Баянов-

ська, В. Бойченко, О. Гукаленко, А. Джуринський, Л. Зданевич, Н. Котій, К. Крутій, 

Н. Рищак, М. Рудя та ін.; полікультурного виховання студентів – Т. Атрощенко, 

О. Горчакова, О. Жорнова та ін.  

Програма педагогічної полікультурної освіти, поряд із загальними 

педагогічними знаннями і вміннями, повинна формувати професійно-особистісні 

якості педагога та якості, які дають можливість працювати у багатонаціональному 

колективі. Педагог має володіти високими моральними якостями, любити своїх 

дітей, незалежно від їх етнічної, культурної, релігійної приналежності. Саме такі 

якості слід сформувати у студентів – майбутніх працівників дошкільної освіти, які 

закладатимуть основи полікультурного виховання у дітей дошкільного віку.  

Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до 

професійної діяльності в полікультурному середовищі передбачає включення в 

зміст навчальних програм полікультурного компоненту, реалізацію педагогічного 

процесу на принципах рівності й поваги до інших культур, ствердження гума-

ністичних засад, використання активних форм і методів навчання та виховання, 

спрямованих на осмислення ролі національного в складі загальнокультурного.  

Одним із ефективних способів організації підготовки майбутніх педагогів до 

полікультурного виховання дітей є забезпечення культурологічної спрямованості 

гуманітарної освіти. Теоретики полікультурної освіти в переважній більшості 

віддають перевагу білінгвальній (двомовній) освіті, наслідком якої є успішне 

опанування як рідною, так і домінантною мовами. У цьому аспекті актуальними є 
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дослідження З. Гасанова, В. Заслуженюка, С. Кабаканова, В. Міттера, К. Утеєвої, 

Е. Хроміц про значення мов у міжкультурному спілкуванні.  

Успішність реалізації полікультурного виховання забезпечується удоско-

наленням системи освіти й принципів викладання багатьох предметів, зміни існу-

ючих програм, створення підручників на основі врахування засад полікультурної 

освіти, запровадження нових педагогічних технологій підготовки майбутніх пе-

дагогів. Збагачення навчальних предметів етнічним змістом, уведення дисциплін 

народознавчого циклу, забезпечення культурологічної спрямованості дошкільної 

освіти, створення умов для запровадження двомовного чи багатомовного нав-

чання – усе це позитивно впливає на розв’язання актуальних виховних завдань.  

У контексті підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності в 

умовах полікультурного середовища толерантність виступає основним моральним 

орієнтиром і ціннісним виміром. Полікультурне середовище є об’єктивним тлом для 

прояву толерантності кожної особистості, незалежно від того до якої національної 

культури вона належить і яку роль виконує в системі соціальних відносин.  

Виховання у майбутніх вихователів толерантності в умовах вищого навчаль-

ного закладу досліджувала Е. Бахіча. Дослідницею було встановлено, що готовність 

майбутніх вихователів до професійної діяльності на засадах толерантності залежить 

від наявності в них відповідних знань щодо сутності, цілей і засобів виховання дітей 

у полікультурному середовищі, практичних умінь та досвіду вирішення виховних і 

розвивальних завдань у полікультурному середовищі дошкільного навчального 

закладу та конкретної вікової групи дітей, особистого досвіду толерантної взаємодії, 

діалогу і співпраці з представниками інших національностей та культур.  

Критеріями готовності майбутніх вихователів до виховання дітей до-

шкільного віку на засадах толерантності є: обізнаність як вимір ступеня їхньої 

поінформованості; зорієнтованості в предметі, способах і засобах здійснення про-

фесійної діяльності в полікультурному середовищі на засадах толерантності; 

спроможність як вимір ступеня їхньої практичної навченості до реалізації профе-

сійної діяльності в зазначених обставинах; схильність як вимір ступеня вмотиво-

ваності до відтворення професійної діяльності щодо полікультурного виховання 

дітей на засадах толерантності.  

Складовими готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності в 

полікультурному середовищі ДНЗ на засадах толерантності визначено когнітив-

ний, емоційний і діяльнісний компоненти.  

Когнітивний компонент виявляється в усвідомленні і прийнятті складнос-

ті, багатомірності реального світу, варіативності його сприйняття, розуміння й 

оцінювання різними людьми; відносності, неповноти і суб’єктивності власних 

уявлень про картину світу, тобто визнання плюралізму, багатства та різноманіття 

її індивідуальних інтерпретацій як об’єктивної реальності.  

Емоційний компонент знаходить свій вияв у комунікативних ситуаціях 

через прагнення знайти спільність у поглядах і позиціях з партнером по спілку-
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ванню, подолати розрив зв’язків один з одним, перебороти роз’єднаність і нетер-

пимість по відношенню один до одного. Цей компонент пов’язаний з позитивним 

прийняттям, розумінням і терплячим ставленням до різноманітних індивідуаль-

них проявів інших людей.  

Діяльнісний компонент становить найбільш очевидну частину вияву озна-

ченої готовності. До нього належать конкретні уміння майбутніх вихователів, які 

вони виявляють при налагодженні і реалізації стосунків з оточуючими. Зокрема, 

це здатність до толерантного висловлювання і відстоювання власної позиції (Я-

висловлювання і т. п.), готовність до толерантного ставлення до висловлювань 

інших (сприйняття думок і оцінок інших людей як вираження їхньої точки зору, 

що має право на існування, незважаючи на відмінність їх власних поглядів), здат-

ність до компромісу і конструктивного діалогу, взаємодії з іншими, уміння домов-

лятися, узгоджувати позиції, досягати компромісу та консенсусу, незважаючи на 

наявні розбіжності.  

Е. Бахіча виділяє педагогічні умови формування толерантності у процесі 

підготовки майбутніх вихователів до професійної діяльності в полікультурному 

середовищі: відображення в змісті навчання інформації про культурні традиції на-

родів, що мешкають на одній території; наявності практичних завдань, що спону-

кають до усвідомлення й опанування методики полікультурного виховання дітей 

дошкільного віку на засадах толерантності; організації виховної роботи, що 

забезпечує набуття майбутніми вихователями особистого досвіду толерантної 

взаємодії і співпраці в полікультурному середовищі.  

Реалізація першої педагогічної умови забезпечується впровадженням у 

навчальний процес спецкурсу "Технологія професійної діяльності вихователя в 

полікультурному дошкільному навчальному закладі", що спрямований на поглиб-

лене вивчення студентами основ полікультурного виховання дітей. Його програма 

розробляється на концептуальних ідеях полікультурності, співпраці і взаємодії 

вихователів з суб’єктами педагогічного процесу, забезпечення міжетнічної толе-

рантності у взаєминах вихованців дошкільних навчальних закладів та їх батьків з 

представниками інших етнічних культур. Спецкурс побудований на принципі 

інтеграції в його змісті знань з курсів культурологічного, загальнопедагогічного і 

методичного спрямування, єдності теоретичної та практичної підготовки.  

Поряд з лекційними і семінарськими заняттями значна частина часу відво-

диться тренінгам, що дозволяє розвивати в студентів практичні навички толерант-

ної взаємодії. Структура курсу включає два розділи. Перший розділ присвячений 

уведенню студентів у проблему полікультурного виховання, сутності толерантнос-

ті і необхідності її виховання в дітей в умовах полікультурного середовища. Другий 

– ознайомленню й опануванню практичних умінь і навичок планування та прове-

дення виховної роботи з дошкільниками на засадах толерантності з урахуванням 

наявності серед них представників різних національних культур. Під час вивчення 

студентами інформації, представленої в першому розділі спецкурсу, на лекційних 
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заняттях висвітлюються основні соціальні і психологічні чинники полікультурного 

виховання, підходи щодо його розуміння та реалізації в практиці дошкільної 

освіти, обговорюється природа і сутність толерантності як принципу поведінки та 

діяльності людини в багатонаціональному і полікультурному середовищі.  

До семінарських занять студентам пропонується дібрати інформацію і 

підготувати повідомлення, що висвітлювали б особливості історії національної 

культури, національних традицій народів, основні риси взаємин і поведінки між 

членами сім’ї, традиції виховання дітей, що склалися історично. Головна увага на 

заняттях приділяється порівнянню норм і принципів моралі певного етносу з 

іншими, їх відтворенню в етикеті і регулюванні відносин у сім’ї, ставленні до 

людей інших національних культур; прогнозуються й обговорюються наслідки 

толерантної та інтолерантної поведінки дорослих і дітей у полікультурному сере-

довищі. Семінарські заняття проводяться у формі дискусії, круглого столу, що 

забезпечує можливість студентам висловлювати і захищати різні погляди на 

обговорюване питання, його моральний бік.  

Вправи, що використовуються під час тренінгу, спрямовані на формування у 

студентів когнітивного (інформування з питань толерантності і підвищення психо-

логічної культури), емоційного (самовдосконалення й емоційної саморегуляції в 

процесі спілкування і діяльності) та діяльнісного (способи толерантного розв’язання 

ситуації, комунікативних навичок толерантної взаємодії) компонентів толерантності.  

Друга педагогічна умова підготовки майбутніх вихователів до професійної 

діяльності в полікультурному середовищі полягає в наявності практичних 

завдань, що спонукають до усвідомлення й опанування методики полікультурного 

виховання дітей дошкільного віку на засадах толерантності. Реалізація цієї умови 

відбувається в процесі педагогічної практики студентів, яку вони проходять на 

базі дошкільних навчальних закладів. Упродовж педагогічної практики студенти, 

спираючись на наявні знання, навчаються планувати, методично організовувати і 

здійснювати виховний процес з урахуванням полікультурного і поліетнічного 

складу дитячих груп та їхніх вікових особливостей. Вони навчаються добирати 

форми, методи і прийоми виховання й навчання дошкільників, адекватні вимогам 

полікультурного виховання. Зокрема, вирішуються такі завдання: опрацювання 

форм і методів прилучення дошкільників до народної культури та полікультур-

ного виховання; опанування навичок толерантної взаємодії з дітьми, їх батьками і 

колегами в полікультурному середовищі дошкільного навчального закладу. У 

програму педагогічної практики включено: складання паспорту групи за націо-

нально-культурною приналежністю дітей, що її відвідують; розробка конспектів і 

проведення занять за тематикою полікультурного виховання дітей дошкільного 

віку; участь у проблемних методичних семінарах дошкільних навчальних закла-

дів, присвячених національній та інтернаціональній тематиці; організація дитячих 

свят і дозвілля в межах полікультурного виховання; участь в організації і реаліза-

ції проекту "Національні конкурси культури і краси" для дітей дошкільного віку.  



 119 

Третя педагогічна умова полягає в організації виховної роботи, що забез-

печує набуття майбутніми вихователями особистого досвіду толерантної взаємо-

дії і співпраці в полікультурному середовищі. Зважаючи на це, метою виховної 

роботи є формування в майбутніх вихователів настанови на толерантну взаємодію 

між народами, популяризація їх національних культур серед молоді, укріплення 

дружніх відносин між представниками різних національностей. Набуття ними 

досвіду толерантної взаємодії і спілкування відбувається у позанавчальний час у 

реалізації проекту "Національні конкурси культури і краси".  

Т. Осьмак досліджувала формування полікультурності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів засобами декоративно-прикладного мистецтва 

народів світу, Л. Волик – підготовку майбутніх учителів початкової школи до 

полікультурного виховання учнів.  

Практичне значення одержаних результатів дослідження Т. Осьмак полягає 

у впровадженні технології формування полікультурності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів засобами декоративно-прикладного мистецтва 

народів світу, а саме нових змістових блоків до курсу "Художня праця та основи 

дизайну" для студентів спеціальності "Дошкільна освіта"; факультативу "Декора-

тивне мистецтво народів світу – малятам" (програма та методичні рекомендації); 

комплексу організаційних форм та методів позааудиторної виховної роботи ви-

щого навчального закладу за напрямом формування полікультурності студентів.  

Формування полікультурності особистості визначено як процес поступового 

вироблення у структурі особистості інтелектуальних, ціннісних та поведінкових 

проявів з метою засвоєння взірців та цінностей національної і світової культури, 

здійснення міжкультурної взаємодії, розуміння інших культур, толерантного 

ставлення до їх носіїв.  

Визначено показники формування полікультурності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів за трьома критеріями: когнітивним (знання основ 

полікультурності, полікультурної термінології, культури та мистецтва народів світу), 

аксіологічним (усвідомлення значущості культури народів світу, визнання культури 

та мистецтва народів світу як цінності, прийняття декоративно-прикладного 

мистецтва народів світу як особистісної цінності) та операційним (наявність досвіду 

полікультурної взаємодії, уміння користуватися мистецькими надбаннями народів 

світу, позитивне емоційне та толерантне ставлення до культури та мистецтва народів 

світу). Дослідницею введено поняття "рівень сформованості показників полікуль-

турності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів", яке трактується 

як міра, частота та постійність прояву показників в знаннях, ціннісних орієнтаціях, 

вчинках та ставленнях майбутніх вихователів дітей дошкільного віку. Визначенo 

три рівні сформованості показників полікультурності майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів (мінімальний, середній, достатній) та запрoпo-

нoванo їх змiстoвi характеристики.  
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Авторський підхід Л. Волик до розробленої технології підготовки майбутніх 

учителів початкової школи до полікультурного виховання учнів враховує такі 

компоненти: цільово-мотиваційний, змістовий, організаційно-операційний, ре-

зультативно-коригуючий.  

Цільово-мотиваційний компонент авторської технології відображає 

ідеальний результат професійної підготовки, який може бути представлений у 

вигляді сформованої полікультурної педагогічної компетентності.  

Змістовий компонент технології включає врахування полікультурного 

елементу в навчальних планах і програмах, їх доповнення темами полікультур-

ного спрямування, а також збагачення навчальних предметів етнічним, народо-

знавчим змістом, культурологічною спрямованістю філологічної освіти та 

запровадження двомовного чи багатомовного навчання.  

Організаційно-операційний забезпечується послідовною реалізацією трьох 

підходів: перший – передбачає формування знання з питань полікультурної осві-

ти; другий – оволодіння адекватним стилем педагогічного спілкування в умовах 

моделювання полікультурної навчально-виховної ситуації; третій – формування 

вмінь та готовності реалізувати засади полікультурного виховання на практиці.  

Діагностика сформованості готовності майбутніх педагогів до полікультур-

ного виховання дітей здійснювалася за трьома критеріями: теоретичний кри-

терій дає змогу діагностувати знання основних положень полікультурної освіти; 

особистісний критерій націлений на діагностику здатності особистості до вирі-

шення завдань полікультурного виховання; діяльнісний критерій спрямований на 

визначення сформованості вмінь на практиці реалізувати засади полікультурного 

виховання. Рівні сформованості критеріїв охарактеризовані, як: елементарний, 

репродуктивний, продуктивний, творчий.  

До педагогічних умов належать загальноосвітні умови, які визначаються 

історією, стратегічним політичним напрямком розвитку держави, соціодемогра-

фічною ситуацією, станом розвитку освітніх систем. До цієї групи умов належать: 

– організація єдиного освітнього середовища у вищому педагогічному нав-

чальному закладі, що передбачає організовану роботу таких рівнів (університет, 

факультет, кафедра, студентська група, студент); 

– оновлення змісту навчально-виховного процесу – навчальних планів, 

включення нових навчальних дисциплін, за необхідності їх інтегрування, пере-

гляд освітньо-кваліфікаційних вимог. Забезпечення у змісті підготовки майбутніх 

фахівців мовної (в тому числі рідної і іноземних мов) та професійно-практичної 

складових (передбачає не предметний, а професійно спрямований – орієнтація на 

педагога конкретної спеціальності). 

Однією з визначальних умов забезпечення освітнього процесу, ефективності 

професійної підготовки майбутніх педагогів до полікультурного виховання дітей 

є сформованість полікультурної педагогічної компетентності. Формування 

полікультурної педагогічної компетентності можна здійснити на основі реалізації 
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трьох підходів: а) передбачає формування знання та ерудиції з питань полі-

культурної освіти; б) оволодіння адекватним стилем педагогічного спілкування в 

умовах моделювання полікультурної навчально-виховній ситуації; в) формування 

вмінь та готовності реалізувати полікультурне виховання на практиці.  

Одним із ефективних шляхів удосконалення підготовки майбутніх педагогів 

у контексті впровадження полікультурного виховання є розроблений Л. Волик 

спецкурс "Теорія і практика полікультурного виховання майбутніх педагогів 

початкової ланки освіти".  

Основні структурні елементи спецкурсу враховують: 

– збагачення світоглядно-ціннісної та мотиваційної основи навчально-

виховного процесу; 

– зміни у структуруванні змісту навчального матеріалу; 

– посилення практичної і полікультурної спрямованості курсу; 

– привернення уваги до мови як чинника ментальності; 

– створення відповідного навчально-методичного забезпечення педагогічно-

го процесу.  

Розроблений спецкурс спрямований на забезпечення високого рівня готовнос-

ті майбутніх педагогів до полікультурного виховання дітей. Він виступає органічним 

доповненням змісту різних предметів педагогіки, психології, соціології, 

культурології, лінгвокраїнознавства та ряду деяких вже запроваджених спецкурсів. 

Спецкурс передбачає розв’язання ряду завдань: 

 ознайомити майбутнього педагога з концептуальними засадами полі-

культурної освіти; 

 сформувати уявлення у студентів про міжетнічні комунікації, етнічну 

картину світу, про етнічну, традиційну культуру, про природу етнічних конф-

ліктів та способи їх вирішення; 

 поглибити знання з основ етнічної психології, етнопедагогіки та лінгво-

країнознавства.  

Експериментально доведено, що введення спецкурсу "Теорія і практика полі-

культурного виховання майбутніх педагогів початкової ланки освіти" у навчально-

виховний процес, забезпечує оптимізацію професійної підготовки майбутніх 

педагогів.  

 

4. Підвищення теоретичного рівня педагогів з питань виховання дітей 

дошкільного віку в широкому поліетнічному просторі 

Підготовка педагогічних працівників до реалізації полікультурного вихо-

вання включає і роботу з педагогами. Починати роботу з педагогами рекомен-

дується з роз’яснення суті та значущості проблеми виховання дітей дошкільного 

віку у дусі миру, а також характеристики таких понять як: етнокультурні особ-

ливості, етнокультурна компетентність, толерантність, доброзичливість, етнічна 

приналежність, етнічна самосвідомість, добросусідство тощо. Для засвоєння по-
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дібних визначень можна пропонувати такі форми роботи, як вирішення кросвор-

дів, "Довідкове бюро", працівники якого здатні дати відповіді на поставлені 

запитання, наприклад, що таке "етнокультурна компетентність", чи пов’язані між 

собою "толерантність" та "доброзичливість" тощо і т. п.  

Семінари допоможуть підвищити теоретичний рівень педагогів з питань ви-

ховання дітей дошкільного віку в широкому поліетнічному просторі. Зразкові теми 

семінарів: "Форми та методи народознавчої роботи з дітьми", "Головні чинники 

формування етнічної ідентичності дитини", "Дитина у поліетнічному просторі ДНЗ: 

проблеми та засоби їх вирішення", "Народні танці та пісні як фактор розвитку 

естетичних почуттів"; "Національні рухливі ігри як засіб розвитку фізичних якостей" 

тощо.  

Метою семінарів-практикумів є практичне оволодіння та впровадження в 

роботу з дітьми методики використання національних ігор, художньої літератури, 

живопису, декоративно-прикладного мистецтва, музики різних народів як засобів 

виховання ціннісного ставлення до культури народів, що проживають поруч.  

Засобами формування у дітей етики міжнаціонального спілкування 

виступають:  

 педагогічно спрямоване спілкування з однолітками та дорослими –

представниками різних народів;  

 елементи матеріальної культури (житло, предмети побуту, музичні 

інструменти, знаряддя праці тощо);  

 народна творчість;  

 свята, ігри різних народів;  

 декоративно-прикладне мистецтво;  

 усна народна творчість (казки, приказки, прислів’я тощо);  

 народні традиції та звичаї;  

 народне мистецтво (танці, пісні, твори художньої творчості);  

 художня література.  

Для самоосвіти педагогів, для збагачення їхнього духовного світу можна 

організовувати творчі вечори (зустрічі) з виступами представників національної 

інтелігенції (композиторів, художників, письменників, учених тощо). При цьому 

потрібно добре вивчити контингент батьків, можливо, серед них буде чимало 

цікавих людей.  

Ігрові форми методичної роботи, такі як КВК, вікторини, брейн-ринги, 

педагогічні турніри активізують набуті знання, розширюють кругозір педагогів, 

сприяють розвитку їхнього пізнавального інтересу.  

Відомі традиційні форми роботи з педагогами – консультації, присвячені 

питанням про традиції виховання дітей, норми поведінки у різних народів та інше 

допоможуть в організації та проведенні днів (тижнів, декад) національної 

культури різних народів.  
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Навчанню педагогів сприяє і наявність розвивального середовища, яке 

повинне створюватися за їхньої безпосередньої участі. Це:  

 бібліотечний фонд, аудіотека, відеотека, які допоможуть у підвищенні 

методичної грамотності, ознайомленні з культурою, мовою, звичаями та тради-

ціями різних народів;  

 календар знаменних дат, який дозволить кожному педагогу познайоми-

тися з важливими подіями в житті народів, звичаями та традиціями, а також 

реалізувати ці знання у роботі з дітьми;  

 краєзнавчий міні-музей, фольклорна кімната, в приміщенні яких можна 

проводити заняття з вихователями, батьками та дітьми.  

 тематичні етнографічні експозиції. Вони вимагають ретельного квалі-

фікованого підбору матеріалу. У зборі матеріалу для виставки потрібно враховувати, 

що тематика виставки може бути різна, наприклад: народне житло, національний 

одяг, народне мистецтво і т. ін., тому необхідно підбирати відповідні експонати;  

 національні групи чи національні куточки в групах, які відобразять 

колорит національного житла, декоративного мистецтва різних народів і т. д.  

Таким чином, успішність реалізації полікультурного виховання забезпечується 

удосконаленням системи освіти й принципів викладання багатьох предметів, зміни 

існуючих програм, створення підручників на основі врахування засад полікультурної 

освіти, запровадження нових педагогічних технологій підготовки майбутніх 

педагогів. Збагачення навчальних предметів етнічним змістом, уведення дисциплін 

народознавчого циклу, забезпечення культурологічної спрямованості філологічної 

освіти, створення умов для запровадження двомовного чи багатомовного навчання – 

усе це позитивно впливає на розв’язання актуальних виховних завдань.  

Результати навчання педагогів повинні знайти своє відбиття, насамперед, у 

їхньому педагогічному мисленні, поведінці, зокрема, в особистому дотриманні 

принципів міжнаціонального спілкування. Також знання та навички, отримані в 

процесі освіти і самоосвіти, повинні знайти своє творче застосування в роботі з 

дітьми та батьками.  

 

Питання для самоперевірки 

1. Розкрийте значення полікультурного виховання для розвитку особистості.  

2. Розкрийте сутність поняття "полікультурне виховання".  

3. Виділіть функції полікультурного виховання дошкільників.  

4. Виділіть основні засади полікультурного виховання.  

5. Чи забезпечується успішність реалізації полікультурного виховання? 

6. Визначте складові готовності майбутніх вихователів до професійної 

діяльності в полікультурному середовищі ДНЗ.  

7. Виділіть і охарактеризуйте педагогічні умови підготовки майбутніх 

вихователів до професійної діяльності в полікультурному середовищі.  

8. Розкрийте шляхи удосконалення підготовки майбутніх педагогів у контексті 

впровадження полікультурного виховання.  
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Тезаурус (тлумачний словник) 

Методика Марії Монтессорі – педагогічна інновація, спрямована на 

здійснення особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання дітей. В її 

основі лежить ідея про те, що кожна дитина з її можливостями, потребами, системою 

стосунків проходить свій індивідуальний шлях розвитку і особистим досягненням 

дитини є її незалежність.  

Вальдорфська педагогіка – цілісна концепція виховання і навчання, автором 

якої є австрійський учений і філософ Рудольф Штайнер (1861–1925), який розробив 

для педагогів систему знань про сутність людини, закономірності її розвитку, 

заклавши основи природовідповідності у вихованні та навчанні.  

Принцип природовідповідності – урахування вікових та індивідуальних 

особливостей фізичного і психічного розвитку дитини. Властиві кожній дитині від 

народження задатки сил і здібностей треба розвивати, вправляючи їх у тій 

послідовності, яка відповідає природному порядку та законам розвитку дитини, 

тобто починати з найпростішого і поступово підніматися до дедалі складнішого 

Метою виховання повинен бути різнобічний і гармонійний розвиток всіх природних 

сил та здібностей дитини (Песталоцці Йоганн Генріх).  

Дитячий антропоцентризм (термін Ж.-О. Декролі) – спонукає дитину 

насамперед знати все про себе: з чого складається її тіло, якими є призначення та дія 

різних органів, як вона спить, їсть, дихає, грається, працює, чому боїться або 

сердиться тощо. Тому пристосувати навчання до нахилів дитини вкрай важливо саме 

у ранньому і дошкільному віці, усунувши із середовища все, що не пов’язане з її 

життям.  

Розвивальне середовище – це сукупність умов, які забезпечують різнобічний 

розвиток дітей; це система матеріальних об’єктів їхньої діяльності.  

Cензитивний період – найсприятливіший вік для розвитку тих чи інших 

психічних функцій (сприймання,  пам’яті тощо), що визначають психічний розвиток 

дитини і мають вирішальне значення для її навчання та виховання. Вперше цей 

термін застосував італійський педагог Марія Монтессорі.  

Національне виховання – це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, 

звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана формувати 

світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується через комплекс 

відповідних заходів.  

"Метод Тихєєвої" – суть методу полягає в поєднанні гри та праці.  

Національний дитячий садок – дошкільний заклад, який забезпечує трансля-

цію культури народу, сприяє етнізації особистості, засвоєнню духовних надбань 

нації.  

Інваріантна складова змісту дошкільної освіти – формується на держав-

ному рівні і є обов’язковою для навчальних закладів різних типів і форм власності, 

що забезпечують реалізацію завдань дошкільної освіти.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%96
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Варіативна складова змісту дошкільної освіти – визначається дошкільним 

навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, інди-

відуальних освітніх запитів дітей та (або) побажань батьків, або осіб, які їх замінюють.  

Освітня програма дошкільного навчального закладу – це основний доку-

мент дошкільного закладу, що визначає зміст і напрям роботи педагогів.  

Традиційні програми – базуються на усталених, загальновизнаних, переві-

рених часом підходах до організації та змісту освітнього процесу.  

Інноваційні програми – програми, в яких втілюються нові прогресивні 

концептуальні підходи, нові погляди на роль дитини і педагога в освітньому процесі, 

форми організації дитячої життєдіяльності тощо.  

Альтернативні програми – розробляються на інших, порівняно із загально-

прийнятими, філософсько-концептуальних засадах організації, змістового напов-

нення освітнього процесу, створення умов для розвитку, виховання і навчання дітей.  

Комплексні програми – розробляються відповідно до Базового компонента 

дошкільної освіти.  

Парціальні програми – поглиблено висвітлюють один або декілька близьких 

змістових компонентів, напрямів за освітніми лініями, видами діяльності, лінями 

розвитку тощо.  

Психологічний вік – певний ступінь розвитку, обумовлений закономірнос-

тями формування організму, суб’єкта діяльності та особистості. За визначенням 

Л. С. Виготського, психологічний вік – це відносно замкнуті цикли дитячого 

розвитку, які мають свою структуру й динаміку. Структуру психологічного віку 

визначають: соціальна ситуація розвитку, тобто система відносин, у яку входить 

дитина в суспільстві дорослих та однолітків; провідний тип діяльності дитини в цей 

період; психологічні новоутворення (досягнення) розвитку; кризи розвитку, 

перебудова системи відносин між дитиною і дорослим.  

Навчально-виховний комплекс (НВК) – це об’єднання освітніх, фінансових, 

інформаційних ресурсів навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації для 

задоволення допрофесійних і професійних запитів учнів.  

Інтегровані заняття – це форма навчально-виховної роботи, яка об’єднує 

блоки знань із різних галузей навколо однієї теми з метою інформаційного та 

емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів дітей, що дає змогу 

пізнавати певне явище з різних сторін, досягати цілісності знань.  

Інтегративні дні – це дні, зміст яких визначається мегатемою, що передбачає 

вихід за межі одного заняття для найбільш повної її реалізації.  

Синергетика – нелінійне мислення, здатне сприймати істинну реальність 

нескінченної змінності світу.  

Особистісно орієнтоване виховання – це заохочення активності вихованця, 

допомога йому в пізнанні самого себе, формування мотивації постійного самовдо-

сконалення, чітке визначення духовних цінностей і змістовних життєвих орієнтирів, 
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сприяння самовираженню, саморозкриттю і самореалізації вихованця, своєчасне 

коригування його дій.  

Особистісно орієнтований підхід – основа нової філософії – ґрунтується на 

принципі центрації виховання в розвитку особистості і передбачає передусім ви-

знання пріоритету особистості, який повинен стати основою ідеології суспільства у 

сфері виховання, ціннісною орієнтацією.  

Індивідуальний підхід – згідно з яким у навчально-виховній роботі з колекти-

вом дітей досягається вплив на кожного, враховуються множинність і різноманіт-

ність характеристик кожної конкретної дитини – статевих особливостей, темпе-

раменту, характеру, здібностей тощо. Реалізовувати індивідуальний підхід означає 

брати до уваги індивідуальну своєрідність, неповторність кожної окремої дитини як 

особистості.  

Диференційований підхід – базується на знанні індивідуальних особливостей 

дитини, проте, на відміну від індивідуального підходу, відображає швидше 

відносини "дитина – освітній матеріал", ніж "дитина – дорослий". Виходячи із 

знання особливостей дітей, дорослий умовно розподіляє їх на групи, кожній з яких 

пропонує відмінний за обсягом, складністю, характером матеріал. Здійснюючи 

диференційований підхід, дорослий віддає перевагу роботі з підгрупою, об’єднаною 

за певною ознакою, що оптимізує освітній процес, дає різним дітям можливість 

навчатися і виховуватися немов за різними програмами.  

Готовність педагога до практичного впровадження особистісно орієнто-

ваних систем – інтегративна якість особистості, що являє собою єдність особис-

тісних і функціональних компонентів та є умовою успішної професійної діяльності 

гуманістичного спрямування.  

Гуманізація дошкільної освіти – спрямована на створення умов для форму-

вання кращих якостей і здібностей дитини, джерел її життєвих сил; гуманних взає-

мини між вихователями і вихованцями; поваги до особистості вихованця, гідності; 

розуміння його запитів, інтересів; довір’я до нього; виховання гуманної особис-

тості – щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.  

Комп’ютерна грамотність – це сукупність знань та вмінь необхідних для ви-

користання комп’ютерних засобів для розв’язання завдань професійної, освітньої, 

соціальної та інших сфер діяльності людини.  

Інформаційне середовище – це сфера діяльності суб’єктів, пов’язана зі 

створенням, перетворенням, споживанням інформації.  

Інформаційно-освітнє середовище – це програмно-телекомунікаційний і 

педагогічний простір з єдиними технологічними засобами здійснення навчального 

процесу, інформаційною підтримкою і документуванням.  

Готовність вихователя до формування основ комп’ютерної грамотності 

дошкільників -– це результат спеціальної підготовки, що являє собою інтегральну 

професійну й особистісну характеристику майбутнього вихователя, виявляється в 
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поєднанні мотивів, професійних знань, умінь, навичок і педагогічного досвіду в 

галузі ІКТ, здатність розв’язувати професійні інформаційно-технологічні завдання.  

Полікультурна компетентність – розглядається як статичне особистісне 

утворення, яке має певну структуру (компоненти) і характеристики (зміст 

компонентів). Від структури та змісту полікультурної підготовки залежить якість 

професійної освіти педагога.  

Полікультурна компетентність майбутнього педагога – інтегративна якість 

особистості майбутнього фахівця, що формується в процесі навчання, та включає 

систему полікультурних знань, умінь, навичок, інтересів, потреб, мотивів, цінностей, 

полікультурних якостей, досвіду, соціальних норм і правил поведінки, необхідних 

для повсякденного життя й діяльності у сучасному полікультурному суспільстві, що 

реалізується в здатності ефективно вирішувати завдання педагогічної діяльності в 

ході позитивної взаємодії із суб’єктами освітнього процесу представниками різних 

культур.  
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

Зміст навчальної дисципліни  

"Актуальні проблеми дошкільної освіти".  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 1.1  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 2 

Галузь знань 

0101 "Педагогічна освіта" 
Нормативна 

 
Напрям підготовки  

8.01010101  

"Дошкільна освіта" 

Модулів – 2 

Спеціальність (професійне 

спрямування): 

8.01010101 

"Дошкільна освіта" 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальні 

науково-дослідні 

завдання:  

 

Семестр 

Загальна кількість годин 

– 72 

1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 1 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

10 год.  

Семінарські 

 12 год 

Лабораторні 

– 

Самостійна робота 

43 год.  

Індивідуальні завдання: 7 год.  

Вид контролю: екзамен 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 

СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

1. Історико-педагогічні концепції дошкільного виховання про розвиток 

та виховання дітей дошкільного віку  

Історико-педагогічні концепції дошкільного виховання про розвиток та 

виховання дітей дошкільного віку – як підґрунтя сучасної дошкільної освіти. 

Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та виховання дітей 

дошкільного віку (Я. Коменський, Ф. Фребель, М. Монтессорі, П. Кергомар, 

О. Декролі, Вальдорфська педагогіка).  

Вітчизняні теорії дошкільного виховання про народність у вихованні дітей 

дошкільного віку (Г. Сковорода, К. Ушинський, Є. Водовозова, Є. Тихеєва, К. Вен-

тцель, Л. Шлегер, С. Русова, Н. Лубенець, А. Макаренко, В. Сухомлинський).  

2. Державні документи про розвиток дошкільної освіти  

Державні документи про дошкільну освіту в Україні, завдання її створення 

та розвитку. Конституція України (1996) про право на освіту та громадське до-

шкільне виховання, права дітей та жінки-матері. Державна національна програма 

"Освіта" (Україна ХХI ст., 1994) про напрямки розвитку освіти та дошкільного 

виховання в країні. Концепція дошкільного виховання в Україні (1993) про все-

бічний, гармонійний розвиток особистості дитини–дошкільника, національне 

виховання, гуманізацію та демократизацію у виховній роботі. Базовий компонент 

дошкільної освіти в Україні про інтегрований підхід до змісту освіти, забезпе-

чення її багатокомпонентності, наступності між дошкільною та початковою 

освітою (2012). Закон України "Про дошкільну освіту" (2001) про систему 

дошкільного виховання в Україні. Завдання її подальшого розвитку. Концепція 

Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.  

3. Програми розвитку та виховання дітей дошкільного віку  

Програми розвитку та виховання дітей дошкільного віку: Дитина: Програма ви-

ховання і навчання дітей від двох до семи років; Дитина в дошкільні роки: комплексна 

додаткова освітня програма; Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське 

довкілля"; Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"; 

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років "ОБЕРІГ"; 

Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку 

"Соняшник"; Програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція). 

У 2 ч. Ч. II. Від трьох шести (семи) років; Ч. I Від народження до трьох років.  

4. Організаційно-педагогічне забезпечення функціонування сучасних 

дошкільних закладів 

Державна політика щодо розвитку сучасного суспільного дошкільного ви-

ховання. Соціально-економічні фактори впливу на формування вимог до вітчиз-
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няної системи дошкільного виховання. Умови функціонування сучасної системи 

дошкільної освіти в Україні.  

Види та типи сучасних дошкільних закладів: комунальні, відомчі й 

приватні. Форми фінансування дошкільних закладів. Аналіз дошкільних закладів 

за терміном роботи. Фактори дитячого розвитку.  

5. Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті  

Теоретичні засади організації освітнього процесу в сучасному дошкільному 

закладі. Сутність поняття "інтеграція". Основні чинники й умови здійснення інте-

грації в системі дошкільної освіти (А. Богуш, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, О. Кононко, 

К. Крутій, Т. Піроженко та ін.). Наукові розробки з питань інтеграції в дошкільній 

освіті.  

Інтегрований підхід до організації навчально-виховного процесу, його реа-

лізація. Інтегрований курс, інтегровані заняття, інтегровані дні. Структура 

інтегрованого курсу.  

6. Особистісно орієнтована система виховання – шлях до розв’язання 

актуальних педагогічних завдань 

Характеристика основних компонентів особистісно орієнтованої системи 

виховання (ціль, завдання, зміст, форми, методи, результати), їх функціональний 

взаємозв’язок. Головні завдання особистісно орієнтованого виховання. Основні 

процеси, спрямовані на підвищення якості дошкільної освіти. Принципи 

особистісно орієнтованого підходу до виховання та навчання.  

Вітчизняний досвід реалізації особистісно орієнтованих систем виховання 

дошкільників. Інститут домашніх вихователів. Погляди Г. Сковороди, І. Котля-

ревського, О. Пчілки, С. Русової, В. Верховинця, В. Сухомлинського, Я. Чепіга.  

Спрямованість діяльності вихователя на діагностику і розвиток здібностей 

кожного вихованця.  

Створення умов для особистісно орієнтованого виховання, організації розви-

вального середовища – комплексу психолого-педагогічних, матеріально-технічних, 

санітарно-гігієнічних, ергономічних, естетичних умов, що забезпечують організацію 

життєдіяльності дітей у дошкільному закладі. Сутність методу Монтессорі.  

Індивідуальний та диференційований підходи як основні засоби реалізації 

особистісно орієнтованої системи виховання.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГА ДО ВИРІШЕННЯ 

АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

2.1. Підготовка педагогічних працівників до практичного впроваджен-

ня особистісно орієнтованих систем виховання 

Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до здійснення осо-

бистісно орієнтованого підходу до дітей в умовах розвивального середовища.  

Компоненти готовності педагога до практичного впровадження особистісно 

орієнтованих систем: мотиваційний, змістовий, методичний. Засоби здійснення 
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професійно-педагогічної підготовки майбутнього педагога. Шляхи професійно-

педагогічної підготовки майбутніх педагогів до реалізації особистісно орієнто-

ваного навчання та виховання.  

2.2. Підготовка педагогічних працівників до виховання дошкільників в 

умовах сучасного інформаційного потоку 

Актуальні проблеми впливу сучасних засобів масової інформації на форму-

вання дитячої картини світу. Насильницький культурний стиль у мультипліка-

ційній продукції. Шляхи його попередження.  

Комп’ютерні технології – невід’ємна частина цілісного освітнього процесу. 

Зміст і структура понять "комп’ютерна грамотність", "основи комп’ютерної гра-

мотності", "готовність вихователя до формування основ комп’ютерної грамот-

ності дошкільників".  

Необхідність забезпечення відповідної готовності майбутніх фахівців дошкіль-

ної освіти до використання комп’ютерних технологій у педагогічному процесі 

дошкільних установ. Критерії та показники сформованості складових готовності 

майбутнього вихователя до формування основ комп’ютерної грамотності у 

дошкільників. Етапи підготовки педагогічних працівників до виховання дошкіль-

ників в умовах сучасного інформаційного потоку.  

Створення інформаційно-комунікаційного середовища (оволодіння інтерак-

тивними освітніми технологіями, використання медіа-простору в умовах ДНЗ).  

2.3. Підготовка педагогічних працівників до реалізації полікультурного 

виховання 

Цінність кожної культури для цивілізації. Особистість у культурологічному 

полі. Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного віку. 

Сутність поняття "полікультурне виховання".  

Проблема раннього формування у дошкільників ціннісних стосунків у сфері 

національних інтересів. Прилучення дошкільників до соціальної дійсності, вихо-

вання маленького громадянина, готового і здатного жити в полікультурному сере-

довищі – актуальна проблема сучасного дошкільного виховання.  

Національне виховання – як одне з першочергових і обов’язкових завдань 

сучасної дошкільної освіти. Впровадження полікультурних освітніх моделей у 

теорію й практику дошкільного виховання.  

Дослідження сучасних науковців щодо підготовки педагогічних працівників 

до реалізації полікультурного виховання. Підвищення теоретичного рівня 

педагогів з питань виховання дітей дошкільного віку в широкому поліетнічному 

просторі. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до професійної 

діяльності в полікультурному середовищі.  

Технології підготовки майбутніх педагогів до полікультурного виховання 

дітей. Шляхи удосконалення підготовки майбутніх педагогів у контексті 

впровадження полікультурного виховання.  
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ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Таблиця 1.2  

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 72 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

Методичні засади актуальних проблем дошкільної освіти 

Тема 1.1. Західно-європейські психолого-

педагогічні теорії про розвиток та 

виховання дітей дошкільного віку  

5 1 1 – 2 1 

Тема 1.2. Вітчизняні теорії дошкільного 

виховання про народність у вихованні дітей 

дошкільного віку  

4 1 1  2  

Тема 1.3. Державні документи про розвиток 

дошкільної освіти.  
4 1  – 2 1 

Тема 1.4. Програмне забезпечення 

дошкільної освіти  
5 1 2  2  

Тема 1.5. Організаційно-педагогічне 

забезпечення функціонування сучасних 

дошкільних закладів  

8,5 2 2 – 4 0,5 

Тема 1.6. Інтеграційні процеси в сучасній 

дошкільній освіті  
7,5 1 1 – 5 0,5 

Тема 1.7. Особистісно орієнтована система 

виховання – шлях до розв’язання актуальних 

педагогічних завдань 

8 1 1 – 5 1 

Разом за змістовим модулем: 42 8 8  22 4 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

Підготовка педагога до вирішення актуальних проблем дошкільної освіти 

Тема 2.1. Підготовка педагогічних 

працівників до практичного впровадження 

особистісно орієнтованих систем виховання 

11 2 2 – 6 1 

Тема 2.2. Підготовка педагогічних 

працівників до виховання дошкільників в 

умовах сучасного інформаційного потоку 

9 1 1 – 6 1 

Тема 2.3. Підготовка педагогічних 

працівників до реалізації полікультурного 

виховання 

10 1 1 – 7 1 

Разом за змістовим модулем: 30 6 4 – 19 3 

Усього годин: 72 72 12 12 – 41 7 
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ОРІЄНТОВНИЙ РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Таблиця 1.3  

Індивідуальна робота: 12 

Підсумковий 

тест 

(екзамен) С
у
м

а
 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
30 

1

100 

36 22 

Т1 

7 

Т2 

7 

Т3 

7 

Т4 

4,5 

Т5 

10,5 

Т6 

7 

Т7 

4,5 

Т8 

10,5 

 

 
 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

1) виконання завдань на практичних заняттях – до 5 балів, усього 30 балів; 

2) виконання індивідуальної роботи – 12 балів; 

3) виконання самостійної роботи – 16 балів; 

4) модульна контрольна робота – до 6 балів, усього 12 балів.  

Екзамен: 30 балів.  

Всього: 100 балів.  

 

Модульний контроль до навчальної дисципліни 

"Актуальні проблеми дошкільної освіти" 

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні основи сучасної дошкільної 

освіти 

1. Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та 

виховання дітей дошкільного віку.  

2. Вітчизняні теорії дошкільного виховання про народність у вихованні 

дітей дошкільного віку.  

3. Державні документи про дошкільну освіту в Україні.  

4. Зміст Базового компонента дошкільної освіти.  

5. Аналіз чинних програм розвитку та виховання дітей у дошкільних 

навчальних закладах.  

6. Державна політика щодо розвитку сучасного суспільного дошкільного 

виховання.  

7. Види та типи сучасних дошкільних закладів.  

8. Форми фінансування дошкільних закладів.  

9. Умови функціонування сучасної системи дошкільної освіти в Україні.  

10. Сутність поняття "інтеграція". Основні чинники й умови здійснення 

інтеграції в системі дошкільної освіти.  

11. Інтегрований підхід до організації навчально-виховного процесу, його 

реалізація.  

12. Характеристика основних компонентів особистісно орієнтованої систе-

ми виховання.  

13. Принципи особистісно орієнтованого підходу до виховання та навчання.  
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14. Вітчизняний досвід реалізації особистісно орієнтованих систем вихо-

вання дошкільників.  

15. Індивідуальний та диференційований підходи як основні засоби 

реалізації особистісно орієнтованої системи виховання.  
 

Змістовий модуль 2. Підготовка педагога до вирішення актуальних 

проблем дошкільної освіти  
1. Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до здійснення 

особистісно орієнтованого підходу до дітей.  

2. Компоненти готовності педагога до практичного впровадження 

особистісно орієнтованих систем.  

3. Засоби здійснення професійно-педагогічної підготовки майбутнього педа-

гога.  

4. Шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до реа-

лізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.  

5. Вплив сучасних засобів масової інформації на формування дитячої кар-

тини світу.  

6. Зміст і структура понять "комп’ютерна грамотність", "основи комп’ютер-

ної грамотності", "готовність вихователя до формування основ комп’ютерної 

грамотності старших дошкільників".  

7. Критерії та показники сформованості складових готовності майбутнього 

вихователя до формування основ комп’ютерної грамотності у дошкільників. Етапи 

підготовки педагогічних працівників до виховання дошкільників в умовах сучасного 

інформаційного потоку.  

8. Створення інформаційно-комунікаційного середовища.  

9. Національне виховання – як одне з першочергових і обов’язкових завдань 

сучасної дошкільної освіти.  

10. Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного віку.  

11. Сутність поняття "полікультурне виховання".  

12. Впровадження полікультурних освітніх моделей у теорію і практику 

дошкільного виховання.  

13. Дослідження сучасних науковців щодо підготовки педагогічних праців-

ників до реалізації полікультурного виховання.  

14. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до професійної 

діяльності в полікультурному середовищі.  

15. Технології підготовки майбутніх педагогів до полікультурного виховання 

дітей.  

16. Шляхи удосконалення підготовки майбутніх педагогів у контексті 

впровадження полікультурного виховання.  
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ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 

1. Погляди Я. А. Коменського на розвиток та виховання дітей дошкільного 

віку.  

2. Метод наукової педагогіки Марії Монтессорі.  

3. Фребелівський дитячий садок.  

4. Погляди П. Кергомар, О. Декролі на розвиток та виховання дітей 

дошкільного віку.  

5. Вальдорфський дитячий садок.  

6. Г. С. Сковорода про народність у вихованні дітей дошкільного віку.  

7. К. Д. Ушинський та В. О. Сухомлинський про виховання дітей дошкіль-

ного віку.  

8. С. Ф. Русова про народність у вихованні дітей дошкільного віку.  

9. Державні документи про дошкільну освіту в Україні, завдання її 

створення та розвитку.  

10. Зміст Базового компонента дошкільної освіти.  

11. Аналіз варіативних програм виховання дітей у дошкільних навчальних 

закладах.  

12. Теоретичні засади організації освітнього процесу в сучасному дошкіль-

ному закладі.  

13. Актуальність модернізації дошкільної освіти. 

14. Державна політика щодо розвитку сучасного суспільного дошкільного 

виховання.  

15. Види та типи сучасних дошкільних закладів.  

16. Форми фінансування дошкільних закладів.  

17. Аналіз дошкільних закладів за терміном роботи.  

18. Умови функціонування сучасної системи дошкільної освіти в Україні.  

19. Умови ефективного впровадження у практику особистісно орієнтованої 

моделі дошкільної освіти.  

20. Сутність поняття "інтеграція".  

21. Основні чинники й умови здійснення інтеграції в системі дошкільної 

освіти.  

22. Інтегрований підхід до організації навчально-виховного процесу.  

23. Сучасні дослідження зарубіжних учених щодо організації навчання та 

виховання дітей дошкільного віку.  

24. Характеристика основних компонентів особистісно орієнтованої системи 

виховання.  

25. Сутність поняття "готовність педагога до практичного впровадження 

особистісно орієнтованих систем".  

26. Вітчизняний досвід реалізації особистісно орієнтованих систем 

виховання дошкільників.  

27. Засоби реалізації особистісно орієнтованої системи виховання.  

28. Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до здійснення 

особистісно орієнтованого підходу до дітей.  

29. Шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до 

реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.  
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30. Спрямованість діяльності вихователя на діагностику і розвиток здіб-

ностей кожного вихованця.  

31. Створення умов для особистісно орієнтованого виховання.  

32. Актуальні проблеми впливу сучасних засобів масової інформації на 

формування дитячої картини світу.  

33. Шляхи попередження насильницького культурного стилю у мультиплі-

каційній продукції.  

34. Необхідність забезпечення відповідної готовності майбутніх фахівців 

дошкільної освіти до використання комп’ютерних технологій у педагогічному 

процесі дошкільних установ.  

35. Створення інформаційно-комунікаційного середовища в умовах ДНЗ.  

36. Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного 

віку.  

37. Проблема раннього формування у дошкільників ціннісних стосунків у 

сфері національних інтересів.  

38. Національне виховання як одне з першочергових і обов’язкових завдань 

сучасної дошкільної освіти.  

39. Педагогічні умови підготовки майбутніх вихователів до професійної 

діяльності в полікультурному середовищі.  

40. Впровадження полікультурних освітніх моделей у теорію і практику 

дошкільного виховання.  
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Додаток Б 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ (12 ГОД) 

Тема 1. Історико-педагогічні концепції дошкільного виховання про 

розвиток та виховання дітей дошкільного віку (2 год) 

1. Історико-педагогічні концепції дошкільного виховання про розвиток 

виховання дітей дошкільного віку.  

2.  Західно-європейські психолого-педагогічні теорії про розвиток та 

виховання дітей дошкільного віку (Я. А. Коменський, Ф. Фребель, М. Монтессорі, 

П. Кергомар, О. Декролі, Вальдорфська педагогіка).  

3. Вітчизняні теорії дошкільного виховання про народність у вихованні 

дітей дошкільного віку (Г. С. Сковорода, К. Д. Ушинський, Є. М. Водовозова, 

Є. І. Тихеєва, К. М. Вентцель, Л. К. Шлегер, С. Ф. Русова, Н. Д. Лубенець, 

А. М. Макаренко, В. О. Сухомлинський).  

Завдання: законспектувати психолого-педагогічні теорії західно-європей-

ських та вітчизняних педагогів.  
 

Література 

1. Грюнелиус Э. М. Вальдорфский детский сад / Э. М. Грюнелиус. – М. : Мир 

книги, 1992. – 72 с.  

2. Дошкольная педагогіка / под ред. В. И. Логиновой – М. : Просвещение, 

1988.  

 Ч. 1. – 1988. – 256 с.,  

 Ч. 11. – 1988. – 270 с.  

3. Метод научной педагогики Марии Монтессори / упор. З. Н. Борисова, 

Р. А. Семерникова – К., 1993. –144 с.  

4. Огнев’юк В. Особлива місія дошкільної освіти / В. Огнев’юк // Дошкільне 

виховання. – 2006. – № 4. – С. 3–8.  

5. Козлова С. А. Дошкольная педагогіка / С. А. Козлова, Т. А. Куликова. – М. : 

Асадема, 2000. – 416 с.  

6. Корчак Я. Как любить ребенка: Книга о воспитании / Я. Корчак ; пер. с 

польск. – М. : Политиздат, 1990. – 493 с.  

7. Макаренко А. С. Книга для батьків. Лекції про виховання / А. С. Мака-

ренко. – К. : Рад. школа, 1972. – 334 с.  

8. Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : підручник / Т. І. Поніманська. – 

2-ге видання, доповнене / Т. І Поніманська. – К. : Академвидав, 2013. – 464 с.  

9. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / С. Ф. Русова ; упор. О. В. Проску-

ра. – К. : Освіта, 1996. – 304 с.  

10. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський. – К. : 

1977.  

 Т. 3. 1977. – С. 9–256.  

11. Хрестоматія з історії дошкільної педагогіки / за ред. З. Н. Борисової. – 

К., 2002.  
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Тема 2. Державні документи про дошкільну освіту. Програмне забезпе-

чення (2 год) 

1. Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи до-

шкільної освіти. Спрямованість документів на вирішення сучасних завдань 

освітньо-виховного процесу.  

2. Актуальність нової редакції Базового компонента.  

3. Характеристика чинних програм розвитку та виховання дітей дошкіль-

ного віку: основні та додаткові програми.  

4. Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013 / 2014 

навчальному році.  

5. Навчально-методичне забезпечення дошкільної освіти.  
 

Література 

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К. : Редакція журналу 

"Дошкільне виховання", 2012. – 70 с.  

2. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. 

кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою: О. В. Проскура 

та ін. – 3-тє вид., допов. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.  

3. Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / автор. 

колектив ; наук. керівник К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2011. – 188 с.  

4. Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля // 

Білан Олександра Іванівна,  Возна Лідія Михайлівна,  Максименко Оксана Лю-

бомирівна. – Тернопіль : Видавництво "Мандрівець", 2012. – 264 с.  

5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт", 

Керівник проекту Б. М. Жебровський. – Тернопіль : Видавництво "Мандрівець", 

2012. – 104 с.  

6. Лист Міністерства освіти і науки України від 20 червня 2013 року № 1/9-

446 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 

навчальному році".  
 

Тема 3. Організаційно-педагогічне забезпечення функціонування сучас-

них дошкільних закладів (2 год) 

План 

1. Державна політика щодо розвитку сучасного суспільного дошкільного 

виховання.  

2. Фінансування дошкільних навчальних закладів.  

3. Види та типи сучасних дошкільних закладів.  

4. Аналіз дошкільних закладів за терміном роботи.  
 

Література 

Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / за 

заг. ред. проф. С. О. Нікітчиної. – К. : Видавничий дім "Слово", 2014. – 368 с.  

http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=338
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=363
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=338
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=338
http://ukrkniga.net/index.php/manufacturers/mandrivets?tmpl=component
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=362
http://ukrkniga.net/index.php/manufacturers/mandrivets?tmpl=component
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Тема 4. Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті. Особистісно 

орієнтована система виховання – шлях до розв’язання актуальних педагогіч-

них завдань (2 год) 

План 

1. Теоретичні засади організації освітнього процесу в сучасному дошкіль-

ному закладі.  

2. Сутність поняття "інтеграція". Основні чинники й умови здійснення ін-

теграції в системі дошкільної освіти. (А. Богуш, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, О. Ко-

нонко, К. Крутій, Т. Піроженко та ін.)  

3. Інтегрований підхід до організації навчально-виховного процесу.  

4. Сутність поняття "Особистісно орієнтований підхід".  

5. Індивідуальний та диференційований підходи основні засоби реалізації 

особистісно орієнтованої системи виховання. 

 

Література 

1. Бех І. Д.  Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. 

Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади / 

І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – С. 196. 

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-

метод. посіб. / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. "Дошкільне виховання", 

2003. – 244 с.  

3. Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод посіб. / за ред. 

Н. В. Гавриш ; авт. кол. Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова. – Луганськ : 

Альма-матер, 2007. – 496 с. – С. 11–57.  

 

Тема 5. Підготовка педагогічних працівників до практичного впрова-

дження особистісно орієнтованих систем виховання (2 год) 

План 

1. Сутність поняття "готовність педагога до практичного впровадження 

особистісно орієнтованих систем".  

2. Компоненти готовності педагога до практичного впровадження 

особистісно орієнтованих систем.  

3. Засоби здійснення професійно-педагогічної підготовки майбутнього 

педагога.  

4. Шляхи професійно-педагогічної підготовки майбутніх педагогів до 

реалізації особистісно орієнтованого навчання та виховання.  

 

Література 

1. Шаповал Ю. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього 

вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%91%D0%B5%D1%85_%D0%86.%D0%94.
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школярів : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика профе-

сійної освіти" / Шаповал Юлія Дмитрівна. – Харків, 2007. – 18 с.  

2. Машкіна Л. А. Підготовка майбутнього педагога до реалізації особистіс-

но орієнтованого навчання / Л. А. Машкіна // Педагогічний дискурс. – Вип. 14, 

2013. – С. 316–319.  

 

Тема 6. Підготовка педагогічних працівників до виховання дошкіль-

ників в умовах сучасного інформаційного потоку, реалізації полікультурного 

виховання (2 год) 

 

План 

1. Комп’ютерні технології – невід’ємна частина цілісного освітнього 

процесу.  

2. Зміст і структура понять "комп’ютерна грамотність", "основи комп’ютер-

ної грамотності", "готовність вихователя до формування основ комп’ютерної 

грамотності старших дошкільників".  

3. Критерії та показники сформованості складових готовності майбутнього 

вихователя до формування основ комп’ютерної грамотності у дошкільників.  

4. Етапи підготовки педагогічних працівників до виховання дошкільників в 

умовах сучасного інформаційного потоку.  

5. Сутність поняття "полікультурне виховання". Значення полікультурного 

виховання для розвитку особистості.  

6. Дослідження сучасних науковців щодо підготовки педагогічних 

працівників до реалізації полікультурного виховання.  

 

Література 

1. Дяченко С. В. Зміст професійної підготовки майбутніх вихователів до 

формування основ комп’ютерної грамотності в старших дошкільників / С. В. Дя-

ченко // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та 

економіці : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (8–10 квіт. 2008 р., м. Лу-

ганськ). – Луганськ : Альма-матер, 2008. – С. 116–118.  

2. Дяченко С. В. Підготовка майбутніх вихователів до формування основ 

комп’ютерної грамотності старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / 

Дяченко Світлана Володимирівна. – Луганськ, 2009. – 20 с.  

3. Інформаційні потоки в глобальних комп’ютерних мережах / О. Г. Додо-

нов, Д. В. Ланде, В. Г. Путятін. – К. : Наук. думка, 2009. – 295 с.  

4. Бахіча Е. Е. Виховання у майбутніх вихователів толерантності в умовах 

вищого навчального закладу / Е. Е. Бахіча // Науковий вісник Південноукраїн-

ського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : зб. 

наук. пр. – Одеса, 2010. – № 1. – С. 65–69.  
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5. Волик Л. Полікультурний світогляд майбутнього вчителя – актуальна 

проблема сучасної професійної освіти / Волик Лариса Віталіївна // Педагогіка і 

психологія професійної освіти. – 2003. – № 1. – С. 77–85.  

6. Волик Л. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до полі-

культурного виховання учнів : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.04 / Волик 

Лариса Віталіївна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН 

України. – К., 2005.  

7. Осьмак Т. Формування полікультурності майбутніх вихователів дошкіль-

них навчальних закладів засобами декоративно-прикладного мистецтва народів 

світу : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 "Теорія i методика виховання" / Осьмак 

Тетяна Валентинівна. – К., 2012. – 254 с.  

8. Солодка А. Полікультурне виховання та освіта – крок до інтеграції освіти 

України в єдиний загальнокультурний простір / А. Солодка // Науковий вісник 

Миколаївського державного університету : зб. праць. – Миколаїв : МДУ, 2005. – С. 

212–217.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

Додаток В 

Самостійна робота (43 год) 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Методичні засади актуальних проблем 

дошкільної освіти  

1. Теоретико-методологічні основи сучасної дошкільної освіти (4 год) 

Опрацювати: психолого-педагогічні теорії про розвиток та виховання дітей 

дошкільного віку зарубіжних (Я. А. Коменський, Ф. Фребель, М. Монтессорі, 

П. Кергомар, О. Декролі) та вітчизняних педагогів (Г. С. Сковорода, К. Д. Ушин-

ський, Є. М. Водовозова, Є. І. Тихеєва, К. М. Вентцель, Л. К. Шлегер, С. Ф. Ру-

сова, Н. Д. Лубенець, А. М. Макаренко, В. О. Сухомлинський).  

Виписати: педагогічні погляди педагогів щодо розвитку та виховання дітей 

дошкільного віку, які є актуальні сьогодні. Пов’язати з сучасними вимогами 

дошкільної освіти.  

 

Література 

1. Метод научной педагогики Марии Монтессори / упор. З. Н. Борисова, 

Р. А. Семерникова. – К., 1993. – 144 с.  

2. Макаренко А. С. Книга для батьків. Лекції про виховання / А. С. Мака-

ренко. – К. : Рад. школа, 1972. – 334 с.  

3. Русова С. Ф. Вибрані педагогічні твори / упор. О. В. Проскура. – К. : 

Освіта, 1996. – 304 с.  

4. Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям / В. О. Сухомлинський. – К. : 

1977.  

Т. 3. – 1977. – С. 9–256.   

 

2. Державні документи про розвиток дошкільної освіти. Програмне 

забезпечення (4 год) 

Законспектувати державні документи про дошкільну освіту в Україні: 

1. Конституція України (1996) про право на освіту та громадське дошкільне 

виховання. 

2. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ ст. – 1994) про 

напрямки розвитку освіти та дошкільного виховання в країні. 

3. Концепція дошкільного виховання в Україні (1993).  

4. Закон України "Про дошкільну освіту" (2001). 

5. Основні положення Базового компонента дошкільної освіти (2012).  

Визначити: спрямованість документів на вирішення сучасних завдань 

освітньо-виховного процесу.  

Ознайомитися з сучасними програмами розвитку та виховання дітей: Ди-

тина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. 

проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою: О. В. Проскура та 
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ін. – 3-тє вид., допов. та доп. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 492 с. ; 

Дитина в дошкільні роки: комплексна додаткова освітня програма / автор. 

Колектив ; наук. керівник К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ "ЛІПС" ЛТД, 2011. – 

188 с. ; Програма розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля"  //  

Олександра Іванівна Білан,  Лідія Михайлівна Возна,  Максименко Оксана Любо-

мирівна. – Тернопіль : Видавництво "Мандрівець", 2012. – 264 с. ; Програма 

розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" / керівник проекту: 

Б. М. Жебровський. – Тернопіль : Видавництво "Мандрівець", 2012. – 104 с. ; 

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років "ОБЕРІГ" / керів. 

проекту: Б. М. Жебровський ; наук. керів.: А. М. Богуш, 2014. – 105 с. ; Комплекс-

на програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку "Соняшник" / 

Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 144 с. ; Програма розвитку 

дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – Ч. II : Від трьох 

шести (семи) років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. ; наук. 

кер. О. Л. Кононко. – Київ : ТОВ "МЦФЕР"–Україна", 2014. – 452 с. ; Програма 

розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" (нова редакція) : у 2 ч. – Ч. I : Від 

народження до трьох років / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова та ін. 

; наук. кер. О. Л. Кононко. – Київ : ТОВ "МЦФЕР"–Україна", 2014. – 204 с.  

Написати коротку характеристику по кожній із них.  

 

Література 

1. Конституція України. – Київ, 1997. – Преса України. – 80 с.  

2. Державна національна програма "Освіта" (Україна ХХІ). – Київ : 

Райдуга, 1994. – 62 с.  

3. Збірник законодавчих і нормативних актів про дошкільну освіту / 

упоряд. К. Л. Крутій, Н. В. Погрібняк. – 4-те вид., доп. – Запоріжжя : ТОВ ЛТД, 

2005. – 336 с.  

4. Концепція розвитку дошкільної освіти на 2010–2016 рр.  

5. Базовий компонент дошкільної освіти України / авт. кол-в: А. М. Богуш, 

Г. В. Бєлєнька та ін. – К., 2012. – 26 с.  

6. Закон України від 11.07.2001 № 262888-Ш "Про дошкільну освіту".  

7. Вищезазначені програми.  

 

Тема 1.3. Організаційно-педагогічне забезпечення функціонування су-

часних дошкільних закладів (4 год) 

1. Виписати:  

а) з нормативних документів вимоги щодо розвитку сучасного суспільного 

дошкільного виховання; 

б) види та типи сучасних дошкільних закладів.  

2. Зробити порівняльний аналіз організаційно-педагогічного забезпечення 

функціонування сучасних дошкільних закладів України та інших країн.  

http://ukrkniga.net/index.php/manufacturers/mandrivets?tmpl=component
http://ukrkniga.net/index.php/manufacturers/mandrivets?tmpl=component
http://ukrkniga.net/index.php/manufacturers/mandrivets?tmpl=component
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=363
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=338
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=338
http://www.mandrivets.com/?go=showavtors&idavtor=362


 147 

Література 

1. Актуальні проблеми дошкільної освіти: теорія і практика : навч. посіб. / 

за заг. ред. проф. С. О. Нікітчиної. – К. : Видавничий дім "Слово", 2014. – 368 с.  

2. Бех І. Д. Виховання особистості : підруч. / Іван Дмитрович Бех. – К. : 

Либідь, 2008. – 848 с.  

 

Тема 1.4. Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті (5 год) 

1. Опрацювати наступні праці: 

Сучасне заняття в дошкільному закладі : навч.-метод. посіб. / за ред. Н. В. Гав-

риш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова. – Луганськ : Альма-

матер, 2007. – 496 с. – С. 11–57.  

Гавриш Н. В. Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти / Н. В. Гав-

риш // Вісник Дніпропетровського ун-ту економіки та права імені Альфреда Но-

беля. Серія "Педагогіка і психологія". – 2011. – № 1 (1). – С. 16–20 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  

www. № buv. gov. ua/portal/Soc_Gum/. . 1/3. pdf. – Назва з екрана. 

Крутій К. Л. Термінологічне поле інновацій в дошкільній освіті / К. Л. Кру-

тій // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. – 

Ніжин, 2006. – № 5. – С. 6–9.  

2. Розкрити сутність поняття "інтеграція" та основні чинники й умови 

здійснення інтеграції в системі дошкільної освіти, опрацювавши наукові праці 

А. Богуш, Г. Бєлєнької, Н. Гавриш, О. Кононко, К. Крутій, Т. Піроженко та інших 

науковців.  

3. Виписати основні положення, що стосуються інтеграційних процесів у 

дошкільній освіті.  

Література 

1. Бурова А. Інтеграційні процеси в освіті / А. Бурова, О. Долинна // Палітра 

педагога. – 2002. – № 1. – С. 6.  

2. Гавриш Н. В. Інтеграційні процеси в системі дошкільної освіти / 

Н. В. Гавриш // Вісник Дніпропетровського ун-ту економіки та права імені Альф-

реда Нобеля. Серія "Педагогіка і психологія". – 2011. – № 1 (1). – С. 16 – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

www. № buv. gov. ua/portal/Soc_Gum/. . 1/3. pdf. – Назва з екрана. 

3. Гавриш Н. Інтеграція – питання не тактики, а стратегії // Дошкільне 

виховання : щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків 

Міністерства освіти і науки України. – 2005. – № 4. – С. 8–10.  

4. Крутій К. Л. Термінологічне поле інновацій в дошкільній освіті / К. Л. Кру-

тій // Наукові записки Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя. – 

Ніжин, 2006. – № 5. – С. 6–9.  

5. Лаба Н. До розвитку шляхом інтеграції / Н. Лаба // Дошкільне виховання. 

– 2009. – № 3. – С. 6–8.  
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6. Прокоф’єва М. Ю. Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихо-

вателів дошкільних закладів і вчителів початкових класів : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : спец. 13.00.04 / Прокоф’єва М. Ю. – Одеса, 2008. – 21 с.  

7. Старченко В. Реалізовуємо принцип інтеграції / В. Старченко // 

Дошкільне виховання. – 2009. – № 7. – С. 4–5.  

8. Сучасне заняття в дошкільному закладі : [навч.-метод. посібник / за ред. 

Н. В. Гавриш ; авт. кол.: Н. В. Гавриш, О. О. Ліннік, Н. В. Губанова. – Луганськ : 

Альма-матер, 2007. – 496 с. – С. 11–57.  

 

Тема. 1.5. Особистісно орієнтована система виховання – шлях до 

розв’язання актуальних педагогічних завдань (5 год) 

1. Законспектувати основні положення щодо сутності понять "особистісно 

орієнтований підхід", "індивідуальний підхід", "диференційований підхід".  

2. Зробити картотеку сучасних наукових статей з даної тематики.  

3. Проаналізувати одну статтю за даним алгоритмом: 

1. Заголовок статті 

2. Автор(и) статті 

3. Звідки взята стаття 

4. Основна ідея статті про … (Основна ідея статті … Стаття присвячена … в 

статті розглядається … Метою даної статті є дати читачеві деяку інформацію про 

… Мета статті полягає в наданні читачеві деякі матеріали…) 

5. Дайте резюме статті (не більше 10–20 речень).  

6. Законспектуйте уривки зі статті, які здаються важливими для Вас (до 1 ст.).  

7. Вкажіть факти, які виявилися новими для Вас.  

8. Вкажіть, які тези суперечать Вашим поглядам.  

9. Вкажіть питання, які залишилися без відповіді в статті, і, якщо можна 

дайте свою відповідь стисло.  

10. Зробіть загальну оцінку статті.  

 

Література 

1. Бех І. Д.  Виховання особистості : у 2 кн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. 

Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади // 

І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – С. 196.  

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні : наук.-

метод. посібник / наук. ред. О. Л. Кононко. – К. : Ред. журн. "Дошкільне 

виховання", 2003. – 244 с.  

3. Власенко О. М. Особистісно орієнтована спрямованість національних 

освітніх систем / О. М. Власенко, Т. Сторожук // Тенденції модернізації націо-

нальних освітніх систем : збірник наукових праць / за ред. О. С. Березюк, 

О. М. Власенко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 158 с.  

 

http://www.psyh.kiev.ua/%D0%91%D0%B5%D1%85_%D0%86.%D0%94.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Підготовка педагога до вирішення актуальних 

проблем дошкільної освіти  

2.1. Підготовка педагогічних працівників до практичного впроваджен-

ня особистісно орієнтованих систем виховання (6 год) 

1. Ознайомитися зі змістом наукових досліджень Ю. Шаповал, Л. А. Маш-

кіної. Виписати наукову новизну, теоретичне і практичне значення результатів 

дослідження. Обґрунтувати загальні висновки наукової роботи.  

2. Зробити картотеку сучасних наукових праць з даної тематики.  

 

Література 

1. Аніщук А. М. Підготовка майбутніх фахівців до здійснення індивідуаль-

ного підходу в процесі виховання та навчання дітей дошкільного віку /  А. М. Ані-

щук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи 

Гоголя. Серія "Психолого-педагогічні науки". – Ніжин, 2012. – № 4. – С. 109–113.  

2. Машкіна. Л. А. Підготовка майбутнього педагога до реалізації особистісно 

орієнтованого навчання / Л. А. Машкіна // Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 14. – 

С. 316–319.  

3. Сергійчук О. Педагогічні аспекти реалізації особистісно-орієнтованого 

підходу в навчальному процесі ВНЗ / Олена Сергійчук, Алла Сембрат // Психо-

лого-педагогічні проблеми сільської школи, 2014. – Вип. 48. – С. 39–46.  

4. Сучасні педагогічні технології : навч.-метод. посіб. / укладач Е. І. Фе-

дорчук. – Кам’янець-Подільський : АБЕТКА, 2006. – 212 с.  

5. Шаповал Ю. Д. Педагогічні умови формування готовності майбутнього 

вчителя початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших 

школярів : автореф. дис. канд. пед. наук : спец. 13.00.04 "Теорія і методика профе-

сійної освіти" / Шаповал Юлія Дмитрівна. – Харків, 2007. – 18 с.  

6. Яценко Світлана Леонідівна. Педагогічні умови особистісно орієнтова-

ного навчання учнів у гімназії : дис. …  канд. пед. наук : спец. 13.00.01 / Світлана 

Леонідівна Яценко Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2005.  

 

2.2. Підготовка педагогічних працівників до виховання дошкільників в 

умовах сучасного інформаційного потоку (6 год) 

1. Підібрати каталог сучасних наукових видань з даної проблематики.  

2. Проаналізувавши наукову літературу, виділити шляхи професійної підго-

товки майбутніх вихователів до формування основ комп’ютерної грамотності в 

дошкільників.  

 

Підготовка педагогічних працівників до реалізації полікультурного 

виховання (7 год) 

1. Підібрати каталог сучасних наукових видань з даної проблематики.  

2. Виділити засоби формування полікультурності майбутніх вихователів до-

шкільних навчальних закладів.  
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Додаток Г 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА (7 год) 

Написати реферат  

Реферат складається з таких частин:  

– вступ – містить обґрунтування актуальності і проблемності теми, мети і 

завдань дослідження; 

– теоретична частина включає аналіз літературних джерел, а також історію 

питання. В цій частині викладаються основні положення, хід висловлювань і доказів 

основних ідей. Назва параграфів повинна відповідати назві теми і не виходити за її 

межі, в той час зміст параграфів повинен вичерпувати тему. Кількість параграфів 

визначається змістом і наявністю матеріалу з теми дослідження; 

– висновки – формулюються практичні поради та рекомендації, провідні 

напрями подальшого дослідження даної проблеми;  

– список використаних джерел оформляється в алфавітному порядку.  

За обсягом реферат повинен складати 7–10 друкованих сторінок 

Методичні рекомендації до написання рефератів 

Реферат – короткий письмовий виклад результатів вивчення одного з 

конкретних питань теорії і практики певної дисципліни.  

Мета підготовки реферату – глибоке вивчення літератури і досвіду роботи 

за обраною темою, узагальнення результатів цього вивчення, формулювання 

самостійних висновків.  

Загальні вимоги до змісту роботи: 

 чітко визначити актуальність теми, відповідність її сучасному стану 

модернізації дошкільної освіти, перспективам її розвитку та практичним 

завданням прилучення дітей до національної культури; 

 вивчити історію досліджуваної проблеми, здійснити критичний аналіз 

монографічної та періодичної літератури з обраної теми; 

 послідовно та точно відобразити внутрішню логіку змісту; 

 узагальнити та обґрунтувати результати, сформулювати висновки.  

Актуальність теми. Це означає конкретно показати, що, по-перше, ця тема 

неповно розкрита в літературі, по-друге, практичне значення розв’язання саме цих 

питань і проблем важливе в сучасних умовах.  

Високий теоретичний рівень. Аналіз обраної проблеми з урахуванням су-

часного розвитку відповідної науки (дефектології, логопедії, тифлопедагогіки та 

ін.), визначення основних понять та термінів, оперування об’єктивною (раціо-

нальною) аргументацією, прикладами, фактами, які підкріплені теоретичними 

положеннями.  

Дослідницький характер. Бажано включити в реферат елементи дослідження 

(наприклад, соціологічного, психологічного та ін.), як показника наукового пошу-

ку вирішення обраної проблеми.  
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Практична спрямованість. Зміст цієї вимоги полягає в тісному взаємо-

зв’язку теоретичних положень з практикою.  

У рефераті слід викласти пропозиції, які повинні логічно випливати з 

результатів аналізу процесів, що розглядаються. Ці пропозиції мають бути 

спрямовані на вдосконалення тих чи інших сторін об’єкту дослідження.  

Грамотність оформлення. Реферат складається з таких частин: титульна 

сторінка, зміст, вступ, основний зміст, що включає два чи три параграфа, загальні 

висновки, список використаних джерел. Заголовки структурних частин реферату 

друкують великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовку не ставлять. 

Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з 

абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту звичайним шрифтом. У кінці 

заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка. Кожну структурну 

частину реферату необхідно починати з нової сторінки.  

Сторінки нумеруються. Першою сторінкою реферату є титульний аркуш, 

який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші 

номер сторінки не ставиться. На наступних сторінках реферату номер ставиться у 

правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.  

Обов’язково в тексті повинні бути посилання на літературу, що використову-

вались під час написання реферату. Посилання подаються у квадратних дужках із 

вказівкою номера джерела, за яким воно внесене у список використаної літератури, 

та сторінки (якщо подається точна цитата або числові дані), наприклад [3, с. 8].  

Обсяг реферату не повинен перевищувати 15 (п′ятнадцять) друкованих 

сторінок.  

Текст реферату викладається державною мовою.  

Робота має бути надрукована на комп’ютері на одному боці стандартних 

аркушів паперу формату А4 через 1,5 міжрядкового інтервалу, 28–30 рядків на 

сторінку, до 65 знаків у рядку. Шрифт Times New Roman , кегль 14. Сторінки 

повинні мати поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. 

Абзацні відступи – 1,27 см.  

Надрукований текст повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність 

тексту – однакова по всій роботі.  

Аркуші реферату необхідно скріпити і розмістити в обкладинці.  
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Використання педагогічних поглядів вітчизняних та зарубіжних 

педагогів щодо виховання дітей дошкільного віку на сучасному етапі.  

2. Дошкільне виховання в системі сучасної освіти України.  

3. Система дошкільної освіти: тенденції інноваційного розвитку.  

4. Професійна підготовка майбутніх педагогів до реалізації особистісно 

орієнтованого навчання та виховання дітей дошкільного віку.  

5. Підготовка педагогічних працівників до виховання дошкільників в 

умовах сучасного інформаційного потоку.  

6. Дослідження сучасних науковців щодо підготовки педагогічних 

працівників до реалізації полікультурного виховання.  

7. Інтеграційні процеси в сучасній дошкільній освіті.  

8. Вітчизняні теорії дошкільного виховання про народність у вихованні 

дітей дошкільного віку.  

9. Інноваційні технології підготовки майбутнього педагога до здійснення 

особистісно орієнтованого підходу до дітей.  

10. Вітчизняний досвід реалізації особистісно орієнтованих систем 

виховання дошкільників.  

11. Актуальні проблеми впливу сучасних засобів масової інформації на 

формування дитячої картини світу.  

12. Використання медіа-простору в умовах ДНЗ.  

13. Теоретичні підходи до полікультурного виховання дітей дошкільного 

віку.  

14. Національне виховання як одне з першочергових і обов’язкових завдань 

сучасної дошкільної освіти.  
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