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Вступне слово 

 

Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 

педагогічний університет» є місцем концентрації новітніх надбань сучасної 

наукової думки як освітній та науково-методичний центр Донецького регіону. 

На педагогічному факультеті створено «Ресурсний центр – 

валеонасичений освітній простір для розвитку здобувачів вищої освіти, 

педагогів, психологів, батьків та дітей» як сучасну результативну форму 

інформаційного обміну, що передбачає формування віртуальних педагогічних 

спільнот, використання Інтернет-серверів, розробку комп’ютерних дидактичних 

матеріалів, формування в педагогічних працівників навичок роботи з 

електронними документами, роботу з ресурсами та масивами інформації; 

інструмент удосконалення системи підготовки фахівців психолого-

педагогічного напряму згідно з сучасними стандартами освіти; можливість 

налагодження міцних зв’язків університету і психолого-педагогічної практики, 

що є запорукою забезпечення потреб сучасного ринку освітньої діяльності. 

Під валеонасиченим простором ВНЗ розуміємо сукупність економічних, 

соціально-політичних, психологічних, педагогічних, медичних, культурно-

духовних умов самореалізації особистості в напрямку збереження, зміцнення 

індивідуального та суспільного здоров’я, формування здорового способу життя. 

Спільними провідними здоров’язбережувальними ідеями функціонування 

кожного з підрозділів ВНЗ у межах валеонасиченого простору стали: реалізація 

природних нахилів і задатків як основа задоволення та щастя, успіхи здобувача 

вищої освіти в побутовій, навчальній, трудовій, спортивній, професійно 

орієнтованій діяльності; почуття щастя як запорука психологічного, 

соціального, духовного, фізичного здоров’я людини; внутрішня й зовнішня 

гармонія як умова стабільності та краси життя кожної особистості; міцність 

духу як підґрунтя для подолання труднощів і негод повсякденного життя; любов 

як прагнення до життя та неперервного вдосконалення фізичного, соціального, 

психічного здоров’я. 

Створення Ресурсного центру є домінантним чинником ефективного 

функціонування педагогів, психологів та батьків у єдиному валеонасиченому 

інформаційно-комунікативному просторі, націленому і здатному відповідати 

викликам сучасності. 

Метою його діяльності є забезпечення професійно-методичної 

компетентності педагогів та психологів, формування педагогічної обізнаності 

батьків дітей дошкільного та шкільного віку в різних формах інформаційно-

комунікативної та професійної взаємодії. 

Завданнями роботи створеного Ресурсного центру є: формування науково-

дослідної компетентності майбутніх фахівців у галузі освіти під час їхньої 

роботи в РЦ факультету; створення мобільного інформаційного забезпечення 

РЦ для педагогів-практиків та практичних психологів, удосконалення якості 

їхньої професійної діяльності; створення та систематизація банку провідного 
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психолого-педагогічного досвіду; розробка системи психолого-педагогічної 

просвіти батьків засобами інформаційно-комунікативної взаємодії на основі 

діяльності РЦ. 

Згідно зі структурою РЦ, на кожному з трьох основних рівнів управління: 

стратегічному, тактичному, оперативному − передбачено різні форми й методи 

взаємодії його суб’єктів. На стратегічному − координаторів (до них належать 

викладачі випускових кафедр педагогічного факультету, аспіранти, здобувачі), 

які мають здійснювати формування інформаційних масивів, управління 

інформацією, її перевірку та виконувати іншу управлінську діяльність 

відповідно до напряму власного науково-методичного пошуку. На тактичному 

рівні − диспетчерів (цю групу утворюють завідувачі, методисти, вихователі, 

практичні психологи, учителі, соціальні педагоги та ін.), які працюють на базі 

закладів освіти. Вони складають запит до РЦ, створюють інформаційний банк 

РЦ тощо. Діяльність суб’єктів, які діють на стратегічному і тактичному рівнях, 

тісно взаємопов’язана й взаємозамінна. Отже, кожен із них одночасно може 

виступати в різних ролях: здійснювати пошук інформації, бути користувачем і 

поширювачем інноваційних ідей, здійснювати керівництво пошуковою роботою 

інших суб’єктів РЦ. Завдання оперативного рівня реалізують кореспонденти 

(ними переважно виступають здобувачі вищої освіти факультету), які працюють 

на базі РЦ та за його межами. Вони організовують надходження необхідної 

інформації до РЦ і від нього, створюють макети публікацій, інформують про 

заходи, які відбуваються в Ресурсному центрі. Системності роботі учасників РЦ 

надають працюючі згідно із системною моделлю роботи РЦ індивідуальні 

«Теки ресурсів», у яких зазначаються теми поглибленої роботи, бібліографічний 

покажчик для ознайомлення, перелік запланованої роботи, термін її виконання 

та передбачені результати, відгуки, зауваження, додатки (документи, методичні 

та розвивальні матеріали, діагностичні методики тощо); зворотній зв’язок із 

користувачами РЦ, чітка система моніторингу ефективності його роботи. 

Означений центр має відкриту структуру, що дозволяє постійно залучати 

до участі в ньому всіх учасників освітнього процесу. 

Діяльність Ресурсного центру передбачає підготовку викладачами 

науково-методичних посібників у співавторстві зі здобувачами вищої освіти та 

практичними працівниками (вихователі, методисти, практичні психологи, 

соціальні педагоги). 

Матеріали, дібрані викладачами, здобувачами вищої освіти та 

практичними працівниками надають можливість для створення одноосібних та 

колективних монографій. 

Результатом сумісної праці викладачів, здобувачів вищої освіти, 

педагогів-практиків (завдувачі, методисти, вихователі дошкільних навчальних 

закладів, соціальні педагоги) та практичних психологів є створення посібників 

для розвитку дітей дошкільного та шкільного віку. 

Результатом діяльності Ресурсного центру є створення електронної бази 

матеріалів провідного психолого-педагогічного досвіду регіону. На основі 
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означених матеріалів започатковано щорічне видання «Альманаху психолого-

педагогічного досвіду». 

Запрошуємо фахівців із дошкільної освіти (завдувачі, методисти, 

вихователі дошкільних навчальних закладів), а також соціальних педагогів, 

вчителів початкових класів та практичних психологів до співпраці на сторінках 

Ресурсного центру ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» та 

«Альманаху психолого-педагогічного досвіду». 

 

 

 

 

 

З повагою, 

ректор ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет», 

доктор педагогічних наук, професор 

  

 

 

С.О. Омельченко 
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Засухіна Вікторія Валеріївна, 

завідувач ДНЗ № 56 «Сонечко» 

м. Краматорська Донецької області 

 

Навчально-виховний проект 

«Знай і люби своє рідне місто – Краматорськ» 
 

 

Консультант: 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Бондаренко Наталія Борисівна 

 

Назва проекту: навчально-виховний проект «Знай і люби своє рідне 

місто – Краматорськ». 

Місце функціонування: комунальний дошкільний навчальний заклад 

№ 56 «Сонечко» загального типу. 

Актуальність проекту: Основний задум проекту – це залучення дитини 

до вивчення культури свого народу; поповнення знань дітей про місто, в якому 

ми живемо, виховання поваги до його традицій та звичаїв, розвиток потреб 

дітей в освоєнні навколишнього світу через вивчення культурної історичної 

спадщини. Ураховуючи значущість названої проблеми, результатом проекту є 

систематизація знань дітей 5-6-річного віку про рідне місто. 

Проект спрямовано на розширення кругозору дітей 5-6 річного віку 

(поглиблення їхніх знань про рідне місто для сприяння розвитку особистості 

дитини, що знаходить продовження в початковій школі). 

Очікувані результати: під час проекту діти закріплять відомості про 

місто Краматорськ, дізнаються про історичні цінності, що зародилися в нашому 

місті, про історичні міста й пам’ятники.  

Практична значущість проекту передбачає діагностичну діяльність, 

тематичне планування, створення розвивальних осередків, розробку 

дидактичних ігор із ознайомлення з містом, складання анкети для батьків 

«Історія мого міста». 
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Підсумковим продуктом проекту є презентація куточка краєзнавства в 

дошкільному навчальному закладі «Моє улюблене місто», оформлення альбому 

«Моє рідне місто – Краматорськ».  

У дошкільному віці починає формуватися любов і прихильність до 

Батьківщини, відданість їй, відповідальність за неї та її багатства. Основним 

етапом формування в дітей любові до Батьківщини варто вважати накопичення 

ними соціального досвіду життя у своєму місті, долучення до світу його 

культури. Любов до Вітчизни починається з любові до своєї малої   

Батьківщини – місця, де людина народилася. 

«Батьківщина для людини –  

найдорожче й найсвятіше, без чого 

людина припиняє бути особистістю» 

                      В.О. Сухомлинський. 

 

Пропонований проект може бути реалізовано в умовах більшості 

дошкільних закладів. Проект не потребує великих матеріальних витрат, до його 

реалізації активно долучаються батьки вихованців. Відомості про місто, його 

пам’ятники, видатних мешканців Краматорська доступні й цікаві не лише дітям, 

а і дорослим. 

Дошкільне дитинство – час становлення особистості. Усвідомлюючи своє 

«я», дитина починає самоутверджуватися, прагне впливати на ситуацію, 

активно вступає у відносини з оточуючими. У цей період встановлюється 

зв’язок дитини із провідними сферами буття: світом людей, природи, 

предметним світом, відбувається прищеплення їй культурний та 

загальнолюдських цінностей. Саме в цей період закладається інтерес, повага й 

любов до власної країни, краю, свого народу.  

Велике значення для пізнавального, соціально-особистісного розвитку 

дітей 5-6 річного віку має ознайомлення з рідним містом, його визначними 

пам’ятками, історією вулиці, на якій мешкає дитина, із відомими людьми міста  

Краматорська. Крім того, під час ознайомлення дошкільників із рідним містом, 

важливо не просто дати деяку кількість корисної інформації, але й сформувати 

пізнавальний інтерес до історії та культури рідного міста, почуття поваги до 

його мешканців, гордість від усвідомлення приналежності до мешканців 

Краматорська. 

Провівши анкетування серед батьків і дітей, які відвідують наш 

дошкільний заклад, ми з’ясували, що багато дорослих, навіть корінні мешканці, 

мають недостатньо знань про своє місто, не приділяють увагу цій проблемі, 

вважаючи її не дуже актуальною, діти не володіють мінімальною інформацією 

про рідне місто. Не маючи певної кількості знань, важко сформувати поважне 

ставлення до малої Батьківщини.  

Педагоги ДНЗ також мають поверхневі знання про Краматорськ (це 

засвідчило анкетування педагогів), відсутня система з ознайомлення з рідним 

містом у дошкільному закладі. Отже, ми вважаємо названу проблему 
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актуальною не лише для нашого дошкільного закладу, але й для суспільства в 

цілому. 

Тому ми й починаємо ознайомлювати дітей із нашою малою 

Батьківщиною – містом Краматорськом у дошкільному віці. Ці знання, а, 

відповідно, і почуття гордості за своє місто, народ, допоможуть дитині 

правильно розпоряджатися, володіти, зберегти і примножити спадщину, 

отриману від попередніх поколінь. 

Освоєння цих знань можливо за цілеспрямованої систематичної участі в 

освітньому процесі педагогів, співробітників ДНЗ, батьків вихованців. 

Отже, ми формулюємо мету, завдання, передбачуваний результат,  

критерії оцінки результативності проекту «Знай і люби своє рідне місто – 

Краматорськ». 

Мета: сформувати в дітей і батьків стійкий інтерес до культурних 

цінностей міста, почуття поваги до його мешканців, гордість від усвідомлення 

власної належності до жителів Краматорська через збагачення та 

систематизацію краєзнавчих знань і уявлень. 

Учасники проекту: 
– керівник проекту – завідувач ДНЗ (затверджує проект і контролює його 

втілення);  

– вихователь-методист ДНЗ; 

– вихователі середньої та старшої груп, музичний керівник; 

– діти старшого дошкільного віку; 

– батьки вихованців ДНЗ. 

Тип проекту: 
– за домінувальною у проекті діяльністю – практико-орієнтовний; 

– за змістом – ознайомлювальний; 

– за видом координації – гнучкий; 

– за характером контактів – внутрішній; 

– за кількістю учасників – груповий; 

– за часом проведення – довгостроковий (1рік); 

– за змістовим аспектом – краєзнавчий; 

– за характером участі дитини у проекті – учасник від зародження ідеї до 

отримання результату. 

Завдання проекту: 
1. Розробити й апробувати програму ознайомлення дітей із рідним містом. 

2. Сформувати дитячу компетентність з названої проблеми, стійку 

зацікавленість культурними цінностями міста, почуття поваги до його 

мешканців через збагачення й систематизацію краєзнавчих знань та уявлень. 

3. Зробити методичний і дидактичний супровід із розділу «Дитина пізнає 

культуру й історію рідного міста». 

4. Залучити до навчально-виховного процесу батьків вихованців. 

Підвищити компетентність батьків і педагогів у галузі історії та культури 

рідного міста. 
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5. Розвивати потребу в самостійному освоєнні навколишнього світу через 

вивчення культурної спадщини українського народу. 

Фінансування проекту – піклувальна рада ДНЗ. 

Партнери проекту – міський музей, бібліотеки міста.   

Прогнозований  результат. 
1. Розроблена й апробована програма ознайомлення дошкільників із 

рідним містом. 

2. Розроблений та оформлений методичний  та дидактичний супровід за 

розділами програми. 

3. Покращені й систематизовані знання дітей із історії рідного міста та 

його культурних цінностей. У дітей сформована стійка зацікавленість до 

вивчення цієї теми. 

4. Підвищена батьківська компетентність у галузі історії та культури 

рідного міста. 

Робочий план проекту 
 

Частина І: Загальна інформація. 
Назва проекту «Знай і люби своє рідне місто – Краматорськ». 

Термін проведення проекту – навчальний рік. 

 

Оцінна вартість проекту 

№ 

з/п 
Завдання 

Розрахунковий 

час 

Спеціалісти, які 

впроваджують 

проект 

Необхідні 

матеріали 

1 
Розробка анкет для 

батьків 
1 тиждень 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

середньої та 

старшої груп 

Папір, 

комп’ютер 

2 
Анкетування 

батьків 
1 тиждень 

Вихователі 

середньої та 

старшої груп 

Анкети 

3 

Розробка методики 

діагностування та 

діагностичних 

карток 

1 тиждень 
Вихователь-

методист 

Папір, 

комп’ютер 

4 Діагностика дітей 2 тижня 

Вихователі 

середньої та 

старшої груп, 

музичний 

керівник 

Діагностичні 

картки 

5 
Добір методичної, 

науково-популярної 
2 тижня 

Вихователь-

методист, 

Фотоальбоми, 

буклети,  
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та художньої 

літератури, 

ілюстративного і 

фотоматеріалів за 

темою 

вихователі мережа 

Інтернету 

6 
Консультації для 

педагогів 
5 годин 

Вихователь-

методист 

Матеріали для 

консультації 

7 

Створення плану- 

програми «Знай і 

люби своє рідне 

місто – 

Краматорськ» 

1 тиждень Команда проекту Папір 

8 Екскурсія до музею 1,5 години 

Вихователі 

середньої та 

старшої груп 

Білети 

9 
Виставки дитячих 

робіт 
1 тиждень Вихователі  

Папір, фарби, 

олівці 

10 
Підсумкова 

діагностика дітей 
1 тиждень 

Вихователі 

середньої та 

старшої груп, 

музичний 

керівник 

Анкети 

11 
Анкетування 

батьків 
1 тиждень 

Вихователі 

середньої та 

старшої груп 

Анкети 

12 Педагогічна нарада 2 години 
Вихователь-

методист 
 

13 Фотовиставка 1 тиждень 

Вихователь-

методист, 

музичний 

керівник  

Друк 

фотографій 

14 

Оформлення 

методичного 

супроводу за 

розділами проекту 

1 тиждень 

Вихователь-

методист, 

вихователь 

старшої групи, 

музичний 

керівник 

Папір, 

чорнила, 

комп’ютер, 

папки 

15 
Проведення занять, 

бесід 

Упродовж дії 

проекту 

Вихователі 

середньої та 

старшої груп, 

музичний 

керівник 

Ілюстрації, 

наочний 

матеріал 
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Члени команди проекту: 

– завідувач ДНЗ; 

– вихователь-методист; 

– вихователі середньої та старшої груп; 

– музичний керівник; 

– представники батьківської ради ДНЗ. 

 

Частина ІІ: Цілі проекту. 

 

1. Підвищення компетентності педагогів із питань ознайомлення дітей     

5-6-річного віку з рідним містом. 

2. Стимулювання активності педагогів до інноваційної діяльності. 

3. Підвищення дитячої компетентності, стійкого інтересу до історії та 

культури міста. 

4. Активізація батьків до спільної роботи з ДНЗ.   

 

Частина ІІІ: Етапи проекту. 
 

Вид діяльності Форми роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

І етап – підготовчий (30.07– 03.09) 

1. Формування системи мотивації 

педагогічного колективу на активну 

творчу роботу, готовності колективу 

до роботи в інноваційному режимі. 

Віртуальна 

вікторина «Чи 

знаєте ви своє 

місто?» 

30.07 – 

10.08 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист  

2. Визначення механізмів і 

технологій, що забезпечують 

ефективність, цілісність, системність 

процесу творчої роботи педагогів у 

вихованні й розвитку дітей. 

Створення 

робочої групи 

(робоче 

засідання) 

10.08 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист  

3. Підвищення компетентності 

педагогів із цього питання та аналіз  

результатів для виявлення 

актуальності цього проекту. 

Написання 

проекту 

10.08 – 

23.08 
Творча група 

4. Розробка методики 

діагностування дітей, діагностичних 

карток. 

Підготовка до 

проведення 

моніторингу 

До 03.09 Творча група 

5. Діагностування дошкільників для 

виявлення рівня сформованості 

знань та уявлень про історію та 

культуру рідного міста. 

Діагностика 
03.09 – 

17.09 
Вихователі  
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6. Розробка анкет для батьків та 

педагогів. 
Анкети  

20.08 – 

23.08 

Вихователь-

методист 

7. Анкетування батьків для 

виявлення знань та уявлень про 

рідне місто – Краматорськ, його 

історію. 

Анкетування  До 05.09 Вихователі  

8. Розробка плану проведення 

консультацій, семінарів для 

підвищення рівня компетентності 

вихователів. 

Підготовка до 

проведення 

консультацій, 

семінарів 

До 05.09 
Вихователь-

методист 

9. Складання плану роботи над 

проектом. 
Робоче засідання До 05.09 Творча група 

10. Створення плану-програми для 

старших дошкільників «Знай і люби 

своє рідне місто – Краматорськ». 

Робоче засідання До 05.09 Творча група 

ІІ етап – основний (02.11– 30.04) 

1. Оновлення осередків 

розвивального середовища. 
 

Упродовж 

проекту 
Вихователі 

2. Щотижневі заняття з дітьми 

відповідно до перспективного 

планування програми «Знай і люби 

своє рідне місто – Краматорськ». 

 Щотижня 

Вихователі 

Бережна О.С., 

Ющенко Ю.Є. 

3. Екскурсії містом: 

– екскурсія «Дорога до дошкільного 

закладу...»; 

 

 

 

– екскурсія до бібліотеки імені 

М. Горького. 

 

 

Жовтень 

 

 

 

 

Березень 

 

Вихователь-

методист, 

вихователі  

 

 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

4. Екскурсії до музею: 

– екскурсія до міні-музею: 

«Знайомтеся: актор Леонід Биков, 

актриса Майя Булгакова, чемпіон 

світу із шахів Руслан Пономарьов»; 

 

– екскурсія до музею історії міста 

Краматорська: «Декоративна 

гончарна кераміка». 

 

 

 

Грудень  

 

 

 

 

Лютий  

 

Вихователь-

методист, 

вихователі  

 

 

 

Вихователь-

методист, 

вихователі  
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5. Виставки дитячої творчості «Знай 

і люби своє рідне місто – 

Краматорськ»:  

– «День міста»; 

– «Осінь у Краматорську»; 

– «Із Новим роком, наше місто!»; 

– «Краматорськ  весняний». 

 

 

 

 

Вересень 

Листопад  

Січень  

Квітень  

 

 

 

Вихователь-

методист, 

вихователі, 

музичний 

керівник 

6. Спільні заходи з дітьми та їхніми 

батьками. 
 

Упродовж 

року 

Вихователі, 

музичний 

керівник  

7. Виставки дитячих робіт, сімейних 

колекцій, колекцій співробітників 

ДНЗ «Мій улюблений куточок 

рідного міста». 

 

Листопад 

Січень  

Квітень  

Вихователь-

методист, 

вихователі, 

музичний 

керівник 

8. Участь у конкурсах міста.  

Упродовж 

навчального 

року 

Вихователь-

методист  

9. Організація краєзнавчих міні-

центрів. 
 Листопад  Вихователі 

ІІІ етап – підсумковий (01.04 – 30.05) 

1. Підсумкове діагностування дітей. 
Проведення 

моніторингу 
Травень  

Вихователь-

методист, 

вихователі, 

музичний 

керівник 

2. Анкетування батьків. 
Проведення 

моніторингу  
Квітень  Вихователі  

3. Анкетування педагогів ДНЗ. 
Проведення 

моніторингу 
Квітень  

Вихователь-

методист  

4. Педагогічна нарада: «Взаємодія 

ДНЗ та сім’ї з формування в 

дошкільників знань історії та 

культури рідного міста». 

Підсумки 

моніторингу 
Травень  

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист  

5. Фотовиставка «Моє рідне місто».  Травень  

Вихователь-

методист, 

вихователі  

6. Оформлення альбому «Моє рідне 

місто – Краматорськ». 
 Квітень  

Вихователь-

методист, 

вихователі  
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7. Презентація куточка краєзнавства 

у старшій групі «Моє улюблене 

місто». 

 Травень  
Вихователь 

старшої групи 

 

Матриця відповідальності для проекту 

(з урахуванням посад членів команди проекту) 

 

Завдання 
Термін 

виконання 
Учасн.1 Учасн.2 Учасн.3 Учасн.4 Учасн.5 

Розробка 

анкет 

30.07-03.08 Вихователь-

методист 

Вихователь 

середньої 

групи 

   

Розробка 

діагностичних 

карток 

30.07-03.08 Вихователь-

методист  

 Вихователь 

старшої 

групи 

  

Анкетування 

батьків 

20.08-03.09  Вихователь 

середньої 

групи 

Вихователь 

старшої 

групи 

  

Анкетування 

педагогів 

27.08-29.08 Вихователь-

методист  

    

Діагностика 

дітей  

10.09-24.09 Вихователь-

методист  

Вихователь 

середньої 

групи 

Вихователь 

старшої 

групи 

Музичний 

керівник  

 

Добір 

матеріалів 

для 

створення 

проекту 

Упродовж 

проекту 

Вихователь-

методист  

Вихователь 

середньої 

групи 

Вихователь 

старшої 

групи 

Музичний 

керівник  

Завідувач 

ДНЗ 

Консультації, 

семінарські 

заняття для 

педагогів 

Згідно з 

планом 

проекту 

Вихователь-

методист  

    

Створення 

плану 

проекту 

20.08-30.08 Вихователь-

методист  

   Завідувач 

ДНЗ 

Екскурсія до 

музею 

Згідно з 

планом 

проекту 

 Вихователь 

середньої 

групи 

Вихователь 

старшої 

групи 

Музичний 

керівник  

 

Організація 

виставок 

дитячих робіт 

Упродовж 

року 

 Вихователь 

середньої 

групи 

Вихователь 

старшої 

групи 

Музичний 

керівник  

 

Випуск 

газети 

1 раз на 

квартал 

   Музичний 

керівник 

 

Організація 

фотовиставки 

По 

закінченні 

проекту 

Вихователь-

методист  

  Музичний 

керівник 
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Підготовка та 

проведення 

педагогічної 

ради 

Згідно з 

річним 

планом 

Вихователь-

методист  

 Вихователь 

старшої 

групи 

 Завідувач 

ДНЗ 

Оформлення 

та 

друкування 

проекту, 

програми 

Травень  Вихователь-

методист  

  Музичний 

керівник 

 

Здійснення 

контролю за 

впроваджен-

ням проекту 

Упродовж 

року 

    Завідувач 

ДНЗ  

 

Оцінка результатів 

Оцінка ефективності названого проекту проводиться за трьома 

напрямками: педагоги, діти, батьки. 

Оцінка якості оволодіння вміннями та навичками педагогів відбувається 

на семінарі за допомогою анкет. 

Оцінка якості практичної діяльності надається керівником проекту за 

безпосереднього відвідування груп, вивчення та аналізу роботи з цієї теми. 

Оцінка пізнавальної активності дітей відстежуватиметься через бесіди з 

дітьми, спостереження за ними під час проектної діяльності та проведення 

занять, бесіди з вихователями та батьками. 

По закінченні проекту буде проведено анкетування вихователів та батьків 

із оцінки ефективності проекту. 

 

Очікуваний результат роботи 

1. Підвищення компетентності педагогів. 

2. Підвищення дитячої компетентності, стійкого інтересу до історії та 

культури міста. 

3. Поповнення розвивальних осередків у дошкільному закладі. 

4. Організація виставок дитячих робіт у групі. 

5. Удосконалення знань батьків з патріотичного виховання дітей.    

6. Презентація куточка краєзнавства у старшій групі «Моє улюблене 

місто». 

7. Оформлення альбому «Моє рідне місто − Краматорськ». 

8. Розробка системи ознайомлення дітей старшого віку з рідним містом як 

засіб патріотичного виховання. 
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Анкета для педагогів за темою «Історія мого міста» 

 

1. Чому місто Краматорськ має таку назву? 
У давні часи купці й чумаки волами возили з Азовського й Чорного морів 

рибу й сіль. У дорозі вони влаштовували зупинки, торгували. Від слів 

«крамовые торги» (крам – товар) і сталася назва Краматорськ. 

Заснований у 60-х роках XIX ст. Назва походить від річки Казенний 

Торець, звідки пішов вислів «крам на Торі» – товар на Торі. 

2. На якій річці розташоване місто? 
На річці Казенний Торець. 

3. Яка промисловість розвинена в місті?  
Машинобудівна, металургійна, легка, харчова та промисловість 

будівельних матеріалів. 

4. Які парки ви знаєте? 

Ювілейний, парк ім. О.С. Пушкіна. 

5. Які знамениті люди жили чи працювали в місті Краматорську? 

Актор Леонід Биков, актриса Майя Булгакова, поет Микола Рибалко, 

чемпіон світу із шахів Руслан Пономарьов. 

6. Які пам’ятки в місті ви знаєте? 
Перше відділення міліції – колишній будинок комерційного директора 

заводу металургійного суспільства Краматорська Эмілія Протце. 

Палац культури «Будівельник». 

Палац культури й техніки Новокраматорського машинобудівного заводу. 

7. Які пам’ятники культури є в Краматорську? 
Літак Міг-17ПФ; гармата від воїнів-визволителів; танк; стела перед 

міським музеєм; пам’ятник О.С. Пушкіну; пам’ятник Т.Г. Шевченку; пам’ятник 

М.О. Островському; пам’ятник Загиблим воїнам-інтернаціоналістам;  Меморіал 

Слави з Вічним вогнем та ін. 

8. У якому місяці місто Краматорськ святкує свій День народження? 

Вересень. 

 

Анкета для батьків «Наше місто» 

 

1. Чи виявляє Ваша дитина інтерес до нашого міста? Чи знає його назву? 

2. Як виявляється цей інтерес? 

3. Що саме цікавить Вашу дитину (вулиці й площі, пам’ятники, історичні 

місця, парки та ін.). 

4. Цікавиться Ваша дитина історією нашого міста? Чому? 

5. Як часто Ви організовуєте екскурсії з дітьми вулицями нашого міста? 

6. Яким власним досвідом з організації роботи в означеному напрямку Ви 

можете поділитися з іншими батьками?  

7. Яку допомогу Ви хотіли б отримати від дошкільного закладу з цього 

питання? 
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Діагностика знань дітей старшого дошкільного віку 

«Знай та люби своє рідне місто – Краматорськ» 

 
1. Як називається місто, у якому ми живемо? 

2. Як звуть мешканців нашого міста? 

3. Які  річки розташовані в місті ? 

4. Які основні вулиці і площі ти знаєш? 

5. Які пам’ятники є в нашому місті? 

6. Яких великих людей, що прославили наше місто, ти знаєш? 

7. Назви вулицю, на якій розташовано дошкільний заклад? 

8. Як називається вулиця, на якій ти живеш? Чому вона так називається? 

 

Умовні позначення:  відповів на запитання (+) – 1 бал; 

не відповів на запитання (-) – 0 балів. 

 

10-8 балів – високий рівень; 

7-5 балів – середній рівень; 

1-4 бали – низький рівень. 

 

Перспективний план роботи 

 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

Вересень 

I тиждень Діагностика   

II 

тиждень 

«Мій дім» 

Закріплювати знання дітей про житло,  

предмети народного побуту. 

Спонукати дітей до підтримки краси 

та чистоти в будинку.  

Розвивати інтонаційну виразність 

мовлення під час описової розповіді 

про свій будинок. Виховувати інтерес 

до предметів українського побуту 

минулого й сучасного. 

Заняття «Дім, в 

якому я живу» 
Вихователь 

III 

тиждень 

«Рідна вулиця моя» 

Поповнити знання дітей про вулиці 

міста та рідну вулицю. 

Формувати вміння дітей називати й 

розповідати про визначні пам’ятки 

рідної вулиці.  

Розширити словниковий запас дітей 

назвами вулиць, на яких вони 

мешкають. 

Розповідь 

вихователя 

«Як виникли 

назви вулиць» 

Вихователь 
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Виховувати любов і дбайливе 

ставлення до вулиць міста. 

IV 

тиждень 

«Свята міста» 

Дати дітям знання про те, які основні 

свята відзначає наше місто, 

розповісти, вшануванню кого їх 

присвячено. Розвивати почуття 

вдячності цим людям чи подіям. 

Розвивати в дітей уміння складати 

описові розповіді із власного досвіду. 

Виховувати почуття гордості від 

усвідомлення належності до носіїв 

традицій і культури свого краю. 

Спільна 

розвага за 

участі батьків 

«День міста» 

Вихователі, 

музичний 

керівник 

Жовтень 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

I тиждень 

«Дорога до дошкільного закладу» 

Формувати вміння дітей називати й 

розповідати,  на перетині яких вулиць 

розташовано наш дошкільний заклад. 

Учити складати описові розповіді за 

планом вихователя.  

Виховувати любов і дбайливе 

ставлення до вулиць міста. 

Екскурсія 

«Дорога до 

дошкільного 

закладу...» 

Вихователі 

II 

тиждень 

«Вулиці міста» 

Формувати елементарні уявлення про 

рідне місто та його розташування на 

мапі України.  Розширити знання 

дітей про центральні вулиці міста. 

Учити користуватися мапою. 

Розвивати в дітей уміння визначати на 

мапі деякі умовні позначення (дорога, 

ліс, річка, дерева). 

Розвивати допитливість, творчі 

здібності. 

Виховувати любов до рідної землі.  

Театралізована 

вистава «Як 

Торопижка 

поспішав у 

гості». 

Знайомство з 

мапою міста 

Вихователі 

III 

тиждень 

«Історія виникнення 

Краматорська» 

Конкретизувати початкові уявлення 

дітей про історію зародження й 

розвитку рідного міста. Ознайомити 

дітей з історією заснування рідного 

міста, походженням його назви, 

деяких вулиць. Збагачувати словник 

дітей прикметниками, учити добирати 

синоніми.  

Пізнавальне 

заняття 

«Квітуче 

місто» 

Вихователі 
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Виховувати бажання вивчати 

історичне минуле рідного міста, 

повагу до традицій свого народу. 

IV 

тиждень 

«Геральдика міста Краматорська» 

Дати дітям елементарні уявлення про 

походження герба, прапора. 

Ознайомити зі значенням геральдики 

в сучасному житті.  

Учити розуміти та поважати 

споконвічні традиції, звичаї, символи 

українського народу. 

Виховувати шанобливе ставлення до 

символів міста Краматорська. 

Пізнавальне 

заняття, 

прослухову-

вання гімну 

України 

Вихователі, 

музичний 

керівник 

Листопад 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

I тиждень 

«Житлові та адміністративні будівлі 

м. Краматорська» 

Узагальнювати й розширювати знання 

дітей про різноманітність будинків 

рідного міста. 

Збагатити знання дітей про будівлі 

міста.  

Розвивати активний словниковий 

запас, пізнавальний інтерес.  

Виховувати почуття гордості й любові 

до рідного міста. 

Вікторина 

«Сюди йдуть і 

старі й малі» 

(лікарні, 

аптеки, торгові 

центри) 

Вихователі 

II 

тиждень 

«По обидва береги річки Казенний 

Торець розташувався 

Краматорськ» 
Збагатити знання дітей про річки 

Краматорська, їх географічне 

положення (довжину). 

Розвивати логічне мислення, увагу, 

мовлення. 

Виховувати бажання дбайливо 

ставитися до природних багатств 

довкілля. 

Бесіда «Притока 

Сіверського 

Донця – річка 

Казенний 

Торець» 

Вихователі 

III 

тиждень 

«Архітектура нашого міста» 
Ознайомити дітей з особливостями  

архітектури деяких будівель міста.  

Формувати уявлення дітей про минуле 

й сьогодення будівель. Учити 

складати описові розповіді за зразком 

вихователя. 

Виховувати шанобливе ставлення до 

Екскурсія 

«Який гарний 

дім» (Палац 

культури 

«Будівельник», 

стадіон) 

Вихователі 
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історії міста, до творчості народних 

майстрів. 

IV 

тиждень 

«Пам’ятники культури» 
Уточнювати й систематизувати 

знання дітей про пам’ятники міста. 

Виховувати гордість від усвідомлення 

належності до носіїв традицій і 

культури свого краю. 

Сприяти вихованню патріотичних 

почуттів і почуття поваги й шани до 

героїв війни. 

Розповідь 

вихователя про 

пам’ятники та 

перегляд фото 

«Тарас 

Шевченко», 

«Леонід 

Биков» 

Вихователі 

Грудень 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

I 

тиждень 

«Видатні люди міста. Минуле й 

сьогодення» 

Формувати елементарні уявлення 

дітей про великих людей нашого 

міста, які прославили наш край. 

Розповісти дітям про те, який 

внесок вони внесли  в історію 

Української держави. 

Виховувати почуття гордості за 

своїх земляків. 

Пізнавальне 

заняття 

«Знайомтеся, 

актор Л. Биков, 

актриса 

М. Булгакова, 

чемпіон світу 

із шахів 

Р. Пономарьов, 

поет 

М. Рибалко» 

Вихователі 

II 

тиждень 

«Минуле й сьогодення рідного 

міста» (продовження теми) 
Продовжувати формувати 

елементарні уявлення дітей про 

історію міста та про те , як воно 

виглядало в минулому. Виховувати 

почуття патріотизму, бажання 

вивчати історію свого міста. 

Пізнавальне 

заняття, 

розглядання 

ілюстрацій 

«Про що 

розповідають 

старі фото» 

Вихователі 

III 

тиждень 

«Краматорськ у майбутньому» 
Формувати любов до рідного міста. 

Розвивати творчі навички, уяву, 

фантазію. Виховувати шанобливе 

ставлення до об’єктів рідного міста, 

бажання берегти й поліпшувати 

довкілля. 

Виготовлення 

макету «Наше 

місто в 

майбутньому» 

Вихователі 

IV 

тиждень 
– –  



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №1/2016 

 

 23 

Січень 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

I тиждень – –  

II 

тиждень 

«Мій рідний Краматорськ» 
Узагальнити знання дітей про місто 

Краматорськ, його історію, 

культурні традиції, архітектурні 

споруди. Поглибити знання дітей 

про історичне минуле міста. 

Розвивати логічне мислення, увагу, 

мовлення, кмітливість. 

Виховувати любов до рідного міста 

та повагу до його історії. 

Узагаль-

нювальне 

заняття для 

дітей 

старшого 

дошкільного 

віку 

Вихователі 

III 

тиждень 

«Краматорськ театральний» 

Розширювати знання дітей про 

театр, його жанри, правила 

поведінки глядачів під час вистави. 

Формувати уявлення про 

національну культуру, почуття 

причетності  до життя рідного 

міста. Розвивати пізнавальний 

інтерес, бажання відвідувати театр. 

Учити дітей вести діалог. 

Виховувати почуття поваги до 

людей, які працюють у театрі.  

Пізнавальна 

година «Такий 

чарівний 

театр» – 

народний 

театр «Бам-

Бук» 

Вихователі 

IV 

тиждень 

«Погляньмо за куліси» 

Закріплювати знання дітей про 

працівників закладів культури. 

Формувати уявлення про їхній 

внесок у культурний розвиток 

міста.  Розвивати інтерес до 

культурних заходів.  Виховувати 

шанобливе ставлення до 

працівників закладів культури. 

Екскурсія-

заняття до ПК і 

ТНКМЗ 

«Погляньмо за 

куліси», 

«Краматорські 

дівчата та 

хлопці», 

народний 

фольклорний 

колектив 

«Курінець», 

народний театр 

книги «Еспада», 

танцювальний 

колектив 

«Елеоно-

рушки», 

Вихователі, 

музичний 

керівник 
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народний 

симфонічний 

оркестр 

Лютий 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

I тиждень 

«Народи, що мешкають на території 

міста Краматорська» 

Уточнити знання дітей про народи, 

що мешкають у Краматорську. 

Формувати почуття поваги й 

толерантності до людей іншої 

національності. Збагачувати словник 

прислів’ями, приказками, образними 

висловами. 

Виховувати дружелюбність, 

комунікабельність, позитивне 

ставлення до оточення. 

Спільна 

діяльність. 

Розвага 

«Славний 

український 

народ» 

Вихователі, 

музичний 

керівник, 

інструктор із 

фізичного 

виховання 

II 

тиждень 

«Краматорський краєзнавчий 

музей» 

Розширювати й доповнювати знання 

дітей про краєзнавчий музей, у якому 

зберігається історичне минуле краю. 

Стимулювати пізнавальний інтерес до 

краєзнавчого матеріалу. Активізувати 

потребу в обміні інформацією про 

рідний край. 

Виховувати бажання вивчати 

історичне минуле рідного краю, 

знаходити й зберігати історичні 

реліквії сім’ї та рідного краю, 

бережливо ставитися до природних 

багатств довкілля. 

Бесіда про 

краєзнавчий 

музей 

Вихователі, 

музичний 

керівник 

III 

тиждень 

«Музей історії міста Краматорська» 
Розширювати й доповнювати знання 

дітей про музеї. Учити складати 

розповідь за картиною без запитань 

вихователя. Стимулювати 

пізнавальний інтерес до історичного 

матеріалу. Активізувати потребу в 

обміні інформацією про рідний край.  

Виховувати бажання вивчати 

історичне минуле рідного краю. 

 

Екскурсія до 

музею історії 

міста  

Вихователі 

IV 

тиждень 

«Бабусина скринька» 

Закріпити поняття про одяг українців 

Виставка 

малюнків 
Вихователі 
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у минулому. Дати дітям поняття про 

різноманітність одягу в різних 

регіонах України. Розвивати інтерес 

до історичного минулого нашого 

народу. 

Виховувати бажання знаходити й 

зберігати історичні реліквії сім’ї та 

рідного краю. 

 

«Український 

національний 

одяг та 

предмети 

побуту наших 

пращурів» 

Березень 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

I 

тиждень 

«Граємо в шахи» 

Ознайомити  з будинком майстрів із 

шахів у Краматорську. 

Формувати почуття гордості за 

видатних шахістів нашого міста.  

Розвивати допитливість, логічне 

мислення, уміння робити висновки. 

Стимулювати розвиток загальної 

ерудиції дітей. 

Виховувати інтерес до шахів та 

бажання бути схожими на видатних 

людей. 

Розповідь про 

чемпіона світу 

із шахів 

Руслана 

Пономарьова 

Вихователі 

II 

тиждень 

«Бібліотеки міста». 

Продовжувати ознайомлювати  дітей 

із бібліотеками  міста; формувати 

уявлення дітей про бібліотеку як 

джерело отримання знань. 

Збагачувати словник художньо-

поетичними висловами, 

порівняннями. 

Розвивати допитливість, цікавість. 

Виховувати бажання відвідувати 

бібліотеки для пізнання рідної країни 

та довкілля якомога грунтовніше. 

Бесіда про 

бібліотеки 

міста 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

III 

тиждень 

«Найстаріший дослідник краю»  

(до дня народження  

М.І. Древетняка) 
Продовжувати формувати 

елементарні уявлення дітей про 

людей, які прославили свій край.   

1. Дитячі та юнацькі роки. 

2. Гіркота військових років. 

3. Невтомний краєзнавець. 

 

Пізнавальна 

бесіда про 

письменника, 

художника, 

краєзнавця 

Миколу 

Древетняка 

Вихователі 
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Розвивати почуття гордості за 

людей, які прославили наше місто. 

Виховувати повагу до відомих 

земляків, відчуття гордості за їхні 

заслуги. 

IV 

тиждень 

«Парки міста» 

Узагальнювати й систематизувати 

знання дітей про парки, про їх 

архітектурне, природоохоронне та 

екологічне значення в житті 

мешканців міста. Учити складати 

розповідь із власного досвіду. 

Розвивати почуття відповідальності 

за збереження зелених насаджень у 

місті. 

Виховувати бажання бережно 

ставитися до природних багатств 

довкілля. 

Екскурсія до 

парку ім. 

Олександра 

Пушкіна 

Вихователі 

Квітень 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

I тиждень 

«Фабрика-музей ретро автомобілів» 

Ознайомлювати  дітей зі старинними 

авто. Формувати почуття поваги до 

колекціонерів. 

Розвивати творчу уяву, фантазію, 

пам’ять. 

Виховувати інтерес до минулих 

засобів пересування. 

Екскурсія до 

музею ретро-

автомобілів 

Вихователі 

II 

тиждень 

«Рушникова скарбниця» 
Формувати в дітей поглиблені знання 

про всі види українських рушників, їх 

значення та призначення. Дати 

поняття про те, що здавна рушник є 

оберегом українського народу. 

Висвітлювати роль рушника як 

неодмінного атрибуту життєвого 

символу України. Формувати 

граматично правильне мовлення. 

Виховувати шанобливе ставлення до 

традицій українського народу, його 

історії, творчості народних майстрів. 

Каталог 

рушників у 

зібранні музею 

історії міста 

Вихователі 

III 

тиждень 

«Тваринний та рослинний світ 

Краматорська» 
Продовжувати формувати 

Гра-подорож  

«Повітря, вода, 

тварини й 

Вихователі 
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елементарні уявлення про світ живої 

природи нашого міста (тварини, 

рослини). Учити вести діалог за 

запропонованою темою, 

використовуючи різноманітні 

діалогічні єдності: прохання, запит, 

доповнення. Розширити знання про 

розмаїтість рослинного та тваринного 

світу місцевості. Виявляти турботу 

про здоров’я навколишнього 

природнього середовища, тим самим 

виявляти турботу про власне  

здоров’я. Виховувати бажання 

бережливо ставитися до 

представників живої природи 

довкілля. 

рослини» 

IV 

тиждень 

«Транспорт Краматорська» 
Ознайомити дітей із видами 

транспорту, який працює в нашому 

місті. 

Розширити уявлення про професію 

водія. Учити правила поведінки в 

пасажирському транспорті. 

Виховувати повагу до людей, праця 

яких пов’язана із транспортом, до 

пасажирів, а особливо маленьких 

дітей та літніх людей. 

Пізнавальне 

заняття «Види 

транспор-ту» 

Вихователі 

Травень 

Тиждень Тема, завдання Форми роботи 
Відповідаль-

ний 

I 

тиждень 

«Бойова слава нашого міста» 
Формувати уявлення про героїзм, 

подвиг захисників Вітчизни. 

Виховувати почуття вдячності 

людям, які загинули під час війни, 

захищаючи мир, життя. 

Екскурсія до 

меморіалів  

«Танк», 

«Вічний 

вогонь» 

Вихователь-

методист, 

вихователь 

старшої 

групи  

IІ 

тиждень 

«Заводи та промисловість міста» 

Ознайомлювати  дітей із заводами 

та промисловістю міста, з людьми,  

які роблять трудовий внесок  в 

економіку країни. Учити будувати 

поширені речення та речення зі 

сполучником «тому що». 

Розширити знання дітей про працю 

машинобудівників та інших 

Розповідь про 

машино-

будівні заводи 

міста. 

Промисло-

вість міста: 

«Енерго-

машспец-

сталь», 

Вихователь 

старшої 

групи  
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працівників промисловості. 

Виховувати почуття гордості за 

своїх земляків, почуття турботи за 

все, що відбувається в місті. 

«Крама-

торський завод 

важкого 

верстато-

будування», 

КЦЗ – 

«Пушка», 

ТОВ «Крама-

торськ-

теплоенерго» 

ІІІ 

тиждень 

«Що ти знаєш про своє місто» 
Виявити засвоєні знання дітей про 

рідне місто, наявність інтересу до 

вивчення його історії. 

Створення 

папки 

малюнків 

«Краматорськ 

очима дітей» 

Вихователі, 

батьки 

 

Перспективний план екскурсій 

 

№ 

з/п 
Тема, завдання Термін 

Відповідаль-

ний 

1 Екскурсія «Дорога до дошкільного 

закладу...» 
Формувати вміння дітей називати і 

розповідати, на перетині яких вулиць 

розташовано їхній дошкільний заклад. 

Учити складати описові розповіді за 

планом вихователя.  

Виховувати любов і дбайливе ставлення 

до вулиць міста. 

Жовтень Вихователь-

методист, 

вихователі  

2 Екскурсія до Палацу культури 

«Будівельник», стадіону 

«Архітектура нашого міста». 
Ознайомити дітей із особливостями  

архітектури деяких будівель міста.  

Формувати уявлення дітей про минуле й 

сьогодення будівель. Учити складати 

описові розповіді за зразком вихователя. 

Виховувати шанобливе ставлення до 

історії міста, до творчості народних 

майстрів. 

Листопад Вихователь-

методист, 

вихователі 

3 Екскурсія до Палацу культури й техніки 

НКМЗ «Погляньмо за куліси» 

Закріплювати знання дітей про 

Січень Вихователь-

методист, 

вихователі, 
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працівників закладів культури. Формувати 

уявлення про їхній внесок у культурний 

розвиток міста. Розвивати інтерес до 

культурних заходів. Виховувати 

шанобливе ставлення до працівників 

закладів культури. 

музичний 

керівник 

4 Екскурсія до музею історії міста 

Краматорська 

Розширювати й доповнювати знання дітей 

про музеї. Учити складати розповідь за 

картиною без запитань вихователя. 

Стимулювати пізнавальний інтерес до 

історичного матеріалу. Активізувати 

потребу в обміні інформацією про рідний 

край.  

Виховувати бажання вивчати  

історичне минуле рідного краю. 

Лютий Вихователь-

методист, 

вихователі 

5 Екскурсія до парку ім. О. Пушкіна  

Узагальнювати й систематизувати знання 

дітей про парки, про їх архітектурне, 

природоохоронне та екологічне значення в 

житті мешканців міста. Учити складати 

розповідь із власного досвіду. Розвивати 

почуття відповідальності за збереження 

зелених насаджень у місті. 

Виховувати бажання бережливо ставитися 

до природних багатств довкілля. 

Березень Вихователь-

методист, 

вихователі 

6 Екскурсія до музею ретро-автомобілів  

Ознайомлювати дітей із раритетними авто. 

Формувати почуття поваги до 

колекціонерів. 

Розвивати творчу уяву, фантазію, пам’ять. 

Виховувати інтерес до минулих засобів 

пересування. 

Квітень Вихователь-

методист, 

вихователі 

7 Екскурсія до меморіалів  

«Бойова слава нашого міста» 

Формувати уявлення про героїзм, подвиг. 

Виховувати почуття вдячності людям, які 

загинули під час війни, захищаючи мир і 

життя. 

Травень Вихователь-

методист, 

вихователі 
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Перспективний план спільних заходів 

№ 

з/п 
Тема, завдання Термін 

Відповідаль-

ний 

1 Спільна розвага за участі батьків «Свята 

міста» 
Дати дітям знання про те, які основні свята 

відзначає наше місто, розповісти, на чию 

честь їх присвячено. Розвивати почуття 

вдячності цим людям чи подіям. Розвивати 

в дітей уміння складати описові розповіді 

із власного досвіду. 

Виховувати почуття гордості від 

усвідомлення належності до носіїв 

традицій і культури свого краю. 

Вересень 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

2 Театралізована вистава  

«Як Торопижка поспішав у гості» 
Формувати елементарні уявлення про 

рідне місто та його розташування на мапі 

України. Розширити знання дітей про 

центральні вулиці міста. Учити 

користуватися мапою. 

Розвивати в дітей уміння визначати на 

мапі деякі умовні позначення (дорога, ліс, 

річка, дерева). 

Розвивати допитливість, творчі здібності. 

Виховувати любов до рідної землі. 

Жовтень 

Музичний 

керівник, 

вихователі 

3 Спільна розвага «Славен український 

народ»  
Уточнити знання дітей про народи, що 

мешкають у Краматорську. Формувати 

почуття поваги й толерантності до людей 

іншої національності. Збагачувати словник 

прислів’ями, приказками, образними 

висловами. 

Виховувати дружелюбність, 

комунікабельність, позитивне ставлення 

до оточення. 

Лютий 

Вихователі, 

музичний 

керівник, 

інструктор із 

фізичного 

виховання 

4 Гра-подорож «Повітря, вода, тварини і 

рослини... » 
Продовжувати формувати елементарні 

уявлення про світ живої природи нашого 

міста (тварини, рослини). Учити вести 

діалог за запропонованою темою, 

Квітень Вихователі 
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використовуючи різноманітні діалогічні 

єдності: прохання, запит, доповнення. 

Розширити знання про розмаїтість 

рослинного та тваринного світу 

місцевості. Виявляти турботу про здоров’я 

навколишнього природного середовища,  

тим самим виявляти турботу про власне  

здоров’я. Виховувати бажання бережливо 

ставитися до представників живої природи 

довкілля. 

 

Система ознайомлення дітей старшого віку з рідним містом 

як засіб патріотичного виховання 
Побудова освітнього процесу в ДНЗ дозволяє вирішувати такі завдання 

патріотичного виховання дошкільників: 

– формувати любов до рідного міста та інтерес до минулого й 

теперішнього Донецької області; 

– розвивати емоційно-ціннісне ставлення до сім’ї, будинку, дошкільного 

закладу, вулиці, краю, країні; 

– виховувати почуття гордості за своїх земляків, відповідальності за все, 

що відбувається в місті, причетності до цього; 

– формувати вміння орієнтуватися в найближчому природному й 

культурному оточенні й відображати це у власній діяльності; 

– формувати дбайливе ставлення до природи й усього живого; 

– виховувати повагу до праці; 

– формувати елементарні знання про права людини; 

– ознайомлювати дітей із символами держави, міста (герб, прапор, гімн). 

Патріотичне виховання дитини – складний педагогічний процес. В основі 

його лежить розвиток моральних почуттів. Почуття Батьківщини ... Це коріння, 

що зв’язує дитину з рідною домівкою та найближчим оточенням. Почуття 

Батьківщини починається із захоплення тим, що бачить перед собою 

дошкільник, чим він дивується та що викликає відгук у його душі ... 

Чимале значення для виховання в дітей інтересу й любові до рідного 

міста має найближче оточення. Поступово дитина ознайомлюється з 

дошкільним закладом, своєю вулицею, містом, а потім – і з країною, її столицею 

та символікою. Виховуючи в дітей любов до свого міста, необхідно підвести їх 

до розуміння, що їхнє місто – частка Батьківщини, бо в усіх містах, великих і 

маленьких, є багато спільного. 

Усюди люди працюють для всіх: 

– педагоги навчають дітей; 

– лікарі опікуються хворими; 

– будівельники зводять домівки. 

Український народ дотримується традицій:  

– Батьківщина пам’ятає героїв, які захистили її від ворогів; 
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– люди бережуть і охороняють природу; 

– є спільні професійні й громадські свята та ін. 

Основним етапом формування в дітей любові до Батьківщини варто 

вважати накопичення ними соціального досвіду життя у своєму місті, засвоєння 

прийнятих норм поведінки, взаємин, долучення до світу його культури.  

У зв’язку із цим, величезне значення має ознайомлення дошкільників з 

історичною, культурною, національною, географічною, природно-екологічною 

своєрідністю рідного краю – Донецької області.  

Успішність розвитку дитини 5-6 років під час ознайомлення з рідним 

містом стане можливою лише за умови їх активної взаємодії з навколишнім 

світом (емоційно-практичними засобами, тобто через гру, предметну діяльність, 

спілкування, працю, навчання, різні види діяльності в дошкільному закладі й 

вдома). 

У патріотичному вихованні старших дошкільників (на основі 

краєзнавчого матеріалу) педагоги дошкільного закладу враховують таке: 

– ознайомлення дітей із рідним містом повинно «входити» у цілісний 

освітній процес, що вибудовується на основі визначення домінувальних цілей 

базової програми; 

– уведення краєзнавчого матеріалу в роботу з дітьми з урахуванням 

принципу поступового переходу від більш близького дитині, особистісно 

значущого, до менш близького – культурно-історичного чинника; 

– створення такого розвивального середовища у групі, яке сприяло б 

розвитку особистості дитини на основі народної культури з опорою на 

краєзнавчий матеріал; 

– усвідомлений відбір методів ознайомлення дітей із рідним містом, 

насамперед тих, які підвищують їхню пізнавальну та емоційну активність; 

– залучення дітей до участі в міських святах із тим, щоб вони мали змогу 

поринути в атмосферу загальної радості і веселощів (Масниця, Різдво, 

Великдень) та ін., познайомитися з мешканцями Краматорська; 

– організація роботи з батьками під девізом: «Їхні знання та любов до 

м. Краматорська повинні передаватися дітям». 

Спираючись на базову програму «Дитина в дошкільні роки» та програму 

розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», перед 

вихователями було поставлено такі завдання:  

– сформувати в дітей поняття про своє «Я», про те, що кожна людина – 

унікальна особистість зі своїми відмінними рисами характеру; 

– дати уявлення про спільноти: сім’я, родичі, друзі, сусіди, знайомі; 

– збагатити знання дітей про рідне місто («малу Батьківщину»), дати 

знання про символіку нашого міста, держави. 

Починаючи із середньої групи, потрібно ознайомлювати дітей із історією 

рідного міста, а саме: чому місто виникло на цьому місці, пояснювати назви 

вулиць, демонструвати репродукції пам’яток, організовувати екскурсії.  
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Найскладнішим у роботі з ознайомлення з рідним містом є складання 

оповідань для дошкільнят, бо в методичній літературі таких розповідей дуже 

мало.  

Розповідь супроводжується наочним матеріалом: фотографіями, 

репродукціями, малюнками, відеоматеріалами. 

У процесі розповіді педагог звертається до дітей із питаннями, щоб 

активізувати їхню увагу, викликати прагнення дізнатися щось самостійно, дати 

можливість спробувати здогадатися самому. 

Не називати дат, тому що вони ускладнюють сприйняття матеріалу. 

Наприклад: «Це було давно, коли ваші бабусі й дідусі були такими ж 

маленькими, як ви», чи «Це було дуже-дуже-дуже давно, коли ваших мам, 

бабусь і дідусів ще не було на світі». 

Роботу з ознайомлення дошкільників із визначними пам’ятками міста 

плануємо проводити в певній послідовності, із поступовим ускладненням: 

– історія виникнення міста; 

– історія назви вулиць міста; 

– будівлі міста; 

– знайомство з людьми, які прославили наше місто; 

– місця відпочинку мешканців міста. 

Отже, система й поступовість роботи з патріотичного виховання старших 

дошкільників у нашому дошкільному закладі представлені так:  

сім’я – дошкільний заклад – рідна вулиця – рідне місто – символіка – 

країна. 
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Додатки 
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В – високий рівень 

С – середній 

Н – низький 

 

Рівні оцінки засвоєння матеріалу з морально-патріотичного 

виховання 

 

Високий. Знає своє ім’я, прізвище, стать, адресу, членів сім’ї, місце 

роботи батьків. Виявляє активний пізнавальний інтерес до минулого й 

теперішнього рідного народу, своєї родини, рідного міста. Знає деякі відомості 

про історію міста, пам’ятки, відомих людей. Виявляє інтерес до країни, у якій 

живе. Висловлює позитивне ставлення до світу, до свого міста, до всього 

живого. Правильно розуміє емоційний стан інших, активно висловлює 

готовність допомогти. Націлений на самостійність. 
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Середній. Знає своє ім’я, прізвище. Може назвати членів сім’ї. Висловлює 

інтерес до минулого й теперішнього рідного народу, родини, міста. Має 

уявлення про природні багатства краю, визначні пам’ятки міста. Уважний до 

емоційного стану інших, виявляє співчуття. По-доброму ставиться до людей, 

живої природи. Здійснює елементарний самоконтроль. 

Низький. Знає своє ім’я, прізвище. Важко відповідає на деякі запитання, 

зокрема: де працюють і чим займаються батьки. Має деякі уявлення про минуле 

рідного народу, його культуру. Виявляє нестійкий інтерес до історії рідного 

міста, його пам’яток. Слабко орієнтується в емоційних станах оточення, поряд 

із добрими вчинками часто спостерігаються вияви негативної поведінки й 

ставлення до навколишнього світу. 

 

Питання до бесіди для дітей «Я та моя сім’я» 

(6-ий рік життя) 

1. Який зв’язок існує між поняттями: «сім’я», «рід», «Вітчизна»? 

2. Як ти думаєш, чи важливо людині знати, звідки вона родом, чим 

займалися її предки? Чому? 

3. Що таке генеалогія? Чи робив ти спробу скласти свій родовід? 

4. Скільки поколінь родичів тобі відомо? Із ким із них ти тісно 

спілкуєшся? 

5. Ким були твої предки?  

6. Яким своїм родичем ти пишаєшся? Розкажи про нього. 

7. Чи існує у вашій родині сімейний переказ (легенда, пам’ятний спогад)? 

Розкажи про нього. 

8. Чи є у вас фотоальбоми?  

 

Питання до бесіди за темою «Що таке Батьківщина?» 

(для дітей 6-го року життя) 
(Метод незакінчених речень, модифікований за матеріалами журналів 

«Дошкільне виховання») 

1. Що таке Батьківщина? 

Батьківщина – це … 

Мала Батьківщина – це… 

 

2. Як називається твоя Вітчизна? 

Моя Вітчизна називається … 

 

3. Як називається твоя мала Батьківщина? 

Моя мала Батьківщина називається … 

 

4. Що ти відчуваєш до Батьківщини? 

Свою Батьківщину я … 
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5. Що означає «любити свою Вітчизну»? 

Любити свою вітчизну – це означає… 

 

6. Що означає «захищати свою Батьківщину»? 

Захищати свою Батьківщину – це означає … 

 

7. Якою має бути твоя Вітчизна? 

Моя Вітчизна повинна бути … 

 

Питання до бесіди за темою «Пам’ятки нашої Батьківщини» 

(для дітей 6-го року життя) 
(Метод «Незакінчені речення») 

1. Які міста України ти знаєш? 

Я знаю … 

 

2. Які річки України ти знаєш? 

Я знаю … 

 

3. Які цікаві (особливі) місця є в Україні, де б ти хотів побувати чи 

дізнатися про них? 

Я хотів би побачити … 

Я хотів би дізнатися про … 

 

4. Якщо ти приїдеш у незнайоме місто, то як ти будеш знайомитися з 

ним? 

Я буду … 

 

5. Якби до тебе приїхали гості з іншого міста, то куди б ти їх повів, щоб 

познайомити зі своїм містом? 

Я повів би своїх гостей … 

 

6. Що є в Краматорську цікавого, чим ти в ньому пишаєшся? 

Я пишаюся … 

 

Питання до бесіди «Державні свята України. 

Державна символіка України» 

(для дітей 6-го року життя) 

(Метод «Незакінчені речення») 

1. Які державні свята ти знаєш? 

Я знаю: … 

 

2. Якого числа наша країна святкує свій День народження? 

Свій День народження Україна святкує … 
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3. Хто керує нашою країною? 

Нашою країною керує … 

 

4. Які символи держави ти знаєш? Перелічи їх. 

Державні символи: … 

 

6. Які символи є в нашого міста? 

У нашого міста є … 

 

7. Які символи є в нашої Донецької області? 

У Донецькій області є … 

 

Анкета для батьків 
«Патріотичне виховання дітей дошкільного віку» 

1. Що Ви розумієте під терміном «патріотичне виховання»? 

2. Чи можливе  патріотичне виховання в дошкільному закладі, сім’ї? 

3. Як, на Вашу думку, варто сформулювати мету патріотичного виховання 

дітей дошкільного віку? 

4. Як Ви вважаєте, хто несе основну відповідальність за патріотичне 

виховання дітей? Педагоги чи батьки? 

5. Як Ви вважаєте, чи треба ознайомлювати дітей дошкільного віку із 

символікою держави, традиціями, пам’ятними датами? 

6. Як Ви вважаєте, чи є актуальною в сучасному суспільстві тема 

ознайомлення з родоводом сім’ї? Чи є у Вашому домі сімейні традиції? 

7. Чи відвідуєте Ви разом із дітьми музеї та виставки нашого міста 

Краматорська? Якщо ні, то чому? 

Дякуємо за співпрацю! 

 

Анкета для батьків «Пріоритетні цінності сім’ї» 

1. Які цінності Ви б назвали в числі пріоритетних для Вашої сім’ї? 

Підкресліть. (Відповідей може бути декілька). 

− сім’я; 

− моральність; 

− родина; 

− здоров’я; 

− освіта; 

− дружба; 

− творчість; 

− кар’єра; 

− інше (допишіть)          . 

 

2. Як Ви вважаєте, на що повинен робити акцент дошкільний заклад? 

– на навчання; 

– на виховання; 
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– на поєднання навчання і виховання. 

 

3. Як Ви вважаєте, що повинен давати дитині дошкільний заклад, а що – 

сім’я та батьки? 

 

Дошкільний заклад повинен: 

– навчати; 

– виховувати; 

– навчати та виховувати; 

– інше (допишіть)          . 

 

Сім’я повинна: 

– навчати; 

– виховувати; 

– навчати та виховувати; 

– інше (допишіть)          . 

 

Консультація для вихователів 

«Роль краєзнавства у формуванні інтелектуально-моральних рис 

особистості старшого дошкільника» 

Будь-яка розсудлива людина не залишається байдужою до факту 

культурної деградації народу в нашій країні: матеріальні цінності стали 

домінувати над духовними, нажаль, навіть у дітей, які є нашим майбутнім; у 

них спотворені уявлення про доброту, милосердя, справедливість. Безперечна 

необхідність виховання в молодого покоління високих моральних і морально-

психологічних якостей, серед яких важливе місце посідає патріотизм. 

Загальновідомо, що дошкільний вік – найважливіший період становлення 

особистості, коли закладаються передумови особистих якостей, розвиваються 

уявлення дітей про людину, суспільство й культуру. В. Сухомлинський 

стверджував, що дитинство – щоденне відкриття світу й тому треба робити так, 

щоб воно стало, насамперед, пізнанням людини й Батьківщини, їх краси й 

величі. 

Більшість батьків тему патріотичного виховання дітей вважають 

маловажливою. Але дітям необхідно накопичення соціального досвіду життя у 

своєму місті, засвоєння прийнятих у ньому норм поведінки, взаємин, долучення 

до світу його культури. Прагнучи до того, щоб наші вихованці та їхні батьки 

побачили красу рідного міста, перетворення, що відбуваються в ньому кожен 

рік, пишалися професійними досягненнями мешканців нашого міста, було 

розроблено такий механізм патріотичного виховання через ознайомлення 

дошкільників із рідним містом. 

Основна мета роботи з патріотичного виховання: формування уявлень про 

рідне місто, розвиток пізнавального інтересу до його минулого й сьогодення, 

виховання основ патріотизму. 
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Завдання педагогічної діяльності. 

1. Дати дітям цілісне уявлення про рідне місто та його визначні пам’ятки. 

Вчити бачити просторову й тимчасову позицію міста. Формувати в дітей 

почуття причетності до подій у місті й розвивати інтерес до пізнання його 

історії та культурної спадщини рідного краю. 

2. Розширювати уявлення дітей про професії батьків. Формувати повагу 

до машинобудівників, металургів, сталеварів. 

3. Виховувати дбайливе ставлення до рослин, тварин, неживої природи, 

до світу, створеного працею людини в рідному місті. 

4. Формувати в дітях почуття гордості за свою Батьківщину, місто й 

духовний зв’язок із рідним містом. 

5. Залучати батьків вихованців до музейної педагогіки, навчати 

використовувати краєзнавчий матеріал у процесі ознайомлення з рідним містом. 

Основні принципи в роботі. 

Цілеспрямованість. Ознайомлення дошкільнят із рідним містом повинно 

бути своєрідним стрижнем, навколо якого зосереджено весь процес навчання та 

виховання дітей дошкільного віку. Ідея патріотизму систематично входить не 

лише у зміст занять із ознайомлення з навколишнім середовищем, але й інші 

види діяльності навчально-виховного процесу. 

Доступність. Під час уведення краєзнавчого матеріалу в роботу з дітьми 

дошкільного віку повинно бути враховано поступовий перехід від більш 

близького, особистісно значущого для дитини, до далекого – культурно-

історичного чинника. 

Наочність. Розвиток музейної педагогіки та використання всіх форм 

наочності дає можливість налагодити діалог дитини з культурною спадщиною 

минулого і сьогодення сім’ї, міста, країни. 

Продуктивність. Максимальне залучення дітей до продуктивної 

діяльності в цілях віддзеркалення особистих вражень та закріплення отриманих 

знань у процесі продуктивних видів діяльності ДНЗ. Комплексні заняття 

допомагають реалізувати цей принцип організації навчально-виховної роботи з 

дітьми старшого дошкільного віку в ДНЗ і в сім’ї. 

Умови успішного виховання інтересу та поваги до рідного міста: 
– емоційно-позитивна атмосфера з елементами захопленості і 

зацікавленості світом вдома і в дошкільному закладі; 

– дотримання прав дитини на гру, на свою територію, свою думку і 

задоволення всіх духовних потреб і прагнень; 

– спонукання дітей до бажання виконати суспільно значущі доручення, до 

добрих справ для сім’ї, дошкільного закладу, міста; 

– планування та організація навчально-виховного процесу на основі 

формування усвідомлено-ціннісного ставлення дітей до об’єктів оточуючого 

середовища; 

– вплив на розвиток естетичного сприйняття і пізнавальну активність 

дошкільнят через ігри, посібники, продукти дитячої творчості тощо; 
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– здійснення роботи з діагностики та корекції розвитку дітей відповідно 

до зазначеного обсягу знань, умінь, навичок дошкільників Базового компоненту 

дошкільної освіти в Україні, варіативних програм ДНЗ; 

– взаємодія з батьками у навчально-виховній роботі. 

Таким чином, максимальне дотримання означених умов сприяє 

збагаченню духовного світу дитини, створює основи для формування 

позитивних рис характеру і патріотичних якостей особистості дітей. 

 

Стендова консультація для батьків 
Основне завдання батьків – навчити дитину спостерігати світ навколо 

себе, не залишатися байдужою до подій. Щоб досягти успіху в цьому, шановні 

батьки, запам’ятайте кілька порад! 

1. Зробіть насиченими ваші спільні прогулянки. Намагайтеся під час 

прогулянки обов’язково помітити щось нове для малюка й привчайте його 

шукати це нове: відкрився новий магазин, змінилося забарвлення будинку, на 

клумбі забуяли квіти, при вечірньому освітленні сніг зовсім не такий як учора 

вдень, поставили нову лаву біля будинку, а стару хтось зламав – як же це 

погано; машина чистить вулицю, а поруч із будинком подібну роботу виконує 

двірник – порівняємо. Після прогулянки запропонуйте дитині намалювати те, 

що найбільше запам’яталося. 

2. Частіше грайте з дітьми у вигадування загадок, складання рим, 

фантазуйте, розвивайте дитячу уяву і творчі здібності на основі наявного 

досвіду спостережень за навколишнім світом. 

3. Важливо навчати дитину аналізувати свої вчинки, уміння, переживання. 

При цьому намагайтеся більше говорити про те, що їй вдається, і про те, що в 

неї виходить добре, а лише потім пропонуйте виправити те, що не вдається. 

Частіше розповідайте дітям про себе, своє дитинство, адже вони хочуть бути 

схожими на своїх близьких. 

4. Обов’язково читайте дитині пізнавальну літературу – не лише 

дошкільникові, а й молодшому школяреві, який вже й сам вміє читати. Коли 

пізнавальну (досить важку для сприйняття) літературу читає маленький школяр, 

у нього може зникнути інтерес до теми через необхідність долати труднощі 

процесу читання. Крім того, читаючи дитині, Ви під час читання можете 

пояснювати незрозуміле, уточнювати, висловлювати своє ставлення до змісту. 

Усе це полегшує розуміння й зближує Вас із власним сином чи донькою. 

5. Добре, якщо вдома є глобус. Можна проробити з дитиною досліди, 

показавши їй за допомогою глобуса й настільної лампи «Сонце», як саме 

відбувається на Землі зміна дня й ночі, пір року. Можна відправитися у 

кругосвітню подорож, розповідаючи про моря й океани, про різні країни й 

народи, про традиції, мистецтво – усе залежить від Ваших знань і фантазії, а 

вже малюк неодмінно Вас підтримає й буде щасливим від такої гри й близькості 

з Вами. 

6. Пізнання соціального світу пов’язане з його оцінкою. Світ 

суперечливий, а значить, і його оцінка може бути різною – і позитивною, і 
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негативною. Дитина прислухається до Вас. Будьте обережні у вираженні 

почуттів та оцінок. Обережність не означає, що малюк повинен чути від Вас 

лише позитивні оцінки. Негативні явища, факти повинні викликати адекватну 

реакцію. У чому ж небезпека? Якщо негативні оцінки будуть превалювати у 

Ваших судженнях, то дитина неодмінно запозичить у Вас такий погляд на світ і 

буде переносити його навіть на ті явища, які, можливо, і не такі вже погані. 

Малюк повинен виростати зі світлою душею, із надією, із оптимістичним 

світовідчуттям, інакше все його подальше життя перетвориться на похмуре 

існування. На жаль, нам часто трапляються дорослі люди, які не вміють радіти, 

посміхатися, а це призводить до зниження здатності чинити опір труднощам, 

бути готовим не опускати руки, а шукати вихід і бути впевненим у його 

наявності. 

Задумайтеся про це, придивіться до себе, до оточення й до своєї дитини. 

 

Пам’ятка для батьків 
1. Якщо Ви хочете виростити дитину гідною людиною й громадянином, 

не говоріть погано про місто, країну, в яких живете. 

2. Розповідайте своїй дитині про випробування, що випали на долю 

Ваших предків, із яких вони вийшли з честю. 

3. Знайомте свою дитину з пам’ятними та історичними місцями своєї 

Батьківщини. 

4. Навіть, якщо Вам дуже не хочеться у вихідний день відправлятися з 

дитиною до музею чи на виставку, пам’ятайте, що чим раніше й регулярніше Ви 

будете це робити (доки Ваша дитина маленька), тим більша ймовірність того, 

що вона буде відвідувати культурні заклади в підлітковому віці й у юності. Вона 

виросте освіченою, культурною людиною. 

5. Пам’ятайте, чим більше Ви будете висловлювати невдоволення кожним 

прожитим днем, тим більше песимізму, невдоволення життям буде виражати 

Ваша дитина. 

6. Коли Ви спілкуєтеся зі своєю дитиною, намагайтеся не лише оцінювати 

її навчальні та психологічні проблеми, але й позитивні моменти її життя (хто їй 

допомагає та підтримує, із ким би вона хотіла дружити і чому, які цікаві 

моменти були на уроках і після них). 

7. Підтримуйте в дитині прагнення показати себе з позитивного боку, 

ніколи не кажіть їй такі слова й вислови: «Не випхайся!», «Сиди тихо!», «Не 

виявляй ініціативи!» і ін. 

8. Дивіться з нею передачі, кінофільми, які розповідають про людей, які 

прославили країну, в якій ви живете, позитивно оцінюйте їхній внесок у життя 

суспільства. 

9. Не плекайте у своїй дитині байдужість, бо це обернеться проти Вас. 

10. Якомога раніше відкрийте у своїй дитині вміння виявляти позитивні 

емоції, тоді вона стане Вашою надією у старості. 
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Золотарьова Галина Яківна, 

завідувач дошкільним навчальним закладом №3 

«Ромашка» м. Слов’янська Донецької області 

 

 

Рагуля Вікторія Миколаївна, 
вихователь-методист дошкільного навчального 

закладу №3 «Ромашка» м. Слов’янська Донецької 

області 

 

Концепція розвитку школи сприяння здоров’ю 

«Здоровим бути – здорово!» 

 

Консультант: 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Садова Тетяна Анатоліївна 

 

ПАСПОРТ 

концепції школи сприяння здоров’ю «Здоровим бути – здорово!» 

дошкільного навчального закладу №3 «Ромашка» 

(м. Слов’янськ Донецької обл.) 

на 2015-2019 рр. 
 

Назва 
Концепція школи сприяння здоров’ю 

«Здоровим бути – здорово!» 

Тип Концепція розвитку 

Підстава для розробки 

концепції школи 

сприяння здоров’ю 

«Здоровим бути – 

Необхідність удосконалення системи освіти, яка 

спрямована на виховання освіченої, культурної 

людини, збереження та укріплення її здоров’я, 

формування навичок здорового способу життя. 
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здорово!» 

Нормативно-правова 

база 

Конституція України. 

Закони України: «Про освіту», «Про дошкільну 

освіту», «Про охорону дитинства». 

Спільні накази Міністерства освіти і науки України 

та Міністерства охорони здоров’я України: 

1. Про залучення до міжнародного проекту 

«Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю (від 

07.02.1995 №25/31). 

2. Про подальше впровадження міжнародного 

проекту Європейська мережа шкіл сприяння 

здоров’ю в Україні (від 20.07.98.№206/272). 

Постанови Кабінету Міністрів України:  

1. Державна програма «Репродуктивне здоров’я 

нації» на період до 2015 року (від 27.12.2006 № 

1849). 

2. Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми «Молодь України» на 2009-2015 роки 

(від 08.01.2009 р. №41). 

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про 

схвалення Концепції Державної цільової програми 

розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року 

(від 27.08.2010 № 1721-р)». 

Накази Міністерства освіти і науки України: 

1. Про виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 27 серпня 2010 року № 785 (від 

13.09.2010 № 868). 

2. Про затвердження плану заходів щодо розвитку 

загальної середньої, дошкільної та позашкільної 

освіти на період до 2012 року у розділі 2 

«Створення у загальноосвітніх навчальних 

закладах середовища, яке сприяє збереженню 

здоров’я дітей» (від 20.01.2010.№ 20). 

Розробники концепції 

школи сприяння 

здоров’ю «Здоровим 

бути – здорово!» 

Дошкільний навчальний заклад №3 «Ромашка» 

Слов’янської міської ради, Слов’янський НМЦ. 

Керівник авторського 

колективу 

Золотарьова Г. Я. – завідувач дошкільного 

навчального закладу. 

Учасники концепції 

школи сприяння 

здоров’ю «Здоровим 

Педагогічний колектив дошкільного навчального 

закладу, діти, батьки. 
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бути – здорово!» 

Мета Створення безпечних та комфортних умов для 

всебічного розвитку особистості через розширення 

здоров’язбережувального простору. 

Структура 1. Вступ. 

2. Методологічні засади, підходи, принципи, 

критерії. 

3. Мета, стратегії та завдання. 

4. Особливості концепції школи сприяння здоров’ю 

«Здоровим бути – здорово!». 

5. Принципи та передумови впровадження. 

6. Форми та методи роботи. Етапи реалізації. 

7. Основні заходи: 

− адміністративно-управлінська діяльність; 

− діяльність педагогічного колективу; 

− діяльність медичної служби; 

− співпраця із громадськістю та закладами 

сприяння здоров’ю. 

8. Учасники концепції школи сприяння здоров’ю 

«Здоровим бути – здорово!». 

9. Управління та функції навчально-виховної 

діяльності. 

10. Система підготовки кадрів. 

11. Шляхи, умови та очікувані результати. 

12. Додатки. 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

Бюджетні кошти, добровільні благодійні грошові 

внески. 

Очікувані результати 1. Оволодіння педагогічним колективом 

методиками збереження здоров’я. 

2. Сформованість позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя. 

3. Створення моделі навчального закладу Школи 

сприяння здоров’ю. 

4. Розробка системи управління 

здоров’язбережувальним процесом навчального 

закладу. 

5. Створення умов для реалізації творчого 

потенціалу дітей, педагогів, батьків, спрямування 

їx на духовне та фізичне самовдосконалення 

засобами фізичної культури, знаннями з 

формування культури здоров’я. 

6. Забезпеченість участі батьківської громади у 

процесі позитивної мотивації до здорового способу 
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життя. 

7. Створення системи комплексного моніторингу 

стану здоров’я дітей. 

8. Зменшення кількості захворювань у дітей. 

9. Зменшення ризику поведінки, що загрожує 

здоров’ю дітей. 

10. Оптимізація рухової активності дітей. 

Контроль, корекція та 

оцінювання концепції 

Системний моніторинг реалізації концепції школи 

сприяння здоров’ю «Здоровим бути – здорово!». 

 

Етапи реалізації концепції розвитку школи сприяння здоров’ю 

«Здоровим бути – здорово» на 2015-2019 рр. 

 

Етап, термін Зміст роботи Заплановані заходи 

1. Діагностично-

установчий 

етап, 

2015 р. 

Діагностика, 

прогнозування 

– здійснити моніторингове 

дослідження комфортності освітнього 

середовища; 

– з’ясувати стан здоров’я дітей; 

– виявити стратегічні завдання; 

– визначити готовність дітей, батьків, 

педагогів, громадськості до 

впровадження концепції «Школа 

сприяння здоров’ю» ; 

– аналіз стану матеріально-технічної 

бази закладу; 

– обговорення необхідності переходу 

роботи закладу в режим Школи 

сприяння здоров’ю. 

2. 

Організаційно-

формувальний 

етап, 2016 р. 

Організація 

роботи 

складових 

підрозділів 

Школи 

сприяння 

здоров’ю 

– збір інформації, необхідної для 

створення та реалізації концепції 

школи сприяння здоров’ю «Здоровим 

бути – здорово!»; 

– ознайомлення з досвідом роботи 

інших закладів, які працюють в 

аналогічному напрямі; 

– створення структури й моделі Школи 

сприяння здоров’ю; 

– визначення мети й завдань концепції 

школи сприяння здоров’ю «Здоровим 

бути – здорово!»; 

– вироблення стратегії концепції школи 

сприяння здоров’ю «Здоровим бути – 

здорово!». 
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3. 

Профілактично-

корекційний 

етап, 

2017 р. 

Профілактично-

корекційна 

робота 

– внесення змін до навчального плану 

та організації навчально-виховного 

процесу; 

– апробація нових форм і 

здоров’язбережувальних технологій; 

– впровадження дібраних методик; 

– вироблення системи в роботі закладу; 

– залучення всіх учасників навчально-

виховного процесу, батьків, 

громадськості до плану реалізації 

концепції школи сприяння здоров’ю 

«Здоровим бути – здорово»; 

– створення організаційно-

педагогічних, матеріально-технічних, 

санітарно-гігієнічних та інших умов 

реалізації проекту. 

4. Аналітико-

практичний 

етап, 

2018 р. 

Практична 

реалізація, 

моніторинг 

ефективності 

роботи 

– практична реалізація інноваційних 

проектів концепції школи сприяння 

здоров’ю «Здоровим бути – здорово!»; 

– апробація нових форм і 

здоров’язбережувальних технологій; 

– організація моніторингового 

спостереження за результатами; 

– удосконалення системи оздоровлення 

дітей; 

– координація дій. 

5. Заключний 

етап, 2019 р. 

Аналіз та 

узагальнення 

– аналіз результатів моніторингу 

концепції школи сприяння здоров’ю; 

– поширення позитивного досвіду; 

– визначення перспектив подальшої 

роботи. 
 

Основні заходи 

Адміністративно-управлінські заходи 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Термін 

1. Забезпечити утримання спортивної 

зали, інвентарю в робочому стані та 

його поновлення. 

Завідувач ДНЗ, 

педагоги 

Постійно 

2. Забезпечити оптимальний санітарно-

гігієнічний режим діяльності закладу, 

контролювати дотримання відповідних 

вимог. 

Завідувач ДНЗ Постійно 
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3. Здійснювати якісне харчування дітей. 

Забезпечити контроль якості продукції 

та технології приготування їжі. 

Завідувач ДНЗ, 

медична сестра 

Постійно 

4. Забезпечити організацію 

життєдіяльності дітей згідно вимог 

Базового компоненту дошкільної 

освіти, ураховуючи вимоги СЕС, 

уникаючи перевантаження дітей 

протягом навчального дня та тижня. 

Вихователь-

методист 

Вересень 

5. Створити творчу групу із 

впровадження концепції «Школа 

сприяння здоров’ю». 

Завідувач ДНЗ Щороку 

6. Проводити семінари, тренінги, лекції 

для педагогічних працівників із питань 

особистісно зорієнтованої діяльності, 

формування здоров’язбережувального 

середовища. 

Завідувач, 

вихователь-

методист,  

творча група 

Згідно 

плану 

7. Здійснювати контроль дотримання 

вимог техніки безпеки, безпеки 

життєдіяльності та санітарно-

гігієнічних вимог. 

Завідувач ДНЗ Постійно 

8. Розробити план виховних заходів. 

Організувати діяльність педагогів на 

реалізацію концепції «Школа сприяння 

здоров’ю». 

Вихователь-

методист 

Щороку 

9. Оцінювати результати, щорічно 

підбиваючи підсумки роботи, за 

необхідності вносити відповідні 

корективи. 

Завідувач ДНЗ Щороку 

Діяльність педагогічного колективу 

1. Проводити весь обсяг форм 

фізичного виховання, передбачених 

Базовим компонентом дошкільної 

освіти. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Щороку 

2. Забезпечити якісне проведення 

занять із фізичної культури згідно з 

вимогами програм, активно 

впроваджуючи нетрадиційні методи 

оздоровлення. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Постійно 

3. Проводити виховні заходи, 

спрямовані на фізичний розвиток 

дітей і пропаганду здорового 

способу життя. 

Педагоги Постійно 
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4. Проводити заходи з питань безпеки 

життєдіяльності. Забезпечити 

виконання програм з основ здоров’я. 

Завідувач, 

педагоги 

Постійно 

5. Забезпечувати оптимальний руховий 

режим протягом дня. 

Педагоги Постійно 

6. Провести конкурс серед педагогів на 

створення комфортності освітнього 

середовища з активною участю 

батьків. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

2015 р. 

7. Забезпечити оформлення куточків 

здоров’я, виготовлення пам’яток 

щодо збереження здоров’я та 

безпечної поведінки. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Постійно 

8. Удосконалення організації 

фізкультурно-спортивної роботи, 

опанування новітніми 

здоров’язбережувальними 

технологіями. 

Вихователь-

методист 

Постійно 

9. Упроваджувати у практику роботи 

технології попередження 

втомлюваності дитини, уникати 

перевантаження дітей під час занять 

і досягти оптимального рухового 

режиму протягом дня. 

Педагоги Постійно 

10. Оновлення банку комп’ютерних 

завдань й презентацій із питань 

здоров’язбереження. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Постійно 

11 Проводити години здоров’я. Педагоги Постійно 

12. Створювати тематичні добірки 

літератури в певні періоди 

навчального року (збір грибів, 

безпечна поведінка, інфекційні 

захворювання, використання 

піротехнічних розваг тощо). 

Вихователь-

методист 

Постійно 

13 Попереджувати виникнення проблем 

розвитку дитини, допомога у 

вирішенні актуальних завдань 

розвитку, навчання, соціалізації, 

порушення емоційно-вольової 

сфери, проблеми взаємовідносин у 

колективі. 

Практичний 

психолог, 

педагоги 

Постійно 
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14 Організовувати та проводити 

зустрічі з батьками, тренінги з 

питань збереження здоров’я. 

Завідувач, 

вихователь-

методист, 

педагоги 

Постійно 

15 Консультувати та надавати 

методичну допомогу педагогам, 

батькам із питань здорового способу 

життя. 

Вихователь-

методист, 

психолог 

Постійно 

16 Взяти участь у роботі обласного 

постійно діючого семінару з 

реалізації регіональної програми 

«Здоров’язбережувальний потенціал 

діяльності в навчальних закладах». 

Темна А.Б. 2014-

2017 

роки 

17 Сприяти виробленню у дітей норм 

позитивної поведінки, формуванню 

позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя. 

Педагоги Постійно 

18 Удосконалення літньої оздоровчої 

роботи. 

Вихователь-

методист, 

вихователі 

Протягом 

літа 

20 Висвітлення здоров’язбережувальної 

діяльності на офіційному сайті ДНЗ 

№3. 

Творча група Постійно 

21 Створення презентацій із питань 

валеології та здорового способу 

життя. 

Творча група Постійно 

22 Формування основ екологічної 

культури дошкільників. 

Педагоги Щороку 

23 Організувати роботу групи здоров’я 

для педагогів. 

Вихователь-

методист 

Постійно 

Діяльність медичної служби 

1 Забезпечити випуск стіннівок для 

висвітлення питань збереження 

здоров’я та профілактики шкідливих 

звичок. 

Медсестра Протягом 

року 

2 Розробити курс лекцій для учасників 

навчально-виховного процесу з 

питань організації рухового режиму 

дня, раціонального харчування, 

правил особистої гігієни. 

Медсестра Протягом 

року 
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3 Відслідковувати стан здоров’я дітей, 

консультувати учасників навчально-

виховного процесу, надавати 

медичну допомогу. 

Медсестра Постійно 

4 Проводити моніторинг 

захворюваності дітей. 

Медсестра Протягом 

року 

5 Проводити С-вітамінізацію дітей. Медсестра Протягом 

року 

6 Проводити профілактично-оздоровчі 

бесіди, дібрати відповідні матеріали, 

розробити програму бесід і лекцій. 

Медсестра Протягом 

року 

7 Забезпечити оформлення «листків 

здоров’я» на дітей. 

Медсестра, 

педагоги 

Вересень 

Співпраця із громадськістю та закладами сприяння здоров’ю 

1 Забезпечити участь у виховних 

заходах спеціалістів служб і 

закладів, діяльність яких пов’язана із 

забезпеченням здорового способу 

життя. Проводити лекторії для 

учасників навчально-виховного 

процесу. 

Завідувач ДНЗ Постійно 

2 Організовувати та проводити 

презентації спортивно-оздоровчих 

заходів, сприяти поширенню 

інформації серед дошкільних 

навчальних закладів міста. 

Вихователь-

методист, 

творча група 

Постійно 

3 Брати активну участь у спортивних 

змаганнях, конкурсах, у заходах із 

питань розвитку здорового 

суспільства. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Постійно 

 

Проект 1. «Майстерність вихователя» 

Мета проекту: удосконалення роботи педагогів, спрямованої на 

збереження і зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку. 

Завдання проекту:  
– створити умови для саморозвитку і самореалізації працівників ДНЗ №3;  

– розробити системний підхід до організації безперервної самоосвіти 

педагогів;  

– підвищити мотивацію педагогів щодо опанування новітніми 

здоров’язбережувальними технологіями та активне їх використання.  
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Перелік основних заходів реалізації проекту 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи Відповідальні 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

1 Моніторинг якості професійної діяльності 

педагогів ДНЗ (ведення діагностичних 

карт). 

Завідувач, 

вихователь-

методист 

2015-2019 рр. 

2 Відповідно до освітніх потреб ДНЗ №3 

забезпечувати проходження курсів 

підвищення кваліфікації. 

Завідувач ДНЗ 2015-2019 рр. 

3 Сприяти максимальному забезпеченню 

дошкільного закладу кадрами з фаховою 

освітою. 

Завідувач ДНЗ 2015-2019 рр. 

4 Впроваджувати інтерактивні методи і 

форми роботи, сучасні технології навчання 

педагогів. 

Завідувач, 

вихователь-

методист 

Постійно 

5 Розробка й реалізація проектів на 

валеологічну та фізкультурно-оздоровчу 

тематику. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

2016-2019 рр. 

6 Забезпечити регулярне оновлення сайту 

ДНЗ №3 інформацією щодо 

здоров’язбереження. 

Завідувач 

ДНЗ, 

вихователь-

методист 

Постійно 

7 Поповнити методичний кабінет науково-

методичною та довідковою літературою, 

періодичними виданнями. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

2015-2019 рр. 

8 Провести з педагогами тематичний цикл 

семінарів щодо впровадження в освітньо-

виховний процес нетрадиційних 

оздоровчих технологій. 

Вихователь-

методист 

2015-2016 рр. 

9 Провести з педагогами серію семінарів за 

темою «Валеологічний розвиток дітей 

дошкільного віку». 

Вихователь-

методист 

2016 р. 

10 Започаткувати проведення конкурсів між 

педагогічними працівниками ДНЗ №3. 

Завідувач 

ДНЗ, 

вихователь-

методист 

Щороку 
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Проект 2. «Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів» 
Проект «Інтернет-підтримка професійного розвитку педагогів» 

спрямований на професійний розвиток педагогів та їх методичну підтримку за 

допомогою мережі Інтернет.  

Основна мета проекту: формування мережевих професійних спільнот 

педагогів, методична підтримка і професійне зростання педагогів із питань 

здоров’язбереження за рахунок широкого використання засобів мережі 

Інтернет. 

Основні завдання проекту: 
– впровадження у практику моделі багаторівневої адаптивної системи 

професійного розвитку педагогів на основі удосконалення методик 

використання ІКТ; 

– збільшення кількості педагогів, які отримують методичну та 

психологічну допомогу для підвищення своєї кваліфікації за допомогою 

використання засобів мережі Інтернет; 

– узагальнення досвіду використання мережі Інтернет для вирішення 

завдань професійного розвитку педагогів. 

Основні цільові групи: вихователь-методист, педагоги дошкільного 

закладу, практичний психолог, музичні керівники. 

Основними пріоритетними напрямками, за якими буде проводитися 

робота із вказаною цільовою аудиторією є: 

– основи інформатизації освіти в галузі використання освітніх 

електронних видань та Інтернет-ресурсів у професійній діяльності педагогів; 

– змістовні і методичні особливості реалізації оздоровчої функції освіти з 

використанням Інтернет-технологій, формування в педагогів мотивації до 

навчання з використанням засобів мережі Інтернет. 

Основні форми надання Інтернет-підтримки педагогам: 

– самостійна Інтернет-взаємодія педагогів із підрозділами, рубриками і 

каталогами інформаційних ресурсів Інтернет; 

– тренінги: «Здоровий спосіб життя 21 сторіччя»», «Професія і 

особистість»; 

– віртуальні клуби з основ збереження здоров’я. 

Результатом виконання проекту стане формування мережевих 

педагогічних спільнот, впровадження нових форм методичної роботи з 

педагогами засобами Інтернету, збільшення кількості педагогів, які отримують 

Інтернет-підтримку свого професійного розвитку з питань збереження і 

зміцнення здоров’я. 

В Інтернеті, перш за все на національних освітніх порталах, повинні 

з’явитися адреси, за якими педагоги зможуть знайти матеріали для 

використання у своїй практичній діяльності, отримати консультації з питань, які 

їх хвилюють, обмінятися досвідом. 
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Проект 3. «Здорова дитина – щаслива родина» 

Мета проекту: сприяти підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні 

позитивної мотивації дітей дошкільного віку на здоровий спосіб життя; 

формувати сучасну здоров’язбережувальну культуру батьків на основі 

національних традицій і досягнень світової педагогіки.  

Пріоритети проекту: сприяння піднесенню на якісно новий рівень 

роботу педагогічного колективу дошкільного закладу з батьками вихованців. 

  

Перелік основних заходів реалізації проекту 

№ 

з/п Зміст роботи Відповідальні 
Термін 

виконання 

1 
Залучення батьків до створення 

комфортного освітнього середовища. 
Завідувач ДНЗ 2015 р. 

2 
Організація роботи волонтерського 

клубу «Навчаємося бути здоровими». 
Завідувач ДНЗ Постійно 

3 
Діяльність консультативного центру 

для батьків. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

2015-2019 рр. 

4 

Впровадження інтерактивних форм 

роботи з батьками з питань збереження 

здоров’я дітей. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

2015-2019 рр. 

5 

Проведення конференцій, семінарів, 

тренінгів із представниками 

громадськості та закладами сприяння 

здоров’ю. 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист 

2016-2018 рр. 

6 
Організація роботи батьківської Школи 

здоров’я. 
Завідувач ДНЗ Постійно 

7 
Проведення конкурсу на кращий досвід 

сімейного виховання «Здорова дитина». 
Завідувач ДНЗ 2015 р. 

8 Психологічна підтримка батьків. 
Практичний 

психолог 
2015-2019 рр. 

9 

Сприяння волонтерському руху серед 

батьків, залучення їх до посильної 

допомоги ДНЗ, проведення акцій 

«Здорове дитинство» тощо. 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист 

Постійно 

10 

Залучення батьків до участі в освітньо-

виховному процесі, розвагах, святах 

оздоровчого напрямку, туристичних 

походах. 

Педагоги ДНЗ 2016-2018 рр. 
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Проект 4. «Здорова дитина» 

Мета: залучення дітей до здорового способу життя в умовах дошкільного 

навчального закладу та сім’ї. 

 

Перелік основних заходів реалізації проекту 

№ 

з/п Зміст роботи Відповідальний 
Термін 

виконання 

1 Впроваджувати у практику роботи 

нетрадиційні методи (психогімнастика, 

пілатес, стретчинг, степ, фітбол 

аеробіка), альтернативні технології 

щодо формування здорового способу 

життя дошкільників. 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист 

2015-2019 рр. 

2 Впроваджувати оздоровчі технології: 

пісочна, ігрова, кольоро-, казко-,  

сміхо-, арттерапія. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

2015-2019 рр. 

3 Забезпечувати ДНЗ науково-

методичною літературою з означеної 

проблеми. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

  

4 Систематично здійснювати медико-

педагогічний контроль за фізичним 

розвитком дітей. 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист 

Постійно 

5 Забезпечити впровадження системи 

загартувальних заходів відповідно до 

планування. 

Старша 

медична 

сестра, 

педагоги 

Постійно 

6 Організувати проведення з педагогами 

соціально-педагогічних, 

психологічних та валеологічних 

майстер-класів та тренінгів із метою 

удосконалення 

здоров’язбережувального середовища 

в ДНЗ та родинах вихованців. 

Вихователь-

методист, 

практичний 

психолог, 

педагоги 

2015-2019 рр. 

7 Запровадити комплекс заходів щодо 

попередження травмування та 

нещасних випадків під час навчально-

виховного процесу. 

Завідувач ДНЗ Постійно 

8 Привести у відповідність до санітарно-

гігієнічних вимог і норм групові 

приміщення, спортивну залу. 

Завідувач ДНЗ, 

педагоги 

Постійно 
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9 Розширити мережу гуртків фізично-

оздоровчого напрямку. 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист 

З 2015 р. 

10 Реалізувати творчі проекти «Малюки – 

здоров’ячки», «В здоровому тілі – 

здоровий дух», «Хто допомагає бути 

здоровим». 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист 

З 2015 р. 

11 Проводити моніторингові 

спостереження з питань мотивованого 

ставлення педагогів, батьків до свого 

здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист 

2015-2019 рр. 

12 Висвітлювати питання формування 

здорового способу життя на сайті ДНЗ 

№3. 

Вихователь-

методист 

Постійно 

13 Оновити і поповнити традиційне і 

нетрадиційне спортивне обладнання. 

Завідувач ДНЗ, 

педагоги 

2015-2019 рр. 

 

Проект 5. «Основи здоров’я» 

Мета: формувати валеологічний світогляд, систему знань про способи 

оздоровлення, виховувати позитивне ставлення до здорового способу життя, 

бережливе ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих. 

Пріоритети проекту: формування здоров’язбережувальної 

компетентності, життєвих навичок щодо здорового способу життя, підвищення 

рівня валеологічних знань у дітей дошкільного віку. 

 

Перелік основних заходів реалізації проекту 

№ 

з/п Зміст роботи Відповідальний 
Термін 

виконання 

1 Формування основ валеологічних 

знань із використанням традиційних і 

нетрадиційних форм і методів роботи. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

Постійно 

2 Навчання дітей засобам і методам 

оздоровлення. 

Вихователі Щороку 

3 Формування навичок саморегуляції 

поведінки. 

Вихователі, 

батьки 

Постійно 

4 Реалізація валеологічних проектів. Вихователь-

методист, 

педагоги 

2016-2018 рр. 

5 Проведення оцінки і контролю рівня 

соматичного здоров’я дітей. 

Вихователі Постійно 
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6 Використання ІКТ технологій в 

ознайомлені з основами здоров’я. 

Вихователь-

методист, 

педагоги 

2015-2016 рр. 

7 Співпраця з батьками щодо виховання 

здорової та валеологічно свідомої 

дитини. 

Вихователь-

методист 

Постійно 

8 Організація дослідницько-пошукової 

роботи. 

Вихователі Протягом 

року 

9 Пропаганда здорового способу життя 

серед дітей, педагогів, батьків. 

Завідувач ДНЗ Постійно 

10 Підвищення професійного рівня 

вихователів щодо організації 

валеологічної роботи з дітьми шляхом 

впровадження ефективних форм і 

методів роботи. 

Завідувач ДНЗ, 

вихователь-

методист 

Постійно 

 

Проект 6. «Впровадження нетрадиційних методів оздоровлення» 
Мета проекту: забезпечення успішного фізичного розвитку дітей, 

зміцнення їхнього здоров’я, психічного, соціального благополуччя, 

психологічного комфорту засобами впровадження нетрадиційних оздоровчих 

технологій. 

Пріоритети проекту: впровадження нетрадиційних оздоровчих 

технологій із метою підвищення оздоровчого впливу фізкультурно-оздоровчої 

роботи. 

 

Перелік основних заходів реалізації проекту 

№ 

з/п Зміст роботи Відповідальний 
Термін 

виконання 

1 Діагностика й аналіз стану 

захворюваності дітей. 

Старша медична 

сестра 

2 р. на рік 

2 Проведення фізкультурно-

оздоровчих заходів (ранкова 

гімнастика, фізхвилинки, 

загартувальні процедури). 

Вихователь-

методист, педагоги 

Постійно 

3 Збагачення розвивального 

оздоровчого середовища. 

Завідувач, 

вихователь-

методист, педагоги 

  

4 Моніторинг фізичного розвитку 

дітей. 

Педагоги Тричі на рік 
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5 Вивчення і апробація досягнень 

науки, впровадження 

нетрадиційних технологій 

(елементи хатха-йоги, стретчингу, 

аромотерапії, кольоротерапії, 

сольова терапія). 

Вихователь-

методист, педагоги 

2015-2019 рр. 

6 Робота у творчих групах. Вихователь-

методист 

2015-2019 рр. 

7 Проведення тренінгів, проблемних 

семінарів, консультацій. 

Вихователь-

методист 

2016-2018 рр. 

8 Популяризація ідей здорового 

способу життя серед батьків. 

Завідувач ДНЗ Постійно 

9 Проведення спільних спортивних 

заходів: Днів здоров’я, свят, 

вікторин, змагань, конкурсів. 

Вихователь-

методист 

2016-2018 рр. 

10 Допомога батькам у створенні 

оздоровчого середовища вдома та 

використання нетрадиційних 

методів оздоровлення. 

Вихователь-

методист 

2015-2018 рр. 

11 Виготовлення нестандартного 

фізкультурного обладнання. 

Педагоги 2015 р. 
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Проблеми сучасної дошкільної педагогіки пов’язані з реформуванням, 

потребують переосмислення та виваженої корекції з  наукової ефективної 

організації робочого часу практиків. Особливо це стосується методичної 

служби, яка має надавати умови для вчасного розвитку професійної 

компетентності педагогів, підвищувати рівень успішності вихователів у зв’язку 

із викликами сьогодення.  

Ідеї людиноцентризму, педагогіки розуміння переорієнтували методичну 

роботу з педагогами на пріоритети свідомої активності, самостійний вибір 

рішень, набуття високої особистісної та професійної культури, творчого 

потенціалу, чітких професійних переконань. Тому методична робота сучасного 

дошкільного закладу набуває дієвого, випереджального характеру, націлює 

освітян на розв’язання проблем нового світосприйняття, на розвиток потенціалу 

суб’єктів педагогічного процесу, формування в них нового мислення. Чи 

можливе нове випереджальне мислення без свідомої орієнтації в часі?  

Особливу актуальність вказана проблема набуває в умовах освітніх 

реформ. Зміна нормативного, технологічного, методичного інструментарію 

фахівців освіти потребує додаткових ресурсів часу на навчання, самоосвіту, 

розвиток. Підходи, пропоновані тайм-менеджментом, здатні суттєво змінити 

позиції  учасників методичної роботи, ствердити тенденції оптимальної 

побудови освітнього процесу.  

Проблема якісної організації методичної роботи полягає у вчасності, 

швидкому донесенні до педагогів сутності новітніх змін та передачі знань. 

Насамперед, оновлення стосується умов для стабільності в роботі вихователя; 
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надання вмінь сприймати нову інформацію, свідомо активно діяти для 

досягнення результату; набуття ознак влучності, які є першою сходинкою до 

продуктивної творчості.  

Розв’язання проблем оптимізації ресурсів часу для методичної роботи 

полягає в наданні їй рис як продуктивної, так і креативної, як системної – так і 

гнучкої організації роботи, побудованої для виховання успішної дитини. На 

нашу думку, реалізація вказаних пріоритетів не можлива без  усвідомлення 

погодинного ресурсу власної роботи, щоденного самоаналізу та реального 

планування за результатами. Ось чому вектори методичної роботи в 

дошкільному закладі № 31 «МИР» м. Костянтинівки значно змінили свій 

напрям. Від контролювальної ланки методична служба в ДНЗ змінилася на 

допоміжно-регулятивну. Вважаємо такий перехід є природнім в умовах швидко 

мінливого часу. Адже для того, щоб навчити вихователя цінувати час, методисту 

необхідно наочно показати це вміння у безпосередній щоденній роботі. 

Ми впевнилися, що результативність та ефективність методичної роботи, 

крім оптимального її змісту й організації, багато в чому залежить від 

ретельного аналізу меж часу методистом. Тому, серед найважливіших вимог 

до названого процесу, ми виділили такі, як-от: розуміння поняття «ефективного 

часу», раціональне його використання, сформованість уміння дотримуватися 

означених меж часу за допомогою тайм-менеджменту.  

Орієнтири цієї роботи:  

– усвідомлене визначення цілей; 

– розумне обирання пріоритетів; 

– самовиховання почуття часу; 

– ефективне реальне планування. 

Провідна функція вихователя-методиста сприймається нами не лише як 

планування загальної та обов’язкової лінії розвитку вихователів, а як системна 

раціональна організація кожної години часу.  

Однією із проблем, яка спіткала нас на нашому дослідницькому шляху, 

було вирішення питання: «Як ефективно спланувати методичну роботу?». 

Система методичної роботи не може бути відтворена лише в одному з розділів 

річного плану, бо вона передбачає комплексний підхід до регулювання 

освітнього процесу в закладі. Це свідчить про відповідність цілей і завдань 

діяльності методичної служби (і вихователя-методиста) єдиній меті – бути 

завжди поряд із учасниками освітнього процесу, знати їх потреби та вести 

шляхом набуття досвіду до успішного розвитку.  

Рекомендації щодо ефективного планування, оптимального використання 

робочого часу ми позапозичили в посібниках із корпоративного тайм-

менеджменту. Ця інформація допомогла нам результативніше вирішувати 

проблему доцільного використання ресурсів часу в методичній роботі. 

Отже, методична робота є унікальною та водночас універсальною, а тому 

стосується кожної ланки ДНЗ, кожного учасника освітнього процесу. Наскільки 

влучні та вчасні будуть її дії, настільки ефективним буде весь освітній процес. 

Ми вирішили поділитися першими  наробками стратегічного тайм-
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менеджменту та реалізації дієвої методичної роботи та пропонуємо вам 

ознайомитися з нашими підходами, які ми представили згідно з алгоритмом 

річного планування. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З 

ВИХОВАТЕЛЯМИ 

Шукаючи відповідь на дослідницькі завдання експериментальної 

діяльності, у процесі пошуку нових способів організації методичної роботи в 

закладі, ми зрозуміли: успішну дитину може виховати успішний вихователь. 

Успіху вихователя має професійно допомогти  методист. 

Сучасні підходи до організації управлінської діяльності формують 

умовний  набір характеристик, якими повинен володіти методист як менеджер 

дошкільної освіти. До них належать: 

– аналітичні навички (розуміння зв’язку між функціями); 

– навички ведення управлінського процесу ( оцінка роботи працівників, 

управління часом, установлення пріоритетів);  

– особисті якості (завзятість, цілісність, орієнтованість на результати, 

творчість, уміння надихати інших людей, навички командної роботи, відчуття 

критеріїв правильності своїх дій та дій підлеглих); 

– теоретичні та практичні знання галузі дошкільної освіти, уміння їх 

трансформувати у зв’язку із реформуванням.  

Основне, що ми вирішили для себе, ситуацію змінять підходи до самого 

вихователя. Ми визначилися: вихователь має бути активним учасником 

методичної роботи, її організатором і співтворцем. Найважливішим у цьому 

розумінні є соціальна адаптація особистості вихователя, уміння управляти 

собою, відповідати за свої вчинки, адекватно оцінювати себе та ввічливо 

спілкуватися, здатність до змін та творчості, готовність здійснювати 

самостійний життєвий вибір. Багато дослідників стверджують, що основний 

результат освітньої діяльності педагога полягає в тому, щоб бачити позитивну 

базу в кожному вихованці, виявляти позитивне налаштування на ситуацію 

успішності. Надати кожній дитині можливість пережити радість досягнення, 

усвідомлення власних можливостей, віри в себе. Успіх у дитинстві є джерелом 

внутрішніх сил, що народжує енергію для подолання труднощів, бажання 

розвиватися.  

Отже, вихователь вчить дітей бути успішними, як вчитися цьому 

прагненню самостійно. Сучасні психологи формулюють провідні акценти 

успішної людини: 

– людина свідомо цінує свій час і управляє ним; 

– людина має позитивні відносини з тими, хто її оточує, розуміє та 

приймає їх;  

– завжди прагне оновлення;  

– свідомо ставиться до збереження власного здоров’я, завжди шукає та 

бачить прекрасне;  

– людина ніколи не припиняє власне пізнання та свідомий розвиток.   
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Так само, указані вимоги сприяли визначенню своєрідності методики 

роботи з кадрами, що орієнтована на успішність вихователів, суб’єкт-суб’єктні 

відносини,  постійно залишають фахівця-практика в позиції активного учасника 

методичної роботи. Однією з таких вимог ми обрали: раціональність 

використання ресурсів часу. Цьому сприяють: 

– облік індивідуальних потреб педагога; 

– моделювання творчих освітніх завдань; 

– використання діалогічних форм спілкування, інтерактивних методів 

методичних заходів; 

– діагностика професійної компетентності вихователів дошкільного 

закладу (вхідний контроль); 

– диференційована побудова методичних програм; 

– постійний зворотний зв’язок у процесі навчання (поточний і 

підсумковий контроль, моніторинг успішності). 

У ході експериментальної роботи ми визначили критерії успішності 

вихователя:  

– орієнтаційно-особистісний,  

– інформаційно-дослідницький,  

– конструктивно-творчий,  

– комунікативно-організаційний.  

Оцінка успішності здійснюється згідно з рівнем її розвитку: очікувана 

успішність, визнана успішність, загальна успішність.  

Що допомагає вихователеві стати успішним? Особливі умови. На нашу 

думку, вони мають бути такими:  

– ефективне відкрите інформаційно-комунікативне середовище; 

– оптимальне використання часу;  

– можливість самореалізації, визнання та диференціація його потенціалу; 

– стимулювання та мотивація; 

– участь у методичній роботі на правах учасника, а не «пацієнта»;  

– активне включення у всі заходи методичної роботи; 

– допоміжно-регулювальний стиль методичного супроводу.  

Методист має навчити, підтримати, надати допомогу вихователеві й 

водночас впевнитися в результативності  своїх дій. Відстеження досягнень та 

результатів роботи вихователя, позитивних зрушень: від створюваних педагогом 

продуктів – конспекту заняття, системи планування, творчого проекту, 

розробленої технології, наукової статті – мають отримати оцінку методистом, 

колегами. Така полідіяльність потребує особливої організації. Тому ми 

звернулися до найважливішого з мистецтв методичної справи: «Встигати», – за 

допомогою тайм-менеджменту методичної роботи. 

Пропонована модель планування методичної роботи передбачає свідому 

самоактивізацію професійної діяльності вихователів, що перебувають на 

міжкурсовому етапі підвищення кваліфікації. Для досягнення гармонійної 

самореалізації вихователя в педагогічній діяльності ми передбачили 
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формування «професійного простору» особистості вихователя ДНЗ із 

урахуванням особистісних аспектів.  

Згідно з напрямками професійної діяльності та орієнтуючись на 

«професійний простір» вихователів, методист здійснює гнучке управління 

часом, який виділено на вдосконалення фахівців. У ньому передбачає 

поєднання професійного та особистісного розвитку педагогів, планує шляхи 

досягнення цілей та передбачені результати. 

Для самовдосконалення кожного педагога складено послідовну низку дій 

(кроків), передбачених реалізацією диференційованої методичної роботи. А 

саме:  

– інформаційно-діагностичні дії;  

– системно-аналітичні дії;  

– мотиваційні дії;  

– дії методиста з творчої підтримки;  

– дії методиста щодо оцінювання та моніторингу;  

– дії методиста із презентації досвіду професійної педагогічної 

компетентності. 

Отже, результативність та ефективність методичної роботи з 

вихователями, крім оптимального її змісту, багато в чому залежить від акцентів 

її організації в часі. Так само, тайм-менеджмент стимулює особисту 

зацікавленість й активність самого вихователя. Тому серед критеріїв 

оцінювання якості методичного супроводу виділяють такі, як 

– раціональність використання часу; 

– добровільність участі педагога в методичних заходах; 

– професійна активність вихователя; 

– результативність методів навчальної діяльності дорослих; 

– взаємозв’язок і варіативність різних її форм; 

– гнучке оновлення змісту методичного супроводу; 

– диференціація груп вихователів різного рівня професійної 

компетентності, віку, стажу. 

Тайм-менеджмент – мистецтво ефективної організації робочого часу 

Найневичерпніший, але, у той же час, найбільш невідновний ресурс у 

нашому житті – це час. Його не можна купити чи відкласти «на потім», не 

можна «зупинити» і повернути, але його можна шукати, цінувати й берегти. 

Можна навчитися його мудро використовувати. 

Час – це ресурс, який надано кожному з нас із народження. Часу у всіх 

однаково – 24 години на добу, 8760 годин на рік. Якщо не враховувати сон, це 

5800 годин активної діяльності! Половину цього часу людина витрачає на 

професійну діяльність… 

Як власні 2900 годин на рік використовує вихователь-методист?  

Для методиста, як і для будь-якого фахівця, важливо все встигати. А ще 

важливо, щоб те, що він встиг, – принесло користь та результат.  

Для цієї мети існує тайм-менеджмент – мистецтво ефективної організації 

робочого часу. Завданням тайм-менеджменту є економна організація часу, яка 

http://www.b-seminar.ru/article/show/catalog/topic/38
http://www.b-seminar.ru/article/show/catalog/topic/38
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дозволяє за менших зусиль і в оптимальний термін досягати мети. Встигати 

більше, стомлюватися менше.   

Тож, тайм-менеджмент вихователя-методиста дає можливість здобути 

вміння та навички ефективного планування та використання інструментів 

управління робочим часом. Професійний тайм-менеджмент забезпечує 

особисту успішність і ефективність. Тайм-менеджмент дозволяє мінімізувати 

тимчасові витрати й знайти/побудувати власний алгоритм/стратегію управління 

часом. 

Для цього : 
– ми переосмислили цінність свого часу; 

– усвідомили свої можливості та шляхи ефективного використання; 

– вчитися ефективно планувати й діяти за планом; 

– знайшли свої «поглиначі» часу; 

– привели в систему планування свій робочий день, місяць, рік; 

– почали оволодівати  навичками й методами «управління» часом. 

Перед нами постало практичне питання: Що можна зробити за робочий 

день? Виявилося, якщо заздалегідь знати, – то дуже багато.  

У цьому допомогла 

1 хвилина – заповнити бланк користувача літератури методичного 

кабінету; 

3 хвилини – переглянути сторінку щоденника на день; 

5 хвилин – отримати доручення від завідувача; 

5 хвилин – заповнити журналу курсової підготовки; 

5 хвилин – перевірити післякурсовий базис-план; 

10 хвилин – заповнити щоденник важливих справ; 

15 хвилин – надрукувати інформацію для вихователів із електронного 

банку кабінету; 

15 хвилин – провести співбесіду за підсумками міського методичного 

об’єднання; 

20 хвилин – підготувати звіт; 

20 хвилин – заповнити атестаційний лист; 

20 хвилин – провести допоміжно-регулювальну бесіду;  

30 хвилин – зробити картотеку журналу; 

30 хвилин – поповнити електронний банк інформації; 

30 хвилин – скласти картотеку курсової підготовки; 

30-50 хвилин – відвідати групи для попереджувального контролю; 

30-50 хвилин – оформити результати перевірки; 

40-60 хвилин – підготувати консультацію; 

30-40 хвилин – провести консультацію; 

1 година – доручення; 

1 година – аналіз якісного складу педагогічних працівників; 

1 година  на день – за два тижні підготувати матеріали семінару; 

1 година – знайомство із провідним досвідом роботи; 

1 година на день – атестаційні справи; 
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1,5 години – проведення семінару; 

1,5  години – проведення педагогічної середи; 

2 години – аналіз роботи за місяць та планування на наступний місяць; 

2 години – підготовка матеріалів до участі в міському методичному заході; 

3 години – тематична перевірка; 

3 години – фронтальна перевірка; 

3 години на тиждень – творчий проект. 

Ми проаналізували «поглиначі часу» і виявили для себе способи їх 

мінімізації: 
– телефонні переговори; 

– пошуки документів; 

– делеговані завдання; 

– розмови  про інших людей; 

– перепояснення незрозумілої інформації. 

Прийшли до висновку, щоб оптимізувати час для виконання певної 

дії, треба: 

– працювати швидше; 

– підвищувати самодисципліну; 

– планувати свій день; 

– формувати корисні звички; 

– мотивувати себе; 

– ставити цілі; 

– доводити до кінця великі проекти та малі справи; 

– тримати під контролем власну результативність; 

– грамотно делегувати завдання; 

– виконувати багато важливих справ за день. 

Кожен із днів, як відомо, складає тиждень. Циклограма робочого тижня 

вихователя-методиста допомогла розподілити роботу на тиждень.  

 

Циклограма робочого тижня вихователя-методиста 

Інформаційний день (мета, завдання, дії) понеділок 

День початківця (мета, завдання, дії) вівторок 

Навчальний день (мета, завдання, дії) середа 

Консультативний день (мета, завдання, дії) четвер 

Звітний день, школа ПК (мета, завдання, дії) п’ятниця 

Емоційно-розвантажувальний день субота 

Намітити низку справ, що не вказані циклограмою неділя 
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Провідні висновки першого етапу роботи над тайм-менеджментом 

методичної роботи 

1. Планування – один із найнадійніших способів економії часу. Ми 

спланували методичну роботу  так, щоб виявити першочергові та другорядні 

завдання. Не забули про додаткові доручення, які  часто є непередбаченими, 

резервували для них час. 

2. Виділили «технічну годину» для поточних завдань методичної роботи 

(перевірки документації, читання нормативних документів, оформлення 

перевірки).  

3. Корисним було введення щоденника, де весь робочий час (день, місяць, 

рік). було розписано детально. За наближення якоїсь нової події легко побачили, 

коли  є вільна година, а коли – немає. 

4. Зазначили, що маючи чітко сформовану задачу, можна її досягнути.  

Захотіли впровадити щось нове, спланували – що отримаємо в результаті. Перед 

тим продумали, що саме з новітньої ідеї буде на користь садку.  Написали 

список усього, що треба зробити задля здійснення мети. Дуже зручним 

виявилося визначення конкретної дати.   

5. Ми побачили, що поставлені й усвідомлені цілі  стимулювали  

вихователів до виконання. Навіть найнецікавіші аспекти роботи стали 

зрозумілими й досяжними.  

6. Встигнути зробити ВСЕ самостійно неможливо. Тож, децентралізація 

роботи допомогла встигати багато чого всім колективом.  

7. Ми стали активно залучати вихователів до участі та організації 

методичної роботи на правах партнерів, а не лише як об’єктів методичного 

впливу.  Вихователі повірили у власні сили, а зекономлений на завданнях 

вихователям час багато в чому розширив тематику та зміст методичної роботи. 

Вихователі стали відчувати себе партнерами, робити набагато більше для 

власного самовдосконалення. 

8. Довіра педагогам (як і собі) допомогла вихователям відчувати себе 

суб’єктами спільної роботи. 

Побудова стратегії управління часом починається із річного 

планування. 

  

І. АНАЛІЗ РОБОТИ 

(проводять наприкінці навчального року, ресурси часу –10 годин) 

Практикам відомо, що всі напрями роботи дошкільного закладу 

підлягають ретельному аналізу наприкінці навчального року. Результатом цієї 

роботи є не лише оцінка результативності та успішності діяльності закладу, а й 

обґрунтоване, зважене прогнозування завдань на наступний рік.  

Основною метою аналізу організації методичної роботи з вихователями 

ми вважаємо  визначення успішності, позитивних зрушень та чинників, що 

сприяли професійному вдосконаленню, а також виявлення недоліків, які 

спричинили зниження якості роботи вихователів.  
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Важливим питанням аналізу ми вважаємо дієвість форм методичної 

роботи. Зважаючи на це, ми аналізуємо впливовість кожної з них на виконання 

річних завдань, результативність підвищення кваліфікації, досягнення 

результативності в роботі з дітьми. Оцінити, чи дієвими були обрані заходи й 

форми  підвищення професійної компетентності вихователів, чи виправдані 

очікувані результати, нам допомагають орієнтири:  

– адекватність цілям і змісту спроектованої роботи;  

– бажання та інтерес педагогів дошкільного закладу; 

– наявність для педагога ситуації вибору під час освоєння змісту; 

– задоволення потреби педагогів у професійному та неформальному 

спілкуванні; 

– поява змін у роботі з дітьми.  

Основне, на що ми звертаємо увагу – співвідношення очікуваного та 

отриманого результату роботи, оптимальність шляхів досягнення прогнозованої 

мети, усвідомлення педагогом успішності чи неуспішності своєї роботи. 

Важливими умовами, що забезпечили результативність формування 

компетентності педагогів і мають бути досліджені в аналізі роботи за рік, є такі: 

– наявність загальної стратегії формування професійної компетентності 

педагогів в освітніх установах; 

– власна пізнавальна активність педагогів на основі розвитку пізнавальної 

мотивації, педагогічного мислення, професійної рефлексії; 

– якісне методичне забезпечення процесу формування професійної 

компетентності педагогів. 

1. У процесі вивчення соціально-психологічних особливостей педагогів  

ми звертали увагу на: особливості психічних процесів, рольові позиції, які вони 

посідають у педагогічному колективі, творчий потенціал, особливості 

характеру, темпераменту, наявність стресових ситуацій, синдрому вигоряння. 

2. Досліджуючи потреби педагогів дошкільного закладу в отриманні нової 

інформації, аналізували програмно-методичне забезпечення діяльності 

всього дошкільного закладу й конкретної вікової групи; зміст програми 

розвитку дошкільного закладу й напрямки роботи педагогічного колективу в 

межах реалізації річного плану; результативність діяльності всього закладу й 

кожної групи окремо; запити та очікування батьків, які користуються послугами 

цього закладу; організацію освітнього простору для вихователів і спеціалістів 

дитячого садка; можливості використання ресурсів освітнього простору закладу 

у своїй професійній діяльності. 

3. Багато важливої інформації нам дає вивчення інтересів педагогів 

дитячого садка: наявність напрямку у професійній діяльності вихователя, якому 

надається перевага; можливості розвитку цього напрямку у групі, у діяльності 

всього дошкільного закладу (робота над методичною темою, підготовка до 

атестації на кваліфікаційну категорію); виявлення та вивчення провідного 

педагогічного досвіду вихователів і спеціалістів дошкільного закладу; 

узагальнення отриманих даних; визначення перспектив використання 

виявленого досвіду у практиці роботи закладу; вивчення діяльності педагогів у 
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вільний час (захоплення та хобі – музика, живопис, декоративно-прикладне 

мистецтво, проза, поезія, флористика тощо), можливості використання 

спеціальних навичок і вмінь педагогів у діяльності дошкільного закладу. 

4. Ми відстежили характер змін, що відбуваються з педагогами у процесі 

їхньої професійної діяльності, а саме: особливості розвитку професійної 

компетентності педагогів; зміни потреб, інтересів, можливостей, характер 

просувань педагогів у власному професійному розвитку. 

Під час оцінювання результатів вирішення поставленого річного завдання 

стало зрозумілим як успішно побудована методична робота: чи враховані 

потреби, можливості, інтереси педагогів, чи вірно диференційовано зміст 

процесу розвитку професійної компетентності залежно від стажу роботи 

педагогів у дошкільному закладі, рівня їхньої освіти, професійних інтересів 

педагогів, особливостей їхньої професійної компетентності. 

Зрозуміло, що просте відстежування-спостереження не дасть результатів, 

тому ми підключаємо (як допоміжні) регулювальні форми роботи з 

вихователями. Так, аналізуючи самоосвітню діяльність вихователя, 

допомагаємо: визначати сильні та слабкі сторони його професійній діяльності; 

оцінити готовність здійснювати процес самоосвіти; з’ясувати витоки, зміст і 

форми процесу самоосвіти; показати можливості використання результатів 

самоосвіти вихователя в його професійної діяльності. 

Результативним, як для підбиття підсумків методичної роботи, так і для 

проекції подальшого розвитку педагогічного колективу, є психологічне та 

професійне тестування. Ми можемо простежити ступінь успішності розвитку 

у вихователя тих чи тих професійних знань, умінь і навичок, а також його 

потенціал. Порівняння результатів такого тестування й портрету успішного 

вихователя дозволяє визначити напрямки роботи з розвитку дорослих. 

Ефективним є спостереження за роботою вихователів на робочих місцях – 

«допоміжно-регулювальні відвідування». Цей метод дозволив отримати дуже 

змістовну інформацію, яка згодом стала основою розробки програми навчання. 

Ця інформація містить типові ситуації роботи цієї диференційованої групи 

вихователів, найбільш характерні труднощі, що виникають у їхній роботі, їхню 

власну оцінку необхідних навичок.  

Важливим є аналіз виникнення проблем, що заважають ефективності 

роботи. Серед них: недостатня якість освітніх послуг; невиконання планів 

робіт; порушення техніки безпеки; невиправдано більші витрати часу в 

результаті хвороб, прогулів, запізнень, відпусток; плинність кадрів. 

Особливому аналізу ми приділяємо увагу під час виявлення зовнішніх і 

внутрішніх чинників, що впливають на роботу педагогів: як реагують 

вихователі на зміну стандартів, дидактичні зміни, на впровадження нової 

програми, започаткування нових послуг. Аналіз стратегії розвитку організації 

також уміщує виявлення потреб у професійному вдосконаленні через 

вивчення:  

– календарних та перспективних планів;  

– планів технічного, дидактичного, методичного відновлення груп;  
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– виконання посадових інструкцій;  

– планів курсової підготовки;  

– показників індивідуальної діяльності працівників; 

– професійної компетентності педагогів дошкільного закладу, 

– перспективи розвитку компетентності педагогів. 

Важливо робити спеціальні записи «Відомості про кадри», у яких 

зафіксовано: прізвище, ім’я, по батькові, посада педагога, рік народження, 

домашня адреса, паспортні дані, освіта, стаж роботи, тарифікаційні дані та їх 

зміни. «Відомості про підвищення кваліфікації працівників» допоможуть 

вчасно з’ясувати, за якою формою відбувалося підвищення кваліфікації 

педагога, в якому році, яке післякурсове завдання отримав педагог, якими 

нагородами відзначено його діяльність. 

Узаємодія педагогів є одним із важелів успішної роботи колективу, тому 

для нас важливо відмітити чи змінився стиль взаємодії, чи наявні групова й 

колективна взаємодії у процесі педагогічної діяльності, чи достатньо 

ефективними є умови для надання професійної допомоги й підтримки одне 

одному, спільного вирішення професійних проблем і труднощів. Особливо ми 

відмічаємо те, які саме форми сприяли неформальній взаємодії педагогів і 

вихователів між собою. Для впорядкування аналітичної діяльності 

використовуємо анкетування, на питання якого відповідають і вихователі і 

адміністрація.  

У процесі планування роботи на майбутній рік до уваги обов’язково 

беремо заявки, побажання та пропозиції учасників освітнього процесу, 

рекомендації керівництва. 

Уся інформація підлягає ретельному аналізу, формуванню бази 

«Переваги»-«Перешкоди», доведення її до вигляду аналітичної. 

Аналітична інформація допомагає формулювати стратегічні, тактичні та 

оперативні цілі  підвищення професійної компетентності педагогів 

дошкільного закладу, відтворює перспективу розвитку компетентності 

педагогів, виходячи з обраної стратегії розвитку дошкільного закладу; актуальні 

річні завдання роботи дошкільного закладу; враховує потреби вихователів. 

Отже, аналіз методичної роботи колективу за минулий рік є 

інструментом стратегічного тайм-менеджменту для здійснення 

компетентнісно орієнтованого цілеполагання процесу розвитку 
професійної компетентності педагогів дошкільного закладу.  

 

ІІ. ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

ТА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 

Витяг із листа МОН України Від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування 

роботи в дошкільних навчальних закладах»: Завдання на новий навчальний рік 

визначаються на основі аналізу роботи закладу за минулий рік із урахуванням 

виявлених проблем та потреб дошкільного навчального закладу. Кількість 

ключових завдань, над якими працює колектив, визначається закладом і 

залежить від кількості груп, режиму роботи тощо. Їх кількість може бути 
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три-чотири на рік (одне-два з них, передбачені попереднім річним планом, 

конкретизуються, розширюються, інші два – є новими).  

У разі поглибленого та різнобічного вивчення педагогічним колективом 

одного чи двох конкретних питань протягом року, кількість завдань може 

бути меншою. Наприклад: із формування комунікативно-мовленнєвої 

компетенції дітей на педагогічних радах можуть розглядатися такі питання: 

1) шляхи створення мовленнєвого розвивального середовища в дошкільному 

навчальному закладі та сім’ї; 2) особливості комунікативно-мовленнєвої 

активності дітей (в умовах вільного спілкування з ровесниками, із дорослими, 

під час ігрової діяльності в умовах сім’ї тощо); 3) ефективність застосування 

педагогічних технологій мовленнєвого розвитку дітей; 4) особливості 

педагогічного впливу та його результативність щодо дітей із вадами мовлення 

(віковими, фізіологічними, патологічними, у результаті педагогічної 

занедбаності) тощо.  

Для дошкільних навчальних закладів із сезонним перебуванням дітей, 

одно-двогрупових, із групами короткотривалого перебування кількість завдань 

також може бути меншою – одне чи два завдання.  

Усі заплановані заходи річного плану роботи  підпорядковуються  

визначеним завданням. 

Завдання на новий навчальний рік ми визначаємо згідно із трьома 

провідними джерелами проектування. По-перше, стратегічні напрямки та 

орієнтири освітньої діяльності закладу ми співвідносимо із завданнями та 

рекомендаціями дошкільної освіти державного, регіонального, міського та 

локального рівнів. Річ у тім, що впродовж навчального року нормативно-

правовова база діяльності дошкільної освіти встигає оновитися.  

На всіх рівнях управління в освіті відбуваються науково-практичні заходи, 

резолюцією яких є уточнення орієнтирів педагогічної діяльності. Існує певний 

перелік нормативної документації з якою варто звірити стратегію планування 

освітньої діяльності ДНЗ. 

Заплановані річні завдання є основою змісту всіх розділів методичної 

роботи, тому вони потребують регулярного підбиття підсумків, обговорення, 

корегування. Для цього рекомендовано проводити наради з виконання річних 

завдань. 

По-друге, провідні завдання та бажані результати їх досягнення 

сформульовано концепцією дошкільного закладу на 5 років. За допомогою 

декомпановки змісту основних завдань визначаємо, які питання вирішено на 

високому рівні, які на достатньому, а над якими необхідно працювати. Саме ці 

аспекти підлягають п’ятирічному опрацьовуванню в такій послідовності:  

– збір та систематизація інформації; 

– підбір форм та методів роботи для вихователів; 

– створення умов для реалізації; 

– формування системи роботи; 

– узагальнення системи; 

– вдосконалення системи. 
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Витяг із річного плану ДНЗ № 31 «МИР» на 2014-2015 навчальний рік 

 

Наради з виконання річних завдань 
(ресурс часу – 1 година на місяць) 

Вивчити питання й підготувати матеріали для обговорення: 

№ Питання для обговорення Термін Відповідальні 

1 Річні завдання на 2014-2015 

навчальний рік: 
Формування моделей модернізації 

освітнього процесу дошкільного закладу 

згідно із програмою розвитку дитини «Я 

у Світі». 

Листопад 

Січень 

Квітень 

Вихователь-

методист 

2 Інформаційно-методичне забезпечення 

системи форм активності дітей 

дошкільного віку в умовах особистісно-

орієнтованого підходу. 

Вересень 

Грудень 

Березень 

Завідувач 

3 Моделювання розвитку особистісно-

професійного потенціалу педагогів у 

реалізації Базової програми «Я у Світі». 

Жовтень 

Лютий 

Травень 

Вихователь-

методист 

 

Концепцією визначено стратегію освітньої роботи, характеристику 

освітнього простору закладу, дидактичні та технологічні орієнтири педагогічної 

діяльності та передбачені результати роботи. 

По-третє, напрям здійснення річних завдань ми корегуємо на основі 

аналізу роботи дошкільного закладу за минулий рік із урахуванням виявлених 

проблем та потреб дошкільного навчального закладу. Також з’ясовуємо провідні 

суб’єкти діяльності та уточнюємо передбачений результат згідно з їх 

особливостями.  

Кожне із завдань передбачає результати в кожній групі суб’єктів 

освітнього процесу: група ДІТИ, група ВИХОВАТЕЛІ, група БАТЬКИ. 

 

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ 

Витяг із листа МОН України Від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування 

роботи в дошкільних навчальних закладах»  
Плануючи роботу з кадрами, варто враховувати їхню підготовленість 

(молоді спеціалісти, зі стажем педагогічної роботи,  не з фаховою освітою 

тощо). Цю роботу планують за такими напрямами: 

підвищення педагогічної майстерності (передбачаються, переважно, 

традиційні форми роботи, що спрямовані на інформаційну обізнаність, 

навчання, здатність варіативно та ефективно застосовувати на практиці 

методи та прийоми: семінари, семінари-практикуми, засідання круглих столів, 

консультації, відкриті покази різних видів роботи тощо); 



№1/2016 Альманах психолого-педагогічного досвіду  

 

 72 

удосконалення професійної творчості (нетрадиційні форми роботи: 

майстер-класи, клуби, творчі лабораторії тощо); 

самоосвіта (обмін досвідом, узаємовідвідування, обговорення новинок 

педагогічної літератури тощо).   

У цьому розділі також визначають теми засідань педагогічних рад 

(здебільшого, 3-4 рази на рік), планують курсову перепідготовку та атестацію 

педагогічних працівників. 

Види роботи з кадрами, їх кількість визначають дошкільні навчальні 

заклади за потребою. 

Для вивчення та  впровадження у практику роботи Базової програми 

розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» у цьому розділі варто 

передбачити відповідні форми роботи з педагогічними кадрами. 

Плануючи методичну роботу, ми, насамперед, звертаємо увагу на річні 

завдання, створення умов для їх виконання, кваліфікаційний склад 

педагогічного колективу й передбачені методистом результати роботи. Питання 

результативності методичної роботи останнім часом, активніше розглядають як 

фахівці-практики, так і науковці. 

Аналіз сучасних наукових досліджень і вивчення стану методичної роботи 

в дошкільних навчальних закладах дозволили окреслити зміни, що 

відбуваються в її змісті та формах.  

Методичну роботу розглядають як цілісну систему діяльності педагогів, 

що ґрунтується на досягненнях педагогічної науки та провідного педагогічного 

досвіду та забезпечує зростання рівня кваліфікації, майстерності педагога, 

підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу навчального закладу 

загалом, а в остаточному підсумку – поліпшення якості знань дітей, їхньої 

вихованості та розвитку. Отже, основною метою методичної роботи в ДНЗ є 

підвищення ефективності та якості навчання й виховання дітей. 

Яку ж систему методичної роботи можна назвати оптимальною, якісною? 

Ця робота передбачає такі критерії:  

1. Оптимальне визначення мети й завдань методичної роботи. 

2. Висока інформаційна насиченість змісту. 

3. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасним цілям і змісту 

методичної роботи. 

4. Високий рівень організації методичної роботи. 

Розглянемо їх детальніше. 

1. Оптимальне визначення мети й завдань методичної роботи означає 

співставлення його зі стратегічними та річними завданнями ДНЗ. Означене 

забезпечення єдності цілей, завдань, змісту, форм і методів, організації та 

кінцевих результатів методичної роботи сприяє результативності. Під час 

планування методичної роботи на поточний період методист, виходячи з 

наявних проблем, конкретизує загальні цілі. 

Важливо дотримуватися взаємозв’язку «цілі-засоби-результат». 
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Тож, оцінка ефективності методичної роботи за її цілями передбачає 

введення такого критерію: рівень усвідомлення цілей методичної роботи всіма 

учасниками цього процесу. 

2. Висока інформаційна насиченість змісту методичної роботи, її 

відповідність поставленій меті та завданням. Відображається в рівні засвоєння 

педагогами основних концепцій дошкільної дидактики, змісту модернізації 

навчальних закладів і тих знань, які забезпечують їх реалізацію. Практичне 

визначення цього критерію здійснюється на основі аналізу повідомлень і 

доповідей, виступів членів методичного об’єднання, асоціацій, учасників 

семінарів і конференцій в усіх формах методичної роботи. 

3. Вибір оптимальних форм і методів, адекватних сучасним цілям і змісту 

методичної роботи. Цей критерій виділяється на основі таких показників: 

забезпечення за допомогою обраних форм і методів найповнішого засвоєння 

педагогами необхідних знань і навиків; доцільність співвідношень традиційно-

інформаційних (лекції, доповіді, повідомлення) і активних форм навчання 

(семінарських і практичних занять, ділових і рольових ігор, диспутів і т. ін.); 

стимулювання самоосвіти; діагностичний підхід у процесі вибору форм і 

методів роботи з педагогічними кадрами.  

На нашу думку, вибір форм методичної роботи може здійснюватися таким 

чином: 

Групові форми роботи 

Акваріум      Педагогічний футбол 

Бліц-гра      Піраміда запитань 

Відкриті дзеркальні перегляди  Пошукове поле 

Групи динамічні     Проблемний стіл 

Групи мобільні     Психологічний бум 

Групи творчі     Психологічний практикум 

«Два кораблі»     Рольова гра 

Діалогічна пара     Рольовий репертуар педагога 

Ігрове конструювання    Салон помилок 

Інтерактивні ігри     Семінар-паралель 

Клуб «Початківець»    Тренінг 

Майстер-клас     Тимчасова група допомоги 

Методичне об’єднання    Цитатні суперечки 

Методичний тиждень    Школа ПК 

Нарада майстрів     Школа початківця 

 

Колективні форми роботи 
Атака думок     Конференція 

Аукціон      Книжкові виставки 

Бенефіс педагога     Методична нарада 

Бібліографічні огляди    Методичний ринг 

Взаємоконтроль     Місто Майстрів 

Група підтримки     Панорама творчих справ 
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Година україноведення    Педагогічна середа 

Дебати      Педагогічний полілог 

Ділові ігри      Пізнавальна екскурсія 

Дискусія      Презентація 

Захист      Проблемна бесіда 

Звітна нарада     Проблемний стіл 

Занурення у проблему    Рольова гра 

Колективна презентація   Рейтинг 

Колективний похід    Творчий звіт 

Коло ідей      Творчий лист 

Конкурс       

 

Індивідуальні форми роботи 
Аналіз      Методичний консиліум 

Анкетування     Методичний міст 

Анотація      Мікровикладання 

Атестація      Моделювання 

Бесіда-інтерв’ю     Накопичення інформації 

Бюлетень      Менторство 

Виготовлення наочності   Післякурсовий базис-план 

Відгук      Постійна робота над темою 

Взаємовідвідування    Презентація 

Вивчення документів     Портфоліо 

Дистанційне навчання    Реферат 

Доповідь      Рефлексія та аналіз діяльності 

Звіт       Розробка засобів наочності 

Захист робочого місця    Самоосвіта 

Індивідуальний план    Самостійні дослідження 

Інтерв’ю      Стажування 

Інформаційний канал    Творчий час 

 

Високий рівень організації методичної роботи, що передбачає: 

відповідність структури методичної роботи кількісному та якісному складу 

педагогічних кадрів; забезпечення оптимально необхідних для вирішення 

поставлених завдань витрат часу для участі в методичній роботі; забезпечення 

морально-етичних, навчально-матеріальних, санітарно-гігієнічних і естетичних 

умов; ефективне управління методичною роботою (планування, розроблення 

концепцій і програм, інструктування, облік, отримання зворотної інформації); 

координацію дій усіх організацій, установ, що беруть участь у роботі з 

педагогічними кадрами; забезпечення наступності між курсовою та 

міжкурсовою їх підготовкою. 

Виходячи з цього, виділяємо такі критерії ефективного тайм-

менеджменту методичної роботи: 
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1. Кількість матеріальних, часових, кадрових витрат у зіставленні з 

отриманим результатом. 

2. Зменшення впливу чинників, які знижують якість методичної роботи та 

раціональне використання ресурсів. 

Надбання відповідних знань ще не свідчить про достатню підготовку 

педагогічних кадрів до вирішення поставлених завдань. А, відтак, їх 

застосування, практичний доробок, який виявляється в якості знань і рівні 

обізнаності дошкільників, знайшли своє відображення у змісті таких критеріїв: 

1. Масовий розвиток творчої активності педагогічних кадрів. 

2. Підвищення рівня теоретичної та науково-практичної підготовки 

педагогічних кадрів.  

3. Активне застосування засвоєних науково-педагогічних знань і 

провідного педагогічного досвіду у практичній діяльності педагогів.  

4. Підвищення рівня загальної та педагогічної культури кадрів.  

5. Поглиблення знань дітей, удосконалення їхніх моральних якостей на 

основі загальнолюдських цінностей.  

6. Стабілізація та якісне вдосконалення відносин між учасниками 

методичної роботи; розвиток професійної майстерності педагогів, їхня фахова 

конкуренто спроможність; підвищення рівня засвоєння дітьми передбачених 

компетенцій тощо 

 

Технологічна карта методичної роботи на навчальний рік 

приклад шаблону 

(необхідно розставити ресурси часу на кожний із заходів) 

Вересень 

Робота з кадрами: 
– складання плану надання допомоги молодим спеціалістам; 

– підготовка педагогів до проведення діагностики дітей; 

– організація творчих мікрогруп. 

Організаційно-педагогічні заходи 
– складання концепції розвитку закладу; 

– проведення Дня знань, відвідування шкільного свята; 

– складання розкладу занять; 

– визначення тематики самоосвіти вихователів; 

– оформлення виставки літератури в методичному кабінеті «Гра». 

Вивчання стану освітнього процесу: 
– перевірка якості оформлення документації, папки оперативної 

інформації; 

– організація роботи в адаптаційний період; 

– перевірка оформлення розвивального середовища; 

– підбирання методик діагностики на початок року. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями: 
– проведення батьківських зборів; 

– день відкритих дверей. 
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Жовтень 

Робота з кадрами: 

– «Декада сюжетно-рольової гри»; 

– організація ділової гри  «Педагогічна подорож»; 

– організація роботи творчих груп; 

– підготовка документації до проведення атестації педагогів; 

– робота з вивчення ППД; 

– участь педагогів у міських методичних заходах; 

– індивідуальні бесіди з вихователями, які подали заяви на атестацію. 

Організаційно-педагогічні заходи: 

– підготовка та проведення свята «Осінь»; 

– підготовка та проведення відкритих занять; 

– підготовка святкування Дня вчителя. 

Вивчення стану освітнього процесу: 

– робота з ППД; 

– підготовка та проведення тематичного контролю. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями: 
– консультування батьків майбутніх першокласників «Як готувати дитину 

до школи»; 

– організаційна робота з батьківським комітетом. 

 

Листопад 

Робота з кадрами: 

– підготовка та проведення «Майстер класу»; 

– підготовка та проведення педагогічної ради; 

– семінар-практикум. 

Організаційно-педагогічні заходи: 

– оформлення тематичної виставки до педагогічної ради; 

– підготовка та проведення Дня здоров’я. 

Вивчення стану освітнього процесу: 
– вивчення листків здоров’я, результатів диспансеризації, планування 

фізкультурно-оздоровчих заходів. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями: 

– анкетування батьків із теми «Гра»; 

– батьківський суботник. 

 

Грудень 

Робота з кадрами: 
– підготовка та проведення відкритих переглядів-консультацій для 

педагогів «Як підготуватися до звіту про виконання програми»; 

– практикум «Виготовлення прикрас для ялинки». 

Організаційно-педагогічні заходи: 
– обговорення сценаріїв; 

– оформлення виставки «Робота з дітьми взимку»; 
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– положення про конкурс «Кращий вихователь року». 

Вивчення стану освітнього процесу: 

– перевірка рішень педагогічної ради; 

– аналіз захворюваності та корегування фізкультурно-оздоровчих планів; 

– аналіз виконання програми за три місяці. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями 

– участь батьків у святкуванні; 

– батьківська школа. 

 

Січень 

Робота з кадрами: 
– брифінг з ігрової діяльності; 

– семінар-практикум; 

– підсумки роботи творчих груп; 

– обговорення та оформлення розробок. 

Організаційно-педагогічні заходи: 

– конкурс на кращу сюжетно-ігрову зону; 

– підготовка та проведення свята «Зимові забави». 

Вивчення стану освітнього процесу: 
– контроль за проведенням загартовуючих процедур; 

– діагностика дітей до школи; 

– організація ігрового дозвілля. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями: 

– оновлення інформаційного матеріалу для батьків; 

– фотовиставка «Я най…»; 

– обговорення питань із підготовки до школи (з батьками, учителями). 

 

Лютий 

Робота з кадрами: 

– ігрова скарбничка; 

–  «Декада сюжетно-рольової гри»; 

– проведення відкритих занять; 

– звіти вихователів про самоосвіту; 

– підведення підсумків про атестацію. 

Організаційно-педагогічні заходи: 

– оформлення приміщення садка; 

– виставка в методичному кабінеті; 

– музичний салон. 

Вивчення стану освітнього процесу: 

– підготовка та проведення тематичного контролю; 

– перевірка рішень педагогічної ради. 
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Березень 

Робота з кадрами: 

– літературна газета; 

– підготовка та проведення «Майстер-класу»; 

– підготовка та проведення педагогічної ради; 

– організація та проведення відкритих занять. 

Організаційно-педагогічні заходи: 
– підготовка та святкування свята «8 Березня»; 

– оформлення виставки дитячих малюнків «Моя мама». 

Вивчення стану освітнього процесу: 

– співбесіда з дітьми щодо мотиваційної готовності до школи; 

– оцінка матеріалу для ігор. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями: 
– організація консультдня для батьків. 

 

Квітень 

Робота з кадрами: 
– анкетування педагогів за підсумками методичної роботи; 

– консультація щодо діагностики вихованців; 

– підведення підсумків курсової підготовки педагогів, самоосвіти та 

планування на перспективу. 

Організаційно-педагогічні заходи: 
– спортивні розваги для дітей; 

– складання карти педагогічної майстерності педагогів за підсумками 

анкетування; 

– тематичне свято «День Землі» 22 квітня; 

– спортивне сімейне свято. 

Вивчення стану освітнього процесу: 
– перевірка рішень педагогічної ради; 

– зрізи знань дітей; 

– аналіз та узагальнення ППД. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями: 
– анкетування батьків «Ваша думка про роботу ДНЗ»; 

– підготовка батьків до проведення «Дня здоров’я». 

 

Травень 

Робота з кадрами: 

– підготовка всіх фахівців до звітів про виконання програми; 

– підготовка та проведення педагогічної ради; 

– семінар-практикум «Робота з дітьми влітку»; 

– консультації про підготовку матеріалу на новий рік. 

Організаційно-педагогічні заходи: 
– підготовка та проведення тематичного дня, присвяченого Дню 

Перемоги; 
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– підготовка та проведення свята «Випуск у школу»; 

– підготовка та планування  літньої оздоровчої роботи; 

– оформлення виставки «Готуємося до літа». 

Вивчення стану освітнього процесу: 

– аналіз документації у групах; 

– організація та проведення трудових доручень дітьми. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями: 
– консультація «Як організувати відпочинок дітей»; 

– засідання батьківського комітету. 

 

Червень, липень, серпень 

Робота з кадрами: 

– консультації для педагогів-початківців; 

– інструктажі «охорона життя дітей». 

Організаційно-педагогічні заходи: 
– складання річного плану роботи; 

– огляд «Готовність до роботи з дітьми влітку»; 

– підготовка та проведення розваг (раз на тиждень). 

Вивчення стану освітнього процесу: 
– обмін ППД; 

– виконання гігієнічних вимог; 

– дотримання питного режиму; 

– організація діяльності на прогулянці; 

– виконання режимних моментів. 

Робота з батьками, школою та іншими організаціями: 

– консультації спеціалістів; 

– соціологічне вивчання складу сімей нових дітей; 

– оформлення інформаційних матеріалів для батьків. 

 

Вивчення стану життєдіяльності дітей 
 

Витяг із листа МОН України Від 03.07.2009 № 1/9-455 «Планування 

роботи в дошкільних навчальних закладах» 

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей. Визначаються 

основні напрямки вивчення роботи, їх зміст, вказуються терміни, форми 

підведення підсумків, відповідальні тощо. 

Вивчення стану організації життєдіяльності дітей може бути 

комплексним, тематичним,  вибірковим. 

Комплексне вивчення – це вивчення стану життєдіяльності дітей в 

окремій групі чи декількох групах за всіма сферами та лініями розвитку. 

Наприклад: «Організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку 

за сферами: «Люди», «Природа», «Культура», «Я сам». Це дає змогу всебічно й 

глибоко проаналізувати стан роботи, зробити об’єктивні висновки. 

Комплексне вивчення планується за потребою, але не більше одного разу на рік. 
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Тематичне вивчення – це  вивчення окремих питань у групах чи в 

дошкільному навчальному закладі загалом відповідно до поставлених завдань. 

Наприклад: «Організація роботи з мовленнєвого розвитку дітей раннього 

віку», «Художньо-естетичний розвиток дітей молодшого віку» тощо. Це 

найбільш поширена форма, яка дає змогу визначити результативність 

діяльності педагогів з певної лінії розвитку чи сфери життєдіяльності, глибше 

проаналізувати зміст, методи і прийоми роботи з дітьми тощо. 

Вибіркове вивчення має на меті перевірку виконання попередніх 

пропозицій, окремих рішень тощо. 

Для дошкільних навчальних закладів із сезонним перебуванням дітей, 

одно-двогрупових, із групами короткотривалого перебування вивчення стану 

організації життєдіяльності дітей планується відповідно до кількості 

поставлених завдань. 

У річному плані варто намітити різні методи вивчення системи роботи: 

– спостереження й аналіз занять та інших форм взаємодії вихователя та 

дітей; 

– анкетування педагогів; 

– вивчення перспективно-календарного планування; 

– проведення контрольно-діагностичних зрізів обсягу знань, умінь та 

навичок (ЗУН) дошкільників із певного розділу програми, за якою працює 

вихователь; 

– бесіди з педагогом; 

– анкетування батьків. 

Системність вивчення роботи педагога є запорукою налагодження його 

результативної роботи, тому варто планувати цикл переглядів з певної методики 

чи проблеми.  

Ґрунтовне вивчення стану життєдіяльності дітей і одночасно системи 

роботи вихователя передбачає застосування певного алгоритму дій того, хто 

контролює, та використання ефективних методів. Укладаючи план вивчення 

стану життєдіяльності дітей, методисту необхідно враховувати систематичність 

контрольних заходів у кожній групі ДНЗ,  відстеження реалізації річних завдань 

колективу,  появу нових позитивних тенденцій у роботі для подальшого 

узагальнення та впровадження, наявність проблем  що знижують якість 

освітнього процесу в закладі. Урахування етапів внутрішнього контролю 

допоможе здійснювати означену діяльність системно: нормативний етап, 

аналітичний етап, діагностичний етап, прогностичний етап, технологічний етап, 

діяльнісний етап, підсумковий етап. 

На початку року можна оформити сітку допоміжно-регулювального 

контролю з важливих питань організації життєдіяльності дітей. Її поступове 

заповнення надасть змогу вчасно побачити пробіли у вивченні питань 

методистом, сприятиме формулюванню системних допоміжних дій. 
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Алгоритм вивчення системи роботи педагога (К. Крутій) 
Відвідати й проаналізувати заняття з певного розділу програми (7-9 

занять). Кожне заняття не потребує ґрунтовного аналізу, якщо в цьому немає 

нагальної потреби (виправлення грубих помилок методичного характеру). 

Необхідно проаналізувати систему занять, щоб мати можливість побачити 

діяльність педагога та дітей в умовах реалізації певної технології, якою він 

користується. 

Вивчити перспективно-календарне планування, щоденник із 

самоосвіти тощо. Необхідно зіставити планування із програмою, за якою 

працює вікова група, щоб виявити стан виконання вихователем державних 

вимог до дошкільної освіти. Варто також проаналізувати планування 

індивідуальних занять із дітьми. 

Провести контрольно-діагностичні зрізи знань, умінь і навичок дітей. 

Провести бесіди з вихователем, під час яких необхідно звернути увагу на 

такі аспекти: 

– як він працює над підвищенням своєї фахової та методичної 

кваліфікації; 

– яким є його власне бачення системи у своїй роботі;  

– чи може вихователь дати самооцінку своїй роботі. 

 

Система допоміжно-регулювального контролю за освітнім процесом у 

групах ДНЗ (із рекомендацій Т. Чалої) 
Питання контролю     Група і зміст допомоги 

Готовність  групи до навчального року 

Підготовка до занять 

Зрізи знань 

Календарне планування 

Перспективне планування 

Робота з батьками 

Прогулянка 

Ігрова діяльність 

Дотримання режиму 

Санітарно-гігієнічний стан груп 

Охорона життя 

Робота із протипожежної безпеки 

Проведення свят та розваг 

Виконання рішень педради 

Організація роботи у другій половині дня 

Формування культурно-гігієнічних навичок 

Психологічний комфорт у групі 

Перегляд продуктів зображувальної діяльності 
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Адміністративно-господарська робота 
Участь вихователя-методиста в адміністративно-господарській роботи є 

виправданою. Безпосередньо керуючись нормативними актами, законодавчою 

інформацією, вказівками та іншими розпорядженнями завідувача, вихователь-

методист підтримує стиль дошкільного закладу, оформлення та дизайн груп.  

Вихователь-методист може керувати всіма видами діяльності з 

оформлення приміщень садка, створення розвивального простору, стаціонарних 

посібників та інших умов для реалізації освітніх завдань згідно з концепцією 

освітнього закладу. Працівник забезпечує дошкільний заклад інформацією 

щодо сучасного оформлення приміщень, розробляє разом із вихователями 

розвивальні зони профільних та базових груп. Представляє на затвердження 

завідувачу  план модернізації групи, приміщень. 

Приклад плану участі вихователя-методиста в адміністративно-

господарскій роботі 

 

Вид роботи Зміст роботи Примітки Час виконання 

Огляд готовності 

груп до нового 

навчального року 

Відмітити доцільність 

використання 

дидактичного та 

наочного матеріалу, 

ігрових та освітніх зон 

профілю та вікового 

складу  

Перевірити 

відповідність 

наявності 

ігрового 

матеріалу згідно з 

нормативами 

Останній 

тиждень серпня 

Сезонне 

оформлення 

приміщень 

дошкільного 

закладу (осінь, 

зима, весна, літо) 

Надати сезонного 

змісту приміщенням 

холів та груп 

Перевірити 

сучасність та 

відповідність  

сезонних 

атрибутів в 

оформленні 

приміщень 

Останній 

тиждень 

серпня, 

листопада, 

лютого, травня 

Проектування 

пілотного дизайн-

макету профільної 

логіко-

математичної 

групи «Пізнайки» 

Створити умови для 

реалізації профільних 

завдань освітнього 

процесу в логіко-

математичній групі; 

модернізувати наявні 

умови до профільних 

завдань 

перспективного плану 

групи 

Знайти акценти 

профільно-

розвивального 

середовища у 

групі 

Жовтень 

Проектування 

дизайну груп у 

межах підготовки 

Розпочати 

проектування умов для 

перебування та 

Перерозмістити 

розвивальні зони 

згідно зі сферами 

Листопад 
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до прийняття 

молодших дітей 

навчання дітей 3-4 

року життя з 

урахуванням вимог 

програми «Я у Світі» 

«Природа», «Я 

Сам», «Культура», 

«Люди» 

Реалізація проекту 

модернізації 

методичного 

кабінету 

Косметичний ремонт 

кабінету; 

перегрупування 

матеріалів згідно із 

сучасним вимогам; 

оформлення 

відповідної наочності; 

навчання роботі з 

медіадошкою 

Надати кабінету 

вигляд і сутність 

центру 

професійного 

спілкування та 

розвитку 

вихователів 

Грудень 

Реалізація дизайн-

макету профільної 

художньо-

естетичної групи 

«Розумнички» 

Створити розвивальну 

стіну; 

перерозпозділити 

розвивальне 

середовище згідно з 

віком дітей; створити 

мобільний посібник 

«Сцена»; оформити 

приміщення 

Включити в 

розвивальне 

оточення  

мобільні 

посібники, 

конструктори, 

сучасні навчальні 

іграшки 

Січень 

Оформлення 

кабінету для 

гуртка з 

конструктивної 

діяльності «Лего» 

Створити проект 

розміщення 

конструкторів у 

приміщенні; 

продумати зручність 

користування 

Провести акцію зі 

збирання 

додаткових 

конструкторів для 

гуртка 

Лютий 

 

Робота методичного кабінету 

Освітній простір є структурованим різноманіттям щодо суб’єктів 

освітнього процесу. Ці відносини обумовлені процесами трансляціїї 

інформації. Тому для визначення структури освітнього простору вчені 

використовують поняття інформаційного поля як безліч джерел інформації 

та середовище, в якому вона поширюється. 
Для формування ефективного тайм-менеджменту, створення якісного 

інформаційного освітнього простору на базі дошкільного навчального закладу 

має велике значення. Бо, воно: 1) дозволяє здійснити збір та обробку державних 

і відомчих нормативно-правових документів, статистичної звітності, за якими 

проводять мониторинг діяльності закладів; 2) забезпечує швидке знаходження 

необхідної інформації.  
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Центром інформаційного простору дошкільного закладу є 

методичний кабінет. 

Провідними функціями методичного кабінету є такі: 

1. Формування та постійне поповнення пакету керівних та інформаційних 

державних та регіональних документів із питань розвитку дошкільної освіти.  

2. Забезпечення необхідною науковою, навчально-методичною 

літературою, зразками документації організації освітнього процесу.  

3. Організація та проведення інформаційних експозицій, присвячених 

основним завданням колективу, виставок навчально-методичної літератури, 

документації, посібників.  

4. Підтримання постійного зв’язку з вищими навчальними закладами, 

бібліотеками, партнерами. 

5. Створення умов для самостійної, індивідуальної роботи творчої 

діяльності вихователів ДНЗ.  

6. Контроль та інформація щодо нових розробок навчально-методичних 

матеріалів забезпечення освітнього процесу в закладі. 

7. Узагальнення досвіду планування та форм контролю й поширення 

інформації щодо цього виду роботи.  

8. Узагальнення та пропаганда провідного педагогічного досвіду 

вихователів. Оформлення продуктів творчої діяльності педагогів.  

9. Оформлення результатів перевірки діяльності вихователів. 

 

Методичний кабінет, створений у дошкільному навчальному закладі, є 

основною базою для проведення всіх видів методичної роботи та 

організаційних форм самоосвіти педагогічних кадрів. Тому основними його 

завданнями є: вчасне надання навчально-методичних консультацій 

педагогічним працівникам; регламентована координація колективних форм і 

методів роботи та самоосвіти з підвищення педагогічної майстерності та 

вдосконалення фахової підготовки вихователів; стабільна організація системи 

заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, свідоме 

впровадження досягнень провідного педагогічного досвіду та освітніх 

технологій. 

У сучасних інформаційних умовах методичний кабінет є 

інформаційно-дидактичним центром роботи вихователів, зручним, 

доступним, мобільним. Організацію методичного кабінету ми вважаємо 

результативною, якщо жоден вихователь не вийшов із кабінету без нової 

ідеї, без допомоги, без поради, без знайденої відповіді на запитання.  

У методичному кабінеті ДНЗ сконцентровано науково-методичне 

оснащення освітнього процесу. Мова йде не лише про наявність дидактичних 

матеріалів та літератури. Важливою є спрямованість та інформаційність 

матеріалів, варіативність і гнучкість їх розташування, доступність для 

педагогів кожного з розділів. Ще важливішим є зручне її розташування в 

кабінеті. 
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Яким чином побудовано роботу із забезпечення доступності матеріалів? 

Матеріали кабінету ми умовно розподілили за напрямками: «Робота з дітьми», 

«Робота з підвищення професійної компетентності вихователів». У 

дошкільному закладі кожен педагогічний працівник опрацьовує певну тему. 

Тому різні вихователі є компетентними помічниками у створенні різних 

тематичних вибірок для рішення стратегічних завдань закладу. Ми пропонуємо 

їм узяти участь у створенні кейсу, комплектуванні матеріалів розділу та 

подібних завдань. При цьому важливим є надання можливості вирішувати, які 

саме матеріали будуть корисними в роботі колег. У такому разі вихователі 

створюють зручні умови для користування матеріалами, відчувають себе 

рівнорядними учасниками методичної роботи, господинями методичного 

кабінету, відчувають взаємодопомогу та корисність сумісної діяльності 

команди. Кожен вихователь знає: де розташовано, які матеріали, тому швидко 

знаходить необхідне. 

Щодо матеріалів для роботи з дітьми. Швидкість знаходження матеріалу 

забезпечує тематичне розташування. У нашій практиці добре зарекомендувала 

себе ідея тематичного планування згідно зі змістом сфер Базового 

компоненту. Сфери життєдіяльності містять у собі інтегровану тематику, тому 

весь матеріал у кабінеті розставлено відповідно до тематичного планування 

освітнього процесу. 40 провідних тем оформлено в поквартальні теки за 

блоками: спеціально організована діяльність, партнерська діяльність, 

самостійна діяльність. Допоміжні тематичні матеріали згруповано згідно з 

віком дітей, складено тематичні каталоги списків матеріалів по групах. 

Відповідно, у групах на робочих місцях вихователів матеріали теж розташовано 

так, щоб можна було швидко знайти будь-яку інформацію. 

Кожен новий посібник методичного кабінету чи групи ми презентуємо 

всім педагогам та вносимо до картотеки посібників згідно із тематикою. Отже, 

матеріал можна швидко знайти як у методичному кабінеті, так і у групових 

кімнатах закладу. 

Для економії часу вихователів, ми оформили тематичні та бібліографічні 

каталоги, списки статей, тому вихователі можуть самостійно обирати та 

фіксувати в картках матеріали, які взято для ознайомлення з кабінету. Це 

зручно, бо оформлення видачі кожного матеріалу займає багато часу. У картках 

вихователі відмічають автора та назву посібників, дату. А під час повернення 

матеріалу, методист ставить підпис про те, що отримав назад матеріали. 

Знахідкою останнього року є галузеві каталоги, які містять увесь спектр 

освітніх питань: довідники та енциклопедії, психологія, педагогіка, охорона 

здоров’я, охорона праці, нормативна база дошкільної освіти тощо. Педагогам 

зручно працювати з цими каталогами, тому інформація з них завжди діє, а не 

лежить бездіяльно.  

В окремому каталозі зібрано електронні матеріали, які допомагають 

швидко знайти інформацію на носіях чи в пам’яті комп’ютера. Каталог 

упорядковано за такими розділами: 

– провідний педагогічний досвід;  
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– інформація з інтернет-видань;  

– практичні посібники; 

– відеозаписи заходів ДНЗ. 

На нашу думку, така зручна організація методичного кабінету не лише 

є науково відповідною, а ще й дозволяє підтримувати ефективний тайм-

менеджмент вихователів як учасників методичної роботи. 

 

Відповідно до окреслених функцій у методичному кабінеті завжди 

доступні такі матеріали: 

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України про 

модернізацію дошкільної освіти України (накази, програми дій), а також 

науково-методичні матеріали (лекції, статті, методичні посібники).  

Інформація про хід педагогічного експерименту в ДНЗ щодо 

впровадження диференційованої методичної роботи з вихователями (план 

проведення педагогічного експерименту, розпорядження завідувача, зразки 

навчальних документів тощо).  

Наукова та навчально-методична література зі спеціальних методик.  

Документи, що внормовують підсумкові роботи із самоосвіти, курсової 

підготовки та атестації згідно з освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший 

спеціаліст», «спеціаліст», «спеціаліст ІІ категорії», «спеціаліст І категорії», 

«спеціаліст вищої категорії», звання «вихователь-методист».  

Методичні посібники та розробки, організаційні документи із заходів 

проведення самопрезентації вихователів. 

Методичні знахідки вихователів, адреси та зміст перспективного досвіду. 

Зразки наукової та навчально-методичної літератури вишів, партнерів. 

Перспективні плани, розклад організації діяльності дітей. 

 

РЕЗЮМЕ ДЛЯ ПРАКТИКІВ 

чи як зробити тайм-менеджмент ефективним 

Для того, щоб швидко досягати мети, необхідно вірно розподілити 

завдання: першочергові, другорядні, незначні. Першочерговими є завдання, які 

необхідно вирішувати якомога швидше. Другорядні – завдання, які треба 

вирішувати терміново, але можна перенести їх рішення на кілька днів. Незначні 

завдання – ті, які варто вирішити, але термін вирішення некритичний. 

Планування повинно бути реальним. Першими плануйте ті справи, які 

вам не подобаються: «Нехай складне завдання стане звичним, звичне стане 

легким, а легке улюбленим». 

Плануйте реальну кількість завдань, із якими ви впораєтесь. 

Складати планування варто на визначену частину робочого часу – 60%, 

щоб 40% заощадити на непередбачену активність. 

Визначайте дати виконання навіть такого завдання, яке не обов’язково 

потребує терміну виконання.  

Не відкладайте складні справи на останні години робочого дня. Починати 

треба в першу половину дня, коли ви ще не встигли втомитися, сповнені сил. 
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Не беріться за всі справи одразу. Не витрачайте себе на дрібниці! 

Завжди доводьте справу до кінця. Відволікаючись від незакінченої справи, 

ви витрачатимете час на те, щоб знову ввійти у курс справ. 

Плануйте роботу на наступний день, враховуючи динаміку виконання 

поточних завдань. 

Потребує вирішення проблема постійного відривання від роботи: 

необхідно дотримуватися політики коротких зустрічей, які б дозволили 

обговорити лише найвагоміші аспекти роботи. Не дозволяйте, щоб під час 

зустрічі Вас перебивали телефонні дзвінки. Потрібно дати зрозуміти людям, що 

Ваш час є обмеженим і цінним ресурсом. Заохочуйте т відзначайте людей, які 

не «розтринькують» свого часу. 

 

ВАЖЛИВО! 

Визначення цілі  

Не поспішайте обирати глобальні цілі – почніть із того, що визначте 

чотири основні мети на поточний рік. Ключовими словами мети є дієслова. 

Визначення пріоритетів 
Обирайте найважливіше. Розрізняйте основне й другорядне, причому 

робіть це вчасно та швидко. 

Почуття часу 
Для ефективного тайм-менеджменту необхідно почуття часу – 

внутрішнього голосу. 

Планування  
Якщо ви обрали мету, розробіть ефективний план її досягнення. 

Попереднє жорстке планування можна організувати за місяцями року. Гнучке 

планування варто скласти по тижнях і днях за певною чергою. 

Основне – план повинен бути!!!  
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Часто дорослі (батьки та педагоги) зустрічаються із ситуацією, коли 

дитина не хоче ділитися іграшками, солодощами та ін. Зазвичай у таких 

випадках прийнято сварити дитину, тому що жадібність у світі дорослих 

вважається великим недоліком. Психологи, які вивчають особливості 

особистісного розвитку дітей на ранніх етапах соціалізації, стверджують, що 

жадібність у цьому віці (1,5-4 р.) не є безумовним пороком, а визначається 
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нормальною характеристикою процесу становлення особистості та освоєння 

світу. 

Приблизно до двох років дитина починає усвідомлювати себе як цілісну 

особистість. В її мовленні з'являється слово «моє» («моя іграшка», «моя майка», 

«моя тарілка»). Все, що дитина позначає словом «моє» входить в її особистий 

простір і є продовженням її особистості. 

Ймовірно, найбільш правильна педагогічна позиція в цей період (та й у 

будь-який інший) – це прийняття дитини та її права на відстоювання своєї 

особистості і власності. Це виражається в наступній моделі реагування – дитина 

може ділитися, якщо сама цього захоче. Як правило, у віці 4-5 років, у міру 

набуття досвіду взаємодії з іншими дітьми, вона досягає такого рівня розвитку, 

коли буде здатна вчитися ділитися. 

Маленька дитина егоцентрична. Весь світ вона розглядає через призму 

власних потреб і прийняти чиюсь іншу позицію просто не може. Це не недолік, 

а вікова особливість. Дорослішаючи, дитина навчиться прислухатися до думки 

інших. Але цьому необхідно допомогти їй навчитися. 

Випустити з рук те, що дитина вважає своїм, пов'язано для неї з 

переживанням втрати. Насамперед, неприпустимо ставити маленьку дитину в 

умови, коли вона змушена щось «відривати від себе». Просто їй самій хотілося 

б мати таку саму іграшку, грати нею. 

Кожний малюк хотів би бути прийнятим у коло дітей, які грають. І краще 

будь-якого повчання для нього виявиться те несхвалення, яким друзі зустрінуть 

прояв жадібності. 

Дитині 4-5 років вже можна порадити взяти участь у грі з однолітками і 

внести у загальну гру свої іграшки. Із часом дитина обійдеться без інструкцій: 

вона знає, що необхідно ділитися з товаришами і здатна зробити це самостійно. 

Віковий егоцентризм мине. А дитину засуджувати не треба, їй необхідно 

допомогти. 

Дитячі психологи можуть запропонувати кілька способів розвивального 

навчання, які допоможуть малюкові інтегруватися в суспільство і навчити його 

отримувати задоволення від того, що він ділиться. 

«Казка на піску» – це поєднання методу казкотерапії і пісочної терапії для 

дітей. 

Казки завжди були ефективним засобом спілкування з дітьми. У казках 

піднімаються важливі для дитячого світосприйняття проблеми (добро і зло, 

щедрість і жадібність та ін.). Вони говорять дитині, якщо людина не здається, 

вона обов'язково переможе. Слухаючи казки, діти знаходять у них відголоски 

свого життя. Вони намагаються використовувати приклад позитивного героя в 

боротьбі зі своїми страхами і проблемами. Головне, що казки вселяють у дитину 

надію. 

Обговорення та обігрування казок на піску є важливим закріплюючим 

фактором, який розслаблює та заспокоює дитину, знімає напруження при 

обговоренні проблемної ситуації. 
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Цей спосіб можна використовувати для сімейного консультування. Казка 

«Жадібне мишеня» обігрується в пісочниці за участю батьків та дитини. Батьки 

та психолог озвучують героїв цієї казки, а дитина програє казку на піску. 

Казкові герої (Мишеня, Бджола, Божа корівка, Метелик, Жабка) – 

маленькі пластмасові або гумові іграшки. 

Жадіна – повітряна кулька. 

Текст казки надається російською мовою. 

  

Жадный мышонок 
(Взрослый  надувает воздушный шар небольшого объема). 

ЖАДИНА: 
Вот какая неприятность! 

Позабыла меня Жадность. 

Где же жадину найти, 

Чтоб расти, расти, расти… 

Если жадину найду, 

Я с нею не пропаду. 

(В песочнице появляется мышонок). 

Однажды летом под кустом 

В тени листвы прохладной, 

Лежал, мечтал о сем, о том 

Мышонок очень жадный.  

 

МЫШОНОК: 
Эх, если б мне по морю плыть 

Почти до края мира, 

И остров чудный бы открыть,  

Чтоб был он весь из сыра! 

Я съем весь этот остров сам! 

Ни крошки, ни кусочка, 

Ни дырки сырной не отдам! 

Весь остров мой и точка! 

  

ЖАДИНА: Ха-ха-ха!!! Неужели нашла? 

Мой, мой, мой! Сокровище мое! 

  

МЫШОНОК: Ты кто? Волшебница? 

  

ЖАДИНА: Я – самая добрая волшебница на свете. Хочешь я найду для 

тебя твой сырный  остров? 

  

МЫШОНОК: Хочу! А ты можешь? 
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ЖАДИНА: Могу, могу. Только ты мне должен дать клятву верности. 

Запомни ее: 

Ничего, никому, 

Все себе лишь одному. 

 

МЫШОНОК: 

Ничего, никому, 

Все себе лишь одному. 

Ребенок проводит полосу в песочнице, разделяя песочницу на две части: 

сырный остров – для мышонка, полянка – для героев сказки). 

И остался Мышонок на сырном острове. 

И кто б играть его не звал,  

Не мог он согласиться. 

Он всех подряд подозревал 

И не хотел делиться. 

Вот пчелки начали жужжать. 

(В песочнице появляются пчелки). 

 

ПЧЕЛКИ: Пойдем играть в пятнашки! 

 

Мышонок принялся кричать. 

 

МЫШОНОК: 
Эй, прочь пошли, букашки! 

Вы набиваетесь в друзья, 

Чтоб сыром угоститься! 

Но догадался сразу я 

И не хочу делиться! 

Ничего, никому, 

Все себе лишь одному. 

  

ЖАДИНА: Ха-ха-ха! («Растет» – надувается шарик). 

(В песочнице появляется бабочка). 

На кашке бабочка сидит, нектаром угощает. 

Сердито жадина пищит. 

 

МЫШОНОК: 
Твои уловки знаю! 

Ничего, никому, 

Все себе лишь одному. 

  

ЖАДИНА: Ха-ха-ха! («Растет» – надувается шарик). 

(В песочнице появляется Божья коровка). 

Божья коровка приползла. 
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БОЖЬЯ КОРОВКА: Чего один скучаешь? 

Мышонок побелел со зла. 

 

МЫШОНОК: 
И ты про сыр мечтаешь? 

Ничего, никому, 

Все себе лишь одному. 

  

ЖАДИНА: Ха-ха-ха! («Растет» – надувается шарик). 

(В песочнице появляется лягушка). 

Лягушка прыгает вокруг. 

 

ЛЯГУШКА: Давай сыграем в прятки! 

 

МЫШОНОК: 
Ты мне, зеленая, не друг! 

Скачи-ка без оглядки! 

Ничего, никому, 

Все себе лишь одному. 

 

ЖАДИНА: Ха – ха – ха! («Растет» – надувается шарик). 

Пока он жадничал, мечтал, 

Как съест весь остров вкусный. 

Друзей мышонок растерял 

И стало ему грустно! 

  

МЫШОНОК:  Зачем мне сыр, – подумал он. – С друзьями веселее! 

Ведь этот остров – просто сон, а дружба-то важнее! 

  

За жадность и за злобный нрав 

Мышонок повинился. 

  

МЫШОНОК: 
Простите все, я был неправ, 

Что с вами не делился! 

  

ЖАДИНА: Замолчи, замолчи немедленно. 

Зачем тебе друзья? С ними нужно делиться. 

  

МЫШОНОК: Мне очень, очень нужны друзья. 

(Жадина становится все меньше и меньше. Шарик выпускают из рук. 

Сдуваясь, он исчезает). 

Не будет с жадиной играть 

Никто на целом свете! 
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Делиться надо, отдавать! 

Не жадничайте, дети! 

Етап обговорення казки 

 

Пам'ятка для дорослих 
Особливості індивідуального підходу: 

 не можна називати дитину «жадіна», требу переконати її в тому, що 

вона добра; 

 завжди підтримуйте бажання дитини поділитися з іншим; 

 спостерігайте, з ким дитина категорично не хоче нічим ділитися; 

знайдіть причину цієї поведінки; 

 хваліть дитину за будь-який прояв щедрості; 

 не можна ділитися будь-чим за дитину;  

 не сваріть дитину у присутності інших дітей; 

 якщо Ви хвалите жадібну дитину за те, що вона поділилася, то не 

можна відмовлятися від подарунка або солодощів. 

 

Куточок психолога «Поради для батьків» 

Чужі іграшки 

Навчившись виділяти «свої речі», діти автоматично не переносять ці 

знання на поняття «чуже». Асоціюючи себе зі своїми іграшками та речами, 

дитина ще не може провести аналогічний зв'язок між іншими дітьми та їхньою 

власністю. Охороняючи й оберігаючи свою цілісність, дитина намагається 

заволодіти іншими речами, що їй сподобалися. Допоможіть їй зробити це на 

своєму прикладі, показуючи як із повагою поводитися з чужою власністю, 

запитуйте, перш ніж взяти щось, що належить дитині або комусь іншому. 

Допомагаючи малюкам щоразу вирішувати цю нелегку задачу, врахуйте 

наступні моменти: 

– дитина має право на володіння своїми іграшками; 

– бажання чужої дитини не важливіші за бажання Вашої дитини; 

– не тільки Ваша дитина повинна «зробити жертву», запропонуйте іншій 

дитині також здійснити акт чесноти і дати взамін погратися своєю іграшкою; 

– вчіть дитину ділиться спочатку із близькими людьми, це логічніше та 

простіше для дитини; 

– демонструйте свою щедрість кожного дня, діліться з малюком яблучком 

або печивом і просіть його поділитися з Вами або з кимось ще; 

– дитина вчиться у дорослих, якщо Ви забороняєте дитині брати якісь 

речі, які належать Вам, робіть це твердо, але не підвищуючи голос, намагайтеся 

дати щось натомість «забороненого предмета». Таким чином, Ви вчите дитину 

виходити зі складної ситуації.  
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Янчук Ірина Віталіївна, 
вихователь комунального дошкільного 

навчального закладу №22 «Усмішка» 

м. Орджонікідзе Дніпропетровської області 

 

Проект навчально-виховної роботи з дітьми старшої групи 

«Проклади дорогу у широкий світ, 

щоб на землі добра лишити слід» 
 

Консультант: 

кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Крайнова Любов Валентинівна 

 

Кожний народ через виховання підростаючого покоління на своїх 

історичних та культурних традиціях генерує свій національний дух, характер, 

психологію, традиції та цінності, спосіб життя, іншими словами − «код нації» та 

зберігає все це на майбутнє. Однією із граней оточуючого нас світу є культура, 

особливо народна, яка концентрує ідеї і почуття, світосприйняття людей різних 

історичних епох, яка відображає і оцінює їхнє уявлення про красу, добро та 

істину. Тому залучення дітей до культури свого народу на початковому етапі 

http://www.slavdpu.dn.ua/rescentr/resurs%20dopp.files/Page4835.htm
http://www.slavdpu.dn.ua/rescentr/resurs%20dopp.files/Page4835.htm
http://www.slavdpu.dn.ua/rescentr/resurs%20dopp.files/Page4835.htm
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становлення їх особистості – одне з найголовніших та актуальних завдань 

сьогодення. 

Музей декоративно-прикладного та народного мистецтва з його 

художніми предметами народної творчості, вказують А. Морозова та 

О. Мельникова, – найбільш близький і зрозумілий дошкільникам. Так само, як і 

народному майстру, дітям у природі та мистецтві близькі образи тепла, світла, 

добра, мова образної декоративності, умовної узагальненості. Часто вони 

швидше дорослих здогадуються, що означає той чи той символ (сонце, земля, 

вода і т.ін.). Художній предмет став способом творчої передачі знань багатьох 

поколінь про їх світосприйняття. Дитина через особисті відчуття та відчування 

предмета осягає ці знання [2]. 

Набуваючи особистого досвіду спілкування із предметом народного 

декоративного мистецтва, наприклад, із прядкою, свищиками і т.ін., діти 

емоційно легко входять до ладу народного життя, запам’ятовують відомості про 

його властивості, призначення, історичні і культурні зв’язки. Користь і краса, 

яскраво й образно виражені у виробах народних умільців, стають близькі і 

зрозумілі дитячому сприйняттю. Живучи у середовищі, наповненому творами 

народного мистецтва, граючись, вирішуючи різні ситуації, діти засвоюють 

закони суспільного життя, систему людських цінностей, устрій світу. По-

новому зрозумілим і цікавим стає для них зміст народних казок, легенд, де 

предмет часто відіграє ключову роль (килим-літак, скатертина-самобранка, 

шапка-невидимка та ін.). Така можливість максимально наближує умовну 

ситуацію до реальної, від заняття до заняття сприяє розвитку фантазії та уяви 

дитини, підводячи її до сприйняття художніх властивостей предмета; вчить 

порівнювати різні вироби, виділяти їх відмінні ознаки, красу, декоративність і 

легко переходити до психологічних характеристик персонажів у казках, піснях 

або у народних іграшках [1]. 

Тут присутнє шанобливе ставлення до праці, захоплення майстерністю 

людських рук, перемога краси і добра. Все це стає невичерпним джерелом 

морального і пізнавального розвитку дитини. У продуктивній діяльності 

дошкільники закріплюють засвоєний матеріал (придумай і розфарбуй малюнок 

прядки, розпиши силует глиняного посуду або народної іграшки і т.п.). Бесіди 

обов’язково пожвавлюються пластичними рухами, грою «Оживи картини або 

експонати». Така організація діяльності вимагає певної форми – дитячо-

дорослих спільних проектів, у яких дорослий виступає водночас у ролі 

організатора і консультанта. Крім того, педагогу потрібно щоразу незвично 

зустріти дітей, розповісти цікаві речі, приготувати ігри, атрибути, знайти образ. 

Музейне заняття як спектакль, може бути захоплюючим, талановитим і 

пересічним. На занятті у музеї теж потрібна режисура, як у театрі; тут теж 

важливо розставити акценти, показати найголовніше, найцікавіше [3]. 

За умови правильної постановки роботи в дошкільному навчальному 

закладі, музей стає своєрідним освітнім простором, де не потрібно спеціально 

залучати ні дітей, ні батьків, ні педагогів до співпраці тому, що усіх об’єднує та 

однаково захоплює саме музейне середовище. А музейна педагогіка в 
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освітньому просторі дошкільного закладу стає невичерпним джерелом творчого 

пошуку та особистісного розвитку для всіх учасників навчально-виховного 

процесу. 

 

Проект навчально-виховної роботи з дітьми старшої групи 

«Проклади дорогу у широкий світ, щоб на землі добра лишити слід» 

 

Мета проекту: 

поглиблення знань дітей у процесі ознайомлення з історією, світоглядом, 

культурою та традиціями рідного народу на засобах народного декоративно-

ужиткового мистецтва; навчання дітей за допомогою нетрадиційних технологій, 

які сприяють розширенню кругозору та роблять світ музейних експонатів 

зрозумілим, значущим, емоційно забарвленим; залучення дітей та їхніх батьків 

до естетики народного побуту; формування дбайливого ставлення до спадщини 

свого краю, до його природних ресурсів; розвиток креативного мислення, уяви, 

творчого ставлення до навколишнього світу; виховання духовних та культурних 

якостей кожної особистості. 

Очікувані результати: 

– виховання особистісної культури та духовно-моральних якостей дітей; 

– поглиблення знань дітей про декоративне народне мистецтво України та 

рідного краю засобами музейної педагогіки; 

– формування навичок самостійної, цілеспрямованої, творчої діяльності 

вихованців з урахуванням їх особистої зацікавленості; 

– розвиток навичок колективної творчої праці; 

– залучення різних музейних осередків (дошкільного навчального 

закладу, міста, регіону) з освітньою та виховною метою; 

– залучення батьків групи для сумісної роботи з додатковими джерелами 

інформації та творчих пошуків;  

– збагачення музейного середовища дошкільного закладу новими 

експонатами. 

Тип проекту: творчий, пригодницько-ігровий, надпредметний, груповий, 

середньої тривалості. 

База реалізації: комунальний дошкільний навчальний заклад № 22 

«Усмішка» міста Орджонікідзе Дніпропетровської області, міський історико-

краєзнавчий музей, музейний комплекс «Хортиця» міста Запоріжжя. 

Автор проекту: Янчук Ірина Віталіївна, вихователь КДНЗ № 22 

м. Орджонікідзе Дніпропетровської обл., стаж пед. роботи – 20 років, 

кваліфікаційна категорія – вища. 

Можливості впровадження: у дошкільних навчальних закладах, 

початковій школі (у музейних середовищах свого регіону). 

«Словничок»: доброта – це процес духовної творчості, результатом якого 

стають добрі справи. 

«Ключова ідея» (ідея, яку важливо допомогти засвоїти дітям): доброта 

допомагає помічати найкраще і не помічати найгірше, дає сили для 
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перетворення світу на краще, дарує можливість стати краще самому і 

допомагати оточуючим людям, дає впевненість у собі, у завтрашньому дні, 

надає енергію для здійснення добрих справ, забезпечує відкритість відносно 

людей, подій і життя в цілому. 

Доброта для душі те ж, що здоров’я для тіла: 

вона непомітна, коли володієш нею, 

і вона дає успіх у всякій справі. 

Лев Толстой 

 

Мотиваційний етап 

Проектне заняття 
Тема: «Запрошення до подорожі у Чарівне Місто Майстрів». 

Мета: виявити рівень знань дітей на початку вивчення теми; викликати у 

дітей бажання дізнатися більше про народне декоративне мистецтво, про 

культурну спадщину свого народу; спонукати дітей до творчого пошуку, до 

спільної праці у складанні проекту та реалізації спільного задуму; виховувати 

вміння домовлятися й вислуховувати думку одне одного у процесі створення 

проекту,  виховувати у дітей уміння цінувати людську працю,  уміння помічати 

красу, неповторність і різноманітність народного мистецтва, розвивати 

пізнавальний інтерес, дитячу ініціативу. 

Методи та прийоми  роботи: 

– сюрпризний момент; 

– дидактична вправа «Чарівна скриня»; 

– обмін думками «Хто такі народні майстри?»; 

– розглядання альбому з народно-декоративного мистецтва; 

– художнє слово (вірші та загадки про народно-декоративне мистецтво: 

писанки, рушники, вишиванки, гончарні вироби, дерев’яні вироби, 

Петриківський розпис); 

– ігрова діяльність; 

– проблемна ситуація «Як потрапити у Місто Майстрів?»; 

– виготовлення «Чарівної квітки подорожі» з цілями та етапами 

«подорожі»; 

– вивчення прислів’їв; 

– індивідуальна робота; 

– робота з батьками. 

Сюрпризний момент 
Поява листоноші, який приніс привітання від дівчинки з Чарівного Міста 

Майстрів із запрошенням у подорож та подарунок від неї – «Чарівну скриню». 

Дидактична вправа «Чарівна скриня» 

Мета: розвиток сенсорних навичок, уяви, логічного мислення та зв’язного 

мовлення. 

У скрині знаходяться нитки, клаптик тканини, маленький прутик (лоза), 

шматочок глини, дерев’яний брусочок. Завдання для дітей – відгадати за 
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дотиком, що знаходиться у скрині, обґрунтувати, за якими ознаками вони це 

дізналися та чому у скрині саме ці речі. 

Обмін думками «Хто такі народні майстри?» 
Хто такі народні майстри? 

Чому їх називають майстрами? Що вони вміють робити? 

Із чого можна зробити красиві речі? 

Чи можна зробити щось із глини? Що? 

А що можна зробити із дерева? 

Із заліза? Із тканини? Із лози? 

Де можна побачити такі речі? 

Чи є такі речі у вас вдома? 

А може хтось із ваших родичів або знайомих виготовляти красиві речі 

власноруч? 

Чи можна назвати їх народними майстрами? 

Розглядання альбому з народно-декоративного мистецтва 
Мета: закріплювати знання дітей про різні види народного декоративного 

мистецтва, розвивати вміння самостійно бачити елементи декоративного 

мистецтва, формувати  естетичне сприйняття предметів народного ужиткового 

мистецтва, прищеплювати любов та повагу до праці, до народних промислів. 

Художнє слово 

Прослуховування та обговорення віршів: М. Сингаївської «Вишиванка», 

В. Багірової «Мамин рушник», С. Носаня «Гончарний круг», А. Качан «Кузня», 

К. Перелісної «Писанка», І. Савицької «Найкраща писанка». 

Рухлива гра «Де були ми не скажемо, а що робили – покажемо» 
Мета: продовжувати вчити дітей виділяти характерні риси праці народних 

майстрів, вчити зображувати ці дійства за допомогою пантоміми, вчити дітей 

розпізнавати зображене у пантомімі дійство, розвивати уяву, творче мислення, 

вміння працювати командою, виховувати повагу та інтерес до традиційного 

народного мистецтва. 

Проблемна ситуація «Як потрапити у місто майстрів?» 
Ми вже пригадали хто такі народні майстри та які красиві речі вони 

вміють виготовляти. Чи знаєте ви якісь міста в Україні, що  знамениті своїми 

промислами? А ще в нас є запрошення до подорожі до Чарівного Міста 

Майстрів. Але ж не зрозуміло, як нам туди потрапити. Як ви вважаєте, як 

знайти туди дорогу? Що потрібно зробити, щоб потрапити у це незвичне місто? 

Що нам для цього може стати у нагоді? Де ще можна пошукати підказки, які 

вкажуть нам шлях?  

Художня творчість: виготовлення «Чарівної квітки подорожи» 
Мета: обговорити та сформулювати основні етапи і цілі проекту з дітьми, 

виготовити «Чарівну квітку подорожи», де все це буде позначено, розвивати 

ініціативу та творчі здібності, створювати умови для вдалої реалізації 

пізнавальної і соціальної активності дітей. 

Вивчення прислів’їв 

Добре діло роби сміло. 
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Добра справа сама себе хвалить. 

Не даром говориться, що діло майстра боїться. 

На дерево дивись як родить, а на людину як робить.  

Добрий початок – половина діла. 

Індивідуальна робота 
Виховувати бажання працювати разом, сприяти розвитку дитячої 

ініціативи, виявляти вміння дітей творчо підходити до розв’язання проблем, що 

виникають під час роботи, розвивати дрібну моторику рук, вміння дітей 

працювати у співпраці з іншими та виготовляти квітку, закінчити діагностику 

знань та уявлень дітей за цією темою. 

Робота з батьками 
Консультація за темою: «Як розвивати у дітей здатність до естетичного 

сприймання різних видів народного декоративного мистецтва. 

 

Інформаційний етап 

Цикл занять із музейної педагогіки щодо ознайомлення старших 

дошкільників із народно-декоративним мистецтвом рідного краю 

 

Рекомендації до застосування: заняття з музейної педагогіки та 

ознайомлення дітей з народним декоративним мистецтвом краще проводити раз 

на тиждень. Таку частоту занять рекомендують автори програми «Радість 

творчості» Р.М. Борщ та Д.В. Самойлик. Вони зазначають, що саме такий ритм 

навчання є природним для сприйняття дошкільника, тому що діти сприймають 

інформацію швидко, а обробляють її повільно. За тиждень дитина має змогу 

систематизувати у своїй свідомості отриманні знання, вміння і знайти їм 

практичне застосування. Заняття за своєю структурою краще планувати як 

комплексні, умовно поділяючи їх на блоки. Один блок – отримання нової 

інформації, другий – виконання практичного творчого завдання. Доцільно 

пропонувати дітям різні види діяльності зі зміною рухового режиму, 

використовувати інтерактивні методи навчання. Основними методами та 

формами роботи з музейної педагогіки під час проведення тематичних циклів 

занять будуть: оформлення експозицій, проведення екскурсій, зустрічей із 

цікавими людьми, майстер-класів, музейні ігри та дидактичні вправи («Чарівна 

скриня», «Жива скульптура», «Ярмарок», «Дізнайся таємницю предмета» та 

інші), театралізація, творчість дітей та їхнє батьків, проведення виставок, 

бесіди, консультації і т.п. 

 

ЗАНЯТТЯ 1 
Тема: «Рано-вранці на світанку вишиваю вишиванку».  

Мета: продовжити знайомство дітей з основними видами народного 

декоративного мистецтва свого регіону на прикладі української вишивки, 

познайомити дітей з народною майстринею нашого міста, та її роботами. 

Матеріали: вишиті вироби народної майстрині, якими прикрашено 

приміщення групи, рушник, коровай, скриня з нитками, тканиною, п’яльцями; 
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фарби, кольорові олівці, фломастери, ножиці, клей, смужки кольорового паперу 

та паперові заготовки українських сорочок. 

Методи та прийоми роботи: 
– сюрпризний момент; 

– піраміда запитань; 

– театралізоване дійство; 

– колективне промовляння вірша;  

– майстер-клас із народною майстринею; 

– «Хвилинка-веселинка»; 

– художня творчість «Прикрасимо вишиванки чарівними візерунками»; 

– індивідуальна робота; 

– робота з батьками; 

– чаювання з короваєм.  

Сюрпризний момент 

− Діти, на минулому занятті ми з вами пригадали, що таке народні 

промисли, які вони бувають та хто робить такі чудові речі. Зробили «Чарівну 

квітку подорожі», на першій пелюстці ми написали, що нам потрібно відшукати 

справжніх народних майстрів у нашому місті і спробувати дізнатися у них 

дорогу до Чарівного Міста Майстрів.  А саме зараз до нас у групу завітає цікава 

гостя. Але хто вона та чим займається – це поки що загадка, а підказка – у 

нашій «Чарівній скрині». Давайте подивимося, які речі знаходяться у середині 

скриньки? Що спільного між цими речами? Відгадайте, майстер якого ремесла 

залишив у скриньці свої матеріали?  

Піраміда запитань 
− Так, Чарівна скринька і ці чудові речи навколо нас говорять, що сьогодні 

у нас незвичне заняття, воно святкове і до нас завітає цікава гостя, яка вміє 

вишивати і створювати ось такі красиві речі.  

Діти, ви любите зустрічати гостей?  

А як потрібно зустрічати гостей? 

Як зустрічають гостей у вас вдома? 

Давайте пригадаємо, як із давніх часів було прийнято зустрічати гостей в 

Україні? 

Театралізоване дійство 

Входить народна майстриня, вітається. Двоє дітей, хлопчик та дівчинка, 

одягнені в українські костюми заносять коровай на рушнику під пісню на слова 

Д. Чередниченка, музику Л. Левітової «Рушник». 

Хлопчик: 

Гостю щиро ми вітаємо, 

Хлібом-сіллю зустрічаємо, 

Коровай підносимо, 

Шанобливо просимо. 

Дівчинка: 

Коровай прийміть від нас –  

Символ шани у всяк час! 
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Свято розділіть Ви з нами –   

Зустріч майстрів із «золотими» руками! 

Художнє слово 
Колективне промовляння вірша: 

Гостей дорогих ми вітаємо щиро, 

Стрічаємо хлібом, любов’ю і миром. 

Для людей відкрита хата наша біла, 

Тільки б жодна кривда в неї не забігла! 

Хліб ясниться в хаті, сяють очі щирі, 

Щоб жилось по правді, щоб жилось у мирі. 

Хай біда і горе обминуть наш дім, 

Щастя і здоров’я зичимо усім! 

Майстер-клас із народною майстринею 
Слухання легенди про появу вишиванок, розповідь майстрині про своє 

захоплення та показ її авторських речей, майстер-клас «Як народжується 

вишивка».  

Хвилинка-веселинка 
Танок із рушниками під веселу народну мелодію. 

Художня творчість «Прикрасимо вишиванки чарівними візерунками» 
Усі діти отримують однакові паперові заготовки та набори для художньої 

праці. Далі дошкільникам пропонується прикрасити свою сорочку так, щоб 

вони стали гарними, але не схожими на інші, тобто «авторськими». 

Використовувати у своєї праці можна будь-які способи та матеріали. 

Індивідуальна робота 
Закріпити назви та види орнаментів, пов’язаних із вишивкою, нагадати 

основні принципи використання кольорів, побудови композиції та прийоми 

декоративного малювання, стимулювати самостійну, творчу діяльність дітей. 

Робота з батьками 
Таємниці вишиванки. Батьки разом із дітьми отримують завдання й 

однакові набори для творчої праці. 

Чаювання з короваєм 

Наприкінці заняття робимо виставку творчих робот дітей і батьків. Усі 

присутні під веселі українські мелодії запрошуються до столу з чаєм та 

короваєм.  

 

ЗАНЯТТЯ 2 
Тема: «А глина під руками гончара чарівним посудом навіки розцвіла». 

Мета: продовжувати знайомити дітей із розмаїттям народних промислів в 

Україні та у своєму регіоні, звернути увагу на обладнання, з яким працюють 

гончари (гончарне коло, стеки, піч та інші); роздивитися характерні елементи 

Косівських та Опішнянських орнаментів на посуді; закріплювати відомі 

прийоми ліплення, розвивати художній смак, навички самостійної творчої 

праці; виховувати любов до історії та культурних традицій свого народу, повагу 

до праці інших.   
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Матеріали: керамічний посуд, відеоролики про роботу гончара та міста 

гончарного промислу в Україні (Косів, Опішня), пластилін, дощечки, стеки, 

шматочок глини, маленькі керамічні вироби, картки з різними зображеннями 

керамічних виробів. 

Методи та прийоми роботи: 
– сюрпризний момент – дидактична вправа «Чарівна скринька»;  

– художнє слово; 

– перегляд відеороликів; 

– екскурсія до народознавчого куточка групи та розглядання керамічного 

посуду; 

– дидактична вправа «Ярмарок»; 

– рухлива імітаційна вправа «Ліпимо посуд»; 

– ліплення посуду;  

– індивідуальна робота; 

– робота з батьками. 

Сюрпризний момент 

− Діти, «Чарівна скринька» знов підготувала для нас загадку. Вона 

пропонує нам відгадати за дотиком, які речі усередині скриньки та відгадати, з 

яким народним промислом вони пов’язані. 

Художнє слово 

Слухання казки-легенди про появу гончарного ремесла «Добрий вогонь, 

терпляча Земля та мудрі люди». Слухання та обговорення вірша Т. Коломієць 

«Гончарний круг». 

Перегляд відеороликів 
Перегляд та обговорення з дітьми відеороликів «Гончар. Гончарний круг», 

«Гончарне мистецтво Опішні», «Керамічні вироби з Косіва». 

Екскурсія до народознавчого куточка групи 

Дітям пропонується знайти та розглянути керамічні вироби у куточку 

групи, роздивитися їх форму, колір, орнамент. Вихователь стисло розповідає 

про ці вироби, назви та призначення посуду (миска, кухоль, барильце, баранець 

і т.ін.). 

Дидактична вправа «Ярмарок» 
Мета: закріплювати знання про народні керамічні вироби та гончарний 

промисел; розвивати зв’язне мовлення, вчити обґрунтовувати свій вибір, 

виділяти та описувати елементи декору, їхній колорит та композицію візерунка 

на виробах; розвивати уяву, творче мислення, вміння застосовувати знання на 

практиці, виховувати естетичне сприйняття та художньо-естетичний смак, 

виховувати любов до Батьківщини та повагу до рідного народу. 

Уявіть, що ми з вами потрапили на чудовий ярмарок де багато гончарних 

виробів. Роздивиться на своїх столах картки з їх зображенням та виберіть собі 

одну з найбільш цікавою, на вашу думку, річчю. Спробуйте її придбати. Для 

цього потрібно правильно її назвати і дуже детально її описати.  

Рухлива імітаційна вправа «Ліпимо посуд» 

Діти повторюють за вихователем вірш та роблять відповідні рухи: 
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Я охайно, плавно, легко 

Пластилін візьму і стеку, 

Розкачаю рухом звичним 

Заготовку циліндричну. 

Стисну пальцями легенько – 

Вийде блюдечко маленьке. 

З пластиліну або з глини 

Роблю конус без вершини, 

Зроблю гарний візерунок – 

І готовий подарунок! 

Ліплення посуду з пластиліну 
Ліплення посуду із пластиліну з використанням усіх відомих прийомів. 

Індивідуальна робота 
Закріплення знань, вмінь та навичок у роботі із пластиліном, 

закріплювати знання про колір та форму керамічного посуду, вчити робити 

візерунки, прикрашаючи свої вироби, розвивати увагу, уяву, художній смак. 

Робота з батьками 
Консультація «Дизайн у декоративно-ужитковому мистецтві та радість 

творчості» та творче завдання додому – підготуватися до «Ярмарку творчих 

робіт» із народного декоративного мистецтва. 

 

ЗАНЯТТЯ 3 
Тема: «Стіни у квітах, пічка квітне. Де цвітіння це привітне? Знають це 

старі й малі – в Петриківці, у селі». 

Мета: збагачення уявлень дітей про Петриківський розпис, його 

характерні риси, роль у житті людей; ознайомлення з історією виникнення, 

специфічними матеріалами для його вироблення («котячий пензлик» та 

природні фарби), розвивати пізнавальний інтерес до предметів та явищ 

навколишнього світу, виховання поваги до праці народних майстрів та 

ціннісного ставлення до їхніх виробів, заохочення до створення власних  

творчих робіт. 

Матеріали: дидактична гра «Маленькі дизайнери», папір, фарби, 

пензлики, серветки, стаканчики з водою. 

Методи та прийоми роботи: 
– екскурсія до квітника на території дошкільного закладу; 

– художнє слово; 

– піраміда запитань;  

– знайомство з народною майстринею з Петриківського розпису, слухання 

легенд про квіти; 

– дидактична гра «Маленькі дизайнери»; 

– народна хороводна гра «Чий віночок кращій»; 

– майстер-клас від народної майстрині; 

– індивідуальна робота; 

– робота з батьками. 
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Екскурсія до квітника 
Мета: закріплювати уявлення дітей про рослинний світ, про назви та 

будову квітів, розвивати пам’ять, зв’язне мовлення, мислення, допитливість, 

викликати радість і задоволення від спостережень за красою природи, бажання 

її берегти, виховувати повагу до праці дорослих, любов до рідного краю. 

Художнє слово 

Читання та обговорення твору В. Сухомлинського «Пурпурова квітка» та 

вірша Т. Коломієць «Гарна хатка у курчатка». 

Піраміда запитань 
Як ви вважаєте, що таке краса? 

Що можна назвати красивим, прекрасним? 

А потворним? Чому? 

А чим люди зазвичай прикрашали речі навколо себе: будинки, одяг, посуд 

та інші? 

Навіщо вони це роблять? 

Вам подобаються прикрашені речі? Ви любите їх розглядати? 

Які орнаменти і візерунки ви вже знаєте? 

А хто робить такі речі? 

Знайомство з народною майстринею 
Знайомство з народною майстринею нашого міста з Петриківського 

розпису. Розглядання її робіт, слухання легенд про квіти. 

Дидактична гра «Маленькі дизайнери» 
Мета: узагальнити знання дітей про предмети народного декоративно-

ужиткового мистецтва, про квіти, розвивати зв’язне мовлення, вправляти у 

складанні описових розповідей, розвивати зорову увагу, пам’ять, уяву, 

виховувати любов до рідної природи та народних традицій. 

Матеріал: великі картки із зображенням силуетів хатинки, рушника, 

посуду, сорочки та маленькі картки із зображенням різних квітів. 

Народна хороводна гра «Чий віночок кращій» 

Мета: розвиток уваги, координації рухів, спритності, вміння діяти 

узгоджено. 

Хід гри: 
Діти поділені на дві рівні групи. Кожна з них утворює коло. На слова або 

пісню вихователя:  

– Візьмемося за руки,  

Підемо на луки,  

Сплетемо віночок,   

Станемо в таночок.  

Діти беруться за руки і йдуть під музику по колу. На останні слова 

зупиняються, піднімають руки. Вихователь у цей час продовжує:  

– Чий найкращий вінок,  

Той і піде у танок.  

Після цих слів діти швидко опускають руки на плечі своїм сусідам – 

«сплітають віночок». Ведуча зазначає, в якому колі діти швидше та красивіше 
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«сплели свій віночок» (поклали руки на плечі і додержуються форми кола). Ці 

діти танцюють під народну мелодію, а решта плеще їм у долоні. Гра 

повторюється.  

Майстер-клас із народною майстринею за мотивами Петриківського 

розпису 
Знайомство з основними матеріалами та інструментами, розглядання 

головних елементів Петриківського розпису, розпис Петриківського орнаменту 

за допомогою ватних паличок та пальців. 

Індивідуальна робота 
Закріплювати з дітьми назви та види головних елементів петриківського 

орнаменту, нагадати основні правила використання кольорів, побудови 

композиції та прийоми декоративного малювання, стимулювати самостійну, 

творчу діяльність дітей. 

Робота з батьками 

Практикум: опановуємо майстерність з Петриківського розпису разом із 

дітьми та народною майстринею. Домашнє завдання: поробки, прикрашені 

Петриківським розписом. 

 

ЗАНЯТТЯ 4 
Тема: «Дивовижні витинанки». 

Мета: познайомити дітей ще з одним видом декоративно-ужиткового 

мистецтва – витинанкою, сформувати уявлення про різноманітність форм та 

візерунків витинанок, розвивати емоційно-естетичне сприйняття та художньо-

естетичний смак, викликати зацікавленість до творчої діяльності, любов до 

традиції рідного народу. 

Матеріали: ширма з різними видами витинанок, папір білий та 

кольоровий, ножиці, склянки з водою, мультимедійна презентація про папір та 

витинанки, про народних майстрів. 

Методи та прийоми роботи: 

– розгляд ширми з різними витинанками; 

–  «їжачок» запитань; 

– досліди з папером; 

– розповідь вихователя про історію виникнення витинанки; 

– художнє слово; 

– фізкультхвилинка «Маленькі майстри»; 

– творча вправа «Умілі рученята»; 

– індивідуальна робота; 

– робота з батьками. 

Розгляд ширми з різними витинанками 

Зацікавлення дітей. Педагог показує дітям завчасно підготовлену ширму з 

різними видами витинанок (близько 10-15: симетричні та ні; однотонні та 

різнокольорові; прості, наприклад, усім відомі «сніжинки» та більш складні, 

сюжетні витинанки; різні за формою – прямокутні, квадратні, овальні, 
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видовжені, горизонтальні та ін.). Діти уважно роздивляються роботи, можуть 

попробувати на дотик папір, з якого вони зроблені. 

«Їжачок» запитань 
Вихователь знімає з ширми вирізаного їжачка, на голочках якого 

знаходяться папірці із запитаннями. Запитання до дітей: 

Як ви гадаєте, що це за дивні «малюнки» на нашій ширмі? Як їх 

називають? 

Із чого їх виготовили? 

Як їх виготовили? Які інструменти для цього потрібні? 

Для чого майстер їх вирізав? 

Що на них зображено? 

Чим вони відрізняються? 

Який папір підійде для виготовлення таких прикрас? 

Досліди з папером 

Мета: познайомити детальніше дітей із властивостями паперу, вчити 

самостійно вибирати потрібний папір для своїх робіт, вчити бережному 

ставленню до виробів народного мистецтва. 

Матеріали: різні види паперу (серветки, звичайний білий та кольоровий 

папір, картон), ножиці, стаканчики з водою. 

Дослід № 1: «Який він, папір? Роздивляємося та торкаємося». (Легкий, 

непрозорий або напівпрозорий, м’який або щільний, білий або кольоровий і 

т.ін.). 

Дослід № 2: «Папір міцний чи ні?» (Тонкий папір рветься легко, у всіх 

напрямах, товстий – із прикладанням зусиль). 

Дослід № 3: «Чи важко різати папір?» (Будь-який папір легко розрізати 

ножицями, більш щільний картон потребує більше зусиль). 

Дослід № 4: «Чи легко зім’яти чи скласти папір?» (Будь-який папір можна 

зім’яти або скласти і він буде тримати форму. Після того, як ми його 

розправимо, на ньому залишаться сліди і, чим щільніше папір, тим помітніші 

сліди зім’ятості на ньому. Чим тонше папір – тим легше йому придати форму). 

Дослід № 5: «Чи боїться папір води?» (Будь-який папір промокає та 

псується і чим тонше він – тим сильніше. Подумайте, чого ще боїться папір? 

Наприклад, вогню, бруду і т.ін.). 

Висновки: папір – це непрозорий, легкий та пластичний матеріал; різні 

види паперу підходять для різних робіт із ним (наприклад, малювати, різати, 

клеїти, складати різні форми); для певної роботи вибирають певний вид паперу, 

залежно від необхідних його властивостей; папір легко псується, доробки або 

вироби з паперу треба берегти від води, бруду, вогню.  

Слухання розповіді вихователя 

Педагог розповідає дітям про перші витинанки, виникнення і 

розповсюдження паперу, про різні види витинанок та їх застосування, про 

символи, які на них зображують, про українських майстрів. Розповідь 

супроводжується показом слайдів із презентації. 
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Художнє слово 
Слухання та обговорення вірша Наталії Мазур «На крилах мрії», 

присвяченого витинанці народної майстрині Оксани Цимбалюк.  

Фізкультхвилинка «Маленькі майстри» 

Активізація рухової активності. Виконання 4-5 вправ із імітацією рухів 

майстрів різних народних промислів. 

Творча вправа «Умілі рученята» 
Виготовлення витинанки за темою «Дерево життя». 

Індивідуальна робота 
Закріплювати з дітьми знання про витинанки, про їх різновиди, нагадати 

основні правила роботи з папером та ножицями, а також основні правила 

розташування композиції, стимулювати самостійну творчу діяльність. 

Робота з батьками 
Домашнє завдання: виготовити «Родинне дерево», узявши за основу 

витинанку. 

 

ЗАНЯТТЯ 5 
Тема: «Впізнають дерево за плодами, а людину – за справами». 

Мета: продовжувати збагачувати уявлення дітей про народні декоративні 

промисли, познайомити їх із дерев’яними виробами та речами, що сплетені із 

лози, продовжити знайомство з народними майстрами нашого міста, розвивати 

уяву, творчі здібності, естетичне сприйняття та художньо-естетичний смак, 

виховувати любов та повагу до культурних традицій рідного народу. 

Матеріали: «Чарівна скриня» з дерев’яним свищиком,  маленьким 

аркушем паперу, дерев’яною ложкою та невеликою плетеною тарілочкою; 

мультимедійна презентація; паперові заготовки для плетіння.   

Методи та прийоми роботи: 

– дидактична вправа «Чарівна скриня»; 

– обмін думками; 

– художнє слово; 

– розповідь вихователя з показом мультимедійної презентації; 

– рухлива гра «Жива скульптура»; 

– знайомство з народним майстром нашого міста з лозоплетіння; 

– майстер-клас від майстра; 

– індивідуальна робота; 

– робота з батьками. 

Дидактична вправа 

Запропонувати дітям визначити на дотик, що знаходиться у скрині. 

Обмін думками 

Чому саме ці предмети сьогодні знаходяться у скрині?  

Що їх об’єднує?  

Із чого вони зроблені?  

Які інструменти для цього потрібні? 

Які ще вироби з дерева ви знаєте?  



№1/2016 Альманах психолого-педагогічного досвіду  

 

 108 

Чи є у вас вдома дерев’яні вироби? 

Художнє слово 

Загадки про дерева, їх властивості та користь, яку вони дають людям. 

Слухання розповіді вихователя 

Педагог розповідає дітям про народне декоративне мистецтво та різні 

вироби з дерева, види візерунків, різні техніки обробки деревини. Знайомить зі 

зразками ужиткового мистецтва та майстрами, супроводжує свою розповідь 

показом презентації. 

Рухлива гра «Жива скульптура» 
Багато чого можна зробити з дерева, у тому числі і різні скульптури. 

Дітям пропонується придумати свою скульптуру та зобразити її за допомогою 

пластики. Інші повинні відгадати, що це за скульптура, що вона зображує, 

вигадати назву. Гра розвиває уяву, фантазію, зорову пам’ять, творче мислення.  

Знайомство з народним майстром із лозоплетіння 

Знайомство з майстром та його роботами. Слухання розповіді майстра 

про своє захоплення. 

Майстер-клас від народного майстра 
Плетіння із паперових заготовок. 

Індивідуальна робота 
Закріплення знань, вмінь та навичок у роботі з паперовими заготовками, 

закріплювати знання про види та форми виробів із лози, вчити працювати 

самостійно, охайно, розвивати увагу, уяву та художній смак. 

Робота з батьками 

Анкетування батьків за темою «Народно-декоративне мистецтво  у житті 

Вашої родини». 

 

ЗАНЯТТЯ 6 

Тема: «Чарівний клубочок». 

Мета: продовжити знайомство дітей із народними промислами України 

на прикладі ткацтва та килимарства, збагачувати їх уявлення про виникнення 

цих ремесел, про інструменти та основні етапи виробництва тканини та 

килимів, про сировину, з якої їх виготовляють, розвивати пізнавальний інтерес 

до навколишніх предметів, допитливість, вміння робити висновки, виховувати 

ціннісне ставлення до людської праці та до їхніх виробів, заохочувати дітей до 

самостійної творчої праці. 

Методи та прийоми роботи: 
– дидактична вправа «Впізнай таємницю речей»; 

– досліди із тканиною; 

– слухання розповіді вихователя «Історія виникнення ткацтва та 

килимарства»; 

– народна рухлива гра «Клубок»; 

– дидактична вправа «Прикрасимо домівку»; 

– творча вправа «Килимок»; 

– індивідуальна робота; 
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– робота з батьками. 

Дидактична вправа «Впізнай таємницю речей» 

Дітям пропонується роздивитися домотканий рушник, український 

жіночий пояс, плахту, потім уявити, кому могли належати ці речі. Якою була ця 

людина? Що вона вміла робити?  

Досліди із тканиною 

Запропонувати дітям розглянути під лупою тканину. Із чого вона 

зроблена, як переплітаються між собою нитки. Запропонувати витягнути одну 

нитку із краю тканини та розглянути її. Звернути увагу на те, що нитка 

складається з маленьких часточок-ворсинок. 

Слухання розповіді «Історія виникнення ткацтва та килимарства» 
Під супровід слайдів мультимедійної презентації вихователь розповідає 

дітям про ткацьке ремесло, про те, які пристрої для цього використовували 

люди у давнину і як виготовляють тканину у сучасному житті, яку сировину 

традиційно використовували для цього в Україні, як із тканини шиють одяг, як 

виготовляють килими. 

Народна рухлива гра «Клубок» 
Діти стають ланцюжком та міцно тримаються за руки. Один кінець 

ланцюжка не рухається, а інший, там де «голочка» закручується, плутає нитку, 

проходячи під руками гравців, поки не вийде клубок. Ведучий повинен 

розплутати клубок, але так, щоб нитки не розірвалися.  

Дидактична вправа «Прикрасимо домівку» 
Дітям показують малюнок традиційної української хати зсередини та 

пропонують пригадати, які речі ткали, щоб прикрасити домівку, де вони 

розташовувалися. 

Творча вправа «Килимок» 
За допомогою різнокольорових смужок, клею та картонної основи дітям 

пропонується виготовити власноруч килимок, який міг би прикрасити підлогу 

домівки для ляльок, дотримуючись при цьому основного принципу 

переплітання ниток (як на ткацькому верстаті).  

Індивідуальна робота 

Закріплювати знання, вміння та навички, отримані на занятті, вчити дітей 

працювати самостійно, приділяти увагу чергуванню кольорів, розвивати увагу, 

емоційно-естетичне сприйняття та художній смак. 

Робота з батьками 

Підготовка до проведення виставки «Робимо дива своїми руками». 

 

Репродуктивний етап 
 

Дослідницько-пригодницька гра-«квест» у музейному середовищі 

«Добрі справи пройдуть крізь століття» 

У народі кажуть, що добрі справи два століття живуть. Справді, у житті 

по-різному можна жити – можна в біді, а можна в радості. Можна встати на 

світанку і, думаючи про диво, зробити його власними руками і подарувати 
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людям. Ми багато побачили добрих майстрів, познайомилися з їхніми 

виробами. Усі вони містять частинку їхньої доброти і говорять з нами про це. 

Усі візерунки на речах, виготовлених руками майстра, розповідають людям 

власну історію про красу, добро та сенс життя. Ось послухайте, будь ласка, 

вірші. 

Прослуховування та обговорення віршів Л. Гусельнікова «Добрі справи» 

та М.Даньшова «Я добра людина». 

Обмін думками «Де живуть добрі речі і пам’ять про добрих людей». 

Вирушаємо у подорож шукати Чарівну Країну Майстрів. 

І етап «квесту» – подорож до «Світлиці» дошкільного закладу 

Завдання дітям – відшукати предмети, які мають відношення до кожного 

народного промислу, з якими вони вже познайомилися на заняттях. За ними діти 

знаходять конверти з пазлами (усього 6 конвертів). Вони містять підказку на 

наступний етап подорожі. 

Обговорення результатів екскурсії, складання пазлу. На ньому 

фотографія міського історико-краєзнавчого музею, де буде проходити другий 

етап «квесту». 

ІІ етап «квесту» – подорож до міського історико-краєзнавчого музею 

Діти уважно слухають розповідь екскурсовода та намагаються 

відшукати речі, фрагменти яких вони побачили на фотографіях у групі 

дошкільного закладу напередодні екскурсії. Також треба якомога більше 

дізнатися про ці речі в екскурсовода. Коли усі речі будуть знайдені, діти 

дізнаються про них багато цікавого – діти від музейного працівника 

отримують конверт із вказівками на наступну подорож. 

ІІІ етап «квесту» − подорож до музейного комплексу «Хортиця» 

м. Запоріжжя 
Заключний етап гри. Діти знайомляться з культурними та історичними 

традиціями українців. Шукають народних майстрів, які демонструють свої 

вміння на Хортиці і від них отримують останній конверт. У конверті – 

заохочувальний приз. Це квиток-запрошення до Козацького кінного театру.  

 

Узагальнювальний етап 

Складання творчих розповідей про подорож у Чарівну Країну 

Майстрів 
Дітям, разом із батьками пропонується скласти свої пригодницькі 

розповіді про свої враження і цікаво їх оформити. У дошкільному закладі 

слухаємо доповіді дітей та обговорюємо разом із ними. 

Творчий етап 

Проведення виставки «Робимо дива своїми руками» 

На виставці – поробки дітей та батьків за темою народного декоративно-

ужиткового мистецтва. 
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Рефлексивно-оцінювальний етап 
Обговорити з дітьми результати нашого проекту за всіма етапами, які ми 

фіксували на «Чарівній квітці подорожі». 

Чи змогли ми потрапити у Чарівну Країну майстрів? 

З якими майстрами познайомилися? 

Що нового дізналися? Що було найбільш цікаве? Що найбільш 

запам’яталося? Чому? 

Чому ви навчилися? 

Чи важко робити добрі справи своїми руками? 

 

Список використаних джерел 
1. Музей и подрастающее поколение: сборник материалов Московского 

семинара / составление и научное редактирование Е. Г. Ванслова. – М. : 

Объединение музейных педагогов России ГОУ Прогимназия № 1768, 2010. – 

102 с.  

2. Музейная педагогика : Из опыта методической роботы / Под ред. 

А. Н. Морозовой, О. В. Мельниковой. – М. : ТЦ Сфера, 2006. – 416 с. – 

(Программа развития). 

3. Рыжова Н. А. Мини-музей в детском саду как форма работы с детьми и 

родителями : лекции 5-8 / Н. А. Рыжова. – М. : Пед.ун-т «Первое сентября», 

2010. – 76 с. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ 

НА СТОРІНКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 
 

Для розміщення на сторінках офіційного сайту Ресурсного центру 

приймаються науково-методичні матеріали передового досвіду психолого-

педагогічних працівників у вигляді перспективних планів, конспектів занять, 

сценаріїв, тренінгів, корекційних програм та ін. 

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії 

Word 1997-2010 рр. на адресу Ресурсного центру. Назви файлів (латиницею) 

мають відповідати прізвищу автора (Рetrenko.doc). 

Вимоги до набору матеріалів. Основний текст рукопису необхідно 

друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New 

Roman. Параметри сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та    

нижнє – 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний 

відступ за допомогою клавіши Tab і знаків пропуску). 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання 

лапок такого формату: «» («текст»). 

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не 

допускається). 

Бібліографічні посилання потрібно оформляти так:  на одне джерело – [1, 

с. 4], на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе посилання без зазначення 

сторінки, якщо йдеться про джерело загалом. 

Через один рядок після основного тексту – використана література. 

Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» 

№5, 2009 р. 

До матеріалів на окремому аркуші необхідно додати інформацію про 

автора (українською мовою): 

– фото;      – освіта; 

– прізвище, ім’я, по батькові;   – кваліфікаційна категорія; 

– посада;      – рік атестації; 

– місце роботи;     – коло наукових інтересів; 

– стаж педагогічної роботи;   – e-mail, мобільний телефон. 

Редакційна колегія Ресурсного центру залишає за собою право 

рецензувати, редагувати та проводити відбір матеріалів. 

Після проходження рецензування буде надіслано повідомлення 

електронною поштою з повним розрахунком вартості та всіх можливих 

способів оплати за наукову обробку, розміщення та видачу Сертифіката. 

Відповідальність за достовірність фактів, посилань, власних імен, а також 

правильність перекладу покладається на автора. 

Матеріали, опубліковані на сторінках Ресурсного центру, відображають 

погляди авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. 

Контакти: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 1, каб. 14. 

E-mail: resurs-dopp@mail.ru 

Телефон: (06262) 2-65-87 – кафедра практичної психології 

mailto:sdpu-dopp@mail.ru
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