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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО 

РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Дронова Ольга Олегівна 

кандидат педагогічних наук,  

доцент кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» 

 

Сучасні інноваційні процеси в дошкільній освіті розгортаються у векторі 

особистісно-орієнтованої парадигми гуманістичної педагогіки. Її основна теза 

проголошує увагу й повагу до індивідуальності кожної дитини, визнання її 

суб’єктом педагогічного процесу, здатним до діалогу й готовим до 

саморозвитку; носієм унікального творчого потенціалу, обдарованості. 

Дитинство дає всім унікальний шанс творити, фантазувати, реалізувати 

себе та самовиражатися. Одним із шляхів наближення дитини до художньо-

творчої діяльності є путь до розуміння краси, мистецтва, світу художніх образів. 

Місія педагога полягає в допомозі дитині зрозуміти й опанувати потрібну для 

цього мову – мову образотворення. Складовою цієї «мови» є художні матеріали 

та техніки мистецтва. 

Художньо-естетичний розвиток дитини дошкільного віку передбачає:  

– сенсорно-перцептивний розвиток, емоційно-чуттєве сприймання 

дійсності, поступове наближення до розуміння краси в усіх формах її існування 

(природа, людина, творчість людини, мистецтво);  

– педагогічне спрямування дитячої фантазії та уяви на образне художньо-

творче самовираження в музичній, театралізованій, зображувальній 

діяльностях, максимально наближених до мистецтва;  

– професійне сприяння набуванню дитиною досвіду художньої практики 

відповідної класичним та сучасним формам мистецтва; 

– формування особистої художньої картини світу; виховання ціннісного 

ставлення до мистецтва та потреби в опануванні культури художньо-

естетичного самовираження. 

Актуальними проблемами практичної реалізації змісту художньо-

естетичного розвитку є, насамперед:  

– цілепокладання (чітке визначення, що саме важливо підтримувати та 

розвивати в особистості дитини);  

– експериментальний пошук ефективних педагогічних умов розвитку 

художньо-естетичного самовираження дитини, становлення культури її 

самовираження;  

– розробка адекватного змісту художньої освіти для дошкільного віку; 

– реалізація технологічного підходу в художньо-естетичному розвитку 

дитини, який відкриває можливості для комплексного впливу на всі сфери її 
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особистості, чим сприяє становленню художньо-естетичної картини світу та 

усвідомленню її цінності в особистісному становленні та соціалізації;  

– вибір та обґрунтування ефективності педагогічних засобів, за 

допомогою яких реалізуються зміст та завдання художньо-естетичного розвитку 

дитини (краса природи, різні види мистецтва, персоналія творчої особистості);  

– пошук ефективних форм організації процесу художньо-естетичного 

розвитку дітей дошкільного віку (емоційно-споглядальні, імпровізаційно-ігрові, 

пошуково-дослідницькі); 

– вивчення особливостей застосування класичних методів у сучасних 

соціокультурних умовах, використання педагогічного спадку, ідей зарубіжного 

педагогічного досвіду, інноваційної практики (наприклад, ідей художньо-

естетичного розвитку дитини у Вальдорфській педагогіці, М. Монтессорі, 

С. Русової, К. Орфа, Ш. Судзукі, Н. Ветлугіної; європейської технології 

«емпауермент» (педагогіка для сталого розвитку), медіа-технологій, технологій 

арт-терапії та естетотерапії, STREAM-освіти та ін.);  

– збагачення рівня художньо-естетичної освіти вихователя для реалізації 

ним ефективних форм «діалогу культур» (педагога й дитини, закладу 

дошкільної освіти й сім’ї та ін.). 

Сьогодні в практиці художньо-естетичного розвитку дошкільників разом 

із поняттям «методика» усе частіше застосовується поняття «педагогічна 

технологія». Різночитання, недостатнє осмислення й недооцінка педагогом 

змістовної сутності понять «педагогічна технологія», «методика», «педагогічна 

техніка» перешкоджають його професійному зростанню як сучасного технолога 

педагогічного процесу. 

За допомогою певної методики педагог може вирішити переважно 

дидактичні цілі й завдання (методика розглядання твору живопису, методика 

проведення спостереження, методика проведення обстеження предмета перед 

зображенням та ін.). Педагогічна технологія передбачає доторкання до 

особистості, проникнення у внутрішній світ дитини, вплив, досягання діалогу з 

нею, очікуваний результат. Різні методики можуть бути включені педагогом до 

технології художньо-естетичного розвитку дитини як додаткові засоби 

досягання очікуваного результату. Застосування системної технології, яка 

ґрунтується на певній філософській основі, обумовлює творчу активність 

дитини в художньо-естетичній життєдіяльності, орієнтованій на 

самовираження.  

Аналіз практики засвідчує, що завдання художньо-естетичного розвитку в 

дошкільних освітніх закладах реалізуються переважно засобами 

зображувальної діяльності. Застарілий методичний підхід веде до того, що діти 

сприймають її як форму навчання. Вони звикли до вказівок, показу педагогом 

способів дій та послідовності, обмеженої кількості та якості зображальних 

матеріалів, репродуктивної діяльності (наслідування дій вихователя). Їм 

практично невідомі творчий пошук, свідомий самостійний вибір матеріалу, 

форми та способу зображення, натхненна атмосфера творчого самовираження. 
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Педагоги рано починають «ставити техніку» художньої діяльності 

(зображальну, танцювально-рухову, музично-виконавчу тощо). Вони цілком 

правомірно вважають «техніку» необхідною умовою для засвоєння дитиною 

«азбуки мистецтва». Але, форсовано «оснащаючи» дитину засобами художньої 

діяльності, педагог часто випускає з уваги суттєво важливий елемент її 

естетичного розвитку – пробудження й становлення естетичного світобачення. 

Це особливий погляд на світ, який відкривається людині в її індивідуальних, а 

не типових вимірах; це осягання дивного в буденному, індивідуального – у 

загальному. 

Наголосимо, що здатність до естетичного погляду на дійсність виникає в 

дитини задовго до того, як вона реально оволодіє засобами художньої 

діяльності. Саме цей момент недооцінюється в традиційній практиці художньо-

естетичного розвитку.  

За власними спостереженнями, в організації зображувальної діяльності 

відсутній усвідомлений «ступінь свободи», потрібний кожній дитині для 

адекватного художньо-естетичного самовираження. Надання ж дитині «повної 

свободи» також не дає позитивного результату, бо вона не виявляється готовою 

до самовираження на рівні художньо-естетичної культури. Погодьтеся, що 

спонтанне самовираження дитини не завжди є відповідним поняттям краси та 

гармонії. 

Потребою сьогодення є розробка нової концепції зображувальної 

діяльності, педагогічних технологій, адекватних феномену дошкільного 

дитинства. Її сутність визначається домінуванням правої півкулі головного 

мозку, сенсорно-перцептивною активністю, полімодальністю у сприйманні 

світу та поліхудожністю. Яким шляхом іти? 

Художньо-естетичний розвиток дитини потребує її активного діалогу з 

красою та мистецтвом. В організованому педагогічному процесі «краса», 

«людина-художник», «мистецтво», «художня творчість» та «самовираження» є 

діалектично поєднаними «модулями». Кожен із них визначається та 

реалізується педагогом як сфери «здивування», «споглядання», «милування», 

«роздумів та міркувань», «вибору», «художньо-творчої активності», «ініціативи 

та самовираження», «культури самопрезентації» для дитини. 

У педагогічному супроводі сприяння художньо-естетичному розвитку 

особистості в дошкільному дитинстві важливо знайти шляхи виховання в 

дитини потреби в культуровідповідних способах та формах самовираження. 

Реалізація змісту художньо-естетичного розвитку дитини передбачає 

сприяння становленню в дитини загальної здатності до втілення естетичного 

(відчутого та пережитого) образу реального світу в матеріалі, об’ємі, просторі 

мовою різних мистецтв (слово, звук, пластика, рух, ритм та ін.). Цьому сприяє 

об’єднання традиційних видів діяльності дітей (зображальної, театралізованої, 

музично-ритмічної) у діяльність образостворення. 
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Наші дослідження доводять, що в художньо-естетичній освіті особливу 

увагу важливо приділяти навчанню дітей концентрувати увагу на красі, кольорі 

та створенні нових художніх образів. Порівняно з іншими заняттями художня 

освіта є більш ефективною для розвитку в дитини гнучких образно-

асоціативних форм мислення. Через спостереження та зображення, осмислення 

краси різних явищ життя дитина набуває стійкої звички відчувати (не лише 

торкатися), учувати красу, виражати свої думки й чуття. 

Зміст та очікуваний результат технології художньо-естетичного розвитку 

дітей дошкільного віку зумовлені вибором форми управління процесом, тобто 

позиції педагога (авторитарна, демократична, ліберальна тощо). Сьогодні 

актуально говорити про «педагогіку співробітництва», «педагогічну 

підтримку», «педагогічний супровід» як дієві технологічні моделі управління 

художньо-естетичним саморозвитком дитини в контексті гуманістичної 

педагогіки.  

Отже, у сучасній практиці дошкільної освіти художньо-естетичний 

розвиток має стати цілеспрямованим педагогічним процесом, який поступово 

та інтегровано вводить дитину у світ краси, мистецтва, образостворення, 

самовираження через пробудження та розвиток сенсорно-перцептивної сфери її 

особистості, становлення культури емоційного реагування на предмети, об’єкти 

і явища світу, активну взаємодію з елементами поліхудожнього середовища, 

дослідницьку поведінку на тлі професійно-педагогічної підтримки природних 

задатків та потреби дитини в самовираженні, визнанні, соціалізації. 

Ефективними педагогічними засобами виступають «краса», «мистецтво», 

«людина мистецтва», «художньо-естетична практика дитини». 
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Огурцова Світлана Василівна, 
вихователь-методист, завідувач 

закладу дошкільної освіти №60 «Журавлик» 

м. Краматорська Донецької області 

 

Інноваціна діяльність як показник культуровідповідного 

управління закладом дошкільної освіти 
 

Консультант: 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти та 

соціальної роботи 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Дронова Ольга Олегівна 
 

Інновація передбачає оновлення, зміну, введення нового. У циклі свого 

розвитку інновації мають певні стадії: зародження ідеї, цілепокладання, 

розробка ідеї нового, реалізація нового, поширення й рутинізація (відмирання).  

Характерною ознакою сучасної дошкільної освіти є широке користування 

поняттям «інновація». Це актуалізує проблему управлінської культури 

керівників закладів дошкільної освіти (ЗДО). Учені відмічають, що інноваціями 

у діяльності ЗДО доцільно вважати системне, експериментально перевірене 

використання новітніх технологій, завдяки чому підвищується ефективність 

роботи керівників і всього педагогічного колективу закладу (О. Ельбрехт, 

К. Крутій, В. Лунячек, Н. Маковецька, Т. Пономаренко, Р. Чумічева та ін.). 

Метою статті є висвітлення нашого досвіду роботи у напрямку 

досягнення культуровідповідного управління закладом дошкільної освіти 

шляхом активізації інноваційної діяльності педагогів. 

Заклад дошкільної освіти, який працює у режимі інноваційного пошуку, 

значною мірою відрізняється від тих закладів, метою яких є підтримання 

стабільного порядку функціонування. Науковці (О. Аматьєва, Н. Гавриш, 

О. Дронова, Т. Пономаренко) та практики (М. Мозольова, Н. Ісмаїлова, 

І. Скумен) наголошують на важливості формування специфічної інноваційної 

культури педагога. Вона характеризується як неодмінна складова фахової 
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майстерності та професійної компетентності працівника галузі дошкільної 

освіти. 

У науковій літературі інноваційна культура педагога визначається як 

такий рівень професійності, який виявляється в його здатності об’єктивно 

оцінювати нові ідеї, готовності творчо освоювати й використовувати у своїй 

роботі все нове, прогресивне. 

Культуровідповідне управління передбачає ситуацію постійного пошуку 

керівником закладу дошкільної освіти ефективних способів реалізації функцій 

управління. Наприклад, аналітичне обґрунтування та розробка програми 

інноваційного процесу на рівні його проекту або моделі; складання комплексно-

цільової програми, що містить етапи організації та реалізації інновацій; 

визначення вихідної позиції інноваційної діяльності кожного члену колективу, її 

кінцевого результату та умов, необхідних для його досягнення. Пріоритетом є 

пошук засобів та форм заохочення та долучення педагогів і батьків до 

інноваційної діяльності закладу дошкільної освіти. 

Здійснюючи професійну діяльність, ми переконалися, що ефективному 

управлінню нововведеннями сприяє формування «Банку інновацій». На початку 

навчального року ми визначаємо педагогічну стратегію й тактику роботи 

нашого закладу дошкільної освіти, аналізуємо актуальні інновації та оцінюємо 

можливості нашого колективу щодо їх упровадження. На кожне нововведення 

ми відкриваємо спеціальну картку для створення «Банку інновацій».  

Створення банку інновацій 

Зміст карток банку інновацій (педагогічних ідей) і рекомендації щодо 

їх заповнення 

Пункт 1. «Проблема». 

Варто продумати, що змушує відмовитися від традиційного шляху й 

шукати новий; із яких потреб випливає необхідність упровадження цієї 

інновації. Проблема формулюється як суперечність. Наприклад, необхідність 

здійснити різнорівневу диференціацію та відсутність у педагогів належних 

знань про цю педагогічну інновацію для реалізації її на практиці. 

Пункт 2. «Мета інновації, нововведення». 

Під час формулювання мети треба виходити з другої частини проблеми 

(суперечності), тобто знайти відповідь на запитання: «Чого бажано досягти в 

результаті роботи?», «Що треба створити». Мета будь-якого нововведення 

формулюється в дієслівній формі. Наприклад, сформувати пізнавальні інтереси 

дитини, забезпечити умови для формування свободи вибору дітей, забезпечити 

умови для інтегрованого навчання й виховання здорових дітей і дітей із 

особливими потребами тощо. 

Пункт 3. «Суть інновації». 

Суть інновації – це комплекс взаємопов’язаних завдань, вирішення яких 

дасть змогу отримати нову якість. 
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Пункт 4. «Прогнозований (очікуваний) результат нововведення». 
Будь-який прогнозований результат має нести в собі показники 

досяжності, реальності та вимірюваності. Прогнозуються можливі (очікувані) 

позитивні результати; можливі втрати; компенсаційні заходи для запобігання 

небажаних результатів, заходи щодо їх усунення. 

Зазначаються параметри, за якими оцінюється ефективність 

нововведення. 

Пункт 5. «Класифікація інновацій». 

За сферою застосування інновації поділяються на управлінські, 

дидактичні, виховні тощо. За масштабом перетворень можна виокремити: 

часткові нововведення (локальні, одиничні, не пов’язані між собою); модульні 

(комплекс окремих, пов’язаних між собою, що стосуються однієї методики, 

однієї вікової групи дітей тощо); системні нововведення (охоплюють весь 

дитячий садок і передбачають або перебудову роботи всього закладу під певну 

ідею, концепцію, або створення нового освітнього закладу на базі 

попереднього, наприклад, закладу дошкільної освіти–школи, адаптивного 

закладу дошкільної освіти тощо). 

Пункт 6. «Інноватор». 
Відомості про людину, яка вводить інновацію (вік, освіта, спеціальність, 

педагогічний стаж). Ким вона є щодо зазначеної інновації (розробник, 

користувач, поширювач). 

Пункт 7. «Стадії нововведення». 
Позначити стадію, на якій перебуває конкретне нововведення 

(зародження, освоєння, експеримент, поширення тощо). 

Пункт 8. «Інновація пройшла експериментальну перевірку». 

Яку саме (одноразову, багаторазову). Кількість перевірок записується 

після проходження повного циклу навчального року. 

Пункт 9. «Характер інноваційного процесу (експерименту)». 
Констатувальний – відстеження процесу, констатація результатів. 

Уточнювальний – коригування гіпотези відповідно до результатів. 

Формувальний – практична апробація програми та технології, системи впливів. 

Контрольно-діагностувальний – перевірка ефективності впровадження 

інновації. 

Пункт 10. «Перешкоди на шляху розробки та впровадження». 
Визначаються перешкоди, які стають на заваді впровадження інновації в 

будь-якій сфері: соціальній, правовій, матеріально-технічній, фінансовій; а 

також загальнопедагогічні проблеми (управлінські, дидактичні, виховні тощо); 

перешкоди суб’єктивного характеру. 

Пункт 11. «Форми експериментального контролю». 

Контроль може здійснюватися в таких формах: самоконтроль, експертний 

контроль, контроль громадськості. Самоконтроль необхідний розробникам, 

поширювачам та користувачам інновацій. Експертами можуть бути фахівці: 
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колеги, досвідчені керівники освітніх закладів, методисти, завучі шкіл, 

науковці, медичні працівники та ін. Громадський контроль здійснюють 

батьківські, профспілкові організації; рада кураторів тощо. 

Пункт 12. «Оцінка інновації». 

Визначається за різними показниками та в різних формах. 

Пункт 13. «Які інші проблеми мають бути розв’язані». 

Наприклад, психологічні бар’єри між педагогом та батьками, відсутність 

окремих методик проведення різнорівневого контролю тощо. 

Пункт 15. «Особливі зауваження щодо значення інновації». 
Заповнюється за результатами експертизи програми інновації. 

Наявність такого банку педагогічних інновацій допомагає нам ефективно 

здійснювати програму з регулювання та корекції нововведення в нашому 

закладі дошкільної освіти. 

Відмітимо, що ефективне управління інноваційним процесом у закладі 

дошкільної освіти передбачає обов’язкове вивчення керівником особливостей 

ставлення кожного із членів педагогічного колективу до інновацій, наявність 

альтернативної думки. Педагоги можуть по-різному ставитися до ідеї 

нововведення. Серед них є такі, які згодні з управлінськими способами 

керівництва, його методами розв’язання проблем і довіряють йому (союзники й 

послідовники). Є ті, які не згодні з конкретними рішеннями, але загалом йому 

довіряють (друзі). Такі, які згодні, але не довіряють (потенціальні союзники й 

послідовники). Є й ті, які не згодні й не довіряють (супротивники).  

Упровадження нової ідеї, технології може супроводжуватися різними 

перешкодами суб’єктивного характеру, антиінноваційними бар’єрами. Для їх 

запобігання та подолання таких бар’єрів ми координуємо свою діяльність як 

керівника закладу з роботою практичного психолога й застосовуємо методи 

психотехнологій.  

 

Мета та зміст вправ, які можна використати для 

подолання психологічних бар’єрів інноваційної 

діяльності педагога (за І. Дичківською) 

«Хто я?»  
Мета цієї вправи полягає в знайомстві учасників групової взаємодії. 

Кожен із них повинен запропонувати 10 відповідей на запитання «Хто я?», 

беручи до уваги будь-які особистісні риси, емоції, характеристики. Потім 

учасники заняття читають характеристики один одному, за бажанням 

коментуючи їх. На все це відводиться 30 хвилин. 

«Потерпілі в корабельній аварії».  
Під час такого заняття, яке триває приблизно півтори години, учасники 

опановують навички ефективної поведінки в процесі пошуків консенсусу в 

групах. Після того, як кожен з них розташує всі зазначені в списку предмети за 

ступенем важливості для виживання, група виробляє спільне для всіх рішення, 

керуючись спеціальним методом досягнення консенсусу. 
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«Індивідуальне малювання».  
Це заняття має пробудити творче джерело в учасників групи, допомогти 

їм усвідомити свої емоції. Члени групи олівцями й фарбами символічно 

зображають свій стан, почуття на папері, а потім обмінюються враженнями про 

свої малюнки й роботи інших учасників, не даючи їм оцінок. Заняття триває 

приблизно одну годину. 

«Малювання у парі».  
Робота допомагає дослідити міжособистісні стосунки й характер 

конфліктів у групі. Кожний учасник обирає собі в партнери того, з ким хоче 

познайомитися ближче або з’ясувати стосунки. Папір стає простором для 

спільної творчості. Спілкування відбувається лише за допомогою ліній, фігур і 

кольорів. На це відводиться до однієї години. 

«Групове малювання».  
Здебільшого, після цього заняття окреслюється чітка картина рольових 

взаємин у групі, уплив кожного учасника на індивідуальний досвід інших. Усі 

сідають у коло, і кожний малює те, що хоче. За сигналом ведучого малюнки 

передають сусідам ліворуч і продовжують малювати ті, що отримали від сусідів 

праворуч. Малювання завершується тоді, коли кожний одержить розпочатий 

ним малюнок. Потім учасники обмінюються враженнями. Триває заняття не 

більше однієї години. 

«Пластиліновий світ».  
Кожен учасник із шматка пластиліну, заплющивши очі, ліпить те, що хоче 

бачити у створюваному групою світі. Аналіз  цих робіт засвідчує ціннісні 

орієнтації особистості. 

 

Методика вивчення здатності педагога до 

саморозвитку, в основу якої покладено анкетування 

(за Є. Роговим) 

Анкета 1. Бар’єри педагогічної діяльності. 

Дайте відповідь на запитання, виставивши такі бали: 5 – якщо це 

твердження повністю відповідає дійсності; 4 – скоріше відповідає, ніж ні; 3 – і 

так, і ні; 2 – скоріше не відповідає; 1 – не відповідає. 

1. Я прагну вивчити себе. 

2. Я залишаю собі час для розвитку. 

3. Перепони, які виникають, стимулюють мою активність. 

4. Я шукаю зворотний зв’язок, бо це допомагає мені пізнати та оцінити 

себе. 

5. Я аналізую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час. 

6. Я аналізую свої почуття й досвід. 

7. Я багато читаю. 

8. Я дискутую з питань, які мене цікавлять. 

9. Я вірю у свої можливості. 
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10. Я прагну бути більш відкритим. 

11. Я усвідомлюю вплив, який здійснює на мене оточення. 

12. Я керую своїм професійним розвитком й отримую позитивні 

результати. 

13. Я маю задоволення від освоєння нового. 

14. Відповідальність, що зростає, не лякає мене. 

15. Я позитивно поставився б до свого професійного підвищення. 

Підрахуйте загальну суму балів:  

75–55 – активний розвиток;  

54–36 – немає стійкої системи саморозвитку, орієнтація на розвиток 

значно залежить від умов;  

35–15 – зупинка розвитку. 

 

Анкета 2. Самоаналіз стимулів і перешкод 

Оцініть за п’ятибальною системою чинники, які стимулюють або 

перешкоджають Вашому навчанню й розвитку: 5 – так (перешкоджають або 

стимулюють); 4 – скоріше так, ніж ні; 3 – і так, і ні; 2 – скоріше ні; 1 – ні. 

Чинники, які стимулюють. 

1. Методична робота. 

2. Навчання на курсах підвищення кваліфікації. 

3. Приклад і вплив колег. 

4. Приклад і вплив керівників. 

5. Організація праці в навчальному закладі. 

6. Увага до цих проблем керівництва. 

7. Довіра. 

8. Новизна діяльності, умови праці та можливість експериментування. 

9. Заняття самоосвітою. 

10. Інтерес до роботи. 

11. Відповідальність, що зростає. 

12. Можливість одержання визнання в колективі. 

Чинники, які перешкоджають. 

1. Власна інерція. 

2. Розчарування від невдач. 

3. Відсутність підтримки й допомоги керівництва в цьому питанні. 

4. Ворожнеча людей (заздрість, ревнощі), які негативно сприймають Ваші 

зміни й потяг до нового. 

5. Неадекватний зворотний зв’язок із колегами та керівниками 

(відсутність об’єктивної інформації про себе). 

6. Стан здоров’я. 

7. Нестача часу. 

8. Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини.  

Після оброблення дані дослідження заносять у підсумкову таблицю. 
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«Навчання, розвиток і саморозвиток педагога» 

 

Здатність 

педагога до 

саморозвитку 

Прізвища, 

ініціали 

педагогів 

Чинники, 

які 

стимулюють 

Чинники, які 

перешкоджають 

Система 

заходів 

1. Активний 

саморозвиток 

    

2. Несформований 

саморозвиток 

    

3. Зупинка 

саморозвитку 

    

 

В аналізі анкет прізвища педагогів заносять у відповідні графи таблиці. 

Стимулювальні й перешкоджальні чинники ранжують за допомогою середнього 

балу й також заносять у таблицю. 

На нашу думку, культуровідповідне управління закладом дошкільної 

освіти для активізації інноваційної діяльності педагогів характеризується  

компетентністю керівника в галузі сучасних технологій, глибоким розумінням 

методичного та творчого потенціалу кожного члена колективу, умінням 

обґрунтувати інноваційну ідею та зацікавити нею педагогів і батьків.  

Для того, щоб інновація стала визнаною в сучасних умовах, необхідне її 

суспільне прийняття як результативного явища. Постановка інноваційної 

діяльності визначає можливість закладу дошкільної освіти до розвитку. 

Виявити проблеми в діяльності закладу дошкільної освіти – це означає 

адекватно оцінити рівень навчально-виховного процесу й здійснювати пошук 

інновацій (досягнень науки чи практики), визнавати їх корисність і можливість 

застосування у власній практичній діяльності. Керівник закладу дошкільної 

освіти має спрямовувати свої зусилля на формування інноваційного мислення в 

педагогічному колективі. 

 

Список використаних джерел 
1. Бойко А.М. Упровадження педагогічної інноватики в практику 

виховання: монографія. Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2011. 384 с. 

2. Гавриш Н.А. Як ми виховуємо творчу особистість. Використання 

тематичного планування. Палітра педагога. 2000. №3. С. 13–17. 

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний 

посібник. Київ: Академвидав, 2004. 352 с. 

4. Кононко О.Л. Експертиза діяльності ДНЗ в контексті особистісно-

орієнтованого підходу. Дошкільне виховання. 2003. №4. С. 7–10. 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №5/2018 

 

 

 
17 

5. Пономаренко Т.О. До проблеми формування управлінської культури 

керівників дошкільної освіти. Проблеми освіти: наук.-метод. зб. Київ, 2004. 

С. 223–233. 

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: 

В 2 кн. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 1999. 

Кн. 2: Работа психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения.  

480 с. 

7. Чумичева Р.М. Управление качеством дошкольного образования. 

Ростов-н/Дону: Изд. РГПУ, 2000. 342 с. 

8. Шаркунова В.В. Соціальне управління та концепція педагогічного 

менеджменту в загальноосвітніх закладах: автореф. … дис. канд. пед. наук. 

Київ, 1998. 16 с. 

 

 

Марценішева Наталія Тихонівна, 

завідувач закладу дошкільної освіти  

№30 «Казка» 

м. Слов’янська Донецької області 

 

 

Бутовська Людмила Леонідівна, 

методист, вихователь І категорії 

закладу дошкільної освіти №30 «Казка» 

м. Слов’янська Донецької області 

 

Інтеграція науки й мистецтва в педагогічному процесі 

художньо-естетичного виховання дошкільників 
 

Консультант: 
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти та 

соціальної роботи 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Дронова Ольга Олегівна 



№5/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
18 

Немає величі там, де відсутні істина і краса – істина, яку здобуває 

математика, – краса, яку несе нам мистецтво (М. Ігнатенко, д-р пед. наук, 

професор). 

 

Прекрасное прекрасней во сто крат, 

Увенчанное правдой драгоценной 

(В. Шекспир, поет, драматург) 

 

Учений у дослідах не лише шукає знання, разом із цим він творить красу. 

Художник не лише створює естетичні цінності, але й прокладає шлях до істини 

(В. Гарріман, англ. математик). 

 

Ми працю любимо, що в творчість перейшла, 

І музику палку, що ніжно серце тисне 

У щастя людського два рівних є крила: 

Троянди й виноград, красиве і корисне.  

М. Рильський «Троянди й виноград» 

6 вересня 1955 р. Київ (фрагмент). 

 

За Біблією, після Потопу Творцем було створено веселку в хмарі, як вічне 

знамення завіту з Землею, із кожною живою душею.  

 

Сучасного вихователя характеризує вміння розкрити дитині філософські 

смисли утворення та існування світу й людини, краси й творчості, щастя й 

любові. Місія педагога полягає в тому, щоб допомогти кожному малюку 

усвідомити сутність власного «Я у світі», знайти сферу ефективного 

самовираження. Розуміння цього спонукає вихователів закладів дошкільної 

освіти, міркувати над тим, як удосконалити педагогічне спілкування з сучасною 

дитиною, зробити навчання цікавим, корисним, а виховання – щирим та 

духовно спрямованим. 

Наш заклад дошкільної освіти працює в напрямку художньо-естетичного 

розвитку дітей. Уже багато років він є експериментальним майданчиком 

кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи педагогічного факультету 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Наукове 

консультування здійснює кандидат педагогічних наук, доцент О. Дронова.  

Метою статті є висвітлення інноваційного досвіду художньо-естетичного 

виховання дітей дошкільного віку. 

В організації художньо-естетичного виховання ми шукаємо нові шляхи 

поєднання науки з мистецтвом для забезпечення дитині можливості 

формування наукової та художньої картин світу. Нашими основними 

завданнями стали: ознайомлення дітей із поняттями «наука» та «мистецтво», 

«особа науковця та митця», прилучення дитини до внутрішнього світу творчої 
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людини, допомога дитині в самовизначенні; підтримка свідомого вибору 

зручного способу пізнавання світу; сприяння набуттю особистого досвіду 

наукової, дослідницької експериментувальної та художньої діяльностей; 

розвиток пізнавальної та художньо-творчої активності; створення виховного 

простору, сприятливого для самовираження дитини в обраній нею формі 

пізнавання світу та інші.  

Пропонуємо налаштуватися «на хвилю» наших роздумів, а потім 

зануритися в процес пізнавання «Краси та секретів Веселки».  

Світ науки та світ мистецтва. Здавалося б, що в них спільного? У кожного 

своє покликання та визначення. Спробуємо припустити, що науку з мистецтвом 

об’єднують Краса та можливість Самовираження для Людини. 

Історія духовного розвитку людства надає чимало переконливих 

прикладів такого рішення творчих завдань, коли наукові та художні засоби, 

способи вдало поєднувалися в справах однієї людини й навіть в одному творі. 

Свого часу М. Ломоносов задумав створити картину з візерунчастої мозаїки. 

Утілення задуманого потребувало скла певної якості. Щоб отримати його, 

учений експериментував упродовж сімнадцяти років. 

Сполучення методів науки та мистецтва в одному творчому процесі 

називається синкретизмом (від грецької sinkretismos – поєднання). Явище 

синкретизму виникає, коли наукове дослідження супроводжується художнім 

освоєнням світу, а художній пошук переплітається з цінною пізнавальною 

роботою. Оскільки наука й мистецтво утворюють різні світи, кожен із власними 

завданнями, питаннями та відповідями, то союз між ними може бути плідним 

лише якщо, укладаючи його, «союзники» зберігають своє обличчя й свою 

винятковість. Не згасання одного в іншому й не перехід у дещо проміжне, а 

взаємне доповнення, підтримане усвідомленням незалежності та автономії, 

надає найкращий результат. 

Необхідно, щоб учений, осягаючи реальність, умів подивитися на неї 

очима художника, володів би даром збагачувати запас пізнавальних засобів 

методами мистецтва. І так само необхідно, щоб художник не лише знав 

досягнення сучасної науки, але й міг розумно керуватися ними в естетичному 

освоєнні світу. Разом із цим, мистецтво залишається мистецтвом, а наука – 

наукою. Людина науки й людина мистецтва, взаємно використовуючи переважні 

можливості один одного, вступаючи в контакти, домовленості та співдружність 

досягають вершин творчості й цим покращують життя людства. 

У дошкільному віці маленька особистість у своєму ставленні до світу 

спонтанно позиціонує себе як дослідник, споглядач, мислитель, художник. 

Дитина здатна спілкуватися зі світом і розуміти його, бо використовує ту ж 

мову, що й світ – мову символів. Якщо світ «розмовляє» з нею за допомогою 

сонця та зірок, рослин і тварин, дощу та веселки, річок і гір, пір року й доби, то 

дитина відповідає йому, так само, своїми мріями та уявою, своїми символами, 

своєю здатністю перевтілюватися, одягати маску та ін. Якщо для дитини світ 

осягається, то вона відчуває, що й світ «дивиться» на неї та розуміє. 



№5/2018 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
20 

Система освіти, до якої є включеною дитина з дошкільного віку, надає їй 

можливість поступово й неперервно пізнавати цілісну картину світу в 

різнобічних зв’язках та категоріях. 

Колись І. Павлов розрізнив людей «художнього», «мисленнєвого» та 

«середнього» типу. Він мав на увазі загальний склад психіки, характер освоєння 

навколишнього світу, який міг би стати сприятливою передумовою для того чи 

того виду діяльності. У подальшому психологи відмічали, що діти дошкільного 

та молодшого шкільного віку тяжіють переважно до художнього типу, хоча 

можуть і не виявляти себе в художній діяльності й навіть не цікавитися нею. 

У наш час ці питання постають у контексті досліджень міжпівкульної 

асиметрії: пріоритетності образного або раціонально-логічного джерела, що 

прийнято пов’язувати з провідною роллю правої або лівої півкулі головного 

мозку. І тут вчені доходять висновку, що до певного віку більшість дітей, які 

нормально розвиваються, належать до «правопівкульного» типу: для них 

характерне емоційно-образне та цілісне сприймання світу. 

Концепція дошкільного виховання, Базовий компонент дошкільної освіти, 

чинні освітні програми визначають різні шляхи освоєння дитиною знань про 

світ та себе в ньому. У сучасному світі розвинутої технократії, матеріально-

орієнтованому, вихователю важливо навчитись не лише філософському 

осмисленню життя, але й знаходити шляхи для відкриття дитині її власних 

можливостей у науковому та художньому пізнаванні світу, виборі способу та 

форми самовираження. 

Серед численних точок зору про зміст дошкільної освіти й розвиток 

дитини у процесі діяльності на особливий інтерес заслуговує, на нашу думку, 

погляд учених щодо пізнання дитиною картини світу через філософські 

категорії (Л. Венгер, Н. Гавриш, І. Куліковська, В. Петровський, М. Поддьяков, 

Р. Чумічева та ін.). Категорія – це найширше поняття, у якому відображено 

найбільш загальні та суттєві властивості, ознаки, зв’язки та відношення 

предметів та явищ об’єктивного світу. Категорія виступає моделлю реального 

світу й думок. 

Категоріальне знання ставить дитину в позицію дослідника, у позицію 

пошуку, коли розрізнене, дифузне, нечітке знання, уявлення про світ набуває 

ясності, цілісності, чіткості, системності.  

Філософська категорія «Краса» визначає змістову лінію художньо-

естетичної освіти дошкільників у нашій роботі. Ми виходили з того, що в 

сучасному світі, де людей розділяють релігійні, расові, національні забобони; 

політична, класова неприязнь; корпоративний, державний, особистісний егоїзм, 

має активно впроваджуватися універсальна мова краси. Філософ В.Мартинов 

визначає красу системо утворювальним чинником ноосфери.  

Що є краса й чому долучення до неї здатне значно підсилити творчу 

лінію? Чи може людський рід, що володіє колосальними естетичними 

цінностями, стати гармонічнішим, духовнішим? Як у реальному житті кожній 
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людині досягти більш високої досконалості, долаючи деструктивну тенденцію? 

Чому естетичні смаки нерідко є полярними? Що є істинним та хибним у світі 

художніх реалій? Відповіді на ці непрості питання набувають 

фундаментального значення для мегакультури. Як відмітив К. Юнг, досить 

багато вже поставлено на карту, і досить багато залежить від психічного стану 

сучасної людини. Чи знає кожна окрема людина, що саме вона може стати 

останньою краплею, що переважить чашу терезів? І в цьому смислі проблема 

усвідомлення ролі краси в житті техногенного суспільства стає, і без 

перебільшення, ключовою.  

Усі уявлення про красу можна узагальнити в таких моделях: перша – 

краса є печаткою, або втіленням Бога (абсолютної ідеї) у конкретних речах чи 

явищах; друга – людина є початком, джерелом краси; саме людина наділяє 

естетично нейтральну дійсність багатством свого духовного світу; третя – 

саме природний вияв якостей, явищ дійсності виявляється близьким до 

природних особливостей людини (вага, розмір тощо) і вона позначає їх як 

«красиві»; четверта – краса є мірою співвідношення особливостей життя з 

людиною; п’ята – краса постає в уявленні про те, що вона дійсно 

відтворюється в процесі зустрічі об’єктивних якостей з суб’єктивним 

сприйняттям людини. 

Ми визначаємо красу найвищою естетичною цінністю, яка збігається з 

уявленнями людини про досконалість або про те, що сприяє підвищенню якості 

життя. Відмітимо, що усвідомлення існування краси значно підсилює творчу 

лінію особистості, важливу для формування художньої картини світу. Саме в 

дошкільному дитинстві, де домінує емоційно-чуттєве, образне світосприймання 

і світобачення закладаються її основи.  

У прагненні глибшого та багатограннішого пізнавання світу, дитина 

вдається до «діалогу» з ним і залучає до цього процесу власний арсенал: 

використовує можливості науки, окремих видів мистецтв. Як наслідок – 

формується цілісна та ціннісна особистісна картина світу. 

Сьогодні недостатньо лише «учити дитину помічати природне явище», 

«познайомити з твором мистецтва», «навчити здійснювати дослід». Важливо 

долучити малюка до внутрішнього світу митця, створити виховний простір 

сприяння ефективній мисленнєвій діяльності, образотворенню, творчому 

самовираженню. 

Художня картина світу гармонійно доповнює наукову, релігійну, 

міфологічну, збагачуючи сенс життя дитини можливістю різних форм 

самовираження. 

Наведений нижче приклад можна сприймати як інтелектуально-естетичну 

розвагу, комплексне заняття, підсумковий навчально-виховний захід для дітей 

5–6 років, організацію життєдіяльності впродовж дня та ін. Пропонуємо 

розглянути його як універсальну змістову модель педагогічного спілкування 

інтегрованого, інтерактивного типу. Це означає, що ініціативний, творчо 

налаштований педагог може скористатися запропонованою ідеєю та розробити 
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власний довготривалий або короткочасний (упродовж одного дня, коли можна 

спостерігати дивне природне явище) проект на матеріалі будь-якого природного 

явища (предмету чи об’єкту). Адже духовний, естетичний, художній, 

інтелектуальний, творчий розвиток особистості дитини засобами природи, 

науки та мистецтва передбачений усіма чинними навчальними програмами без 

винятку. Питання лише в тому, щоб педагогічний процес був адекватним 

потребам та потенційним можливостям сучасного дошкільника. Отже, успіху 

вам, шановні колеги! 

 

Тема: Краса й секрети Веселки 

Ідея: уведення дитини у світ смислопошукової діяльності через 

поєднання мистецтва та науки. 

Мета: пробудження та розвиток експериментально-дослідницької 

активності дітей в інтегрованому просторі мистецтва та науки. 

Напрямок: інтеграція художньо-естетичної та експериментально-

дослідницької діяльності. 

Педагогічні завдання: 
– пробуджувати, підтримувати та розвивати в дітей інтерес до довкілля; 

– розвивати сенсорно-перцептивну сферу особистості; 

– сприяти започаткуванню смислопошукової активності дітей в процесі 

естетичного сприйняття веселки; 

– закладати основи художньо-естетичного та наукового світобачення; 

– формувати уявлення про художню та наукову картину світу; 

– збагачувати простір самовираження через опанування художньої та 

дослідницької діяльності; 

– створювати умови та заохочувати дитячі імпровізації в дослідницьких та 

художньо-естетичних способах самовираження. 

Педагогічні засоби: веселка як природне явище, художній образ у 

мистецтві, оптичне атмосферне явище, метеорологічне явище, фізика веселки; 

особа художника, особа вченого, дослід, експеримент, художня праця, 

образотворення, дизайн-діяльність (паперопластика та ландшафтний дизайн). 

Програмовий зміст: 
– продовжувати знайомити дітей із особливостями художньо-естетичного 

та наукового пізнання світу; 

– розвивати спостережливість, уміння помічати зміни в довкіллі, природні 

явища; 

– виховувати здатність до милування природним явищем; 

– пробуджувати допитливість, бажання зануритись у сутність явища; 

– спонукати до встановлення причинно-наслідкових зв’язків у науковому 

пізнаванні явища; 

– сприяти виявам дослідницької поведінки та формуванню навичок 

експериментально-пошукової діяльності, використовуючи різноманітні способи 
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дослідження (спостереження, порівняння, дослід, експеримент, обстеження, 

моделювання, одухотворення, «оживлення», ідентифікація та ін.); 

– закріпити уявлення дітей про здатність світла перетворюватись у 

веселковий спектр; 

– навчати проведенню елементарних дослідів та експериментів; 

– вправляти дітей у способах, формах наукового та художньо-естетичного 

самовираження, спробах візуалізувати та матеріалізувати явище, створенні 

художнього образу та моделі веселки; 

– пробуджувати інтерес дітей до особи художника та вченого, бажання 

наслідувати спосіб світосприймання. 

Оформлення простору спілкування: «Парк», де відбувається 

прогулянка; «куточок», де працює художник; «лабораторія», де працює вчений; 

«галявина», на яку приходить Веселка; альтанка з приладдям та матеріалами 

для художньої праці; майданчик для танцювальних імпровізацій. 

Обладнання: парасольки, мольберт та приладдя художника, картина із 

зображенням веселки, приладдя для експерименту та досліду, «напівфабрикат» 

для виготовлення квітів, «газон» для висаджування квітів. 

Методи розвивального спілкування: діалог, художня візуалізація, 

проблемна ситуація, експеримент, дослід, порівняння. 

Види активності та форми взаємодії педагога й дітей: діалог (художній 

та науковий), дослід, експеримент, дизайн-діяльність (виготовлення квітів, 

ландшафтний дизайн), поезія, хореографія (музично-ритмічні рухи). 

Очікуваний результат. 

1. Естетичний та пізнавальний інтерес до довкілля, природного явища. 

2. Збагачення та уточнення уявлень про художній та науковий спосіб 

пізнання дійсності, особу художника та вченого. 

3. Цілісне уявлення про художній образ, усвідомлення особливостей 

художньої та наукової «картин світу». 

4. Вибір способу пізнавання світу та активне самовираження в ньому. 

5. Виникнення дослідницької поведінки та пробудження художньо-творчої 

активності. 

6. Уточнення знань про природу явища веселки та вправляння в способах 

створення її художнього образу. 

7. Допитливість, бажання та вміння пізнавати сутність побаченого явища 

через художню діяльність та дослід. 

8. Переживання та візуалізація відчуття задоволення від власних 

«відкриттів», «здогадок», «самовираження». 

9. Опанування діалогового способу спілкування. 

 

Хід спілкування 
(Місце, де відбувається спілкування, обладнане та оформлене відповідно 

до теми та ідеї. Педагог моделює ситуацію «Сховалися від дощу в альтанці». 

Звучить музика, наприклад, «Мелодія» О. Рубінштейн) 
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Вихователь: Здається, дощик, який примусив нас сховатися в цій 

альтанці, скінчився. Давайте перевіримо! Як це зробити? Простягнемо 

долоньки. 

Діти: Не крапає! Дощу вже немає! 

Вихователь: Отже, ми можемо продовжити нашу прогулянку парком! Яке 

свіже повітря після дощу! Як легко дихається! Давайте, разом зі мною! 

Спробуйте! Глибоко вдихніть. А тепер носиком. Який аромат! Відчуваєте? 

Звідки лине цей дивний, свіжий аромат? 

Діти: Це пахнуть квіти! Трава! Зволожена земля. 

Вихователь: Стривайте, тут людина. Хто б це 

міг бути? 

(Вихователь вказує на художника, який малює 

картину) 

Діти: Та це ж художник! Він малює картину.  

Вихователь: Підійдемо ближче. Може ви 

хочете поспілкуватись? Ми ж не заважатимемо? 

Привітаємося. Подивимось, про що малює 

художник. 

(Діти підходять ближче до художника, вітаються) 

Вихователь: Я завжди думала, що художник – це чоловік, а ви – жінка та 

ще й така чарівна!  

Художник: Ой дякую! Так художником може бути як чоловік, так і жінка, 

основне – любити мистецтво, творчість. Я люблю живопис. А це – мій 

улюблений куточок парку. А ви хто? Звідки? 

Діти: Ми із закладу дошкільної освіти «Казка». А що це у вас за речі?  

Художник: А ви погляньте, може вони вам вже знайомі?  

(Художник демонструє дітям фарби, пензлі, палітру, мольберт) 

Художник: Усе це необхідно мені для того, щоб малювати картини. 

Сьогодні я малюю пейзаж після дощу. 

Вихователь: Я в захваті від вашої картини. 

Так і хочеться опинитись тут на бережку, 

назбирати квіточок. А тобі Сашко, Аніто... де б 

ви хотіли опинитись? А хто побачив щось дивне 

на картині? 

(Діти відповідають дивлячись на картину 

та помічають веселку) 

Вихователь: До речі, пані Художнице, де 

ви побачили веселку? Ми вийшли на прогулянку 

відразу після дощу й не бачили її. Діти, хтось 

помітив веселку? 

Діти: Ні. 
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Художник: Я ховалася від дощу в альтанці. І тільки-но дощ почав 

вщухати, виглянуло сонечко – і на небі справжнє диво – веселка! Вона 

вигравала яскравими кольорами, один колір якось дивно-непомітно переходив в 

інший... Я була так сильно вражена цією неймовірною красою, що мені 

захотілось її негайно намалювати. І тільки-но я домалювала, вона раптом кудись 

зникла. Краса в природі миттєва, щасливий буває той, кому пощастило її 

побачити, відчути серцем. Тепер дивлюся на картину й розумію це. Явище 

веселки змінило мій настрій на кращий. Як ви думаєте, чому? Адже «веселка» 

походить від слова «весело».  

Вихователь: Дякуємо художникам, які зберігають для нас Красу. Ми 

бачимо веселку на картині. На що вона схожа? Може щось нагадує? Які почуття 

виникають, коли бачиш веселку? (Відповіді дітей) Мені пригадався вірш. Ще 

люди придумали загадки про веселку. Існують і народні прикмети. 

Але все ж таки мені особисто дуже цікаво, як виникає веселка у небі? 

Чому вона раптово зникає? Куди поділась? Ви не знаєте, шановна Художнице? 

Художник: На жаль, я не знаю. Я захоплююся милуванням веселки та 

намагаюся спіймати невловимі відтінки її кольорів, та підібрати правильні 

фарби для малювання. Ви ж упізнали кольори? (Вірш про кольори)  

Я бачу, ви маєте етюдники, отже – приєднуйтеся, кожен може намалювати 

свою веселку! (Малювання) Я – художник і можу говорити з вами про секрети 

малювання веселки, а про секрети справжньої, тієї, що в небі, знає Вчений. 

Запитайте в нього.  

Вихователь: Так! Я ж маю знайому вчену. Сама в неї консультуюсь, коли 

бачу щось незрозуміле та невідоме. Дякуємо Вам, Художнику, за розповідь та 

урок малювання. Вибачте, що ми Вас потурбували. 

Художник: Мені також було дуже приємно з вами поспілкуватися. Бажаю, 

щоб вам, діти, частіше відкривалася Краса! Хай вам щастить! 

Вихователь. Учені дуже зайняті люди. Вони здійснюють наукові 

відкриття, роблять винаходи. Я домовилася про зустріч на цей час. У нас є 

можливість завітати до дослідницької лабораторії, де працює Вчена. Трохи 

зачекаємо, вона завершує важливий експеримент.  

Учений. Вітаю вас, діти. Я чекала на вас. Мені радісно від того, що ви 

цікавитеся наукою. А що ви знаєте про вчених? 

Діти: Вони багато читають, думають. Вони займаються наукою. Учені 

шукають відповіді на запитання, займаються новими технологіями. 

Учений: Про що ви хочете дізнатись? 

Діти: Ми хочемо знати, як виникає веселка! 

Учений: Ви звернулися за адресою. Я вам допоможу. 

У науковому світі ми користуємося схемами, моделями. Бачите цю 

модель? Тут є підказки, як можна отримати інформацію. Подивіться уважно. 

Зрозумійте значення символу. Вам необхідно визначитися, який спосіб 

отримання інформації ви обираєте. (Діти розглядають таблицю) 
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Учений: Ну як, визначились? 

Діти: Поміркувати! Провести експеримент.  

Учений: Давайте міркувати. У яку пору року 

виникає веселка? 

Діти: Навесні! Улітку! 

Учений: При якій погоді ми її бачимо? Коли 

сонце, або коли дощ? 

Діти: Коли сонце світить! Ні, коли дощ іде! 

Учений: Мені зрозуміло, чому виникла така суперечка. Ми постали перед 

проблемою. Будемо її розв’язувати. Отже, нам потрібно світло чи вода? Щоб це 

дізнатися, нам необхідно провести експеримент. Це науковий метод. Ми 

спробуємо отримати веселку за допомогою води. 

(Звучить мелодія «Космічна» 

інструментальної групи «Зодіак». Розгортається 

експеримент з водою) 

Учений: Виникає веселка чи ні?  

Діти: Ні. 

Учений: Спробуємо отримати веселку за 

допомогою світла. 

(Експеримент зі світлом) 

Учений: Чи виникає веселка цього разу? 

Діти: Ні. 

Учений: Тут, в умовах лабораторії я вмикаю ліхтарик або лампу. А в 

природі, що буває джерелом світла? Пригадайте, що дає світло, посилає на 

Землю світловий промінь? 

Діти: Сонце, зірки, місяць. 

Учений: У мене виникло припущення: Що, як для виникнення веселки 

потрібні два чинники? Здогадайтеся, які? 

Діти: Мабуть, треба, щоб зустрілися краплинки дощу й світло! 

Учений: Треба це перевірити. Знову проведемо експеримент На цей раз з 

водою і світлом разом. Для експерименту візьмемо ліхтарик (нехай це буде 

сонце), миску з водою, дзеркало й білий аркуш 

картону. (Проводить експеримент)  

Учений: Робимо впевнений висновок. Так коли 

ж виникає веселка? 

Діти: Коли зустрічаються водяні краплинки й 

промені світла. 

Учений: Ми через експеримент довели: веселку 

утворюють водяні краплинки, коли на них падає 

промінчик світла. Це явище відкрив учений Ісак Ньютон. Він зробив висновок, 

що світло, яке, на перший погляд, здається білого кольору, – це дивовижна 
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суміш кольорів. Вона отримала назву – спектр. Ось модель – малюнок цього 

спектру. Упізнаєте – це ж веселкові кольори! 

Учений: А тепер я вам хочу показати де ще можна побачити веселку. 

(Дослід із мильним розчином. Дослід із диском) 

Учений: Можливо, хтось із вас бачив веселку у якомусь іншому випадку? 

(Відповіді дітей) Я також бачила веселкову гру кольорів у фонтані, струменях 

води під час зрошування квітів. 

(Під музичний супровід (П. Чайковський «Вальс») виходять Веселка й 

кольорові Веселинки. Вони виконують танок) 

Веселка: Вітаємо вас, діти! Я в лузі біля річки, розгорнула барвисті 

стрічки, кольорів у мене сім – і подобаюсь я всім! 

Я – Веселка! А це мої веселкові кольори. Приходжу я із першими 

весняними дощами, пробуджуючи природу та приносячи тепло й радість. А мої 

розкішні кольори дарують усім свої веселі барви. 

Зелений колір: Траву пофарбую всіма 

відтінками зеленого (смарагдовим, салатовим).  

Синій колір: Проліски – усіма синьо-

блакитними тонами, лазуровим, бірюзовим. 

Жовтий колір: Кульбабкам подарую сонячні 

переливи жовтого, золотавий, піщаний. 

Червоний колір: Тюльпани розмалюю в 

кольори вогню, червоний, помаранчевий, рубіновий. 

Веселка: Може й ви нам допоможете дарувати кольори весняним квітам? 

Учена: Ні! Наука стверджує: для того, щоб виросла квітка, потрібно 14 

діб!  

Вихователь: А ми не хочемо чекати!  

Веселка: Тож приєднуйтесь до нас. 

(У супроводі музики (А. Лядов «Музична табакерка») усі підходять до 

столу, на якому розташовано матеріали та заготівки для виготовлення квітів. 

Діти роблять квіточки та саджають їх на «галявині». Там випадково 

знаходять магніт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діти: Що це?  

Учена (розглядає в лупу, міркує): Здається, це магніт! Необхідно 

перевірити. Як? Наука засвідчує, що властивістю магніту є здатність 

притягувати металеві предмети. Проведемо простий дослід (дослід-гра з 
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дрібними металевими предметами). Ми переконалися! Абсолютно точно, це – 

магніт! 

Діти: Розкажіть нам про нього! 

Учена: Добре, але іншим разом. Це дуже цікава тема, відкладемо її до 

наступної нашої зустрічі. Я мушу підготуватися до нашої розмови, переглянути 

деякі наукові книжки, провести досліди. А поки що… 

Стривайте, подивіться, що це відбувається!  

(До зали забігають «діти – магніти». Музичний 

супровід (класика в сучасному аранжуванні Фаусто 

Папетті «Petite Flier»). Ритмічний танок («техно», 

«хіп-хоп»), до якого приєднуються всі діти) 

 

Рекомендації вихователям. 

1. Вивчайте інтереси дитини разом з її досягненнями в певній сфері 

(науковій та художній). 

2. Довіртеся дитині! Не поспішайте з висновками! Збільшіть її ступінь 

свободи, дозвольте самій визначити цікавий, хвилюючий (для неї особисто) 

епізод, подію, явище середовища. 

3. Підтримуйте та заохочуйте спроби дитини по-своєму трактувати 

смисли епізодів, подій, явищ середовища з позицій наукового знання та 

мистецтва. 

4. Допоможіть дитині осягнути смисл понять «наука» та «мистецтво». 

5. У практичних діях, через власний приклад, спільні з дитиною дії 

розкрийте смисл дослідів, експериментів, спостережень та творчого процесу 

людини мистецтва. 

6. Забезпечуйте ознайомлення дітей з «мовою» науки та «мовою» 

мистецтва. Робіть це спочатку диференційовано, а потім інтегровано. 

Створюйте умови (ситуації), які потребують від дітей спілкуватися на «мові» 

науки та «мові» мистецтва. Активно та адекватно користуйтеся обома «мовами» 

самі, зацікавте цим батьків. 

7. Намагайтеся сполучати методи науки (спостереження, обстеження, 

аналіз-синтез, дослід, експеримент) та методи мистецтва (спостереження, 

замилування, метод аналогій-асоціацій, імпровізацій, перетворень) у 

педагогічному супроводженні дитини в її пізнаванні світу та себе в ньому. 

8. Здійснюйте тактовну корекцію наукової та художньої культури сім’ї. 
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Програмні та законодавчі документи галузі дошкільної освіти 

наголошують на цінності художньо-естетичного розвитку дітей та спрямовують 

практиків на пошук ефективних засобів, форм, методів педагогічної роботи в 

цьому важливому для особистісного становлення та соціалізації дитини 

напрямку [2; 11; 12]. 
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Наш професійний інтерес спрямований на вивчення та оптимальну 

реалізацію потенціалу ліплення – улюбленої діяльності дошкільників. Ми 

розглядаємо цей вид зображувальної діяльності як сферу активного 

образотворення дитини, її художньо-творчого самовираження, оздоровлення та 

соціалізації.  

Відповідно до освітніх стандартів, дошкільник має сформувати уявлення 

про мистецтво скульптури, розуміти його особливості, виражальні засоби, 

володіти технічними прийомами та методами роботи, спираючись на знання 

особливостей матеріалу, техніки; мати власні художні пріоритети, жанрові 

уподобання. Особливого значення набуває розвиток художнього сприймання під 

час ознайомлення з творами скульптури [6, с. 143–144].  

Наш заклад дошкільної освіти багато років активно співпрацює з 

кафедрою дошкільної освіти та соціальної роботи ДДПУ як експериментальний 

майданчик. Основу спільного педагогічного пошуку склало припущення, що 

ефективність художньо-естетичного розвитку дитини та ступінь її 

образотворчості зумовлені зближенням зображувальної діяльності з мистецтвом 

у педагогічному процесі. Метою нашої роботи було визначено розвиток у дітей 

здібностей до створення виразного образу в ліпленні засобами мистецтва 

скульптури. 

Скульптура (від лат. «sculpere» – ваяти, вирізувати, висікати) є видом 

мистецтва, яке відображає, пояснює та оцінює дійсність засобами об’ємних 

пластичних образів і просторових форм. Це найдавніший вид мистецтва. Понад 

дві тисячі років тому в Давній Греції – Батьківщині скульптури, слово 

«ліплений» звучало як «пластос». Так виникла ще одна назва скульптури – 

«пластика». Скульптура й пластика позначають один вид мистецтва, продукт 

якого має назву «скульптура» та «дрібна пластика». 

Твори скульптури мають реальний, трьохмірний об’єм, оточені 

простором, створені з твердих (дерево, мармур, граніт), або м’яких пластичних 

(глина, тісто, віск, пластилін) матеріалів. Основними образами в скульптурі є 

люди й тварини. 

Залежно від матеріалу способами виготовлення скульптури є ваяння та 

ліплення. Скульптури вирізують з дерева, каменя, виточують із кістки, 

відливають із металу, ліплять із глини, пластиліну, воску, тіста. Можна 

виготовити скульптуру зі снігу, льоду, сконструювати з природного (дерево, 

каміння, мушлі) та побутового матеріалів (наприклад, із залишків дроту, 

коробок, флаконів, дерев’яних котушок та ін.). 

Виражальними засобами скульптури є об’єм, розмір, колір і фактура 

матеріалу, гра світла й тіні, ритм, динаміка (символіка пози, руху, жесту, виразу 

обличчя), деталізація, форма (контур, силует), композиція. 

Фактурності скульптурі додає необроблена, шерохувата поверхня каменя, 

дерева тощо. У роботі скульптора часто використовується природна фактурність 

матеріалу або фактура спеціально додається як засіб виразності (художній 
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прийом). Оброблена, згладжена поверхня утворює текстуру, яка відкриває у всій 

красі та неповторності структуру каменя, дерева, мушля (рисунчасте поєднання 

строкатих вкраплень інших порід); у дереві це вигадливі сплетіння древісних 

волокон, які прикрашають собою оброблену поверхню. Суттєвим елементом 

виразності скульптури є світло, яке на неї спадає. Скульптура відображає 

конкретний момент дії, але сприймання й розуміння цього моменту передбачає 

поринання думкою в попередні та наступні елементи дії. Це додає скульптурі 

динамічної виразності. 

Упродовж нашої практичної діяльності в галузі розвитку дитячого 

ліплення ми переконалися, що пластичний об’єм є саме тим засобом, який 

приваблює дітей і спонукає до образотворчої діяльності. Активний естетичний і 

художній розвиток дитини зумовлений культурою мануального й зорового 

сприйняття. Мануальні навички, закладені в дитинстві, відіграють значну роль 

упродовж усього життя людини. Обстежувальні та образостворювальні рухи 

долоньками, пальчиками під час розглядання та ліплення скульптур сприяють 

розвитку тактильної чутливості. За допомогою бімануального (двома руками 

одночасно) дослідження дитина може вивчати форму, об’єм як особливі 

характеристики скульптури, на шляху до її цілісного художньо-естетичного 

сприймання та розуміння образу. 

Дошкільники сприймають об’єм швидше, ніж плоскінне зображення. Під 

час обстеження скульптур, діти не обмежуються зоровим розгляданням, а 

переходять до дотикового. Вони хочуть взяти скульптуру в руки, оглядають її, 

обстежують пальцями, намагаються включити в ігрове дійство. Так 

дошкільники спонтанно потрапляють у світ скульптури. Його чарівність та 

красу має донести до дітей педагог. Зміст розвивального спілкування педагога з 

дитиною на матеріалі мистецтва скульптури викладено в наукових роботах 

Н. Халезової, О. Гончарової, Г. Вишневої, М. Мацкевич, Г. Тростянської, 

О. Дронової, практичному досвіді С. Огурцової та інших. 

У плануванні нашої роботи ми виходили з того, що мистецтво скульптури, 

яке представлене різними видами та жанрами, виконує в соціумі гедоністичну, 

естетичну, соціалізаційну, катарсичну, сугестивну, комунікативну, 

компенсаторну, сигнікативну та інші функції (Ю. Борєв, В. Ванслов, М. Каган, 

О. Лосев, Л. Столович та ін.). Усі вони складають педагогічний потенціал 

скульптури, який мало вивчений та реалізований у практиці дошкільної освіти. 

Наприклад, анімалістичний жанр поєднує в собі природничо-наукові й 

художні започаткування. До початку роботи скульптор вивчає тварин, їх спосіб 

життя, будову тіла. Зображення тварин у скульптурі мають широкий діапазон – 

від суто наукових, натуралістичних до стилізованих, символічних, алегоричних, 

фантастичних або казкових.  

Малюкам цікаво було дізнаватися, що у світі існують скульптури – 

пам’ятники тваринам, які супроводжують людину в житті. Наприклад, 

пам’ятник собаці, який допомагав у дослідах фізіолога І. Павлова. У 1841 р. у 

с. Кулішівка Сумської області було споруджено пам’ятник мамонту. У Санкт-
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Петербурзі встановлено пам’ятник «Чижику-Пижику», горобцю в Бостоні, 

оленям у Греції, сенбернару Барі в Парижі, азовському бичку-годувальнику у 

м. Бердянськ, псу Хатіко в Японії (є багато інших).  

Ми визнали, що ліплення є для дитини дійсно розвивальною діяльністю, 

творчістю. По-перше, це азбука уявлення про предмет. По-друге, це дуже живе, 

безпосереднє мистецтво дітей, із реалістичним чи експресивним відношенням 

до дійсності. Ліпні фігурки як справжні, їх можна торкнутись, роздивитись з 

усіх боків, швидко змінити за власним бажанням. Різні фігурки легко 

об’єднуються в цікаві композиції. З ними можна грати та «показувати 

спектаклі». А ліпні картинки чи інтер’єрні вироби прикрасять будь-яке 

приміщення. Усе, про що мріє дитина, може втілитися в ліпних образах. У 

ліпленні народжується особливий світ – маленький, іграшковий, але як 

справжній. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Етапи педагогічної роботи з розвитку в дітей здатності до 

створення виразних образів у ліпленні 

І етап. 

Ознайомлення дітей із поняттям «скульптура». Живе 

спостереження. Мотивація до діяльності. 

ІІІ етап. 

Ознайомлення з виразністю скульптури. Акторські 

вправи. Ліплення. 

ІІ етап. 

Ознайомлення з властивостями скульптури, її 

відмінностями від малюнка. Ліплення. 

ІV етап. 

Організація ліплення як середовища творчості, краси і 

саморозвитку дитини. 

V етап. 

Знайомство з виразними можливостями композиції в 

сюжетному ліпленні 
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Роботу над розвитком у дітей здатності до створення в ліпленні виразних 

образів ми починаємо з молодшої групи. Уводимо малят у світ скульптури 

через народну іграшку (Опішне, Косів, вироби місцевих майстрів-керамістів та 

гончарів) і викликаємо в них зацікавленість скульптурними виробами. 

Сприяємо формуванню в дітей уміння бачити різноманітність форми, кольору, 

розпису. Діти з подивом відкривали для себе, що скульптурою можна не лише 

милуватися, із нею можна грати. В ігровій формі ми допомогли дітям 

зрозуміти, з чого і як зроблено ці скульптури-іграшки; визначити властивості й 

види глини; довідатися, де її знаходять. 

Мистецтвознавча розповідь за темою: 

«Свистілки з Опішні» 

(молодша група) 

 

Мета: зацікавити дітей можливістю створення іграшок за допомогою 

техніки ліплення з глини. 

Педагогічні завдання (програмний зміст): учити малят радіти цікавій та 

естетично привабливій іграшці. Підтримувати зацікавленість та стимулювати 

пізнавальний інтерес, допитливість. Започаткувати уявлення про виробництво 

іграшок та матеріали, із яких їх виготовляють. Управляти дітей у словотворенні 

назв матеріалів. Виховувати естетичне ставлення, пошану до гончарних виробів 

майстрів-іграшкарів.  

Обладнання: макет берега річки з червоною та білою глиною; іграшкові 

свистілки (конячки, півники, олені, баранці ), лялька в українському одязі. 

Хід розповіді 

Сьогодні я хочу розповісти вам казку! Послухаєте? 

Жив собі на березі ріки чоловік. У цій красивій хатці. Ось одного дня, 

вийшов він на бережок погуляти. 

Довкола так красиво: тихо плескає вода, качечки плавають, латаття 

розквітло, очерет шурхотить. (Музичний супровід) 

А це що таке тут, на березі? Якась незвичайна земля. Глину чловік 

знайшов на березі річки. А вона різна. Ця червона має назву «червінка», а цю 

білу люди називають «побіл» (погляньте, потримайте, роздивіться).  

Назбирав чловік різної глини й додому приніс. Став думати та гадати, для 

чого вона потрібна. А ви як гадаєте? (Відповіді дітей) 

Знаєте, що чоловік виліпив із глини? (Півника) Жив він один, сумно та 

незатишно йому було. Тепер Півник буде для нього співати (Як співає Півник?). 

Ви здогадалися, із якої глини виліплено півника? (Із білої) 

Біленькі пір’їнки,  

Червоний гребінець,  

Хто це на кілочку?  
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Півник – співунець.  

А ось ще один півник! Його з якої глини зліплено? (Червоної) 

Стали в чоловіка два півники жити. Які вони? Чи однакові? Чи схожі? 

(Розповідь дітей) 

Один півник із білої глини, а інший – із червоної. Ось які гарні глиняні 

півники! У них обох довга шийка. На шиї «шовкова борідка». А як чудово 

забарвлені – розписні. Кожен по-своєму, особливий!  

Якими веселими фарбами розмальовано хвіст у цього півника! А в цього?  

А ще ці півники вміють співати! Це півники-свистілки. Бачите, ось тут, на 

пишному хвості, є маленька дірочка. Якщо в неї подути, півник заспіває. 

Пісні є кому співати, а ось на базар як їздити? Кого чоловік зліпив, щоб на 

базар їздити? (Конячку) Ось яку! З якої вона глини? 

Це глиняний Коник-Свистілка. У коника ось яка вигнута шия, пишна 

грива, довгі міцні ноги. А що замість хвостика? (Свистілка) 

Хто знає вірш про конячку?  

У хазяїна живу,  

Сіно їм, овес, траву.  

Працьовита я, грайлива,  

Довгий хвіст, пухнаста грива. 

Чоловік ще багато свистілок виліпив: і баранчика, і оленя. І в усіх кумедні 

хвостики. 

Чому хвостики кумедні?(Замість хвостиків – свистілки) 

Ось скільки всього цікавого можна виліпити зі звичайної глини!  

Що ж знайшов чоловік на березі ріки? (Глину) 

А вона однакова? 

Це звичайні іграшки або з секретом? А секрет у чому? У тому, що на них 

можна грати як на музичних інструментах. 

Давайте спробуємо створити свій оркестр! (Діти й вихователь разом 

грають на свистілках) 

Дітей середнього та старшого дошкільного віку ми знайомимо з різними 

видами скульптури. Насамперед, ми розглянули скульптуру малих форм, 

виготовлену із різних матеріалів: дерево, метал, камінь, скло, глина (парцеляна, 

теракота). Ми відбирали скульптури, які зображують людину й тварину, різні за 

розміром, цікаві за змістом та з додатковими деталями. 

Під час їх розглядання важливо з’ясовувати, чому дитині подобається 

саме ця скульптура, чим вона для неї цікава, хто створює скульптуру, навіщо й 

для чого вона потрібна. Діти зацікавились розгляданням скульптури малих 

форм. Деякі навіть розповідали про скульптури, які є в них дома та як вони 

прикрашають помешкання. 

Дуже емоційно діти сприймали зображення скульптур у комп’ютерній 

презентації «Які бувають скульптури». До презентації було відібрано приклади 

станкової, монументальної, декоративно-паркової, скульптури з нетрадиційних 
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матеріалів (дріт, графіт, природні матеріали та дари, рушники, шоколад, сіль, 

цукор, папір, вугілля, лід тощо). 

Ознайомлення дітей із монументальною скульптурою відбувалося й під 

час екскурсій містом. Діти розглядали та обговорювали пам’ятник Невідомому 

солдату в центральному парку культури й відпочинку, бюст письменнику 

А. Чехову, скульптуру «Підприємець» та ін. Важливо, щоб діти самостійно 

відмітили розбіжності станкової (скульптури малих форм) і монументальної 

скульптури. У нашому випадку, діти дійшли висновку, що монументальну 

скульптуру виготовляють із особливих міцних матеріалів, адже вона призначена 

для вулиці. Станкову скульптуру зручно ліпити на спеціальному станку в 

майстерні.  

Ми досягли мети зацікавленості дітей мистецтвом скульптури, 

виникнення пізнавального інтересу до особи скульптора та творчого процесу. 

Інтерес дошкільників до діяльності ліплення (процесу та результату) поступово 

набував нового змісту: від навчання, розваги до пізнавально-дослідницької 

діяльності та активного самовираження.  

Для того, щоб діти усвідомили, що таке скульптура й переносили набуті 

знання у власну діяльність ліплення, важливо звернути увагу на осмислення 

ними властивостей скульптури. Ми користувалися прийомом порівняння за 

ознаками. Діти залучалися до порівняльного аналізу малюнка й скульптури. 

Предметом обговорення були форма, колір, спосіб зображення. За допомогою 

навідних питань, обстеження фігурки й малюнка, діти краще усвідомили 

властивості скульптури, зрозуміли відмінності її від малюнка. Вони змогли 

самостійно зробити висновок, що скульптура об’ємна (пластилінову фігурку 

можна розглянути з усіх боків, а на малюнок можна дивитися лише з одного 

боку. Фігурку можна взяти в руки, а те, що намальовано, можна взяти лише з 

аркушем паперу). 

У навчанні дітей сприйманню скульптури пріоритетним є форма, а потім 

ті її властивості, які характеризують особливості людини чи тварини. Важливо, 

щоб дитина могла потримати скульптуру в руках, здійснити рухи рукою по ній, 

відчути на дотик вигини форми, деталі загального образу, висловити свої 

відчуття, схарактеризувати скульптурний образ у цілому. Завдяки цьому діти 

навчаються послідовно сприймати форму скульптури та розуміти втілений у ній 

образ. 

 

Конспект заняття за темою: 

«Знайомство зі скульптурою» 

 
Мета: сприяти пробудженню в дітей бажання ліпити як скульптор. 

Педагогічні завдання (програмний зміст): виховувати в дітей інтерес до 

творчості скульптора, увагу й повагу до результату творчості; стимулювати 

бажання займатися ліпленням; продовжувати навчати дітей відрізняти 

скульптуру від малюнка та характеризувати відмінності; формувати уявлення 
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про творчий процес скульптора та сприяти набуванню дитиною досвіду 

організації власного творчого процесу; спонукати дітей до досліджень 

скульптурних виробів на дотик. 

Обладнання: на кожну дитину по одному намальованому й виліпленому 

зайцю. 

Хід заняття 

(До кімнати заносять конверт та коробку) 

– Здається, нам надіслано листа та посилку! Що це може бути? 

Погляньте, який великий конверт! Хто надіслав, для чого, незрозуміло! 

Відкриємо? (Відкрити)  

Як багато малюнків! Хто зображений на них усіх? Малюнки зайців! Та як 

багато! Усім, напевно, вистачить! Тримайте! (Роздати) Що ми маємо зробити? 

(Пропозиції дітей) 

А може завдання в коробці? Давайте подивимося! (У ній виліплено 

фігурки зайців) Ось зайчик вистрибнув із посилки та мерщій до вас на столи! 

Знайдіть їх у себе на столі. (Діти знаходять фігурки під непрозорими 

стаканчиками) 

Отже, ми маємо таких зайчиків! Давайте поміркуємо! Мабуть, завдання 

полягає в тому, щоб порівняти їх. Роздивіться уважно! Вони схожі? Яка між 

ними різниця? Хто їх міг створити? (Художник малював, скульптор ліпив) 

Візьмемо в руки виліпленого із пластиліну зайчика! А чи можемо ми так 

само взяти намальованого зайця? Не виходить? Чому? (Його можна взяти в 

руки лише разом із аркушем, на якому він намальований) 

Давайте подивимося на пластилінового зайця з усіх боків: спереду, збоку, 

ззаду, знизу, зверху. Яким ви бачите зайчика? (З кожної точки зору зайчик 

виглядає по-різному. Ми бачимо то мордочку, то спинку, то хвостик, то бочок, 

то ніжки) 

Спробуйте так само розглянути намальованого зайчика! Що скажете? (Не 

виходить. На зворотному боці малюнка чистий аркуш) 

А як відрізняються кольори намальованого та пластилінових зайців? Як 

вийшло, що намальований заєць має такий колір? А як знайшовся колір для 

зайчика з пластиліну? (Першого спочатку намалювали, а потім розфарбували. 

А пластиліновий відразу став такого кольору тому, що той, хто його ліпив, 

вибрав пластилін такого кольору) 

А знаєте, я здогадалася, навіщо нам надіслали намальованого й 

виліпленого зайчика. Напевне, для того, щоб ми з вами знали, що все, що ми 

бачимо, можна не лише намалювати, але й виліпити. 

Якщо ми малюємо, що виходить? (Малюнок, картина) А що вийде, коли 

ми ліпимо? (Виходить фігурка, яку називають скульптурою) 

Хто ж міг надіслати нам малюнки? (Той, хто їх намалював – художник) А 

хто міг надіслати нам фігурки? (Той, хто їх виліпив – скульптор) 
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Навіщо ж вони нам усе це надіслали? (Відповіді дітей) Так! Щоб ми 

зрозуміли, що все, що ми бачимо, можна не лише намалювати, а ще й зліпити. 

Упродовж третього етапу ми ознайомлювали дітей із виразними засобами 

скульптури (поза, міміка, колір, величина, рух). У педагогічній роботі 

використовувалися слайди, репродукції, фотографії з монументальною, 

декоративно-парковою, вуличною скульптурою, вироби скульптури малих форм 

(народна іграшка, побутова кераміка). Розглядання скульптур передбачало 

співрозмову, діалог, бесіду. Діти набували досвіду розуміння «мови 

скульптури», визначали характер образу та настрій скульптури за позою, рухом, 

допоміжними деталями, кольором. Розвивальне та навчальне спілкування 

розгорталося переважно в ігровому форматі («Як скульптура промовляє до 

нас?», «Покажи й завмри»). За правилами гри, діти вчилися вільно, самостійно 

й творчо зображувати людину або тварину в різному стані (людина: 

замислилася, зраділа, розгубилася, запрошує). Потім завдання ускладнювалося: 

дітям пропонувалося показати скульптуру вдвох (дружба, посварилися, 

танцюють та інші). 

Досвіду розуміння та відтворення виразності образу тварин діти набували 

в іграх-драматизаціях за мотивами народних казок («Два жадібних 

ведмежатки», «Цап та баран», «Заєць-хваста» та ін.). 

Закріплення отриманих знань про виражальні засоби скульптури, 

розвиток творчих започаткувань та схильностей, формування особистої манери 

виразного ліплення відбувалося в другій половині дня (акторські хвилинки, 

ігри-драматизації, «школа скульпторів»). Ми разом ыз дітьми, у творчому 

діалозі розглядали скульптури, картинки, книжкові ілюстрації. Графічне 

зображення допомагало дітям зрозуміти різноманіття дій живих істот, тонкощі 

положення частин тіла залежно від руху, що не завжди дитина помічає в 

реальних життєвих ситуаціях. 

Поступово діти усвідомлювали, що все, що вони зображували в грі 

(міміка, поза, рух, жест), можна відтворити в ліпленні, створюючи виразний 

скульптурний образ.  

 

Мистецтвознавча бесіда за темою: 

«Знайомство з виразними засобами скульптури» 

 
Мета: сприяти створенню дитиною виразного образу в ліпленні. 

Педагогічні завдання (програмний зміст): уточнити знання дітей про 

мистецтво скульптури, її види (скульптура малих форм, монументальна), 

творчий процес скульптора; продовжувати знайомити дітей з виразними 

засобами скульптури (об’єм, форма, величина, колір, рух, поза, міміка), 

формувати установку на самостійну творчість; викликати емоційний відгук на 

сприйняття скульптурної творчості, схвалювати висловлювання дитиною 

власної думки.  
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Обладнання: слайди (репродукції, фотографії із зображенням 

монументальної скульптури, скульптури малих форм, народної іграшки). 

 

Хід бесіди 

Сьогодні в мене для вас загадка! Подивіться, що це на столі?  

Як можна назвати всі ці фігурки? 

Хто ж створює скульптуру?  

З яких матеріалів створюють скульптури?  

Кого зображують у скульптурі? 

А хто вже впізнав, кого зображують ці 

скульптури? 

Сьогодні я хочу розповісти вам дещо нове й 

цікаве про скульптуру! Хочете почути нову 

історію?  

Найбільше мені хочеться розповісти вам про цю фігурку. Дуже цікаво 

ліпити фігурки з глини так, як це роблять майстри з українського селища 

Опішне, яких ще називають опішнянськими умільцями. 

Майстер робить фігурку із глини й саджає її в піч. Так, так, у піч для 

випалювання. Довго гріється виліплена фігурка в печі, зате після цього вона 

стає дуже міцною й твердою. Потім її білять і розписують яскравими фарбами – 

наряджають, прикрашають, забарвлюють. Від цього вона така гарна, така 

ошатна стає. Давайте помилуємося нею (лунає весела музика). 

По-іншому опішнянські іграшки можна назвати малою скульптурою. 

Вона прикрашає квартири, наше помешкання, зберігається в музеях. 

Є ще й інша скульптура. Вона живе не у квартирі й не в музеї. Їй дуже 

добре на площі й на вулицях міста. Такі скульптури називають пам’ятники! 

(показ слайдів). Створюють скульптурні пам’ятники на честь відомих та 

видатних людей. Скульптор створює дуже велику за розміром фігуру, щоб усім 

нам стало зрозуміло, яку величну справу зробила ця людина для своєї країни. 

Скульптури зображують космонавтів, лікарів, письменників, поетів, 

спортсменів. 

А чи є така скульптура в нашому місті? (Відповіді дітей та 

демонстрування фото скульптури-пам’ятника в місті) 

Усі великі скульптури створені не з глини та пластиліну, а з твердих та 

міцних матеріалів: каменю, металу, бетону. Як ви гадаєте, чому? (Відповіді-

міркування дітей) Скульптор ретельно обирає матеріал для такої скульптури. 

Адже вона має стояти багато років, витримати й дощ, і сніг, і мороз, і спеку, і 

вітри. Ця велика скульптура називається монументальною. 

Кожна скульптура по-своєму гарна, тому ми й запам’ятовуємо її, раз 

побачивши. Я, наприклад, пам’ятаю скульптуру, яку бачила (спогад 

вихователя). А ви як гадаєте, чим може запам’ятатися скульптура? За що її 

можна назвати красивою? (Відповіді-роздуми дітей) 
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Я вигадала гру в скульптуру! Хочете навчитися в неї грати? Гра 

називається «Застиглі фігури». Спробуємо перевтілятися в скульптуру людей, 

які, наприклад, замислилися, запрошують, розгубилися, образилися (можна 

запропонувати дітям виконати скульптуру вдвох «Дружба», «Посварилися», 

«Танцюють» та ін.). 

Усе, що ви показали в скульптурі, називається «поза». Скульптор думає 

над тим, щоб скульптура була виразна, цікава; щоб вона запам’яталася; щоб 

вона більше розповіла про зображену людину або тварину.  

А тепер я пропоную гру «Хто перший» (я буду ставити запитання, 

виграє той, хто перший дасть правильну відповідь). 

1. Як називають велику за розміром скульптуру, яку встановлюють на 

площі? 

2. Хто створює скульптуру? 

3. Для чого потрібна монументальна скульптура? 

4. З яких матеріалів виготовляють монументальну скульптуру? 

5. Як зробити скульптуру цікавою? 

6. Якби ти був скульптором, яку скульптуру ти найбільше хотів би 

створити? 

7. Спробуйте зліпити скульптуру прямо зараз (матеріал на вибір).  

 

Упродовж наступного, четвертого етапу, створювалися умови для 

натхненного творчого процесу ліплення, уходження дитини в образ скульптора. 

Ми заохочували, мотивували та підтримували дітей у їхніх спробах активного 

перенесення набутих знань та досвіду в галузі мистецтва скульптури в 

діяльність пластичного образотворення. Діяльність ліплення розгорталася в 

підготовленому середовищі творчої майстерні скульптора, обладнаної різними 

матеріалами для ліплення (глина, пластилін, пластикат тощо) та необхідним 

устаткуванням (станки для ліплення скульптури, стеки).  

Педагогічне управління діяльністю ліплення полягало в наданні кожній 

дитині можливості планувати свою діяльність, відбирати прийоми як 

зображального, так і технічного порядку, матеріал. Діти створювали виразні 

образи, самостійно добираючи форму, пропорції, особливості руху, додаткові 

деталі, що поглиблюють характеристики образу. На початку творчої діяльності, 

дітям надавалася відповідна установка (мотивація) на створення 

індивідуального, унікального скульптурного образу (кожен свою скульптуру має 

створити, несхожу на інші). Зайчиків можна різних виліпити: хто спритного, хто 

хитрого, хто смішного, хто трохи боягузливого, хто великого, хто маленького. 

Діти розуміли сутність завдання й активно розпочинали творчий процес. 

Створені образи характеризувалися цілком  визначеними рисами виразності. На 

хвилі емоцій діти досягали виразності своєї скульптури за допомогою 

технічних прийомів карбування, рельєф, згладжування, наліплювання; наносили 

візерунок, деталізували, змінювали пропорції, бажаючи показати значимість 

героя. У вільному та невимушеному процесі образотворіння, за адекватного 
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педагогічного управління діти супроводжують свою творчість розповіддю, 

наспівуванням, ігровим дійством, лицедійством тощо. Від цього виразність 

створеного дитиною образу в ліпленні лише виграє. 

Творче завдання. 

Ліплення за темою: «Такі різні зайці» 

Мета: активізувати творчий потенціал дитини в пошуку оригінального 

задуму та створення виразного образу в ліпленні. 

Педагогічні завдання (програмний зміст): вправляти дітей у 

словотворчості, побудові тематичних розповідей; підтримувати творчі пошуки 

дитини у створенні задуму для зліпка, заохочувати до винайдення способу 

ліплення; спонукати дітей знаходити оригінальні доповнення, що поглиблюють 

образ; виховувати інтерес до ліплення й бажання знаходити самостійне 

рішення, підтримувати виявлення ініціативи дитини у творчому процесі. 

Обладнання: костюми зайців; керамічні фігурки (мала скульптура), що 

зображують зайців у різних образах; пластичний матеріал (глина, тісто, 

пластикат), стеки, станки з поворотним колом, вологі серветки з тканини. 

Хід 
Незадовго до початку заняття лунає весела музика й починається танок 

«зайчиків». Раптом з’являється зла чаклунка. 

Чаклунка: Що тут відбувається? Надто багато шуму? А, це зайці 

розбушувалися, весну зачули? Зарано! Спати мені заважають! От я вас 

заморожу – зачарую! Раз, два, три! Швидко зайці всі завмріть! (Зайці 

завмирають у різних позах. Дітям пропонують заплющити очі; зайці в цей час 

тікають, а вихователь відкриває сховані скульптури зайців) 

Вихователь: Подивіться, зла чаклунка зайченят перетворила на 

скульптури. Бачите, вони ніби завмерли в таночку. Які вони різні! Але було 

краще, коли вони з нами весело танцювали. Давайте подумаємо, як же нам 

зайців оживити? (Висловлювання дітей) 

Може складемо про них історію? Я спробую, може вийде зняти чари хоча 

б із одного зайчика. Пропонуйте, з якого почати? Мені, наприклад, подобається 

цей веселий зайчик. От як він гордовито голову підняв, лапками на щось 

показує. Можливо, цей зайчик розповідає про свої подвиги, вихваляється. Я 

назву його Хвалько. Нічого в мене не виходить, може у вас краще вийде? 

Дивіться, ось найменший серед усіх. Кому він подобається? Хто хоче 

розповісти про нього? (Згорнувся калачиком, напевно, у жмурки з великими 

зайцями грає, а мордочка в нього хитрувата, немов сказати хоче: «Я такий 

маленький, сховався й нізащо вам мене не знайти») 

Як ти назвеш його? (Хитрик, Хитрун, Крихітка, Малюк) 

А погляньте-но на цього, із грибом за спиною! Хто хоче спробувати 

оживити його своєю історією? (Відшукав зайчик гриб, обома лапками схопив, 

важко йому, але він все одно несе його додому. Напевно, своїх діточок-зайчат 
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та дружину-зайчиху пригостити дуже хоче. Він їх дуже любить і хоче 

порадувати смачненьким. Його рідні люблять поласувати грибами) 

Яке ім’я в нього? (Добряга, Годувальник, Щедрий) 

Ми склали різні історії. Добре розповідали, але наші розповіді не 

допомогли зняти злі чари.  

А може про всіх зайців відразу пісеньку заспівати або вірші почитати? 

(Діти декламують вірші) 

Не допомагає! Зайці не рухаються, не танцюють. Давайте в самої 

чаклунки запитаємо, що потрібно зробити, щоб зайчиків оживити. У чому 

секрет? 

Чаклунка: Та що ж ви мені спокою не даєте! Знову розбудили! Чого ви 

хочете?. 

Вихователь: Не гнівайся на нас! Розкрий нам, будь ласка, секрет, як 

зайців оживити? 

Чаклунка: Щоб зайців вам оживити, їх потрібно всіх зліпити! Зліпіть 

зайців, і чари зникнуть! Та ви, напевне, не вмієте ліпити, тому я піду спокійно 

спати. 

Вихователь: Ви чули, діти! Ми можемо допомогти зайцям! Є рішення! 

Кожен із вас має своє зайченятко зліпити, несхожого на інших: хто Спритника, 

хто Добрягу, хто Хитруна, хто Хвалька і тоді побачимо, що станеться. 

Сподіваюся, цього разу в нас усе вийде! 

Пам’ятайте, що зайчик оживе лише в того з вас, хто дуже цього захоче, 

буде старанно ліпити як справжній скульптор. Пригадайте, як надати скульптурі 

виразності (покажіть, що зайчик біжить, сидить на задніх лапках, склався 

грудочкою, щось несе та ін.). 

(Вихователь бере участь у творчому процесі: ліпить свого зайчика, 

підтримує ініціативу дітей, творчі пошуки, коректує дії дитини за потребою, 

надає поради в обговоренні доповнень для надання образу більшої виразності) 

Діти збирають виліплених і керамічних зайчиків на столі. Поява 

чаклунки, яка готова «зняти чари», відволікає увагу дітей. Лунає весела музика 

і вистрибують «живі» зайчики, з якими діти імпровізують танок та 

розважаються. 

Найскладнішим етапом у педагогічній роботі з формування в дітей 

здатності до створення виразного образу є знайомство дітей із композицією в 

сюжетному ліпленні. Складність полягає в тому, що дітям потрібно самостійно 

вибрати сюжет, персонажів та визначити, хто що буде ліпити. Потім треба 

обрати ефектну композицію, тобто розташувати персонажів так, щоб можна 

було «зчитати» смисл епізоду, «упізнати» його, «побачити» історію, сюжетну 

лінію.  

Завдання сюжетного характеру мають особливу педагогічну цінність. 

Наявність сюжету «примушує» дитину не просто зліпити об’єкт (фігурку), а й 

продовжити творчий процес. Він розгортається в новому векторі: осмислювання 

розташування об’єкту в просторі, у взаємодії з іншими персонажами. Дитині 
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необхідно внести потрібні доповнення та зміни в уже створений нею 

скульптурний образ. Цей процес сприяє розвитку рухливості уявлень. Для 

дитини виникає можливість спробувати самостійно та творчо застосовувати 

набуті знання про скульптуру, навички ліплення, інтуїцію в нових умовах, які 

потребують інтеграції з мовленням, літературною творчістю, соціально-

комунікативним досвідом.  

 

Ілюстративне ліплення за темою: 

«Знайомство з мистецтвом скульптури» 
Мета: збагачувати простір художньо-творчої активності та сприяти 

формуванню в дітей здатності до створення виразного образу в ліпленні. 

Педагогічні завдання (програмний зміст): продовжувати знайомити 

дітей із мистецтвом скульптури, виразними можливостями композиції в 

сюжетному ліпленні; навчати дітей узгоджувати ліплення об’єкту із заданим 

сюжетом, обирати персонажів, колір, доповнення та утворювати злагоджену 

композицію; створити умови для усвідомлення дитиною переваг колективного 

ліплення на заданий сюжет; виховувати уважність та повагу до думки іншого в 

колективній творчості, товариські стосунки в досяганні загальної мети; 

розвивати образотворчі навички, підтримувати в дітей інтерес до ліплення.  

Обладнання: пластилін, стеки, вологі серветки, атрибути для 

театралізації (костюми вовка та зайця), декоративні елементи з настільного 

театру (за вибором). 

Хід 

Діти, сьогодні ми знову будемо скульпторами! До нашої творчої майстерні 

надійшло цікаве замовлення. Чи готові ми його виконати? Давайте перевіримо 

себе! (Гра «У запитання») 

1. Що таке скульптура? 

2. Кого зображують у скульптурі? 

3. Із чого можна створити скульптуру? 

4. Для чого потрібна скульптура? Чи можна жити й без неї? 

5. А скульптури гарні? Яку скульптуру можна назвати гарною? 

Ви правильно зрозуміли, що скульптуру можна назвати гарною, 

красивою, виразною, красномовною, якщо скульптор вміло передав рух у 

зображенні фігури, позу. Народна іграшка з Опішні гарна, адже її прикрашено 

розписом. Красиво виглядають скульптури при спеціальному освітленні. 

Гарний та доцільно обраний для скульптури матеріал додає їй краси. 

Пам’ятаєте, ми розглядали скульптуру «Балерина» із білосніжного мармуру! 

Яка вона красива, правда ж?  

Ну, а мультфільми ви любите? А ви знаєте, що скульптура допомагає 

робити мультфільми. У таких мультфільмів усе зліплено з пластиліну: дерева, 

тварини, люди, будинки. У мене є улюблений пластиліновий мультик! 
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(Фрагменти мультфільму «Пластилінова ворона», «Падав торішній сніг», 

«Ринг») Ви впізнали ці мультики? Назвіть їх. 

А який ваш улюблений мультфільм? 

Усі люблять мультфільм «Ну, постривай!». Пам’ятаєте веселі витівки 

Вовка та Зайця? Що вам найбільше запам’яталося? (Розповідь дітей) 

Я переконалася, що ми готові до виконання складного та цікавого 

замовлення. Будемо всі разом ліпити мультфільм «Ну, постривай!». 

Давайте згадаємо основні правила скульптури із пластиліну. 

Що потрібно вибрати перш ніж ліпити скульптуру? (Колір, що допоможе 

нам схарактеризувати персонаж) 

Наприклад, Вовк! Якого кольору він може бути? Звичайно, Вовк сірого 

кольору! А якщо він розлютився? А якщо він змерз? А якого кольору став, коли 

накурився цигарок, пам’ятаєте? Вовк у нашому мультику може бути одягнений, 

узутий. Він може мати зачіску, капелюх. 

Над чим ще важливо подумати? (Над способом ліплення, як швидше й 

краще виліпити фігурку: із цілого шматка пластичним способом, по частинах, 

або комбінованим способом, витягуючи пластилін та доліплюючи деталі) 

Що потрібно обов’язково спробувати передати в скульптурі? (Рух, щоб 

стало зрозуміло, який епізод відбувається в мультфільмі) 

Наприклад, як можна виліпити Вовка, що тікає? Яка в нього при цьому 

буде поза? А коли крадькома намагається дістатися Зайця? А коли він причаївся 

і підстерігає Зайця? Можна спробувати ще передати міміку, вираз обличчя. 

Який, наприклад, вираз буде у Вовка, що замислився? Розридався? Зареготав? 

Злякався? Загрожує та лякає Зайця? 

Давайте подивимося, як можуть виглядати Вовк і Заєць у різних епізодах 

(Гра «Пози»). 

1. Заєць наступив Вовкові на лапу. 

2. Заєць тікає від Вовка. 

3. Вовк схопив Зайця. 

4. Вовк приморозив хвоста в ополонці, а Заєць намагається його 

урятувати. 

5. Вовк і Заєць помирилися й танцюють танго. 

Ліпити будемо в парах (діти обирають пару, вихователь обирає собі пару 

на власний розсуд).  

Тепер дуже важливо домовитися зі своїм колегою-скульптором-

мультиплікатором, хто кого буде створювати та який саме епізод ви обрали для 

відображення (за потребою вихователь може надати зразок поведінки під час 

обговорень у парі. «Давай з тобою домовлятися: кого ти хотів би 

створювати? Тоді я буду створювати Зайця. А що вони будуть робити? Тоді 

давай зобразимо як Вовк загрожує та лякає Зайця»). 

Художньо-продуктивна діяльність може супроводжуватися музикою з 

мультфільму «Ну, постривай!».  
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По закінченні роботи діти разом із вихователем упізнають епізоди, 

розповідають свої історії про нові пригоди Вовка та Зайця (роблять 

театралізовану презентацію створеної в парі скульптурної групи). 

 

Аналіз скульптур, виготовлених дітьми, засвідчив позитивну динаміку 

виразності образу. Зліпки стали набагато цікавішими, красномовнішими, 

змістовнішими. Діти досить адекватно підбирають колір, відображають позу, 

придумують та відображають рухи. Вони не лише знають, як потрібно 

зобразити рух, але й розуміють зміни, які відбуваються в загальній формі 

фігури залежно від цього руху. Під час зображення руху, діти не поступово 

відшукують положення вже виліпленої фігурки (такі приклади існують), а 

відразу «ставлять» основну масу пластичного матеріалу в потрібне положення. 

Узгоджене рішення руху й форми переводить творчий процес ліплення на більш 

високий рівень, бо дитина свідомо залишає собі більше часу для роботи над 

виразністю сюжетної композиції. 

 

Розвивальне середовище як умова розвитку в дітей здатності до 

створення виразного образу в ліпленні 
 

У Коментарі до Базового компонента дошкільної освіти розроблено 

принципи та рекомендації створення розвивального середовища [6]. Чим 

різноманітнішим воно буде, тим легше дитині виявляти творчі здібності. Для 

організації роботи із введення дитини у світ скульптури для пробудження та 

розвитку творчих здібностей, здатності до створення виразного образу в 

ліпленні ми, насамперед, заручилися підтримкою батьків. Вони допомогли 

зібрати колекцію скульптури малих форм. Ми відбирали зразки, найбільш цікаві 

за змістом, формою, матеріалом, декоруванням та виразністю. 

Було створено електронну теку з презентаціями станкової та 

монументальної скульптури; скульптури з різних матеріалів, незвичайних 

скульптур світу, сучасної вуличної скульптури, декоративно-паркової 

скульптури та ін. Комп’ютерні технології давали нам можливість організувати 

цікаві для дітей віртуальні подорожі в такий цікавий та різноманітний світ 

скульптури, розвивати художньо-естетичну сферу особистості дитини, 

збагачувати її словник та активізувати мовленнєву діяльність. 

Якість ліплення дитини залежить від того, як організовано місце для її 

творчості. Ми зібрали різні види стеків, які використовуються для проробки 

деталей зліпка в тих випадках, коли це важко зробити пальцями руки. Придбали 

дошки різного розміру для ліплення; поворотні станки, які зручні під час 

роботи над виразністю фігурки. З ними діти отримали можливість обережно та 

охайно повертати виріб і проробляти його з усіх боків.  

Батьки дітей допомогли придбати робочий одяг скульптора (фартушки та 

нарукавники). А ми розробили авторські дидактичні ігри («Веселушки», 
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«Колобок», «Уламочки», «З чого зроблено», «Склади іграшку Опішні», 

«Доміно» та ін.), за допомогою яких вдавалося не лише розвивати дрібні м’язи 

кисті руки дитини, але й закріплювати прийоми ліплення. 

Різні матеріали, придатні для ліплення, було розташовано в доступному 

для дітей місці. Обговорення властивостей матеріалів, їх зображально-

виражальних можливостей у створенні скульптурних форм, експериментування 

з матеріалом сприяли розвитку в дітей спостережливості, сенсорно-

перцептивної культури, мовлення, збагаченню світогляду, набуванню 

практичного досвіду спілкування з навколишнім світом, наповнювало 

сприйняття й уяву таїнствами та загадками. Діти прагнули пізнавати секрети 

пластичних матеріалів і поступово звикли вільно вибирати матеріал для 

створення виразних образів.  

Психолог Л. Виготський казав, що навчально-виховний процес має дві 

сторони: діяльність дитини й діяльність вихователя, які надають можливість 

вільного вибору, а значить, сприяють творчому пошуку. 

Пластичні матеріали для ліплення. 

Глина. Повинна бути основним матеріалом для навчання дітей ліпленню. 

Вона екологічна. пластична, однотонна, красива як матеріал і надає дитині 

можливість відчути й зрозуміти цілісність форми. 

Пластилін. Пружний матеріал із меншими пластичними можливостями, 

який вимагає спеціальної підготовки перед роботою (розм’якшення). Він може 

бути однотонним (скульптурний) і кольоровим. Перший дає можливість краще 

зрозуміти цілісність форми й будови предмета. Колір додає естетичних емоцій, 

вносить різноманітність у роботу та є додатковим засобом виразності. 

Солоне тісто. Приємний на дотик, екологічно чистий, нешкідливий і 

неалергенний матеріал. Тісто можна замісити в будь-який відповідний час. 

Воно легко відмивається й не залишає слідів. При дотриманні технології 

виготовлення, тісто не липне до рук і дуже пластичне. 

Додатковими матеріалами в розвитку дитячого ліплення в нашій роботі 

були: муле-патат, пісок, віск, парафін та інші. 

Розвиток дрібної моторики рук – важлива умова створення дитиною 

виразних образів у ліпленні 

Ліплення надає дитині дивовижну можливість моделювати світ в об’ємі 

та просторі. Техніка ліплення багата й різноманітна, вона доступна навіть 

маленьким дітям. 

Основним інструментом ліплення є рука (вірніше обидві руки). Отже, 

рівень уміння залежить від володіння дитиною власними руками, пальцями. 

Слабкими, нерозвиненими пальчиками дитині ніколи не передати в глині, 

пластиліні всього багатства свого задуму. 

Гарний стан дрібної моторики кисті руки впливає на вміння дітей надалі 

створювати виразні образи в ліпленні. І не лише на це. Розвиваючи тонкі рухи 

пальців дитини, ми одночасно розвиваємо її інтелект, мовлення. 

Професіоналам-педагогам добре відомий невловимий зв’язок між рецепторами 
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пальців руки і процесами, які відбуваються в корі головного мозку. Ліплення 

позитивно впливає на розвиток мисленнєвої та мовленнєвої активності дитини.  

Спеціальні ігри та вправи на розвиток дрібної моторики рук допомагали 

нам у розвитку вільних рухів кисті та пальців дітей, відчування простору та 

об’єму, образного мислення, уваги, творчої уяви, пам’яті. У пальчикових іграх 

дитина, повторюючи рухи руки дорослого, навчалася вправляти своїми руками, 

концентрувати увагу на діяльності.  

Найпростішою вправою є зображення різних фігурок за допомогою 

пальців (рис. 1). 

Для пальчикової гімнастики можна придумувати цікаві історії. 

Наприклад, День народження з друзями. 

Сьогодні у Сашка День народження. Мама й тато подарували йому собаку. 

У гості до Сашка прийшли хлопці. Дмитрик подарував Сашкові кораблик, Костя 

– бінокль, Владик – дзвіночок, Маша – книгу, а Костя – прапорець і повітряну 

кульку. Хлопці із задоволенням бавилися з собакою. Потім усі сіли за стіл пити 

чай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Пальчикова гімнастика 

 

Гімнастика для пальчиків – спеціальна гімнастика, яка допомагає 

розвивати маленькі пальчики. Це зовсім нескладні вправи, але дуже корисні. 

«Розслабляємось». Покладемо долоні на стіл. А тепер розведемо пальчики 

широко-широко – і зведемо їх разом. Зробимо цю вправу 5–6 разів.  

А тепер нова вправа: покладемо долоні на стіл – стиснемо долоньку в 

кулак – розтиснемо кулак і поставимо долоню ребром. Долонька – кулак – 

ребро долоні! Здобимо цю вправу ще кілька разів. Можна пограти на уважність. 

«Пальчики вітаються – пальчики прощаються». На рахунок «один-два-

три-чотири-п’ять» з’єднуємо пальчики рук: великий пальчик із великим, 
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вказівний із вказівним, середній із середнім і так до мізинчика. Привітались? А 

тепер пальчики прощаються – також по черзі: спочатку мізинчики, потім 

безіменні пальчики, середні й далі до великих. 

«Маленький хлопчик». Поставимо на стіл вказівний та середній пальчики. 

Побігли! А тепер нехай побігають «хлопчики» обох рук. 

«Коза». Йде коза рогата! Витягнемо вперед вказівний пальчик і мізинний. 

І подражнімо так свого сусіда. 

«Окуляри». З’єднаємо великий і вказівний пальці правої та лівої руки в 

кружечок. Притулимо кружечки до очей. Ось тобі окуляри! Подивимось на 

свого сусіда! Весело! 

«Зайчикові вушка». Витягнемо вказівний та середній пальчики, а великий, 

безіменний та мізинчик з’єднаймо. Зайчику, зайчику, де ти бував? 

«Дерева». Піднімемо руки долонями до себе й широко розведемо 

пальчики. Листочки ворушаться від дмухання вітерця! 

«Пташки на гіллі». Твій великий палець – велика гілка! Вказівний та інші 

пальчики – пташки. Вони по черзі прилітають перепочити на гілочці дерева.  

«Коріння дерева». Дерева здобувають собі воду із землі, через коріння. 

Уяви, що твої руки – це коріння дерева. 

«Бджілка». По колу літає, нектар збирає. Пальчик – це бджілка. Кожен 

пальчик по черзі малює в повітрі коло. 

«Замок». Раз! – і долоньки склались разом! Два! – і пальчики зробили 

«замок». На рахунок «раз-два» зробимо кілька таких вправ. 

«Павучок». Усі п’ять пальчиків поставимо на стіл і – побігли! Нехай 

спочатку павучок побіжить швидко, а потім стомиться й погуляє повільно. 

«Хрестики-нулики». Схрестимо вказівний та середній пальці – ось тобі 

хрестик! З’єднаймо пучечки вказівного та великого пальців – ось тобі нулик. А 

тепер міняймо їх по черзі: хрестик-нулик, хрестик-нулик! 

Декілька разів стиснемо та розправимо кулачки! Ось і все! Ручки наші 

готові до ліплення! 

 

Дидактична гра «Матеріали для ліплення» 

 

Дидактичне завдання: закріпити знання дітей про виразні засоби 

скульптури (поза, рух, міміка); різні пластичні матеріали для ліплення. 

Хід гри: Давайте пограємо! Уявіть, що ви всі – це матеріал для ліплення 

(глина, пластилін). А ось Мишко буде скульптором! Мишко, тобі весело! Ти 

хочеш передати свій настрій у скульптурі. Нехай це буде фігурка дівчинки. 

Поміркуй, яка в неї буде поза, вираз обличчя, з якого матеріалу ти цю фігуру 

ліпитимеш.  

Поясни все це своєму «матеріалу». (Мишко пояснює тим, хто зображує 

матеріал, яку позу прийняти, якого виразу надати обличчю тощо. Діти 

намагаються виконати його вказівки. Так само, але вже з іншим 

«скульптором», можна передати сум, замисленість, схвильованість тощо) 
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У підсумку діти разом із вихователем визначають, хто найкраще втілив 

задум «скульптора». 

 

Дидактична гра «Прикрасимо словом» 

 

Дидактичне завдання: вправляти дітей в умінні розповідати про різні 

властивості матеріалу, який підійде для створення скульптури (дерево, глина, 

метал, скло ). Розвивати тактильну чуттєвість, дрібні м’язи кисті руки. 

Хід гри. Дітям пропонують узяти в руки на вибір шматочок матеріалу 

(глину, пластилін, дерево, метал, скло тощо ). 

Завдання. Розкажи про матеріал, який тримаєш у руках.  

Глина яка? (м’яка, пластична, волога, піддатлива, прохолодна, жива, 

важка..).  

Дерево (живе, легке, тепле, шорстке, сухе, пахке… )  

Метал (холодний, твердий, блискучий, важкий… ).  

Скло (тверде, гладке, прозоре, крихке, холодне...). 

 

Дидактична гра «Розкажи про скульптуру» 

 

Дидактичне завдання: вправляти дітей в умінні розрізняти скульптуру за 

матеріалом, з якого її створено. Розвивати увагу, спостережливість, мисленнєві 

операції (аналіз, порівняння), творчу уяву, зв’язне монологічне мовлення. 

Хід гри. Вихователь виставляє перед дітьми скульптуру малих форм: «Я 

хочу скласти розповідь про цю скульптуру. Але будьте уважні до моєї 

розповіді!». Проблемна ситуація полягає в тому, що педагог у розповіді називає 

властивості зовсім іншого матеріалу (наприклад, металу). Потім звертається до 

дітей: « Вам сподобалася моя розповідь? Чим саме? Чи правильно я все 

розповіла? Хто почув помилку? Що в моїй розповіді було не так? Хто знає, як 

розповісти правильно? Розкажи про скульптуру сам». 

 

Дидактична гра «Знайди пару». 

 
Дидактичне завдання: вправляти дітей у порівнювання скульптур: 

знаходити в них ознаки схожості й відмінності; розвивати спостережливість, 

кмітливість, зв’язне мовлення. 

Ігрове правило. Діяти за сигналом вихователя. Той, хто знайшов однакові 

скульптури, повинен сказати про це на вухо вихователеві. Голосно називати 

однакові скульптури не можна. Усі діти мають пошукати й знайти свою пару. 

Хід гри. Для гри підбирають різноманітні скульптури, серед яких 

обов’язково мають бути однакові. У процесі гри можна додавати або прибирати 

скульптури, щоб ускладнити завдання. 
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Давайте пограємо в незвичайну гру! Вона визначить, не лише хто 

найуважніший, найспритніший! Але й хто вміє стриматись і виконати основне 

правило гри: не розголошувати знайдене рішення!  

На цьому столику стоїть багато скульптур. Я буду рахувати до трьох, а ви 

за цей час повинні відшукати дві зовсім однакові скульптури! Назвати їх треба 

лише пошепки, по секрету, «на вушко» мені.  

Отже, будьте уважні! Починаємо гру! Раз-два-три! Однакових знайди! 

У підсумку дитина за бажанням (за рішенням вихователя), розповідає 

свою історію про однакові скульптури. 

 

Дидактична гра «З чого зроблено?» 

 

Дидактичне завдання: учити дітей групувати скульптуру за матеріалом 

(метал, скло, дерево, глина, пластилін, віск, тісто); активізувати словник дітей; 

розвивати спостережливість, увагу, уміння дотримуватись правил гри. 

Ігрове правило. Скульптуру треба поставити на підставку з того ж 

матеріалу. 

Ігрові дії. Впізнавання матеріалу на дотик, відгадування за описом; пошук 

скульптури з заданого матеріалу; угрупування скульптур за матеріалом; 

використання «диво-мішечка». 

Хід гри. Для цієї гри підбирають скульптури, створені з різного матеріалу. 

До початку гри вихователь проводить коротку бесіду, у якій уточнює знання 

дітей про матеріали, які використовують під час створення скульптур.  

Педагог пропонує нову гру, у якій треба називати, із чого зроблена 

скульптура та класти її у «диво-мішечок». Надалі правило таке: дитині потрібно 

на дотик дізнатися з якого матеріалу зроблено скульптуру й розповісти про неї 

так, щоб інші діти зрозуміли і правильно назвали її. Педагог повідомляє, що 

«диво-мішечок» відкривається лише в тому випадку, якщо й той, хто описує 

скульптуру й той, хто відгадував, не помилилися. 

Для того, щоб всі гравці вчилися визначати скульптуру за матеріалом, 

вихователь другу половину гри проводить за іншим змістом. Наприклад, «у 

розвідників». Пропонує всім дітям пройти кімнатою, знайти скульптуру, 

зроблену з різних матеріалів, і покласти їх так: металеву –на тацю з металу, 

дерев’яну – на дерев’яну дощечку, глиняну – на керамічну тацю тощо.  

Ускладненням гри може бути збільшення кількості відібраних скульптур, 

а також неяскраво виражений матеріал. 

У підсумку гри вихователь відзначає уважних, спритних, кмітливих 

«розвідників». Схвалює тих, хто не помилився й допомагав своїм товаришам 

знайти потрібну скульптуру й правильно її поставити. 
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Дидактична гра «Для чого потрібен предмет?» 

 

Дидактичне завдання: розвивати в дітей кмітливість, активність і 

самостійність мислення; закріплювати знання дітей про призначення предметів 

ужитку, художньої творчості, інструментів, знарядь праці; виховувати дбайливе 

відношення до них. 

Ігрові правила. Розповісти, як можна використовувати предмет у різних 

випадках, обставинах. Виграє той, хто запропонує більше варіантів. Він 

отримує фішку. 

Хід гри. Грі передує коротка бесіда про ужиткові предмети, їх 

призначення, правила користування ними. (Інструменти, знаряддя праці, 

іграшки, скульптури розкладаються в різних місцях  кімнати так, щоб їх добре 

було видно) 

Ми пограємо в таку гру, де вам треба буде знайти в цій кімнаті 

незвичайні, нові, цікаві для вас предмети й розповісти, що ви знаєте про них.  

Правило таке: узяти предмет, сісти на своє місце й подумати, для чого цей 

предмет потрібний, як ним можна користуватися, у яких незвичайних випадках 

чи обставинах цей предмет допоможе.  

За викликом вихователя (або за ініціативою дитини) учасник гри називає 

предмет, розповідає, як ним користуються; міркує, що ще можна зробити з його 

допомогою. Усі діти слухають і в разі потреби доповнюють розповідь. 

Безумовно, не всі можливості використання предметів діти відразу згадують. 

Але гра навчає їх пригадувати, витягувати зі свого досвіду необхідні знання, 

активно мислити, імпровізувати, винаходити. 

 

Дидактична гра «Скульптор» 

 

Дидактичне завдання: управляти малюків у словотворчості, побудові 

тематичних розповідей (історій), закріпити знання та уявлення про матеріали, з 

яких виконують скульптуру. 

Хід гри. Дітям пропонується уявити себе скульпторами. Їм замовили 

скульптуру Весни. Кожній дитині пропонується висловитись, якою вони 

уявляють скульптуру «Весни»: кого, або що вони б зобразили, утілюючи цей 

образ; із якого матеріалу вони створили б її; де було б її місце розташування (у 

парку, у кімнаті, у музеї, на вулиці з певною назвою тощо). Образ для 

скульптури змінюється й гра продовжується. У підсумку вихователь пропонує 

намалювати майбутню скульптуру. 

 

Ми відстежуємо подальше творче життя наших випускників 

 

Мої талановиті випускники: Настя Холодна, Давид Краснокуцький, Саша 

Кузьміна, Анатолій Усенко, Настя Овсяннікова, Дегтярьов Коля та багато інших.  
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Настя Холодна, учениця третього класу школи № 1. За 2 роки одержала 

декілька дипломів та грамот за художню творчість. 

Отінова Олена, випускниця 1995 року, навчається в Київському 

національному університеті культури та мистецтв. 

Богдана Склярова, дуже талановита дівчина, вона створює гуашеві 

шедеври. Має персональні виставки картин. Богдана навчається в Харківській 

академії дизайну та мистецтв, кафедра графічного дизайну. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мистецтво у своєму вищому вияві – завжди творчість. Тому, займаючись 

художньо-практичною діяльністю з дітьми, знайомлячи їх з творами мистецтва, 

ми вирішуємо не лише задачі виховання та навчання, але й більш глобальні – 

розвиваємо інтелектуально-творчий потенціал дитини, формуємо життєву 

компетентність. 
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Дронова Ольга Олегівна 

 

Однією з умов повноцінного виховання дітей раннього віку є правильне 

планування виховно-освітньої роботи. Ми зосередилися на художньо-

естетичній діяльності, яка в цьому віці вирішує основні завдання розвитку 

творчості дитини. 

Планування визначається не лише специфікою цієї діяльності, але й 

загальним змістом усієї виховної роботи, здійснюваної в цій віковій групі. На 

заняттях із ліплення діти отримують уявлення про предмети: колір, форму, 

величину, співвідношення розмірів, розташування в просторі. Діти 

безпосередньо сприймають, розрізняють, обстежують предмети, вивчають 

властивості пластичних матеріалів, засвоюють навички створення об’ємної 
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форми. Перші зліпки дитини здаються примітивними: кулька, ковбаска, але уява 

малюка народжує образи: «колобок», «сніговик», «м’ячик», «парканчик», 

«курчатко», частування для ляльок, зернятка для пташки тощо. 

Джерелом розвитку творчості дитини в ліпленні стають спостереження в 

довкіллі, розглядання предметів та об’єктів дійсності, скульптури малих форм. 

Розглядання скульптури пташки, півня сприяє створенню радісного настрою, 

появі бажання виліпити для неї зернятка. 

Ураховуючи потенціал ліплення для розвитку творчості малят, важливими 

принципами планування ми визначили систематичність, послідовність, 

активність, емоційність, співдії, наочність та ін. 

Наголосимо, що заняття ліпленням має свої особливості. Насамперед, 

ліплення спрямовується на розвиток дрібної моторики, сенсорики, 

формотворення. Саме ці аспектьи сприяють розвитку творчості дитини в цьому 

виді художньої діяльності. 

Набуття малюком власного досвіду в ліпленні полягає в освоєнні нових 

прийомів, способів, художніх матеріалів, відкриванні для себе нових 

можливостей у створенні різних образів. Дотримання систематичності, 

повторюваності забезпечує дітям оволодіння образотворчими навичками й 

вміннями. 

Вихователь намічає завдання й зміст роботи в перспективному плані. У 

нашій робота практикуємо проведення 2-х занять ліпленням на місяць. 

Програмний зміст ми складаємо за порами року. Завдання розгортаються так: 

спочатку вихователь зацікавлює властивостями матеріалу, реалізує завдання на 

розвиток рухів руки. Діти опановують найпростіші прийоми (розминання, 

притискання, вдавляння та ін.), відривають шматочки глини, розкочують їх у 

долонях, стискають пальчиками. 

На перших заняттях малюки вчаться зображати найпростіші предмети 

(палички-лічилки, огірки, морковку і т.ін.) і засвоюють базові технічні прийоми 

образотворення. Важливо заохочувати дітей до повторення знайденої форми. Це 

сприяє розвитку образно-смислової сторони ліплення. Уміння створювати різні 

форми складає основу творчого вибору дитини в реалізації власного задуму. 

Зауважимо, що формування образу має відбуватися одночасно з 

оволодінням дитиною технікою ліплення. Тому ми не плануємо для цього 

спеціальних занять. Щоб діти зрозуміли й засвоїли певну технічну задачу, 

вихователю необхідно визначити ступінь її складності й не давати занадто 

важких або легких завдань. Для закріплення певної техніки ми пропонуємо 

дітям різну тематику з ускладненням: колеса для машини, пластилінова мозаїка. 

Урізноманітнити заняття з ліплення можна так: 

– заняття, на яких діти набувають нових знань про предмети, скульптуру, 

матеріал, спосіб, прийом ліплення. Педагог основну увагу приділяє 

розгляданню предметів, пропонує маніпуляції з предметами та матеріалом, 

заохочує до спільних із ним дій; 
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– заняття на повторення й закріплення знань та навичок. Це може бути, 

наприклад, освоєння округлої форми в іншому змісті (горох для півника, штори 

для кухні); 

– заняття за задумом, де дитина самостійно придумує образ, сюжет і 

використовує в ньому зліпки. 

Усі три типи занять виділені умовно. Послідовність і поступовість мають 

бути заздалегідь продумані вихователем. 

Тематика занять є різною, але завдання, які вирішуються на кожному з 

них, мають повторюватися та ускладнюватися. Так створюються сприятливі 

умови для набуття дитиною вміння використовувати накопичений 

зображувальний досвід технічних навичок у нових умовах. А це і є творчість. 

Під час планування роботи з ліплення, важливо враховувати 

взаємозв’язок усіх розділів освітньо-виховної роботи. Від цього залежить 

послідовність знань. 

І ще кілька порад вихователям. У визначенні тем пам’ятайте про 

включення до змісту заняття завдань розвивального характеру, дослідницьких 

завдань, ситуацій вибору, завдань мовленнєвого, соціально-комунікативного 

розвитку, морально-етичного виховання та ін. 

Не забуваємо про прийом співтворчості, коли в спільних діях педагога з 

дитиною досягається результат, створюється радісний настрій, дитина виражає 

позитивні емоції. 

Ми переконані, що в справі організації художньої діяльності з дітьми 

раннього віку пріоритету набувають не лише технічні навички, а й готовність та 

можливість дитини емоційно сприймати навколишній світ, усвідомлене 

бажання відтворювати його в ліпленні, прагнення набути власного досвіду в цій 

такій цікавій діяльності. 

Пропонуємо приклад з нашого досвіду перспективного планування занять 

ліпленням. У ньому надані теми тижня й теми занять. Простежується зв’язок 

образотворення дитини з попередньою виховною роботою педагога. 
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ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Дронова Ольга Олегівна 
 

Програму зорієнтовано на розвиток творчих здібностей дитини засобами 

технік паперопластики, з урахуванням можливостей віку, збереженням дитячої 

субкультури, реалізацією ідей ампліфікації дитячого розвитку (О. Запорожець). 

Програму адресовано вихователям-методистам ДНЗ, вихователям групп із 

пріоритетним напрямком – «Художньо-естетичний» (мініпрофіль 

«Паперопластика»), педагогам додаткової освіти. Її зміст розраховано на дітей 

середнього та старшого дошкільного віку. 

Програма «Дитина у Чарівному світі паперу» передбачає активне 

уведення дітей у «Світ паперу» та збагачення простору для її  художньої 

творчості, призначена для навчання дітей виконання декоративних композицій з 

паперу й носить освітній характер.  
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Програму розроблено відповідно до:  
− положення про дошкільний навчальний заклад (постанова Кабінету 

Міністрів № 305 від 12 березня 2003 р. «Про затвердження Положення про 

дошкільний навчальний заклад» п. 21); 

− листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/9-152 

від 28.02.13 року «Про розроблення програм для дошкільної освіти»; 

− додатку до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

№ 1/9-152 від 28.02.2013,  інструктивно-методичному листу від 28.02.13 року 

«Про розроблення програм для дошкільної освіти». 

Програма визначається Базовим компонентом дошкільної освіти 

України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України (№ 615 від 22.05.2012 «Про затвердження Базового компоненту 

дошкільної освіти (нова редакція)». 

Програма реалізується згідно з освітньою комплексною програмою 

«Дитина в дошкільні роки» наук. кер. проф. Крутій К.Л. (лист МОН про 

надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» від 

08.12.2010 № 1/11-11178). 

Спрямованість програми: художньо-естетична. 

Вік дітей, які беруть участь у реалізації програми: 
– середній (4−5 років; 

– старший (5−6 років). 

Відмінні особливості програми: 
− у ній враховуються вікові й індивідуальні особливості кожної дитини 

для більш успішного творчого її розвитку;  

− програму побудовано на постійній зміні видів діяльності впродовж 

навчального року (квілінг, декупаж, плетіння з газет); 

− чергування видів дозволяє уникнути втрати інтересу до цієї діяльності, 

зберігаючи ефект новизни й у той же час надає можливість систематично 

працювати над оволодінням матеріалами й техніками, постійно переходити від 

простого до складного. 

Одним із актуальних завдань сучасної освіти є розвиток у дитини 

творчого, нестандартного просторового мислення й вміння застосовувати його в 

практичній діяльності. Чим раніше діти будуть залучені до цього процесу, тим 

легше вони в подальшому будуть стверджуватися як особистості, виявляти 

творчий індивідуальний потенціал. 

 

Пояснювальна записка 

Актуальність заявленої програми визначається тим, що закріплення 

«шаблонів» діяльності несе загрозу творчості дитини. Педагогу важливо 

зменшити руйнівний уплив засвоєних дитиною шаблонів. Це можна зробити 

уведенням нових видів художньої діяльності, які стимулюватимуть власну 

творчість дитини. Заняття з паперопластики є мистецтвом створення виробів із 

паперу. Їх виконання потребує вміння уявляти, фантазувати, розробляти схеми, 
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шукати оптимальну форму та будову, визначати послідовність створення 

виробу, концентрації уваги, дотримання чіткості й ретельності в роботі, 

винайдення оптимального кольорового та дизайнерського рішення.   

Заняття з паперопластики надають сучасному закладу дошкільнї освіти 

статусу осередка плекання творчої особистості, яку характеризує певний рівень 

емоційно-естетичної культури. 

Найважливішою умовою розвитку дитячої творчості ми визначаємо єдину 

позицію педагогів і батьків у розумінні перспектив розвитку дитини, взаємодія 

між ними. 

Науково-теоретичним підґрунтям програми є сучасні дослідження 

розвитку дитини як творчої особистості (Н. Ветлугіна, Н. Гавриш, О. Ступак, 

О. Жихарева, С. Соколова, Г. Пантелеев, С. Огурцова та ін.). Одним із сучасних 

напрямків художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку  є розробка 

теорії та практики дитячої дизайн-діяльності (О. Дронова, А. Івершинь та ін.). 

Дизайн-діяльність дитини дошкільного віку розгортається на підґрунті 

знайомих дітям видів художньої практики: конструювання, аплікація, 

декоративне малювання, декоративно-оформлювальна діяльність. У них дитина 

опановує техніку роботи з папером. 

 

Метою програми є: розвиток у дошкільників художньо-творчої 

активності засобами паперопластики.  

Мета конкретизується в основних педагогічних завданнях, які полягають 

у формуванні таких компетентностей дошкільників: 

− пізнавальної: оволодіння знаннями про папір (його походження, 

виробництво; види, властивості, зображально-виражальні можливості); 

− практичної: розвиток умінь і навичок роботи з папером; засвоєння 

способів конструювання в різних техніках, застосування обладнання та приладь 

у виготовленні виробів; 

− творчої: уміння діяти в ситуаціях вибору, здійснювати задум та обирати 

спосіб його реалізації; здатність уносити оригінальні доповнення у створений 

виріб; 

− соціальної: розуміння цінності власних виробів. 

 

Принципи реалізації програми: 
− систематичності й послідовності: постановка та/чи коректування 

завдань естетичного виховання й розвитку дітей у логіці «від простого до 

складного», «від добре відомого до маловідомого й незнайомого»;  

− циклічності: побудова змісту програми з поступовим ускладненням і 

розширенням від віку до віку;  

− гуманітаризації та гуманізації: повага до інтересів і потреб дитини, до її 

особистої думки; 

− розвивального характеру художньої освіти;  
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− інтеграції; 

− природовідповідності: постановка завдань художньо-творчого розвитку 

із урахуванням «природи» дітей – вікових особливостей та індивідуальних 

здібностей;  

− інтересу: побудова програми з опорою на інтереси окремих дітей і 

дитячого співтовариства (групи дітей) у цілому; підтримка емоційного тла 

діяльності; 

− активність дитини в освітньому просторі. 

 

Специфічні принципи, зумовлені особливостями художньо-естетичної 

діяльності: 
− узаємозв’язку продуктивної художньо-творчої діяльності з іншими 

видами дитячої активності;  

− інтеграції освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти в 

художній діяльності;  

− естетичного орієнтиру на загальнолюдські цінності (виховання людини, 

яка відчуває, виражає себе, творить); 

− збагачення сенсорно-перцептивного досвіду; 

− синергетичного підходу, що зумовлює націленість освітньо-виховної 

роботи на художньо-естетичний саморозвиток; 

− цілісності, що передбачає багатовекторну взаємодію основних 

компонентів соціального досвіду: базових знань, світоглядних уявлень, 

емоційно-ціннісного ставлення, художніх умінь, творчості; 

− узаємозв’язку художньо-естетичного виховання з соціокультурним 

середовищем (узгодження та гармонізація суспільних, професійно-педагогічних 

і сімейно-родинних виховних упливів). 

 

Педагогічні умови ефективного розвитку творчих здібностей дітей 

дошкільного віку засобами паперопластики: 

− зацікавлення дітей паперопластикою як видом художньої творчості; 

− створення адекватного розвивального середовища для занять із 

паперопластики; 

− розробка та впровадження програми «Дитина в чарівному світі паперу»; 

– розробка адекватної педагогічної технології введення дитини у світ 

паперопластики; 

– забезпечення взаємодії із сім’єю. 

 

Умови реалізації програми. 

Методичне та дидактичне забезпечення: 

− колекція видів паперу; 

− наочні посібники; 

− зразки виробів із паперу (у різних техніках); 

− ілюстративний матеріал (орігамі: покрокове виконання, майстер-класи). 
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Матеріали та інструменти: 
І група. Папір різної фактури: картон (кольоровий, білий, гофрований) 

калька, серветки, кольоровий папір, креп папір, старі газети, журнали, серветки, 

фантики, зошити, оксамитовий папір. 

ІІ група: інструменти та обладнання. Нитки, паперовий шпагат, 

фломастери, клей, клейстер, ножиці, пінцет, макетний ніж, пристосування для 

скручування ролів, лінійка-шаблон, шаблони з круглими отворами, 

двосторонній скотч, лінійка, гумка, простий та кольорові олівці, фарби, 

синтетичні пензлі, копірка, фломастери та ін. 

Форми організації дітей на занятті: групова, підгрупова, індивідуальна. 

Методи, які визначають тип заняття: 
− словесні (бесіда, розповідь, обговорення тощо); 

− наочні (перегляд мультимедійних матеріалів, розглядання виробів, 

ілюстрацій, спостереження, демонстрування педагогом способів дій та ін.); 

− практичні (вправи в техніках, експериментування з матеріалом, 

виконання робіт за інструкціжю, схемою та ін.). 

Методи, які визначають рівень діяльності дітей: 
− пояснювально-ілюстративний – діти сприймають і засвоюють готову 

інформацію; 

− репродуктивний – вихованці відтворюють отримані знання й освоєні 

способи діяльності; 

− частково-пошуковий – участь дітей у колективному пошуку рішення 

поставленої задачі разом із педагогом; 

− дослідницький – самостійна творча робота вихованців: діти 

експериментують із папером, обладнанням, здійснюють вибр. 

Методи, які визначають форму організації діяльності дітей на 

заняттях: 

− фронтальний – одночасна робота з усіма дітьми; 

− індивідуально-фронтальний – поєднання індивідуальних і фронтальних 

форм роботи; 

− груповий – організація роботи дітей в групах; 

− індивідуальний – індивідуальна робота з дитиною. 

 

Прогнозований результат. 
Реалізація програми надає дошкільникам можливість: 

− зацікавитися папером як матеріалом для художньої творчості; 

− оволодіти знаннями про папір, історію його виникнення, способи 

роботи, властивості та види обробки; 

− розвинути природні задатки, загальні та спеціальні здібності; 

− набути впевненості в собі, своїх можливостях досягнення успіху, 

розвинути та реалізувати фантазію, образне мислення, уяву; 
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− використовувати в художній творчості техніки роботи з папером: 

аплікація, витинанка, орігамі, квілінг; 

− набути досвіду роботи в колективі, ділитися матеріалами та 

обладнанням, висловлювати власну думку, слухати іншу думку, обговорювати, 

допомагати одне одному; 

− розвивати художній смак та вміння свідомо обирати матеріал для різних 

форм роботи з папером; 

− познайомитися з мистецтвом дизайну та долучитися до дизайн-

діяльності. 

 

Показники компетентності дитини 4–5 років: 
− має знання про папір: його походження, види, властивості (кольоровий, 

м’який, цупкий тощо); 

− володіє прийомами з’єднання деталей, кріплень у роботі з папером; 

− створює з паперу образи; 

− уміє створювати нові комбінації з використанням засвоєних елементів; 

− намагається самостійно шукати найкраще рішення завдання (обирає 

папір за кольором, фактурою, додаткові деталі); 

− уміє знаходити адекватні виражальні засоби для втілення образу; 

− уміє правильно користуватися ножицями, шаблонами; 

− уміє працювати в підгрупі (бере участь в обговоренні, домовляється, 

ділиться обладнанням, узгоджує свої дії з іншими). 

 

Показники компетентності дитини 5–6 років: 
− має знання про папір, його походження, способи роботи, властивості та 

види обробки; 

− може розповісти, що можна зробити з паперу й для чого зроблено; 

− уміє під час роботи з папером правильно користуватися ножицями, 

шаблонами; 

− створює з паперу образи, поєднує в сюжетні композиції; 

− уміє створювати нові комбінації із засвоєних елементів; 

− уміє знаходити нові способи рішення, виявляти самостійність і 

ініціативу в застосуванні їх; 

– знаходить свої оригінальні прийоми для виконання творчих завдань; 

− володіє прийомами з’єднання деталей, кріплень у роботі з папером; 

− має індивідуальний «почерк», своєрідність манери виконання; 

− прагне досягти виразності роботи, уносить оригінальні доповнення, 

пропонує дизайнерські рішення (перетворення вихідних форм для нового 

призначення); 

− уміє працювати за схемою, зразком; моделювати, використовуючи різні 

матеріали; 

− уміє працювати в підгрупі (бере участь в обговоренні, домовляється, 

ділиться обладнанням, узгоджує свої дії з іншими); 
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− знає та дотримується правил безпеки під час роботи з обладнанням. 

 

Для виявів творчості дітям необхідні певні знання, навички та вміння, 

способи діяльності, якими вони поступово оволодівають за допомогою 

вихователя, батьків. Мова йде про цілеспрямоване навчання, педагогічний 

супровід дитини, освоєння нею художнього досвіду. Повсякденне життя дітей 

збагачується спеціальною системою форм роботи з папером (бесіди, ігри-

маніпуляції, вправи з обладнанням та ін.). 

 

Важливо! 

Знайомство дитини з деякими видами паперу, його властивостями 

відбувається в молодшому віці. 

Заняття проводяться раз на тиждень. 

 

Перспективний план занять із паперопластики для 

дітей середнього (4–5 років) дошкільного віку 
 

№ Місяць 
Тиж-

день 
Тема заняття Мета Матеріал 

1 Вересень 

І Моніторинг знань, умінь, навичок 

(прописані в програмі  

показники компетентності дошкільників) 
ІІ 

ІІІ 

«Осінні 

листочки» 

(паперопластика) 

Управляти в умінні 

вирізати деталі за 

шаблоном, складати 

їх гармошкою, 

надаючи паперу 

об’єм. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

шаблони 

різних 

листочків. 

ІV 

Колективна 

робота 

«Їжачки з 

долоньок» 

 

Управляти в умінні 

обводити олівцем 

кисть руки, 

використовуючи її 

як трафарет і 

складати єдину 

гармонійну 

композицію з 

готових деталей; 

закріпити вміння 

працювати в 

колективі. 

Кольоровий 

папір, простий 

олівець, 

ножиці, 

пензлик, клей, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 
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2 Жовтень 

І 

«Що нам осінь 

принесла?» 

(об’ємні овочі й 

фрукти) 

(паперопластика) 

Продовжувати 

учити освоювати 

техніку вирізування 

по контуру; 

управляти в умінні 

складати деталі 

навпіл, частково 

наклеюючи їх, 

надаючи предмету 

об’єм. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

серветка, 

підставка для 

клею. 

ІІ 
«Осінній ліс» 

(паперопластика) 

Учити дітей робити 

об’ємну крону 

осінніх дерев, 

застосовуючи 

прийом часткового 

наклеювання 

деталей; управляти 

в умінні підбирати 

кольори паперу, 

характерні для 

осінньої пори року. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

серветка, 

шаблони 

різних порід 

дерев. 

ІІІ 

Знайомство з 

гофрокартоном і 

технікою роботи 

з ним 

(паперопластика) 

Ознайомити дітей 

із гофрокартоном та 

його 

властивостями; 

показати різні 

способи роботи з 

ним. 

Гофрокартон, 

ножиці, клей, 

пензлик, 

серветки. 

ІV 

«Овочі й 

фрукти» 

(паперопластика) 

Навчити дітей 

робити овочі 

(огірок, морква) і 

фрукти (яблуко, 

вишня) з 

гофрокартоном. 

Гофрокартон, 

ножиці, клей, 

пензлик, 

серветка, 

підставка для 

пензликів. 
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3 Листопад 

І 

Колективна 

робота. «Осінній 

парк» 

Учити дітей 

створювати осінні 

дерева зі смужок 

гофрокартону; 

працювати в 

колективі, 

створюючи єдину 

композицію. 

Гофрокартон, 

ножиці, 

пензлик, клей, 

підставка для 

пензликів, 

серветка. 

ІІ 

Знайомство з 

технікою 

торцювання 

Дати уявлення про 

метод торцювання з 

гофрованого 

паперу, розвивати 

дрібну моторику 

рук, окомір. 

Гофрокартон, 

клей, пензлик, 

підставка для 

пензликів, 

ножиці. 

ІІІ 

Сніжинка 

(техніка 

торцювання) 

Продовжувати 

учити дітей 

виконувати роботи 

в техніці 

торцювання з 

гофрованого 

паперу, 

удосконалювати 

уміння акуратно 

нарізати квадрати. 

Шаблон 

сніжинки, 

ножиці, 

гофрований 

папір, клей, 

пензлик, 

підставка для 

пензликів, 

серветки. 

ІV 

«Зимова ялинка» 

(техніка 

торцювання) 

Закріпити уміння 

дітей працювати в 

техніці торцювання 

з гофрованого 

паперу, управляти в 

умінні акуратно й 

точно виконувати 

роботу. 

Гофрований 

папір, ножиці, 

клей, пензлик, 

підставка для 

пензлик, 

серветка. 
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4 Грудень 

І 
Паперові 

смужки (квілінг) 

Дати уявлення про 

техніку квілінг, 

учити дітей 

скручувати тугий 

рол із паперових 

смужок, розвивати 

дрібну моторику 

рук. 

Смужки 

паперу для 

квілінгу, клей, 

пензлик для 

клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІІ 

«Гілка 

горобини» 

(квілінг) 

Учити створювати 

гілку горобини в 

техніці квіллінг 

(папероскручуван-

ня), розвивати 

уміння 

розташовувати 

зображення в 

середині аркуша, 

акуратно 

наклеювати 

скручені деталі. 

Смужки 

паперу для 

квілінгу, клей, 

пензлик для 

клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІІІ 

Новорічна 

листівка 

«Символ року» 

(квілінг) 

Продовжувати 

учити виконувати 

вітальну новорічну 

листівку в техніці 

квілінг, 

удосконалювати 

уміння скручувати 

папір в деталі й 

заповнювати ними 

готовий трафарет. 

Смужки 

паперу для 

квілінгу, клей, 

пензлик для 

клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІV 

«Ялинкові 

іграшки» 

(папероплас-

тика) 

Учити дітей робити 

об’ємні ялинкові 

іграшки на основі 

конуса з паперу, 

розвивати уяву, 

бажання 

створювати свою 

іграшку. 

Картон, клей, 

пензлик для 

клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 
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5 Січень 

І 

«Зимова ялинка» 

(папероплас-

тика, аплікація) 

Учити дітей 

створювати зимову 

ялинку з відбитків 

долоньок, 

застосовуючи 

прийом часткового 

наклеювання; 

ініціювати 

самостійність, 

уміння працювати в 

колективі. 

Простий 

олівець, 

кольоровий 

папір, клей, 

пензлик для 

клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІІ 
«Снігур» 

(орігамі) 

Ознайомити з 

технікою орігамі, 

учити прийомам 

складання снігура у 

техніці орігамі; 

розвивати уміння 

працювати з 

папером, 

удосконалювати 

дрібну моторику 

рук. 

Папір, фарби, 

пензлик 

підставка для 

пензлики, 

склянка з 

водою. 

ІІІ 

«Сніговик» 

(техніка 

«зім’ятий 

папір») 

Ознайомити з 

технікою роботи із 

зім’ятим папером, 

учити дітей робити 

сніговика із м’ятого 

паперу, створюючи 

об’ємні форми. 

Папір, клей, 

пензлик для 

клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІV 

Колективна 

робота «Морозні 

візерунки» 

(квілінг) 

Продовжувати 

учити дітей 

складати морозні 

візерунки з різних 

елементів, у техніці 

квіллінг, 

удосконалювати 

уміння скручувати 

папір; розвивати 

вміння працювати 

спільно, створюючи 

єдину композицію. 

Смужки 

паперу для 

квілінгу, клей, 

пензлик для 

клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 
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6 Лютий 

І 

«Гілочка ялинки 

в інеї» (техніка 

гофрокартон) 

Удосконалювати 

уміння працювати з 

гофрокартоном, 

учити створювати 

гілку ялинки, 

використовуючи 

знайомі техніки. 

Гофрокартон, 

клей, пензлик 

для клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка 

ІІ 

Сердечка-

валентинки 

(вирізування за 

трафаретом) 

Управляти в умінні 

вирізати деталі 

використовуючи 

трафарет, закріпити 

вміння складати з 

вирізаних деталей 

сердечка-валентинки 

до свята День 

Святого Валентина, 

удосконалювати 

уміння самостійно 

прикрашати їх. 

Трафарет, 

кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІІІ 

«Летять, летять 

сніжинки» 

(витинанка) 

Познайомити зі 

способом 

вирізування з паперу 

– витинанкою, учити 

вирізати сніжинки в 

техніці витинанки, 

розвивати уміння 

працювати з 

папером і ножицями, 

розвивати 

самостійність у 

виборі візерунка. 

Ножиці. 

Білий папір, 

ножиці. 

ІV 

«Снігурі на 

гілці» 

(орігамі) 

Продовжувати 

учити працювати у 

техніці орігамі, 

учити робити з 

паперу об’ємних 

снігурів і 

розташовувати їх на 

гілці, створюючи 

закінчену картину. 

Папір, клей, 

пензлик для 

клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 
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7 Березень 

І 

«Проліски в 

кошику» 

(техніка 

зім’ятого 

паперу) 

Учити робити 

об’ємні проліски з 

окремих деталей, 

вирізаних з паперу, 

розвивати уміння 

склеювати їх між 

собою. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка, 

шпажка. 

ІІ 

«Гілочка 

мімози» 

Листівка для 

мами на День 8 

Березня 

(квілінг) 

Закріпити уміння 

робити вітальну 

листівку до свята 8 

Березня в техніці 

квілінг, управляти в 

умінні симетрично 

розташовувати 

деталі різної 

конфігурації та 

кольору. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІІІ 
«Грак» 

(орігамі) 

Удосконалювати 

уміння працювати в 

техніці орігамі, 

учити складати 

грака з паперу, 

розвивати окомір, 

дрібну моторику 

рук. 

Папір. 

ІV 

«Гіацинт» 

(торцювання на 

пластиліні) 

Познайомити з 

технікою 

торцювания на 

пластиліні; учити 

робити об’ємну 

квітку з 

гофрованого паперу 

методом 

торцювання на 

пластиліні, 

розвивати уяву, 

дрібну моторику 

рук. 

Гофрований 

папір, 

пластилін, 

ножиці, 

дерев’яні 

палички. 
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8 Квітень 

І 

«Весняна 

гілочка в 

кришталевій 

вазі» 

(об’ємна 

аплікація) 

Учити дітей робити 

об’ємну аплікацію, 

використовуючи 

різні види технік 

роботи з папером, 

розвивати творчі 

здібності, інтерес 

до створення 

об’ємної аплікації. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІІ 

«Ракета» 

(об’ємна 

аплікація) 

Учити робити 

об’ємну саморобку 

до Дня 

космонавтики, 

застосовуючи 

техніку м’ятого 

паперу, розвивати 

уяву, дрібну 

моторику рук. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІІІ 

«Букет із гілок 

верби й берези» 

(папероплас-

тика) 

Управляти в умінні 

робити з паперу 

об’ємні гілочки 

берези й верби, 

застосовуючи будь-

які знайомі техніки 

роботи з папером; 

учити 

використовувати у 

своїй роботі інші 

(природні) 

матеріали. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІV 

Колективна 

робота. 

«Букет із 

тюльпанів» 

(орігамі) 

Удосконалювати 

вміння працювати в 

техніці орігамі, 

учити складати з 

паперу тюльпани й 

оформляти їх у 

букет, закріпити 

уміння працювати в 

колективі. 

Двосторонній 

папір 

червоного, 

рожевого, 

білого, 

жовтого 

кольорів, довгі 

шпаги. 
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9 Травень 

ІІІ 

Листівка до Дня 

Перемоги 

(об’ємна 

аплікація) 

Учити дітей робити 

об’ємну листівку до 

Дня Перемоги, з 

використанням 

різних технік, 

розвивати 

фантазію, дрібну 

моторику рук. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, пензлик 

для клею, 

підставка для 

пензликів, 

серветка, 

клейонка. 

ІІ Моніторинг знань, умінь, навичок 

(прописані в програмі  

показники компетентності дошкільників) 
ІV 

 

Перспективний план занять із паперопластики для 

дітей старшого (5–6 років) дошкільного віку 

 

№ Місяць 
Тиж-

день 
Тема заняття Мета Матеріал 

1 Вересень 

І Моніторинг знань, умінь, навичок 

(прописані в програмі  

показники компетентності дошкільників) ІІ 

ІІІ 

«На літній 

галявинці» 

(аплікація) 

Учити дітей 

малювати, а потім 

вирізати з 

кольорового паперу 

квіти, метелики, 

жучки сонечка, 

прикрашати їх, а 

потім наклеювати 

на аркуш. Учити 

самостійно творити 

образ, фантазувати. 

Папір, ножиці, 

олівець. 

ІV 

«Така чарівна 

осінь» 

(з природного 

матеріалу) 

Продовжувати 

знайомити дітей з 

природним 

матеріалом, 

показати, що з 

нього можна 

зробити. Учити 

дітей виготовляти 

поробки з 

листочків, насіння, 

використовуючи 

Пластилін, 

сірники, листя, 

папір, насіння, 

клей. 
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допоміжні 

матеріали: сірники, 

папір, пластилін. 

Розвивати творчу 

уяву, фантазію, 

вчити складати 

композицію. 

2 Жовтень 

І 

«Подружка для 

улюбленої 

книги» 

(плетіння з 

паперу) 

Закріпити вміння 

вирізати вузькі 

довгі смужки з 

кольорового 

паперу, згинати по 

довжині, робити 

надрізи, просувати 

вузькі смужки в 

прорізи у 

шаховому порядку. 

Учити підбирати 

колір, правильно 

користуватись 

ножицями. 

Кольоровий 

картон і папір, 

ножиці, клей. 

ІІ 

Осінні листочки 

у вазі 

(орігамі) 

Продовжувати 

знайомити дітей з 

технікою «орігамі». 

Учити акуратно 

складати папір 

квадратної форми в 

певній 

послідовності, 

створювати 

композицію. 

Виховувати 

уважність, 

терплячість, 

розвивати почуття 

прекрасного. 

Кольоровий 

картон для тла, 

папір 

квадратної 

форми 

червоного, 

жовтого та 

зеленого 

кольорів, клей. 

ІІІ 

Гілочка 

горобини 

(орігамі) 

Ознайомити дітей з 

технікою орігамі з 

кружечків, 

закріпити вміння 

складати кружечки 

й одержувати 

Кружечки 

зеленого та 

червоного 

кольорів. 
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півкола. Викладати 

форми та 

створювати 

композицію. 

Розвивати дрібну 

моторику рук. 

ІV 

«Такий 

яскравий букет» 

(аплікація) 

Учити дітей 

складати 

композицію із 

вирізаних квітів, 

листя, виховувати 

бажання створювати 

прекрасне й 

милуватися ним. 

Формувати звичку 

утримувати робоче 

місце в порядку. 

Кольоровий 

папір, ножиці, 

клей. 

3 Листопад 

І 

«Осінній 

натюрморт» 

(обривна 

аплікація) 

Продовжувати 

знайомити дітей із 

технікою 

зображення – 

обривна аплікація, 

учити створювати 

осінній натюрморт 

за допомогою 

кольорового паперу. 

Привчати до 

акуратності в роботі 

з клеєм та 

ножицями. 

Кольоровий 

картон, 

кольоровий 

папір, клей, 

ножиці. 

ІІ 

«Соняшник» 

(складання з 

паперу) 

Учити дітей 

складати папір 

гармошкою, 

вирізати по шаблону 

пелюстки й 

листочки, зігнуті 

наполовину, 

акуратно 

наклеювати їх, 

формуючи квітку. 

Спонукати до 

творчості, 

Кольоровий 

папір, картон, 

ножиці, клей, 

шаблони 

листочків та 

пелюсток. 
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закріплювати 

уміння працювати з 

ножицями. 

ІІІ 

«Пташки 

відлітають» 

(конструювання) 

Учити виготовляти 

пташку з паперу за 

допомогою 

шаблону: тулуб, 

крила, хвіст, 

акуратно вирізати 

ножицями контури 

птаха, склеювати 

деталі, 

домальовувати 

дрібні деталі. 

Виховувати 

посидючість, 

старанність, 

розвивати творчу 

уяву. 

Шаблони, 

кольоровий 

папір, ножиці, 

клей. 

ІV 

«Рибки в 

акваріумі» 

(орігамі) 

Учити дітей 

вирізати рибок із 

складеного в кілька 

разів квадратного 

аркуша паперу, 

наклеювати їх на 

картон, добавляти 

допоміжні деталі 

(водорослі, каміння, 

медузи), створюючи 

композицію. 

Розвивати 

посидючість, 

старанність. 

Кольоровий 

папір, 

кольоровий 

картон, клей. 

4 Грудень І 

Конверт для 

Діда Мороза 

(паперопластика) 

Учити дітей робити 

конверт із паперу 

прямокутної форми, 

акуратно згинати та 

склеювати деталі, 

відрізати лишні 

смужки, 

прикрашати 

аплікацією. 

Папір 

прямокутної 

форми, клей, 

ножиці, 

кольоровий 

папір. 
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Надавати 

можливість для 

широкої самостійної 

діяльності. 

ІІ 

«Ялинкові 

прикраси. 

Непосидюче 

зайченя» 

(складання з 

паперу) 

Продовжувати 

учити дітей 

складати папір 

гармошкою, 

вирізати по 

шаблону, акуратно 

наклеювати. 

Спонукати до 

творчості, 

закріплювати 

уміння працювати з 

ножицями. 

Кольоровий 

папір, картон, 

ножиці, клей, 

шаблони 

листочків та 

пелюсток. 

ІІІ 

«Ялинкові 

гірлянди» 

(об’ємна 

аплікація) 

Продовжувати 

учити дітей 

розрізати папір на 

полоси, склеювати 

його. 

Кольоровий 

папір, картон, 

ножиці, клей. 

ІV 

Новорічна 

вітальна 

листівка 

(об’ємна 

аплікація) 

Учити складати 

ялинку з паперу, та 

наклеювати на фон 

новорічної листівки. 

Папір, ножиці, 

олівці, фони 

новорічних 

листівок 

5 Січень 

І 

«Красуня 

ялинка» 

(орігамі) 

Продовжувати 

знайомити дітей із 

технікою орігамі. 

Учити складати 

ялинку з 3-х 

кольорових 

квадратів різної 

величини, акуратно 

згинати папір. 

Закріпити навички 

складання паперу, 

вміння створювати 

зимову композицію. 

Кольоровий 

картон, 

Квадратні 

аркуші паперу 

зеленого 

кольору, манна 

крупа, клей. 

ІІ 

«Верхівка для 

ялинки» 

(паперопластика) 

Закріпити навички 

складання і 

вирізування паперу, 

Кольоровий 

папір, зразки, 

ножиці, клей.  
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добору матеріалу за 

кольором, вибирати 

потрібний спосіб 

склеювання 

окремих деталей. 

Спонукати дітей 

проявляти творчість 

та фантазію. 

ІІІ 

«А сніг іде. 

Хоровод 

сніжинок» 

(витинанка) 

Учити дітей із 

кругів і квадратів, 

складених у кілька 

разів, вирізати 

візерунки. 

Закріпити вміння 

правильно 

користуватися 

ножицями. 

Привчати до 

охайності в роботі. 

Паперові 

круглі та 

квадратні 

основи, 

ножиці. 

ІV 

«Запакуємо 

подарунок» 

(паперопластика) 

Учити дітей 

складати коробочку 

з цупкого паперу, 

ділити квадрат на 16 

частин, формувати 

коробочку, 

склеювати її. 

Виховувати 

художній смак, 

оздоблюючи 

іграшку аплікацією. 

Привчати до 

акуратності в роботі 

з клеєм та 

ножицями. 

Папір 

квадратної 

форми, дві 

кольорові 

смужки, клей, 

ножиці.  

6 Лютий І 

«Валентинка» 

(папероплас-

тика) 

Учити дітей 

вирізати за 

допомогою шаблону 

сердечко, рівно його 

складати, вирізати 

маленькі дірочки 

для стрічки, 

просунути її через 

Кольоровий 

папір, ножиці. 
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дірочки і зав’язати. 

Прикрасити 

листівку аплікацією. 

Управляти в умінні 

акуратно вирізати. 

ІІ 

«Лісові друзі» 

(папероплас-

тика) 

Управляти дітей в 

умінні складати 

рівно папір навпіл, 

вирізати дрібні 

деталі, надрізати 

частину паперу, 

домальовувати 

потрібні деталі. 

Створювати веселий 

настрій, розвивати 

художню творчість. 

Зразок, білий 

папір, ножиці. 

ІІІ 

«Ой. хто в лісі 

живе?» 

(орігамі) 

Учити дітей 

виготовляти з 

паперу лисичку, 

вовка, акуратно 

згинати папір кілька 

разів, 

прогладжувати лінії 

згину, підганяти 

кінці, склеювати 

тулуб і голову. 

Виховувати 

уважність, 

терплячість. 

Кольоровий 

папір, клей. 

ІV 

«Зустріч із 

весною. Вітаємо 

пролісків» 

(папероплас-

тика) 

Учити створювати 

композицію з форм, 

що одержали після 

згинання кружечків 

різними методами. 

Удосконалювати 

техніку викладання 

та наклеювання 

форм на тло. 

Розвивати творчу 

уяву, фантазію, 

зорову та рухову 

пам’ять, образне 

Кружечки 

різних кольорів 

та розміру, 

клей, 

кольоровий 

картон. 
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мислення, естетичні 

почуття, форми 

ритму, кольору, 

пропорції. 

Зацікавити дітей 

новими методами 

діяльності. 

7 Березень 

І 

«Сюрприз для 

матусі» 

(папероплас-

тика) 

Учити дітей 

виготовляти 

серветку з паперу 

квадратної форми, 

роблячи її 

об’ємною, наносити 

простим олівцем 

контури пелюсток, 

акуратно надрізати 

їх, вправляти в 

умінні закручувати 

паперові пелюстки, 

надаючи їм об’єму. 

Кольоровий 

папір 

квадратної 

форми, ножиці. 

ІІ 

«Такі чарівні 

квіти» 

(папероплас-

тика) 

Учити дітей 

надрізати смужки 

кольорового паперу 

через рівні 

проміжки, 

намотувати смужку 

на олівець, 

склеювати її кінці, 

розправляти 

пелюстки, 

формуючи квітку. 

Викладати їх на 

картонці круглої 

форми. Розвивати 

уважність, 

посидючість, уміння 

працювати з 

ножицями. 

Виховувати 

художній смак. 

Кольоровий 

картон круглої 

форми, смужки 

паперу різного 

кольору, 

ножиці, 

олівець, клей. 
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ІІІ 

«Весняна 

мімоза» 

(папероплас-

тика) 

 

Учити дітей 

обривати невеличкі 

шматочки з 

паперових серветок, 

скочувати з них 

кульки між 

долонями коловими 

рухами. З кульок 

виложити гілочку 

мімози відповідно 

за кольорами:  

квіти – жовті, 

листочки – зелені. 

Змазувати клеєм 

площину гілочки. 

Розвивати естетичні 

сприйняття образу. 

Намальована 

гілочка мімози 

на аркуші 

картону 

блакитного 

кольору, 

серветки 

жовтого та 

зеленого 

кольорів, клей. 

ІV 

«Яблунька 

розквітла» 

(папероплас-

тика) 

Учити дітей із 

кружечків, білого 

паперу формувати 

квітку яблуні, 

вирізати листочки, 

надавати їм 

об’ємної форми. 

Створювати 

композицію. 

Розвивати почуття 

прекрасного, 

естетичний смак. 

Картон синього 

кольору для 

тла, білий і 

зелений папір, 

клей, ножиці. 

8 Квітень І 

«Песик на ім’я 

Гав» 

(конпапероплас-

тика) 

Закріплювати 

уміння виготовляти 

собачку з паперу 

квадратної форми. 

Згинати квадрат по 

діагоналі, надрізати 

дрібні деталі. 

Виховувати 

наполегливість, 

старанність. 

Папір 

квадратної 

форми, ножиці. 
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ІІ 

«Квіти 

прокидаються» 

(метод 

набивання) 

Учити дітей 

малювати весняні 

квіти (бузок, 

фіалки, цвіт 

каштана) 

використовуючи 

метод набивання 

пензликом і 

зім’ятим папером. 

Розвивати творчі 

здібності, почуття 

прекрасного. 

Папір, клей, 

який добре 

вбирає вологу 

(ватман, 

шпалери), 

пензлик із 

поролону 

(тампончик із 

поролонової 

стрічки, надітої 

на олівець чи 

паличку та 

обв’язаної 

ниткою), 

гуашева фарба. 

ІІІ 

«Великдень 

наступає» 

(витинанки) 

Продовжити 

знайомити з 

мистецтвом 

витинанки, з 

Великодніми 

звичаями та 

обрядами. 

Вправляти дітей у 

вирізанні писанок з 

кольорового паперу, 

робити прості 

витинанки, згинати 

папір у кілька разів, 

акуратно 

практикувати з 

ножицями, вирізати 

отвори різної 

форми. Виховувати 

інтерес до народних 

звичаїв. 

Матеріал: 

кольоровий 

папір, ножиці, 

клей, шаблони 

у формі яйця, 

зразки. 

ІV 

«Казковий 

весняний луг» 

(орігамі) 

Продовжувати 

знайомити з 

мистецтвом орігамі, 

вправляти в умінні 

робити метелика, 

тюльпан із 

кольорового паперу 

Картон 

зеленого 

кольору для 

тла, 

кольоровий 

картон 

квадратної 
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квадратної форми, 

згинати папір по 

діагоналі, 

прогладжувати 

згини, 

домальовувати 

дрібні деталі, 

створювати 

композицію. 

Розвивати творчі 

здібності, 

виховувати почуття 

задоволення від 

виконаної роботи. 

форми, 

шаблони 

листочків, 

ножиці, клей, 

олівці. 

9 Травень 

І 

«Весела 

кульбабка» 

(папероплас-

тика) 

Учити дітей 

створювати квітку 

кульбаби із смужки 

паперу, робити 

поперечні надрізи 

по всій довжині, 

намотувати смужку 

на олівець, 

формувати квітку. 

Акуратно вирізати 

листочки по 

шаблону. Закріпити 

вміння створювати 

композицію. 

Виховувати бажання 

творити прекрасне 

власними руками. 

Кольоровий 

картон, 

паперові 

смужки 

жовтого 

кольору, 

шаблони 

листочків, 

прості олівці, 

ножиці, клей.  

ІІ 

«Лілія» 

(папероплас-

тика) 

Учити дітей 

вирізати пелюстки 

за шаблоном, 

згинати краї 

пелюсток, 

протягуючи лезом 

ножиць, обережно 

склеювати їх до 

основи, складати 

гарну композицію. 

Розвивати почуття 

Кольоровий 

картон, 

шаблони 

пелюсток, 

простий 

олівець, 

кольоровий 

папір, ножиці, 

клей. 
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прекрасного, 

естетичний смак, 

дизайнерські 

вміння. 

ІІІ Моніторинг знань, умінь, навичок 

(прописані в програмі  

показники компетентності дошкільників) ІV 
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соціальної роботи 
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Дронова Ольга Олегівна 

 

Незвичайна творчість у звичайних розмальовках:  

досвід використання картинок-розмальовок 

 

Урок 1. Основи творчості та дитячі розмальовки 

Стимулювання, професійна підтримка, дбайливе супроводження, 

плекання дитячої творчості є основним завданням дошкільної педагогіки. 

Педагог веде малюка у світ практичної та духовної діяльності людей, розвиває 

потребу самовираження, створює умови для отримання малюком задоволення 

від процесу власної творчості, навчає цінувати рукотворні вироби, сприяє 

пробудженню інтересу до здобутків світової та національної культури. 

Естетичне виховання, пробудження «художника» розпочинаємо з перших 

років життя дитини. Програма «Дитина в дошкільні роки» зорієнтована на 

цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження 

дитячої субкультури, на збагачення дитячого розвитку, узаємозв’язок усіх сторін 

життя малюка. Чинник творчості присутній практично в будь-якій діяльності, 

такою є природа людини. До дітей це відноситься насамперед, адже дитина 

постійно відкриває для себе щось нове. 

Як практик, переконуюсь у тому, що діти в душі казкарі. Мене цей факт 

не припиняє дивувати, я твердо вірю, що кожна дитина за своєю суттю є 

творцем казок. Як хочеться зазирнути в глибини дитячої свідомості! Зрозуміти 
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й допомогти малюкові розповісти про те, що він бачить, чує, відчуває. На 

допомогу приходять РОЗМАЛЬОВКИ! 

Ми пам’ятаємо, скільки задоволення в дитинстві нам дарувала 

розмальовка. Пензлик, олівець, фломастер допомагали оживити чорно-білий 

світ на аркуші паперу!  

У нашій практиці дитячі розмальовки  не лише чудова можливість 

пробудити творчий потенціал викликати в дитини позитивні емоції, але й 

принести радість дитині, але й дієвий педагогічний засіб розвитку психічних 

функцій, зображувальних навичок, творчої уяви, художніх умінь За певних умов 

картинки-розмальовки стають цікавим і розвивальними заняттям дитини в її 

самостійній художній діяльності. 

Як я вибираю розмальовки для дітей? 

Вимоги до відбору дитячих розмальовок змінюються відповідно до віку 

дитини. Одні картинки привертають увагу малюка, а інші залишають його 

байдужим. Як повинна виглядати розмальовка для дітей у різному віці?  

Простими великими розмальовками можна зацікавити малюка вже з двох 

років. Особливості сприймання в ранньому віці характеризуються 

концентрацію на образі в цілому, без урахування дрібних подробиць. Картинки 

мають містити добре знайомі дитині предмети. Зображення, цілісне з товстим 

контуром (бажано, того ж кольору, яким і повинен бути цей предмет) або 

елемент малюнка, без дроблення на деталі. Маленькому художнику ще складно 

розфарбовувати зображення в межах контуру, тому кольори часто будуть лягати 

«поверх» картинки. Для розфарбовування можна запропонувати засоби, що 

передбачають високий ступінь свободи в їх нанесенні  фарби, воскові крейди, 

великі фломастери, але не більше двох-трьох кольорів. Варто пояснити дитині, 

що фарби неїстівні, щоб вона не зацікавилася їх смаком.  

У цьому віці розфарбування триває не довго, але малюк отримує 

задоволення від першої успішної продуктивної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Із трьох років можна пропонувати дитині більш складні деталізовані 

зображення. Розвиток моторних навичок, збільшення самостійності, поява 

вимогливості до себе створюють умови для більш точного виконання. Малюк 
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намагається не виходити за межі контурів і ретельно заповнює кольором 

потрібні сегменти. Для ускладнення завдання можна взяти малюнки з крапками 

замість ліній, порожнім місцем навколо основної композиції. Дитина має сама 

додумати й домалювати щось на вільному полі. Розвивальний ефект посилюють 

розмальовки, які містять зображення цифр, букв і основних геометричних 

фігур. Крім уже знайомих засобів для зафарбовування, можна запропонувати 

дитині кольорові олівці, які навчать штриховці й допоможуть сформувати 

посидючість і терпіння. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
З 6 років розмальовки для малюків містять комплексні малюнки з 

казковими й мультиплікаційними персонажами й сюжетами. У цьому віці 

дитину більше цікавить складність малюнка, можливість його розмальовування 

фарбами, крейдою й олівцями, фломастерами з багатим вибором відтінків. 

Можна пропонувати будь-яку тематику, знайому або абсолютно незнайому 

дитині. Малюк уже здатний сам додумати кольори й всю палітру майбутньої 

композиції. Розфарбовування може проводитися «за умовою». Наприклад, 

об’єкт спочатку необхідно домалювати, а потім розфарбувати «за порядковими 

номерами».  Користь розфарбовування полягає в розвитку й тренуванні творчих 

і пізнавальних функцій, а також позитивних якостей характеру дитини 

(цілеспрямованість, наполегливість, відповідальність, охайність тощо).  

Серед безлічі розмальовок можна запропонувати вибір: розмальовки для 

хлопчиків або для дівчаток, навчальні малюнки з літерами та цифрами, 

історичні композиції або, навпаки, зображення далекого майбутнього. Яким би 

не був вік малюка, основне, щоб обраний малюнок припав йому до душі. 
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Вимоги до відбору розмальовок 
Для дітей із двох років: 

– зображення добре знайомих предметів; 

– зображення цілісне; 

– жирний контур (до 4-х мм); 

– контур того ж кольору, яким насправді повинен бути предмет або 

елемент малюнка; 

– використання одного-трьох кольорів для розфарбування. 

Для дітей із трьох до п’яти років: 

– зображення зрозумілих малюнків із деталізацією; 

– межі можуть бути перервними, позначеними крапками та ін.; 

– жирність контуру малюнків від 1 до 2 мм; 

– контур, переважно, чорного кольору; 

– використання трьох-чотирьох кольорів для розфарбування. 

Для дітей із шести років: 

– зобаження складні, комплексні, сюжетні; 

– з великою кількістю об’єктів, деталей; 

– знайомої та незнайомої тематики; 

– використання необмежної кількості кольорів. 

Види розмальовок 

Для дітей із двох років: 

– класичні прості, предметні розмальовки. 

Для дітей із трьох до п’яти років: 

– класичні предметні розмальовки; 

– творчі розмальовки (розмальовки із завданнями): 

– домалювати; 

– знайти відмінність; 

– порахувати кількість деталей; 

– поєднати пронумеровані крапки; 

– відповісти на питання та продовжити малюнок та ін. 

Для дітей із шести років: 

– з літерами та цифрами; 

– за номерами; 

– за подвійними номерами (позначають відтінок, який отримуємо під час 

змішування основних кольорів); 

– з різноманітними творчими та навчальними завданнями та ін. 

Шановні колеги! Скористайтеся нашими порадами щодо використання 

книжок розмальовок у педагогічній роботі з розвитку художньо-творчих 

здібностей дошкільнят! Бажаємо успіху! 
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Урок 2. Розмальовка – уява й творчість без обмежень 
Повторення пройденого: педагогічна цінність розфарбовування полягає 

у розвитку й тренуванні моторики, координації, творчих і пізнавальних 

функцій, формуванні позитивних якостей характеру дитини.  

Робота з розмальовкою дозволяє дитині: 

– розвинути дрібну моторику рук, що позитивно позначається на 

інтелектуально-мовленнєвому розвитку дитини;  

– працювати з різноманітними зображувальними матеріалами: гуаш, 

пастель, акварель, воскова крейда, олівці й фломастери; 

– надати простір власній уяві та виявити творчі здібності;  

– виразити кольором свої почуття та емоції;  

– виховати в собі старанність, охайність; внутрішній контроль за діями, 

самостійність. 

– відчути та усвідомити особистісну цінність та досягти певного рівня 

художньої компетентності. 

Ідемо далі: розфарбовуємо правильно. Із самого початку творчого 

процесу необхідно зручно організувати робоче місце дитини й навчити її 

користуватися матеріалами та інструментами. До правил розфарбовування 

дитячих розмальовок відносять: заповнення кольором лише ділянок усередині 

контуру; розфарбовуванню підлягають усі ділянки малюнка; використання 

відповідних за змістом, різноманітних кольорів; рівномірний розподіл кольору. 

Важливо привчити дитину відразу після розфарбовування мити пензлики, 

виливати воду зі стаканчика, прибирати, складати фарби й олівці, витирати стіл, 

це сформує охайність. 

Розмальовану фарбами картинку треба обов’язково висушити, покласти її 

на визначене місце. Кожен малюнок, який дитина розфарбувала з любов’ю і 

старанням, заслуговує на увагу вихователя! 

Як можна врізноманітнити процес розфарбовування дитячих 

розмальовок? 

– спонукати дитину до придумування нових, надзвичайних способів 

заповнення контуру (у роботі із фарбою: губка, квачик, ватяна паличка, пір’я 

тощо); 

– пропонувати дитині на вибір нетрадиційні матеріали для заповнення 

контуру (пластилін, насіння, пісок тощо). 

Дитячі розмальовки є основою для виникнення інших видів творчості 

(декоративно-прикладна, дизайн-діяльність). Пропонуючи дитині на вибір різні 

інструменти та матеріали, педагог створює умови для активного 

самовираження.  

1. Контур можна заповнювати об’ємними деталями з пластиліну. Дитина 

відщипує від м’якого пластиліну невеликі шматочки й заповнює ними деталі 

зображення всередині контуру, злегка розмазуючи пальцями.  
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2. Звичайна дитяча розмальовка перетворюється на цікаву аплікацію, 

якщо для великих картинок використовувати не фарби, а кольоровий папір і 

клей.  

3. Фантики від цукерок або фольга від шоколаду допоможуть створити 

справжній блискучий вітраж.  

4. Картинки можна розфарбовувати за допомогою різноманітних 

матеріалів: насіння, яєчної шкаралупи, бісеру, намистинок, кондитерської 

посипки, вати, вовняних ниток та навіть солі. 

 

 

 

 

 

 

 

5. З дитячої розмальовки можна зробити святкову листівку, якщо скласти 

її навпіл і підписати. Щира радість одержувача такого подарунка слугуватиме 

додатковим стимулом для творчості дитини. 

Поради педагогу. 
1. Вибирайте розмальовки з простими предметними малюнками – вони 

ідеальні для ескізу такої незвичної картини, бо мають чіткий контур і в них 

відсутні дрібні деталі.  

2. Розмальовки можна самостійно надрукувати у великій кількості й 

запропонувати дитині вибрати найбільш вподобану картинку, пояснити свій 

вибір.  

3. У використанні нетрадиційних матеріалів бажано уникати продуктів 

харчування (крупи, макарони, пластівці тощо). Чому? Спробуйте дати 

відповідь! 

Згадаємо вислів В. Сухомлинського: «Діти повинні жити у світі краси, 

гри, казки, музики, малюнка, фантазії, творчості». Нам залишається лише 

створити сприятливі умови. 

 

Урок 3. Розмальовка в гуртковій роботі з дітьми  

(старший дошкільний вік) 

Повторюємо пройдене: 

– у розмальовуванні дитина виявляє власну фантазію; 

– розмальовування є самостійною, практичною й творчою діяльністю 

дитини; 

– нетрадиційні способи розмальовування несуть дітям безліч позитивних 

емоцій, відкривають нові можливості для активного самовираження через 

використання добре знайомих їм предметів у якості художніх матеріалів, 

дивують своєю непередбачуваністю; 
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– оригінальне «малювання» без пензлика й олівця розкріпачує дитину, 

дозволяє відчути фарби, їх характер, настрій; 

– завдання дорослого – розбудити в кожній дитині віру у власні творчі 

здібності, індивідуальність, неповторність, упевненість у собі; 

– від розвитку дрібної моторики безпосередньо залежить робота 

мовленнєвих і розумових центрів головного мозку. Щоденні вправи для 

пальчиків впливають на певні ділянки кори великих півкуль мозку і сприяють 

більш якісному розвитку мислення, пам’яті, мовлення; 

– для кожного віку дотримуюся різних варіантів прийомів нетрадиційного 

образотворення, починаючи від простого й поступово переходячи до більш 

складного. 

Ідемо далі. У процесі творіння в дитини вдосконалюються 

спостережливість, естетичне сприймання, естетичні емоції, художній смак, 

творчі здібності. Аналіз методичної літератури надав нам багато цікавих ідей, 

які ми адаптували до змісту та форм продуктивної творчої діяльності з 

використанням розмальовок. Однією з ефективних форм у нашій роботі з 

дітьми старшого дошкільного віку став гурток «Творча майстерня». 

Педагогічна мета: розвивати в дітей творчу уяву, фантазування, 

зацікавленість художньою творчістю через оригінальну продуктивну діяльність 

з розмальовками (цікаві техніки малювання, ліплення, аплікації). 

Педагогічні завдання: 

– закріплювати в дітей технічні навички малювання; 

– ознайомлювати дітей із нетрадиційними техніками малювання; 

– навчити створювати власний неповторний образ, використовуючи різні 

техніки; 

– розвивати уяву й творчі здібності дітей; 

– збагачувати художній досвід дітей; 

– спонукати дитину до експериментування; 

– заохочувати та підтримувати творчі знахідки; 

– розвивати цілеспрямовану діяльність дітей і їх прагнення до творчої 

активності; 

– виховувати позитивне ставлення дитини до співпраці з дорослим, з 

дітьми, до власної діяльності, її результату; 

– сприяти виникненню в дитини відчуття, що продукт її діяльності 

цікавий іншим і їй самій. 

– надавати САМОСТІЙНІСТЬ дитині у виборі техніки образотворення, 

матеріалів, місця роботи, сюжету тощо; можливість виявити творчість, на 

пігрунті власного досвіду.  

Організація педагогічного процесу 

Основною формою організації педагогічного процесу є гурток. На відміну 

від фронтальних занять, обмежених програмним змістом і часом, на яких іноді 

буває важко здійснити індивідуальну роботу, відзначати творчі вияви 
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дошкільнят, гурткові заняття можна побудувати так, щоб було цікаво й дітям, і 

педагогу. 

Основні принципи й умови стимулювання дитячої творчості. 

Принцип інтегральності. Полягає в тому, що дітям пропонуються теми 

занять, які можуть поєднати різні галузі науки, мистецтва. Наявність різних 

матеріалів для творчості й доступність для дітей. 

Сприятливий емоційний настрій, створення простору психологічного 
комфорту. Досягнення дитиною відчуття власної безпеки, розкутості й свободи 

за рахунок підтримки дорослими їхніх творчих починань. 

Інтелектуальні умови. Створюються в ситуаціях вибору, вирішення 

творчих завдань, експериментування з матеріалами. 

Організаційно-методичні пояснення щодо проведення занять із 

дітьми 5–7 років. Заняття гуртка проводяться у формі спільної партнерської 

діяльності. У групі створюється обстановка творчої майстерні. Посібники та 

обладнання розташовано на видному й доступному місці. У процесі роботи діти 

вільно пересуваються приміщенням, беруть потрібний матеріал, тихо 

спілкуються між собою та з будь-яким питанням звертаються до педагога. 

Педагог також обирає матеріал для реалізації власної ідеї. 

Орієнтовна структура гурткового заняття. 
1. Педагог спрямовує дітей на реалізацію завдання. 

2. Обговорення варіантів роботи. 

3. Згадуються та обговорюються (демонструються педагогом або 

дитиною) 2–3 прийоми роботи, заохочуються самостійні винаходи та 

експериментування. 

4. Діти підбирають потрібний матеріал, працюють із ним. Дітям, які 

зазнають труднощів, надається допомога (особистий приклад роздумів 

педагога). 

5. Діти працюють натхненно, творчо й вільно. Педагог здійснює непрямий 

контроль перебігу діяльності, заохочує вияви в дітей творчої ініціативи. 

6. Педагог попереджає дітей про закінчення роботи й підводить підсумок 

(називає поставлену мету, перераховує вибрані дітьми способи її досягнення, 

відзначає успіхи й називає труднощі, які вдалося або не вдалося подолати). 

Гурток працює 1 раз на тиждень, заняття проводяться в другій половині 

дня, тривалістю 20–25 хвилин із дітьми 5–6 років і 25–30 хвилин із дітьми 6–7 

років, у підгрупах (6–8 осіб). Загальна кількість занять на рік: 32 заняття з 

дітьми 5–7 років. 

Примітка. У разі потреби тривалість діяльності може бути збільшена 

(діти захоплено, натхненно та результативно працюють). Ідея дитини має бути 

реалізована (робота завершена й готова для подальшого використання). 

Результати поточного заняття гуртка мають бути обговорені та 

усвідомлені дитиною. 

Займайтеся в гуртку разом із дитиною, отримуйте задоволення та разом 

радійте успіху! 
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Урок 4. Розмальовка й педагог: пошуки та знахідки 

Повторюємо пройдене: 

– діти люблять «розмальовки»; 

– «картинки-розмальовки» містять значний потенціал для особистісного 

розвитку дитини; 

– «картинку-розмальовку» можна вважати педагогічним засобом, 

стимульним матеріалом для розгортання дитиною самостійної продуктивної 

діяльності; 

– ефективною формою організації художньої діяльності з використанням 

«картинок-розмальовок» може бути гурток «Творча майстерня». 

Ідемо далі. Ідея використання розмальовок у дитячій творчості виникла з 

наявності великої кількості інтернет-розмальовок, яку я виявила в пошуках 

шляхів розширення простору для творчості своєї донечки, перебуваючи в 

декретній відпустці. Роздрукувала деякі варіанти, а далі – паріння фантазії, 

широкий вибір образотворчих засобів. 

Сайти з безкоштовними розмальовками задовольняють будь-яку ідею 

педагога. Треба лише зробити елементарну обробку обраної розмальовки в 

комп’ютерній програмі Paint і Ви отримаєте свою оригінальну розмальовку, для 

реалізації педагогічної мети. Наприклад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відчуваєте, як народжуються ідеї? 

Варіант №1. Домалювати те, чого не вистачає (лінія землі, посмішки та 

руки-палиці великому сніговику, ніс маленькому, додати капелюх та ін.). 

Варіант №2. За власним задумом («відправити сніговиків у літо», «усе ж 

таки залишити взимку, але в сніжну погоду») та ін. 

Або такий приклад. Прибираємо в комп’ютерній програмі Paint квіточки, 

витираємо візерунок крилець, розширюємо вільній простір для творчості й 

фантазуємо, використовуючи різноманітні завдання та техніки: 

– дзеркальне відображення візерунка крилець метеликів; 

– вигадай візерунки крилець так, щоб вони не повторювались; 

– пофантазуй, над якими квітками пурхають метелики;  

– створи квітки в аплікації, використовуючи фактурний папір та ін. 
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Ще приклад творчого підходу до розмальовки. Беремо будь-яку 

розмальовку відповідно до теми, пригадуємо способи та матеріали, за 

допомогою яких можна створити образ і творимо шедеври. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаємо вазу, горщик  виходить натюрморт.  

Дуже цікавими є творчі картини в поєднанні різних аплікативних технік 

(паперова мозаїка, об’ємна аплікація з крепованого паперу тощо): 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
Дуже корисними для дітей 6–7 років є навчальні розмальовки.  
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Навчальні розмальовки містять завдання на розвиток у дітей координації 

дрібних рухів пальців і кисті рук, одночасно зміцнюючи нервову, зорову 

систему й виробляють спритність. Так, наприклад, математичні розмальовки (із 

цифрами, символами, точками) формують у малюка абстрактне мислення, 

розвивають інтуїцію. Також малюки, які не дуже вправно вміють малювати, 

набувають початкових навичок зображувальної творчості. Яскраві картинки 

допоможуть прищепити малюкам естетичний смак. Старші фантазують сюжети 

й домальовують відсутні елементи в картинках, спираючись 

на власну уяву. Розвивальні розмальовки необхідні всім 

дітям без винятку, використання розмальовки із цифрами 

допоможуть опанувати рахунок. Завдання такої розмальовки 

полягає в зафарбовуванні частин малюнка, які 

пронумеровані, а в палітрі за кожним кольором закріплений 

свій номер. Дитина, знаходячи елементи малюнка з 

однаковою цифрою, зафарбовує їх певним кольором або 

заповнює пластиліном. Вона тримає в пам’яті потрібну 

цифру й стежить за тим, щоб не пропустити потрібного 

елемента. Розмальовки з цифрами дають маленькому художнику підказку з 

вибором кольору. Досвідчені «художники» можуть змінити колір, за власним 

смаком – головне, не заплутатися! 

Математичні розмальовки цікаві не лише різноманітними 

малюнками, але й процесом пошуку й повторенням рахунку 

зображуваних предметів. Рішення прикладів, заданих на 

розфарбовування, здасться малюку захопливим процесом 

творчості Математичні розмальовки допомагають опанувати 

техніку вирішення завдань. Їх смислове навантаження стає для 

дитини добре зрозумілим, бо воно зображене на розмальовці.  

Мені дуже подобається використовувати розмальовки, які 

не мають вікових обмежень – мандали для розфарбовування – геометричні 

візерунки, які символізують гармонію зовнішнього й внутрішнього космосу 

людини, його єдність із всесвітом. 

Мандали для розфарбовування – це найбільш 

творчий тип розмальовок. Вважається, що створення й 

розмальовування мандал допомагає краще пізнати себе, 

заспокоїтися й зняти стрес. Такі розмальовки 

рекомендують дуже активним і складним дітям, навіть 

вони заспокоюються та розслабляються, створюючи такі 

незвичайні й унікальні малюнки. Ця унікальність 

полягає в тому, що під час фарбування кожна дитина 

використає свою неповторну кольорову гаму. 
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Також цікавим є використання творчих розмальовок, де дитина може 

домалювати те, що ховається під сходами, вигадати звірів, які залишили 

відбитки на папері, і багато іншого тощо. 

Дуже оригінальною є техніка фроттаж.  

Що таке техніка фроттаж? Буквальний переклад цього слова –«натирати» 

(від французького слова frotter – терти). Скопіювати можна будь-яку рельєфну, 

фактурну форму, покривши її листом і зробити штриховку поверхні олівцями 

або крейдою, не виходячи за контур розмальовки. 

Аркуш паперу розташовується на плоскому рельєфному предметі, а потім, 

переміщуючись незагостреним кольоровим олівцем поверхнею, ви отримуєте 

відбиток, що імітує основну фактуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залучаємо до участі батьків. Даємо завдання: озирнутися навколо в себе 

вдома. Вони можуть знайти достатню кількість предметів із цікавинками, 

фактурною поверхнею (мережива, гофрований картон, деталі від конструктора, 

москітну сітку, підошву взуття, шпалери з опуклим малюнком, гребінці та 

багато іншого). І знову отримаємо шедеври!  

Для дітей старшого дошкільного віку можна рекомендувати інші техніки 

у поєднанні з розмальовками: 

– «пальчиковий живопис» (правило – кожен палець набирає одну певну 

фарбу, вимиті пальці відразу ж витираються серветкою); 

– малювання на мокрому папері (лист змочують водою, а потім пензлем 

наноситься зображення); 

– малювання зубною щіткою (можна зображувати дощ набризком, всім 

ворсом щітки – хвилі, бахрому, густу траву); 

– колаж (поєднання аплікації та малювання; ліплення та аплікації та ін.); 

– «крапковий малюнок» (весь малюнок заповнюється окремими крапками 

пензлем, олівцями, фломастерами, пальчиком, «тампоном»; крапки можуть бути 

різного розміру); 

– малюнок зім’ятим папером; 

– штампування поролоном, пробками;  

– аплікація насінням; 

– торцювання (об’ємне, контурне, багатошарове й площинне); 

– малювання «пластиліном», «моделіном» та ін. 
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Пам’ятка вихователю. 
Кожна нетрадиційна техніка – це гра, фантазія, образотворення, сповнене 

певним смислом. Розмальовка допомагає дитині подолати острах перед чистим 

аркушем паперу. Вдале поєднання нетрадиційної техніки та картинки-

розмальовки в педагогічній роботі додає дитині сміливості та відчуття 

самовираження. 

Бажаємо Вам успіхів у творчому пошуку та цікавих знахідок у 

використанні картинок-розмальовок. До ваших послуг – спеціальні сайти, на 

яких розміщено серії картинок розмальовок. 
 

Майстер-клас із виготовлення ляльки-монатки 

(гурткова робота) 

Мета. Ознайомити дітей із народною обрядовою лялькою та навчити її 

виготовленню. 

Педагогічні завдання: 
– виховувати любов та повагу до історії та традицій наших бабусь та 

прабабусь, до історії виникнення українських іграшок та української культури; 

– розвивати вміння поєднувати різні матеріали для створення ляльки-

мотанки (тканину, стрічки, сучасні гумочки для плетіння браслетів, гумочки для 

грошей); 

– розвивати творчі здібності, зацікавити дітей виготовленням ляльки-

мотанки, викликати позитивні емоції. 

Демонстраційний матеріал: декілька видів ляльок-мотанок із міні-

музею, ілюстраціїї із зображенням ляльок-мотанок та інших народних іграшок, 

сучасні іграшки (ляльки, конячки, ведмедики, корова й теля, свищик), матеріал 

для показу виготовлення ляльки-мотанки. 

Матеріал (на кожну дитину): 3 відрізка тканини у формі кола; білий 

прямокутний відрізок; трикутний відрізок для хусточки; гумочки для грошей та 

для плетіння браслетів; вата або синтепон для голови; стрічки для прикрашання 

та маскування гумочок для плетіння браслетів. 

Хід майстер-класу 

Вихователь: Діти, якими іграшками ви граєте? Яка іграшка є 

найулюбленішою? Чому? 

Мені цікаво, де ви берете свої іграшки? (У крамниці, на базарі купують 

батьки, замовляють в інтернеті) Так, у магазинах багато різноманітних 

цікавих іграшок, і можна вибрати будь-яку. А як ви гадаєте: де брали іграшки 

ваші прабабусі? Хочете дізнатися якими були прадавні іграшки?  

Вихователь: Усі іграшки для своїх діточок батьки робили самі з того, що 

було в господарстві. З глини робили пташок, тваринок. Із дерев’яних чурбачків 

робили машинки. Мисливці віддавали дитині пухнастий заячий хвостик. Для 

дітей плели з лози маленькі корзинки, з гілочок робили грабельки та інші 
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іграшки. Ось погляньте на ці картинки. (Розгляд ілюстрацій, на яких зображено 

різноманітні іграшки) 

Дидактична гра «Сучасне-минуле» (вправляти дітей в умінні 

установлювати асоціативні зв’язки; співвідносити образи сучасної народної 

іграшки з іграшками минувшини).  

Вихователь: Найбільш улюбленою іграшкою дітей була лялька-мотанка. 

Ось така (демонструємо ляльку). Таких ляльок робили ляльок дорослі, а потім і 

діти залучалися до майстрування. Бачите, лялькам не малювали обличчя. Так 

було заведено. Іграшки дуже берегли, не залишали на вулиці, не розкидали по 

будинку, їх зберігали в корзинках чи скриньках. 

Хочете навчитися майструвати ляльку-мотанку? Підготуємо наші 

пальчики. 

Пальчикова гімнастика «Козацька». 
На острові Хортиці, (покласти руку на стіл долонькою на стіл, широко 

розставити пальці) 

За порогами Дніпра, (вказівний палець іншої руки переставляти між 

пальцями) 

Там зійшла козацька слава (по черзі піднімати пальці, не відриваючи 

долоню від столу) 

Для народного добра (зібрати долоньку в кулак). 

Майстер-клас. Одночасний показ та майстрування ляльок-мотанок. 

Вихователь: Давайте спочатку розглянемо, що нам потрібно для 

виготовлення ляльки-мотанки. Я підготувала клаптики, резинки, шматочки 

вати, стрічки. Може хтось пояснить, чому лялька зветься «мотанка»? Мабуть, 

клаптики треба змотати, скласти певним чином. 

1. Шматочок вати або синтепону складаємо у форму кульки. Що вийшло? 

Так, це буде голова ляльки.  

2. Накриваємо «голову» колом із тканини та фіксуємо резинкою, потім 

другим колом – фіксуємо, потім третім – фіксуємо. 

3. «Голову» обгортаємо білою тканиною так, щоб кінці вийшли 

однаковими. На що схоже виходить? Так, це будуть руки. 

4. Кінці білої тканини фіксуємо резинками. Щоб їх не було видно, бо це 

не дуже красиво, зав’яжемо стрічки. 

5. Можна зробити пояс. Зав’язуємо стрічку на талії нашої ляльки. Це пояс.  

6. Пов’язуємо трикутний відрізок на голову ляльці – це хусточка. 

Наші ляльки-мотанки готові. Давайте їх розглянемо. Які вони всі гарні, 

красиві! Що ж уміє така лялька? (Танцювати, співати, спати, їсти, обійматися…) 

Вихователь: Так, із такою лялькою цікаво грати. А ще – її можна 

подарувати на знак дружби та прихильності. Вона може стати сувеніром на 

згадку про Україну. Ми змережимо цих ляльок для нашого музею? А хто хоче 

узяти ляльку додому? Зроблена з любов’ю, вона буде оберегом вашої родини. 
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Рекомендована тематика гуртка «Творча майстерня» 

 

Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 

Вересень  

1. Костянтинівка – 

моє рідне місто 

(колективна 

робота) 

 

 

 

2. Соняшник – 

народний символ 

України 

 

 

 

 

 

 

3. Чудова квітка 

(заняття 1) 

Розфарбовування, 

аплікація з долоньок, 

об’ємна аплікація 

 

 

 

 

Об’ємна аплікація з кольорового паперу, 

площинне торцювання з крепованого 

паперу, домальовування 

 

 

 

 

 

 

Підготовка об’ємної основи, декорування 

горщика, підготовка деталей для 

торцювання та декоративних елементів 
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Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 

Жовтень  

 

1. Чудова квітка 

(заняття 2) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Корзинка з 

фруктами 

(колективна 

робота) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Осінні листочки 

(заняття 1) 

 

 

 

4. Осінні листочки 

(заняття 2) 

 

 

 

 

 

 

Ліплення заготовки, 

об’ємне торцювання з 

крепованого на основі  

пластиліну, декорування 

 

 

 

 

 

Паперова мозаїка, об’ємна аплікація з 

крепованого паперу, домальовування 

Конструювання в техніці «орігамі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення композицій для прикрашання 

залу до свята осені або букетів з 

осіннього листя 
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Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 

Листопад 

1. Гілка горобини 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Барви осені 

(пейзаж, групове) 

 

 

 

 

 

 

3. Осіннє дерево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Лялька-мотанка 

 

 

 

 

Пластилінографія (ягідки горобини), 

об’ємна аплікація (листя горобини), 

домальовування 

 

 

 

 

 

 

Створення тла, монотипія (штампування 

осіннім листям), домальовування  

 

 

 

 

 

Малювання 

пластиковою виделкою стекою для 

ліплення, штампування хмаринок 

котушкою з-під скотча  

 

 

 

 

 

 

Моделювання ляльки-мотанки з тканини. 

Декорування стрічками. Для швидкої 

фіксації використовувати резинки. 
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Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 

Грудень 

1. Сніговик та 

снігова баба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зелена красуня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Снігурі та 

яблучка 

 

Аплікативна техніка на вибір: аплікація з 

ватних дисків, вати, білих серветок. 

Декорування тканиною, нитками, 

ґудзиками, кольоровим папером та ін.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вибір техніки зображення ялинки: 

методом «стусана» жорстким, сухим 

пензлем; зубною щіткою; за допомогою 

виделки; пластилінографія та ін. 

Декорування за допомогою бросового 

матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліплення пташок та яблучок із вати. 

Самостійний вибір та сполучення 

різноманітних технік під час створення 

об’ємних форм. 
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Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 

Січень  

 

1. Лялька-мотанка 

«Янгол» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Народна іграшка  

 

 

 

 

 

 

 

3. Дім, занесений 

снігом 

 

 

 

 

 

 

Моделювання ляльки-мотанки з тканини, 

з крепованого паперу, синтепону, 

пакувального матеріалу для подарунків  

на вибір. Декорування стрічками та 

синельним дротом. Для швидкої фіксації 

використовувати резинки. 

 

 

Декоративне малювання. Петриківський 

розпис. 

 

 

 

 

 

 

Обривна аплікація з білого паперу або 

білих серветок; використання знайомих 

технік для оформлення розмальовки-

основи в «зимовий варіант». 

 

Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 
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Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 

Лютий 

1. Свято Валентина 

(два заняття) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Зимове дерево 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зимовий ліс 

 

 

 

 

 

 

 

Ліплення форми серця з пластиліну або 

заготовка з паперу; об’ємне торцювання з 

крепованого паперу; декорування. 

 

 

 

 

 

 

 

Техніка зображення дерева в снігу: 

малювання виделкою сумішшю борошна 

та гуаші для отримання фактурної 

«зимової шапки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення панорамної листівки з 

об’ємними елементами; використання 

нетрадиційних матеріалів для передання 

образу пухнастого снігу 
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Березень 

 

1. Подарунок 

любій матусі 

(вітальна листівка) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Портрет любої 

матусі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Портрет Весни 

(два заняття) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструювання листівки у вигляді 

вісімки. Декорування квітами в об’ємній 

аплікації. 

 

 

 

 

 

 

 

Малювання портрету матусі на основі 

шаблонів жіночих облич; прикрашання 

портретів декоративними елементами 

(прикраси, елементи одягу), 

використовуючи різноманітні матеріали 

 

 

 

 

 

 

 

Створити власний казковий образ 

Дівчинки-Весни на основі шаблонів 

облич, використовуючи різноманітні 

техніки та матеріали  
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Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 

Квітень 

1. Стрункі берізки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Квітуча гілка 

яблуні  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бджоли та соти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Свято Пасхи 

 

 

 

Малювання тла та зображення сонця 

методом «стусана» злегка зволоженим 

пензлем; використання методу 

«пуантилізму» для зображення молодих 

листочків  

 

 

 

 

 

 

Малювання гілки в техніці «видування 

трубочкою»; виготовлення квітів за 

допомогою фігурного діркопробивача; 

техніка «торцювання». 

 

 

Використання для зображення 

бджолиних стільників  повітряно-

бульбашкової плівки для пакування; 

пальчикове малювання; домальовування. 

 

 

 

 

 
 

Створення 3D пасхальної композиції на 

друкованій основі в аплікативних 

техніках 
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Місяць Тема Використані техніки та зразки основ 

Травень 

 

1. Веселка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Квіти маку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Букет квітів у 

вазоні 

 

 

 

 

 

 

Використання основи-розмальовки. 

Малювання веселки олівцями 

скріпленими між собою скотчем або 

гумкою для миття посуду, яка 

прикріплена на дерев’яну кухонну 

лопаточку резинкою. 

 

 

Об’ємна аплікація з атласних стрічок для 

пелюсток маку; метод торцювання для 

серединки маку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостійний вибір та сполучення 

різноманітних технік і матеріалів під час 

створення композиції натюрморту. 
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Малиновська Наталія Володимирівна, 

вихователь закладу дошкільної освіти 

№60 «Журавлик» 

м. Краматорська Донецької області 

 

Інтегроване заняття в старшій групі 

«Подорож до країни Чарівного паперу» 
 

Консультант: 
кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти та 

соціальної роботи 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Дронова Ольга Олегівна 
 

Мета: узагальнити знання дітей про папір та його соціальну цінність. 

Програмовий зміст: 

– систематизувати знання дітей про папір, його походження, технологію 

виготовлення; закріпити знання про предмети з паперу, їх призначення й 

користь для людини; 

– збагатити уявлення дітей про властивості паперу, картону; 

– сприяти усвідомленню дітьми властивостей копіювального паперу 

засобами дослідницької діяльності; закріпити техніку «перекладки»; 

– активізувати в мовленні дітей слова, що відносяться до теми «Папір» 

(види паперу, властивості, дії з папером, вироби з паперу); 

– створювати умови для самостійних висновків; 

– підтримувати інтерес дітей до «світу паперу», виховувати дбайливе 

ставлення до паперу та виробів із нього; викликати зацікавленість мистецтвом 

мультиплікації; 

– залучити дітей до колективного створення паперового мультфільму; 

– розвивати творчу уяву, дрібну моторику рук; 

– удосконалювати навички сюжетно-рольової гри, уміння працювати, 

грати в команді.  
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Інтеграція освітніх галузей: пізнавальний розвиток; емоційний 

розвиток; мовленнєвий розвиток; соціально-комунікативний розвиток; 

художньо-естетичний розвиток. 

Попередня робота: 

– розглядання та обговорення колекції зразків видів паперу («Такий 

різний та потрібний папір»); 

– розповідь педагога «Як виготовляють папір»; 

– проведення дослідів і експериментів із папером, ігри-маніпуляції з 

папером різного виду; 

– виготовлення виробів із паперу в художній діяльності (аплікація, 

конструювання); 

– перегляд паперового мультфільму. 

Обладнання: мультимедійний проектор, екран, стелажі для «музейних 

експонатів», різні види коробок, предмети та вироби з паперу, обладнання для 

експериментів (ємкості з водою, папір, альбом, картон, копіювальний папір, 

ватман, гуаш, вологі серветки). Заготовки для мультфільму, штатив, 

фотоапарат. 

Хід заняття 

Вихователь: Діти, я знаю, що ви любите загадки. А спробуйте відгадати 

таку: 

Він буває документом, 

Серветкою, фантиком, конвертом, 

Листом, шпалерами, квитком, 

Альбомом, книгою і, дивно, – 

Він буває і грошима. 

Що це? Здогадайтеся самі. 

(Відповіді дітей) 

Вихователь: Молодці, відгадали правильно! Подумайте, чи може людина 

обійтися без паперу? Навіщо нам потрібен папір? Якими паперовими 

предметами ми щодня користуємося? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Отже, ми читаємо книги, малюємо на папері, пишемо в 

зошитах, робимо аплікації, вироби... поробки. Паперовими серветками 

витираємо рот після їжі.  

− Діти, а ви хотіли б дізнатися більше про папір? Я пропоную вам 

вирушити в подорож потягом до країни Чарівного паперу (вихователь із дітьми 

під пісню «Паровозик» рухаються залою). 

− Увага! Зупинка! Ми прибули на станцію «Історична». 

Що ми зможемо дізнатися про папір на цій станції? 

Як ви думаєте, діти, у давні часи, коли ще не було паперу, на чому люди 

могли писати? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Цікаві відповіді! Давайте підійдемо до цього екрану й 

подивимося. 
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Перегляд слайдів. 

1. Одні народи писали на сирих глиняних плитах. 

2. Інші, на дощечках, залитих воском, видавлюючи гострими паличками. 

3. Стародавні єгиптяни навчилися робити свій матеріал для письма з 

рослини «папірус». Можливо, від цього й назва «папір»? 

4. Багато народів писали на шкірі тварин, очищеної від жиру й вовни. 

5. На Русі писали на березовій корі-бересті. 

6. Розумнішими за всіх виявилися китайці, вони раніше за всіх навчилися 

виготовляти папір. 

− Цікаво, а хтось із вас здогадався, на чому можна написати щось, якщо 

немає паперу? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Ви дуже винахідливі! А нам час вирушати далі (під музику 

діти рухаються залою). 

− Стоп! Зупинка! Станція називається: «Музейна». Тут розташовано 

музей паперу. Пропоную відвідати його. Нам потрібен екскурсовод. 

Дитина-екскурсовод: Вітаю вас у нашому музеї. А ви знаєте як треба 

поводитись в музеї? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Пам’ятаємо, у музеї голосно не розмовляти, не заважати 

іншим, руками нічого не чіпати, не бігати. 

Дитина-екскурсовод: Це музей чарівного паперу. Тут зібрано предмети, 

зроблені лише з паперу. Підійдемо до першого стелажа. Що тут розташовано? 

(Коробка з-під цукерок, пакет з-під молока, коробка з-під узуття, 

коробка від зубної пасти, коробка з-під ліків....) 

Дитина-екскурсовод: Скажіть, а що спільного у цих предметів? Вони ж 

не паперові? 

Діти: Їх зроблено з картону. 

Дитина-екскурсовод: Як ви думаєте, чому коробки виготовляють саме з 

картону? 

(Картон товстий, міцний, добре зберігає речовини й предмети, які 

розташовано всередині коробок) 

Вихователь: Що ми дізналися про картон? Хто може зробити висновок? 

(Картон – це різновид паперу, він товстий, міцний і він потрібен людям) 

Дитина-екскурсовод: Підійдемо до іншого стелажа. Тут лежать книги, 

журнали, альбоми, газети, розмальовки. Скажіть, що спільного у всіх цих 

предметів? Яка від них користь людині? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Зробимо висновок. Хто готовий? 

(Усі предмети зроблено з паперу. Книги, журнали, газети потрібні 

людині, щоб читати, а альбоми, розмальовки, щоб малювати.) 

Дитина-екскурсовод: Діти, а хто помітив на стелажі зайвий предмет? 

(Диск) 
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Дитина-екскурсовод: Як ви думаєте, чому працівники музею його 

поклали на цей стелаж, адже він зроблений з іншого матеріалу? Може щось 

об’єднує ці предмети? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Так, час плине, на допомогу паперу приходять комп’ютерні 

технології. У наш час людям зручніше записувати інформацію на диски, флеш-

карти. У кого є вдома комп’ютер? 

Дитина-екскурсовод: Сучасні диски не здатні повністю замінити папір. 

Помилуйтеся, на цьому стелажі – чудові вироби (орігамі, пластика, макети, 

аплікації витинанки). Що в них спільного? (Відповіді дітей) 

Дитина-екскурсовод: Для чого люди створюють такі красиві вироби з 

паперу? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Подякуємо за цікаву екскурсію. Наша подорож до країни 

Чарівного паперу триває (вихователь із дітьми під пісню «Паровозик» 

рухаються залою) 

Вихователь: Увага! Ми прибули на станцію «Чомучки». Тут 

розташовано експериментальну лабораторію. Хто може назвати правила 

поведінки в лабораторії? (Відповіді дітей) 

Вихователь: Я хочу ознайомити вас із новим папером. Він називається – 

«копіювальний». Хтось із вас бачив цей папір раніше? Цікаво, чому ж його так 

назвали? Пропоную провести експеримент, щоб дізнатися, чому папір має таку 

назву? Для початку розглянемо папір. Що ви можете про нього сказати? Який 

він? 

(Відповіді дітей: папір тонкий, шарудить, він різного кольору, масний...) 

Вихователь: Зверніть увагу: одна сторона паперу масна – на неї нанесено 

фарбу, а інша сторона гладка, матова – на ній немає фарби. Пропоную провести 

експеримент: покладіть масним боком на аркуш білого паперу копіювальний 

папір і проведіть олівцем лінію. А тепер подивіться, що вийшло? А якщо 

покласти копіювальний папір між двома аркушами й почати малювати? 

(Відповіді дітей: залишився слід) 

Вихователь: Тепер перегорніть копіювальний папір і проведіть лінію на 

масному боці. Що ви бачите? Який можна зробити висновок? 

(Папір залишає відбиток, якщо його покласти жирною стороною на 

аркуш паперу. Тому його називають копіювальним) 

Вихователь: А ми продовжуємо наші експерименти. У вас на столах 

лежать квіти, розглянемо їх. З чого зроблені? Який папір? Колір? 

(Відповіді дітей: ці квіти зроблено з тонкого паперу, вони жовтого 

кольору) 

Вихователь: Ми з вами будемо загинати пелюстки до центру. Тепер 

опустимо їх у воду й подивимося, що відбувається? Який висновок можна 

зробити? 

(Квіти розкрилися, бо папір намокає й стає важким) 

Вихователь: Діти, а ви хотіли б дізнатися, як у наш час виготовляють 

папір? Підійдемо до цього екрану. 
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Перегляд слайдів. 

1. Для виготовлення паперу необхідна сировина – це дерева. 

2. Їх спилюють, везуть на деревообробні комбінати. 

3. Там із дерев знімають кору, подрібнюють у крихту. 

4. Кілька годин варять, додають барвники, потім паперову масу 

відправляють на спеціальний верстат, де папір вирівнюють, розгладжують, 

сушать. 

5. А вже потім готовий папір скачують у величезні рулони, розрізають і 

відправляють у магазини. 

Вихователь: Ви побачили, що виготовлення паперу – дуже довгий і 

складний процес. Який висновок для себе ми зробимо? 

(Відповіді дітей: потрібно дбайливо поводитися з паперовими 

предметами, економно використовувати папір) 

Вихователь: Рушаймо далі! Наша подорож продовжується! Попереду 

дещо дуже цікаве! (Вихователь із дітьми під пісню «Паровозик» рухаються 

залою) 

− Увага! Ми прибули на станцію: «Мультяшна». Пропоную вам створити 

мультфільм із ПАПЕРУ. 

(Діти йдуть за столи, працюють із папером технікою перекладки й 

знімають покадрово) 

− Завершується наша подорож до країни Чарівного паперу, нам час 

повертатися до закладу дошкільної освіти. 

− Вам сподобалася подорож? Що було найбільш цікаво? Що нового ви 

дізналися про папір? Чому так важливо берегти папір, дбайливо ставитися до 

нього? Не витрачати зайвого, не марнувати? 

Висновок. Папір – дорогий винахід людини, подарований природою. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА 

СТОРІНКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

Для розміщення на сторінках офіційного сайту Ресурсного центру приймають 

науково-методичні матеріали провідного 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 посиланням потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], 

на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання 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 роботи за фахом;    – 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, покликань, власних імен, а також 

правильність перекладу покладено 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.pedfak@gmail.com, kafedra_pp@ukr.net. 
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