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Інтерактивні форми  
роботи з вихователями



Шановні читачі журналу 
«Вихователь-методист дошкільного закладу»!

Сьогодні, коли в суспільстві так гостро постало питання здоров’я 
нації, ваша подвижницька праця з виховання здорового, активного 
юного покоління викликає величезну повагу і вдячність. Я вважаю 
своїм обов’язком підтримувати й оберігати вашу працю. Успіхів вам 
на цьому непростому, але такому благодатному шляху! Бажаю вам 
наснаги, енергії, невпинного руху вперед — до нових перемог! І 
нехай вашим добрим і надійним помічником у цій шляхетній справі 
стане ваш професійний журнал «Вихователь-методист дошкільного 
закладу».

З величезною вдячністю за вашу працю  
та відданість своїй справі

Віталій Кличко
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Шановні колеги!

Сперечатися з тим, що саме здо-
ров’я — найбільша цінність, яка є  
в людини, напевне, не буде ніхто. Як  
і з тим, що формувати його основи 
необхідно від самого народження. Су-
часні освітні моделі й інноваційні про-
грами, ефективні інтерактивні мето-
дики й новітні педагогічні технології 
раннього розвитку — все це необхід-
но й актуально, та все ж головне наше 
завдання — повсякчас дбати, щоб діти 
зростали здоровими.

Дитина хоче бути здоровою, і ми 
маємо допомогти їй у цьому — ось го-
ловна думка найбільшого тематичного блоку публікацій травневого 
числа журналу. Тут і методичні рекомендації щодо формування у ді-
тей культури здоров’я та організації фізичного виховання влітку, 
і  практичний досвід дошкільних навчальних закладів із застосування 
здоров’язбережувальних технологій, і сценарій фізкультурної розва-
ги, яку весело буде провести з дітьми на свіжому повітрі влітку.

Проте літо — не лише пора розваг і оздоровчих заходів. Влітку 
наші педагогічні виші випускають у освітній простір нову педагогічну 
зміну. Допомогти молодим спеціалістам адаптуватися в дитячих сад-
ках, швидше освоїти таку непросту професію педагога — теж важли-
ве завдання вихователя-методиста, справитися з яким допоможуть 
рекомендації нашого автора.

Стануть у пригоді нашим читачам і консультації фахівців з питань 
оплати праці, відпусток працівників комбінованого дошкільного за-
кладу, коментар щодо виходу нового Положення про районний (місь-
кий) методичний кабінет (центр), тренінг для вихователів, розробле-
ний російськими колегами, та багато інших матеріалів, що їх підготу-
вали для вас автори журналу.

Приємно, що все більше практиків стають нашими авторами, ді-
ляться своїм найкращим досвідом, беруть участь у конкурсі «Інтерак-
тивні форми роботи з педагогічним колективом». Упевнена, що 
в  кожному дошкільному закладі, у кожного вихователя-методиста 
знайдуться такі родзинки досвіду, які будуть цікаві всім колегам. Тож 
приєднуйтеся, ставайте не лише читачами, але й активними творця-
ми свого фахового журналу! І не забудьте, що час уже оформити пе-
редплату на нього на друге півріччя.

З повагою  
головний редактор журналу наталя лИСенко
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ЗМІСТ
працюємо  
з вихователями

4 любов лоХВИцЬка, 
Тетяна андРЮЩенко

Дитина має бути здоровою
Уже з раннього віку в дітей потрібно 
формувати культуру здоров’я, 
прищеплювати їм розуміння переваг  
та пріоритетів здорового способу життя, 
надавати грунтовні знання про основи 
здоров’я. Адже дуже важливо,  
щоб ці знання, вміння та навички  
малюків з часом стали звичками  
й потребами

взаємодіємо  
зі спеціалістами

11 алла БУРоВа

Фізичне виховання дітей улітку
Літній період дає змогу створити найбільш 
сприятливі умови для удосконалення 
рухових навичок дітей, розвитку їхніх 
фізичних якостей, підвищення 
витривалості, формування високої 
опірності організму різним  
захворюванням

обмінюємося досвідом
21 надія ШаШенок

Здоров’язбережувальні технології  
в умовах організованого дитинства
Зберегти здоров’я юного покоління, 
прищепити дітям навички здорового 
способу життя — сьогодні це завдання 
актуальне як, мабуть, ніколи раніше

31 Світлана ВаСИлЬЄВа

Система зміцнення здоров’я дітей  
у дошкільному закладі
Пріоритетним напрямом роботи педагогів-
«дошкільників» є забезпечення 
гармонійного розвитку дітей, формування  
у них свідомого ставлення до власного 
здоров’я та навколишнього середовища

34 Валентина калаШнИк, 
олена кУРляндцеВа

Дитина і дорожній рух
Відповідальність за дітей, їх усвідомлене 
ставлення до своєї безпеки покладається 
саме на дорослих

працюємо  
з нормативними 
документами
40 олена нИЗкоВСЬка

Положення про районний (міський) 
методичний кабінет (центр) набуло 
чинності
Коментар до нового Положення  
про районний (міський) методичний  
кабінет (центр)

комплектуємо методичний 
кабінет
45 ніна ПогРіБняк

Організаційно-методичні засади 
входження в професію молодого 
спеціаліста в дошкільному  
навчальному закладі
Постійне оновлення педагогічного 
колективу передбачає роботу з молодими 
фахівцями



відповідаємо на запитання
53 антоніна клИМенко

Штати, оплата праці, відпустки 
педагогічних працівників 
комбінованого дошкільного  
закладу
На запитання читачів відповідає начальник 
Управління соціально-економічного захисту 
Центрального комітету Профспілки 
працівників освіти і науки України

беремо участь у конкурсі
58 Світлана ВИТРИкУШ

Інтерактивна ділова гра  
«Прес-конференція»
«Прес-конференція» — надзвичайно цікава 
форма ділової гри. Виступаючи в ролі 
«журналістів», чи «спеціалістів», учасники 
гри творчо опрацьовують порушені 
питання, ліпше усвідомлюють нові знання  
й потім доцільніше використовують їх  
на практиці

знайомимося  
із зарубіжним досвідом

66 олена каРалаШВілі, 
ольга анТоненкоВа,  
наталія МалаХоВа

Караючи — поміркуй навіщо
Чи потрібні заборони? Чим небезпечна 
вседозволеність? Яким має бути покарання 
за провину? Що можна робити, а що ні?  
Чи завжди покарання відповідає проступку 
дитини? 

формуємо розвивальне  
середовище

72 Вікторія гоРБаТИХ

Будівельно-конструкційні ігри — 
джерело всебічного розвитку 
дошкільників
Самостійна діяльність дітей влітку  
насичена різноманітними іграми.  
Одними з найулюбленіших справедливо 
вважаються будівельно-конструкційні ігри

спілкуємося з батьками

75 оксана коРнЄЄВа

День нашої дитини
Кожен із нас хоче, щоб наші діти 
гармонійно розвивалися, зростали 
здоровими, розумними, щасливими
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любов лоХВИцЬка,
доцент кафедри дошкільної 
педагогіки і методики навчання 
Державного вищого 
навчального закладу 
«Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний 
університет ім. Григорія 
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післядипломної освіти 
педагогічних працівників,  
канд. пед. наук

працюємо з вихователями

У народі кажуть: «або ви турбуєтеся про своє здоров’я, або воно потурбує 
вас». Тому вже з раннього віку в дітей потрібно формувати культуру 
здоров’я, прищеплювати їм розуміння переваг та пріоритетів здорового 
способу життя, надавати грунтовні знання про основи здоров’я.  
адже дуже важливо, щоб ці знання, вміння та навички малюків з часом 
стали звичками й потребами

Дитина має бути здоровою

Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно хвилює питання, як допо-
могти малюкам бути здоровими, сильними, витривалими, адже, 

на жаль, рівень дитячої захворюваності в нашій країні дедалі зростає. 
Для того щоб досягти бажаного результату, потрібні і глибокі знання, 
і реальні дії, щоденна копітка робота в цьому напрямі батьків, педаго-
гів і самих дітей. Головне завдання дорослих полягає в тому, щоб сфор-
мувати в маленьких українців свідоме ставлення до власного здоров’я, 
привчити їх дбати про себе й своїх близьких. З огляду на це надання 
дітям системи знань про здоров’я та здоровий спосіб життя, спільна 
з  родиною турбота про становлення їхнього фізичного, психічного, со-
ціального й духовного здоров’я є важливою ланкою роботи кожного 
дошкільного навчального закладу.

«Чомучки» дізнаються про здоров’я

Ще з раннього віку діти мимовільно оволодівають певним обся-
гом знань про здоров’я. Допитливо досліджуючи все навколо, вони 
поступово, навіть несподівано для себе, роблять свої маленькі від-
криття. Скажімо, коли діти наслідують дорослих, які роблять гігієніч-
ні процедури, піклуються про власне тіло, то дізнаються, що таке ми-
ло, зубна паста, що з ними потрібно робити тощо.

Малюків цікавить власний організм, вони намагаються дослі-
дити його, як можуть, і отримати відповіді на свої запитання. Їм ці-
каво все, навіть, що їстимуть на сніданок, як про це найпершим до-
відується носик, який відчув запах з кухні. Згодом діти вже 
запам’ятають, що так буде завжди, якщо носик дружитиме з носо-
вою хусточкою. До речі, а для чого треба їсти? Щоб вирости силь-
ною та здоровою людиною. Отже, їсти треба добре, з апетитом 
і  обов’язково подякувати тому, хто приготував їжу, бо гарні слова — 
це теж здоров’я. Так, діти поповнюють свої знання з кожним новим 
запитанням і відповіддю на нього, а таких нагальних запитань у них 
безліч: «Навіщо дідусю окуляри?», «Для чого треба вчасно лягати 
спати?», «Чому дорослі пропонують засмагати, ходити босоніж, об-
ливатися водою?», «Що треба робити, якщо щось заболіло?». Зреш-
тою, малюкам цікаво, як завжди бути здоровими, і дорослі мають 
допомогти їм дізнатися про це.
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працюємо з вихователями

Системний підхід до формування у дітей  
ціннісного ставлення до власного здоров’я

Саме дорослі — батьки й педагоги — мають подбати, щоб діти 
якомога більше знали про своє здоров’я, про те, що на нього впливає, 
що корисне для людського організму, а що — шкідливе, як зберегти 
й зміцнити власне здоров’я та здоров’я інших людей. Дуже важливо 
сформувати у дітей ціннісне ставлення до здоров’я і мотивацію що-
до здорового способу життя.

Усвідомлення пріоритетності здоров’я відбувається поступово. 
Спочатку діти мають засвоїти елементарні знання про свій організм, 
гігієнічні правила догляду за ним, гігієну харчування тощо. Виходячи 
з концептуальної ідеї «Знаю — вмію — роблю все, щоб бути здоро-
вим!», ми розробили:

 Q варіативну авторську програму «Про здоров’я треба знати, 
про здоров’я треба дбати» (Любов Лохвицька);

 Q методичні рекомендації щодо надання дошкільникам знань 
про основи здоров’я; 

 Q систему формування знань про основи здоров’я;
 Q  книгу для читання дошкільникам, 

де вміщено добірку народних та ав-
торських літературних творів різ-
них жанрів про основи здоров’я 
у  викладі, адаптованому до вікових 
особливостей дитячого сприйняття;

 Q  систему творчих завдань та інтелек-
туальних вправ, що допоможуть 
старшим дошкільникам закріпити 
й  розширити знання про власне 
здоров’я, отримані на заняттях і в по-
всякденному житті (див. Додаток).

Радимо педагогам використовувати у роботі з дітьми творчі за-
вдання та інтелектуальні вправи, які варто згрупувати за дев’ятьма 
взаємопов’язаними темами:

1. Будова тіла людини.
2. Будова та функції шкіри.
3. Орган зору — око.
4. Орган слуху — вухо.
5. Ніс, органи дихання.
6. Зуби, рот та органи травлення.
7. Серце та кров.
8. Оздоровчі сили природи.
9. Наше здоров’я — в наших руках.
Кожна тема складається з кількох підтем і передбачає конкрет-

ну мету.
Наприклад, тема «Будова тіла людини» може містити такі підтеми:
1. Різні частини тіла та їх значення для організму.
2. Опорно-руховий апарат та його будова.
3. Навички особистої гігієни та їх роль у збереженні здоров’я.
4. Добрі вчинки — запорука здоров’я.
Мету вивчення теми «Будова тіла людини» можна сформулюва-

ти так: ознайомити дітей з частинами тіла людини, їхніми назвами 

Інформація про здоров’я, яку повідомляють 
дітям, має бути:

 Q науково обгрунтована

 Q доступна для сприймання дошкільниками

 Q спрямована на формування в дітей практичних навичок 
дбайливого ставлення до свого здоров’я

 Q основана на традиціях українського народу щодо  
збереження та зміцнення здоров’я

 Q зорієнтована на виконання вимог Базового компонента 
дошкільної освіти в Україні
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та  функціональним значенням; допомогти дітям усвідомити, що люд-
ський організм — це єдина система. Повторити загальні правила до-
гляду за тілом. Стимулювати потребу робити добрі вчинки. Вихову-
вати в дітей прагнення виявляти гуманні почуття за власними спону-
каннями.

Кожна підтема має містити по 3–4 завдання різного характеру. 
Це, як правило, творчі завдання та інтелектуальні вправи: 

 Q розфарбувати малюнки відповідно до поставленого завдання;
 Q домалювати певні ознаки; визначити однорідні предмети 

(обвести їх або провести до них стрілочки);
 Q порівняти предмети за їх впливом на здоров’я (зеленим ко-

льором відмітити ті, що мають позитивний вплив, черво-
ним — негативний);

 Q пояснити, що корисно, а що шкідливо для здоров’я;
 Q розв’язати ребуси, відгадати загадки, розшифрувати слова;
 Q скласти розповіді за малюнками;
 Q виконати дії, що сприяють збереженню та зміцненню 

здоров’я тощо.
Цей матеріал вивчають упродовж одного навчального року. За-

вдяки тому, що запропоновані завдання дають можливість викорис-
товувати отримані знання в ігровій, зображувальній, мовленнєвій, 
дослідницькій діяльності, вони розвивають індивідуальні здібності 
дітей, їхні уяву та творчий потенціал, стимулюють виникнення в до-
шкільників позитивних емоцій, бажання піклуватися про своє 
здоров’я, а також дбати про те, щоб не завдати шкоди здоров’ю ін-
ших людей. 

Використання творчих завдань та вправ передбачає індивіду-
альну роботу з дітьми. Вихованцям слід надавати можливість про-
являти самостійність та ініціативність. Застосування різних видів 
завдань у процесі формування в дошкільників ціннісного ставлен-
ня до власного здоров’я сприяє ефективному закріпленню отри-
маної інформації, розвиває в дітей пізнавальний інтерес, позитив-

не ставлення до здорово-
го способу життя. А голов-
 не — дає змогу створити 
умови для самостійного 
використання дошкільни-
ками власного життєвого 
досвіду та отриманих знань 
про власне здоров’я і здоро-
вий спосіб життя, які нада-
лі стануть регулятором їх-
ньої поведінки у повсяк-
денні. Адже загальновідо-
мо, що знання про здо ров’я 
лише тоді матимуть прак-
тичну цінність, якщо бу-
дуть трансформовані в на-
вички здорового способу 
життя. Це ті життєві здо-
бутки, які ніколи не деваль-
вуються.
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працюємо з вихователями

                    Додаток

Приклади творчих завдань для закріплення знань про здоров’я

З чого складається тіло людини?

Розшифруй назви частин тіла за першими звуками назв малюнків.

Той не хворіє, хто руки чисто миє

Утвори слово з перших складів назв зображених предметів. Скажи, чим ми користуємося, коли миємо 
руки.

Волосся і догляд за ним

1. Домалюй до цих кумедних облич волосся (пряме, хвилясте, кучеряве) різної довжини і кольору.

(Тулуб)

(Голова)

(Рука)

(Нога)

(Мило)
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2. Проведи стрілочки (за зразком) до тих предметів, за допомогою яких ми доглядаємо за волоссям.

Що вміють наші руки

Зроби зарядку для пальчиків

1.    Пальчики борються: з’єднай подушечки пальчиків лівої та правої рук;   

тисни правою рукою на ліву, потім навпаки.

2.   Качечки вітаються: склади долоні у вигляді качиних голівок і почергово 
опускай та піднімай їх.

3.  Курочки клюють зерно: постукай пальцями по столу.

                      Продовження Додатка
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працюємо з вихователями

Знайомство з органом зору — оком

Послухай і відгадай загадки:
Були собі два брати
І обидва Кіндрати.
Через доріжку живуть
І один одного не бачать.     

Солоні, а не сіль.
Біжать, а не річка,
Блищать, а не золото.
Коли б відгадати та менше їх знати.   

Їде їздець верхи на коні, а ноги за вухами. 

очі треба берегти

Розфарбуй лише ті предмети, за допомогою яких можна лікувати очі й берегти зір.

Шкіра любить бути чистенькою

Склади розповідь за малюнками.

                      Продовження Додатка

(Очі)

(Сльози)

(Окуляри)
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який вигляд має ніс?

Допоможи тваринам і птахам знайти свої загублені носики.

Що вміє наш носик?

Познач малюнки із зображеннями предметів, які виділяють корисні для організму речовини, зеленим 
кольором, а інші — червоним. Чи можна їх відчути, якщо ти не бачиш цих предметів? Як?

                      Закінчення Додатка
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алла БУРоВа,
методист вищої категорії 
сектору змісту дошкільної 
освіти Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти  
МОН України

взаємодіємо зі спеціалістами

Швидко спливає час, іще кілька днів — і літо! цей період у дошкільників 
уже традиційно називається «оздоровчим», адже він дає змогу створити 
найбільш сприятливі умови для удосконалення рухових навичок дітей, 
розвитку їхніх фізичних якостей, підвищення витривалості, формування 
високої опірності організму різним захворюванням

Фізичне виховання дітей улітку

Базова програма  
про фізичне виховання дітей

Фізичний розвиток дітей — пріоритетний напрям у роботі до-
шкільних навчальних закладів. Завдання й зміст фізичного ви-

ховання визначаються Базовою програмою розвитку дитини дошкіль-
ного віку «Я у світі» (далі — Базова програма). Вона спрямована на при-
родний нефорсований розвиток дитини та збереження її фізичного 
й  психічного здоров’я.

Із семи ліній розвитку дошкільника, виділених Базовою про-
грамою, першою є лінія фізичного розвитку, матеріали якої висвіт-
люють:

 Q сутність і специфіку фізичного становлення особистості;
 Q вікову динаміку;
 Q завдання розвитку;
 Q особливості організації життєдіяльності дитини.

Лінія фізичного розвитку реалізується через фізичну актив-
ність. Отже, одним з важливих показників компетентності дитини 
є  зрілість її фізичної активності, що характеризується розвитком 
м’язово-рухової та предметно-практичної вмілості дитини в усіх сфе-
рах життєдіяльності.

У Базовій програмі закладено осно-
ви фізичної культури дітей, виховання 
в  них потреби у фізичному вдосконален-
ні, русі. Базова програма акцентує увагу 
педагогів на створенні комфортних і  ко-
рисних для повноцінного розвитку умов, 
необхідності врівноваження буття дити-
ни. Дорослий має забезпечувати опти-
мальне співвідношення діяльнісного ста-
ну дитини з її відпочинком, регламенто-
ваним та вільним часом, інтенсивних 
форм зайнятості — з полегшеними. Базо-
ва програма надає педагогам змогу твор-
чо підходити до організації освітнього 
процесу, вносити корективи в послідов-

Вимоги до організації  
життєдіяльності дітей:

 Q повноцінний сон

 Q доцільно організоване навчання

 Q своєчасне годування та задоволення фізіологічних  
потреб

 Q загартування

 Q фізкультурно-оздоровча робота

 Q гігієна тіла та діяльності

 Q статева ідентифікація та диференціація

 Q розуміння стану здоров’я та хвороби

 Q формування уявлень про зовнішність, тіло,  
основні органи

 Q безпека життєдіяльності
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ність, тривалість та інтенсивність 
фізкультурно-оздоровчих заходів 
як за звичайних умов, так і за не-
сприятливої погоди, при специфіч-
ному стані дітей тощо.

Важлива умова повноцінного 
фізичного та психічного розвитку 
дитини дошкільного віку — пра-
вильна, фізіологічно обгрунтована 
організація її життєдіяльності.

З огляду на це робота з фізич-
ного розвитку дітей у дошкільних 
навчальних закладах має спирати-
ся на вищезгадані концептуальні 
засади, визначені у Базовій програ-
мі. Завдання фізичного розвитку 
дітей (оздоровчі, освітні, виховні) 
реалізуються протягом усього пе-
ріоду перебування дитини в до-

шкільному закладі. Для їх розв’язання необхідно використовувати 
всі сприятливі фактори, зокрема — сили природи.

«Сонце, повітря та вода —  
наші найкращі друзі!»

Літній період — найблагодатніший для фізичного розвитку ді-
тей. Саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода, 
найефективніше впливають на організм людини, зміцнюють 
здоров’я та підвищують працездатність. Усі ці фактори використову-
ються як самостійні засоби загартування організму. Вони підвищу-
ють опірність організму до переохолодження та інфекційних захво-
рювань, надають йому здатності пристосовуватися до різких метео-
рологічних змін. 

Під час занять на свіжому повітрі, при сонячній погоді, у воді 
посилюється ефективність впливу фізичних вправ. Вони виклика-
ють у дітей позитивні емоції, підвищують функціональні можливості 
окремих органів і систем.

Організація прогулянок улітку

Ефективним засобом оздоровлення та фізичного виховання ді-
тей є прогулянки, які організовують на ігрових майданчиках, облад-
наних для кожної вікової групи. активна діяльність на прогулянці 
(ігри, фізкультурні комплекси, спортивні розваги, спостереження, 
трудова діяльність тощо) загартовує дітей, розвиває їхні рухи, фор-
мує фізичні якості, підвищує життєвий тонус і сприяє всебічному 

розвитку. Тому в літній період варто за-
безпечити максимальну тривалість що-
денного перебування дітей на свіжому 
повітрі.

Прогулянку здійснюють за будь-якої 
погоди за виключенням тих випадків, ко-

Фактори, що скорочують прогулянку:
 Q порушення режиму дня

 Q неузгодженість дій вихователя з помічником вихователя

 Q низький рівень сформованості навичок самообслугову-
вання в дітей

Дошкільний навчальний заклад «Барвінок», м. Бровари
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ли склалися небезпечні умови для її проведення. Літня прогулянка 
особливо важлива, тому що зі зменшенням навчального навантажен-
ня діти мають більше часу для самостійної діяльності. З’являється 
можливість пограти в улюблені ігри, використовуючи обладнання 

майданчиків, виносні іграшки та посібники, проя-
вити свою ініціативу та творчі здібності. 

Щоб зробити прогулянку цікавою та змістов-
ною, вихователю потрібно ретельно спланувати її. 
Правильна організація прогулянки передбачає 
зміну різних видів діяльності (гра, праця, спостере-
ження тощо) та забезпечення оптимального рухово-
го режиму.

Прогулянки розширюють можливості індивіду-
альної роботи вихователя з дітьми. Малорухливих ді-
тей варто активізувати, залучати до діяльності, яка 
сприяє розвитку інтересу до рухливих ігор та вправ, 
частіше вправляти в тих способах виконання рухів, 

якими дитина володіє гірше. Активних і рухливих дітей слід пере-
ключати на діяльність, яка вимагає точності рухів, уваги та стрима-
ності. Але завжди треба враховувати особистий інтерес дитини 
до  певних ігор та вправ.

Улітку варто широко використовувати спортивні ігри та впра-
ви: елементи гри в бадмінтон, настільний теніс, городки, волейбол, 
футбол, катання на велосипеді, самокаті тощо.

Теплий період року сприяє організації з дітьми пішохідних про-
гулянок за межі дитячого садка. Правильно організовані пішохідні 
прогулянки в поле, ліс, парк, сквер допомагають удосконалювати 
рухові навички та підвищувати витривалість дітей дошкільного ві-
ку. Для вихованців молодшої групи прогулянки в один кінець мають 
тривати 15–20 хвилин, для середньої — 20–25 хвилин, а для стар-
шої — 30–40 хвилин. Щоб запобігти перевтомі, варто зупинятися 
для відпочинку на 2–3 хвилини через кожні 10 хвилин руху. Під 
час таких прогулянок діти мають змогу закріпити й удосконалити 
рухові вміння та навички в природних умовах: піднятися на гірку 
й  збігти з неї, пройти по дереву, яке лежить, по м’якому сипучому 
піску, перестрибнути з каменя на камінь тощо. У них розвивається 
спритність, швидкість, витривалість та інші фізичні якості.

Одним із напрямів роботи з фізичного виховання дошкільників 
улітку є організація спортивно-туристичної роботи. Спортивно-
туристичні походи проводять з участю батьків із застосуванням ту-
ристичного спорядження. У поході діти можуть у природних умовах 
удосконалювати навички, набуті в різних життєвих ситуаціях, вправ-
лятися в подоланні перешкод, орієнтуванні на місцевості. Під час пе-
реходу до місця стоянки дітям можна давати певні завдання, які по-
требують виконання основних рухів: різних видів ходьби й бігу, 
стрибків, лазіння, вправ на рівновагу тощо. На кінцевому пункті вла-
штовують короткий відпочинок з ігровими забавами та сюрпризами, 
а потім можна організувати активну рухову діяльність із використан-
ням природних перешкод, ігор-естафет, різноманітних змагань сі-
мейних команд тощо.

Пішохідні прогулянки  
за межі дошкільного  

закладу

Спортивно-туристичні 
походи

День, пров ед ений без про-гулянки, — втрачений для здоров’я.

Георгій Сперанський
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Ефективність прогулянки повністю залежить від вихователя. 
Його досвід і знання мають бути спрямовані на максимальне вико-
ристання благодійного впливу природи на здоров’я дитини, а також 
на попередження всіх небезпек, пов’язаних із сезонними змінами 
в  природі.

Улітку в спекотні дні ліпше організовувати ігри в затіненій зо-
ні, де сонячні промені розсіяні. Діти обов’язково мають бути в голов-
них уборах. Сонячні ванни проводять строго дозовано під наглядом 

медичних працівників з урахуванням 
індивідуальної чутливості дітей до 
сонця, особливостей стану їхнього 
здоров’я.

Під час рухової активності в ор-
ганізмі людини підвищується тепло-
утворення. Якщо ж температура пові-
тря перевищує рекомендовані межі, 
то процес тепловіддачі організмом 
утруднюється, що призводить до пе-
регрівання, порушення теплової рів-
новаги. Усе це може сприяти погір-
шенню функціонування фізіологіч-
них систем, яке не лише знижує 
ефективність діяльності, але й нега-
тивно впливає на здоров’я дитини, 
сприяє застудним захворюванням. 
Тому в умовах спекотного клімату 
при температурі +30 °С і вище прогу-
лянку в першій половині дня доцільно 

перенести на більш ранній час, а діяльність, яку передбачали органі-
зувати на майданчику, з деякими змінами можна провести й у примі-
щенні. Під час колективних бесід, спостережень чи пояснень не ре-
комендується ставити дітей обличчям до сонця, бо це негативно 
впливає на зір і розсіює увагу.

На прогулянці потрібно строго дотримуватися питного режи-
му, особливо в спекотні дні. Адже підвищена рухова активність 
та  висока температура повітря сприяють зневодненню організму.

Форми організації роботи  
з фізичного виховання влітку

Ефективною формою оздоровчої роботи влітку є фізкультурні 
заняття на повітрі. Їх проводять щоденно під час прогулянок у пер-
шій половині дня. Тривалість цих занять така сама, як і у приміщен-
ні. Проводять їх з усією групою або з підгрупами дітей. Засвоєння 
матеріалу на заняттях є основою для всіх фізкультурно-оздоровчих 
заходів і самостійних вправ та ігор дітей. Тривалість фізкультурних 
занять на повітрі вихователь визначає сам, установлюючи доцільне 
співвідношення між організованими та самостійними формами ак-
тивності дітей.

Фізкультурне заняття є основною формою навчання дітей ру-
ховим навичкам та розвитку фізичних якостей. Зміст занять на пові-
трі формують на основі програмових матеріалів із врахуванням ре-

Заняття на свіжому повітрі

Дотримання безпеки  
на прогулянці

Дошкільний навчальний заклад № 180, м. Київ
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зультатів весняного обстеження рівня розвитку основних рухів у ді-
тей. Поєднання таких занять з ранковою та гігієнічною гімнастикою, 
рухливими іграми та спортивними вправами на прогулянці дає дітям 
змогу повністю засвоїти програму розвитку рухів. 

Фізкультурні заняття мають відрізня-
тися динамічністю, швидкою зміною ді-
яльності. Високої рухової активності мож-
на досягнути, використовуючи фронталь-
ний і груповий методи організації дітей 
під час виконання основних рухів, доби-
раючи відповідні ігри та естафети. Вихід-
ні положення не повинні бути стабільни-
ми, раз і назавжди закріпленими за дани-
ми вправами, їх потрібно періодично змі-
нювати.

Зберегти високу працездатність дітей протягом усього заняття 
можна завдяки правильному поєднанню навантаження й активного 
відпочинку: вправи високої інтенсивності (біг, стрибки, рухливі ігри) 
мають чергуватися з вправами низької й середньої інтенсивності (ходь-
ба, перешикування, лазіння, метання, вправи на утримання рівноваги).

Улітку варто проводити фізкультурні заняття в різних місцях: на 
ігровому чи спортивному майданчику, на галявині лісу, березі річки, 
озера тощо. Це сприяє формуванню у дітей навичок перешикування 
та орієнтації в просторі за допомогою природних орієнтирів, дає змо-
гу створити умови для вдосконалення основних рухів.

Під час фізкультурних занять на прогулянці діти повинні бути 
одягнені в спортивну форму. Особливу увагу слід звернути на взут-
тя: у ньому має бути зручно бігати, стрибати, лазити тощо.

Дуже важливо в літній період збагатити руховий досвід дошкіль-
ників, удосконалити їхні рухові навички, зміцнити здоров’я. Незамін-
ними в розв’язанні цього завдання є рухливі ігри та спортивні вправи. 

Виконання дітьми різноманітних рухів 
у поєднанні з ігровими діями покращує 
їхній емоційний стан, ефективно впли-
ває на діяльність серцево-судинної, ди-
хальної та інших систем організму, 
збуджує апетит і сприяє міцному сну.

Рухливі ігри та спортивні вправи 
посідають значне місце в оптимізації 
рухової активності дітей, рівень якої 
та фізіологічна потреба організму 
в  рухах визначаються віком дитини, 
індивідуальними особливостями цен-
тральної нервової системи та станом 
здоров’я. А правильне використання 
протягом дня ігор різного ступеня 
рухливості забезпечує оптимальний 
руховий режим для кожного вихо-
ванця. 

Плануючи рухливі ігри, слід ура-
хувати їх місце в режимі дня та харак-

Форми організації роботи  
з фізичного виховання:

 Q ранкова та гігієнічна гімнастика

 Q фізкультурне заняття

 Q пішохідний перехід

 Q рухливі, спортивні ігри та вправи

 Q фізкультурні свята та розваги

 Q самостійна рухова діяльність дітей

 Q День здоров’я

Рухливі ігри  
та спортивні вправи

    Спартакіада дошкільних закладів Шевченківського району м. Києва
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тер попередньої діяльності дітей. На за-
няттях з фізичної культури планують 
ігри високої рухливості. Їх проводять 
з  усією групою в основній частині занят-
тя з метою досягнути піку фізичного на-
вантаження. У заключній частині занят-
тя можна використовувати ігри низької 

рухливості, щоб зменшити фізичне навантаження й привести орга-
нізм у відносно спокійний стан.

Якщо фізкультурне або музичне заняття проводили в першій 
половині дня, то рухливі ігри бажано запланувати на середину або 
кінець прогулянки. Улітку обов’язково проводять ігри високої 
рухливості: з тривалішим бігом, бігом наввипередки, елементами 
змагання, стрибками тощо. Такі ігри слід планувати на початку 
денної прогулянки або після полудня, коли знизилася температура 
повітря. Під час ранкового прийому та вдень, коли спекотно, до-
цільніше проводити нетривалі ігри середньої або низької рухли-
вості. А за 10–15 хвилин до закінчення прогулянки рухливість ді-
тей варто обмежити, щоб забезпечити спокійний перехід до обіду 
та  денного сну.

Під час прогулянок для проведення ігор доцільно використову-
вати природні умови. Скажімо, під час гри «Зайці та вовк» гравці 
можуть ховатися за дерева, кущі, підлазити під низько розміщені гіл-
ки, а граючи у гру «Переліт птахів», можуть зістрибувати з колоди 
або пеньків тощо.

Обладнання спортивного майданчика

Для успішного здійснення фізичного розвитку дітей у літній пе-
ріод необхідно добре обладнати спортивний майданчик. Він є орга-
нічною, невід’ємною частиною дошкільного закладу і повинен мати 
достатню площу та відповідне обладнання.

Насамперед спортивний майданчик 
треба обладнати устаткуванням, яке дасть 
змогу створити умови для виконання осно-
вних рухів. На майданчику бажано мати 
доріжку для бігу, яму з піском для при-
землення в стрибках у довжину та висоту, 
лави, парканчики з пеньків та автомобіль-
них покришок для вправ на утримання 
рівноваги тощо. На протилежних сторо-
нах майданчика доцільно встановити бас-
кетбольні щити. Якщо територія дошкіль-

ного закладу достатня, то додатково обладнують майданчики, вкриті 
пісочно-гравієвою сумішшю, для ігор у городки та ігор з елементами 
волейболу, бадмінтону; встановлюють столи для настільного тенісу; 
обладнують велосипедну доріжку з позначенням старту і фінішу.

Добре, якщо на території дошкільного закладу є стаціонарний 
«хлюпальний» басейн. Купання в ньому сприяє загартуванню дитя-
чого організму й викликає позитивні емоції, адже діти дуже люблять 
бавитися у воді й з водою. Стаціонарний басейн можна замінити ви-
носними гумовими басейнами.

Устаткування для виконання основних рухів  
на спортивному майданчику:

 Q колода з драбинкою для сходження на одному кінці

 Q балансири різної конструкції

 Q гімнастичні стінки

 Q дугоподібні драбинки-ліани

 Q гімнастичне містечко з підвісним приладдям  
(канати, кільця, мотузяна драбина тощо)

 Q рукохід

 Q горизонтальні й вертикальні мішені

Під час проведення рухливих ігор важливо:
 Q забезпечити позитивні емоції

 Q розкрити потенціальні можливості кожної дитини

 Q створити умови для розвитку морально-вольових яко-
стей

 Q стимулювати розвиток фізичних якостей
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Варто пам’ятати, що рухова актив-
ність дітей значною мірою залежить від 
кількості устаткування, від того, скільки 
дітей одночасно можуть його викорис-
товувати. Тому крім стаціонарного фіз-
культурного обладнання необхідно мати 
й переносне: гімнастичні дошки, драби-
ни, дуги, мішені тощо. Слід використо-
вувати достатню кількість дрібного ін-
вентарю (м’ячів, обручів, прапорців, 
скакалок, мішечків з піском, ракеток 
та  воланів для бадмінтону), а також ро-
ликів, самокатів, велосипедів тощо. Це 
дасть змогу включити в спортивні ігри 
та вправи одночасно більшу кількість ді-
тей, активізує їхні рухи, збільшить фі-
зичне навантаження. 

Активний відпочинок дітей улітку

У літній період варто насичувати життя дітей активними фор-
мами відпочинку. Дні здоров’я, фізкультурні свята та розваги сприя-
ють оздоровленню дітей та розвитку їх рухової сфери. Мета цих 
форм роботи — активна участь усієї групи в запропонованому захо-
ді, виховання в дітей стійкого інтересу до активної рухової діяль-
ності. Такі заходи у раціональному поєднанні з іншими організова-
ними формами фізичного виховання допомагають створити опти-
мальний руховий режим.

Фізкультурні розваги проводять двічі – тричі на місяць. Їх го-
ловне завдання — створити у дітей гарний настрій, удосконалити їх-
ні рухові вміння й навички в невимушеній ігровій ситуації. Атмосфе-
ра гри зменшує напругу під час виконання рухів, а отже розкриває 
потенційні можливості кожної дитини, сприяє виявленню творчості 
в руховій діяльності.

Фізкультурні розваги не готують заздалегідь. Зазвичай на них 
проводять знайомі дітям рухливі ігри, атракціони, вправи, ігри 
та  змагання спортивного характеру.

А ось до фізкультурного свята готуються заздалегідь: розробля-
ють сценарій, визначають відповідальних за підготовку та проведен-
ня, учасників, склад журі, продумують оформлення, виготовляють 
атрибути, костюми, призи та нагороди. 

Зміст свята значною мірою залежить від конкретного місця, де 
воно проводиться. Улітку це може бути спортивний майданчик, ба-
сейн, шкільний стадіон, прилеглий парк тощо. У програму свята до-

цільно включити масові виступи ді-
тей, які потребують значного про-
стору для вправ, ігри-естафети, ве-
селі атракціони (біг в мішках, пере-
тягування канату тощо).

Фізкультурні розваги

Фізкультурне свято

Увага! Неприпустимо проводити численні масові репетиції 
усього свята. Це втомлює дітей та знижує їхній інтерес  
до заходу

Дошкільний навчальний заклад № 632, м. Київ
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дні здоров’я організовують один раз на місяць. Цей день наси-
чують різноманітними формами роботи з фізичного виховання: ран-
кова гімнастика і гімнастика після денного сну, загартовуючі та 
лікувально-профілактичні процедури, фізкультурне свято або розва-
га, різноманітні ігри та вправи спортивного характеру, самостійна 

рухова діяльність тощо. Програма дня 
здоров’я передбачає заходи як загальні 
для всього дошкільного закладу, так і роз-
раховані на кожну вікову групу.

Робота з батьками

Складно переоцінити залежність 
фізичного розвитку дитини, її здоров’я 
від способу життя її батьків. Тому вихо-
вателі все більше уваги приділяють попу-
ляризації ідей здорового способу життя 
серед батьків та педагогічному керівни-

цтву фізичним вихованням дітей у сім’ї, вважаючи це одним із прин-
ципово важливих чинників успішного розвитку й виховання дітей. 
об’єднання зусиль педагогів і батьків допоможе створити широкий 
розвивальний простір, сприятливий для повноцінного буття дитини 
в дошкільному закладі та в сім’ї.

Для популяризації педагогічних знань з питань фізичного ви-
ховання можна використовувати різні форми роботи з сім’єю. 
Це  можуть бути інформаційні стенди, папки-пересувки, батьківські 
збори, групові консультації тощо. Активна участь батьків у підготов-
ці та проведенні фізкультурних розваг, свят, вечорів запитань і відпо-
відей, а також активна допомога в оснащені спортивних майданчиків, 
фізкультурних зал, виготовленні спортивного інвентарю значно під-
вищує їхній інтерес до питань фізичного виховання своїх дітей.

Пізнавальними й цікавими для батьків можуть стати тематичні 
вечори. Скажімо, на вечорі на тему «Що народжує апетит?» можна 

ознайомити батьків з особливостями 
дитячого харчування, технологією при-
готування їжі для дітей, дати рекомен-
дації щодо сервіровки столу, виховання 
в дітей навичок культури поведінки за 
столом тощо. Другою частиною такої 
зустрічі може стати огляд виставки ово-
чевих страв, їх дегустація, ознайомлен-
ня з рецептурою.

Щоб ознайомити батьків з техні-
кою виконання певних вправ, які мож-
на робити з дітьми вдома, доцільно про-
вести семінар-практикум. Під час цього 
заходу доречно запропонувати силові 
та  акробатичні вправи, які можна вико-
нувати разом з батьком, та гімнастичні — 
для спільних занять з мамою. Слід звер-
нути увагу батьків на величезне значен-
ня дозвілля з елементами фізичної куль-

Схема проведення фізкультурного свята влітку 
на спортивному майданчику  
(за Едуардом Вільчковським  
та Олександром Курком):

 Q відкриття свята, парад учасників під святковий марш, 
привітання команд

 Q виступи учасників свята з гімнастичними вправами

 Q проведення змагань між командами, участь в іграх-
естафетах, атракціонах, сюрпризний момент

 Q завершення свята, підбиття підсумків, нагородження, 
закриття свята

Дні здоров’я

Дошкільний навчальний заклад № 26, м. Суми
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взаємодіємо з і  спеціалістами

тури вдома — сімейних змагань на природі або на майданчику біля 
будинку тощо.

на батьківських зборах варто ознайомити батьків з такими пи-
таннями:

 Q гігієнічними і сезонними вимогами до одягу дітей;
 Q організацією правильного режиму для дитини;
 Q методами загартування дитячого організму;
 Q заходами з профілактики порушень постави та плоскосто-

пості тощо.
Цілеспрямована робота дошкільного закладу з батьками допо-

магає впроваджувати фізичну культуру в побут сім’ї. А спільні зусил-
ля сприятимуть поліпшенню фізичного розвитку дітей, зміцненню 
їхнього здоров’я.

             Додаток

Сценарій фізкультурної розваги для дітей старшого дошкільного віку

«Мандрівка з незнайком»

(Розвага проводиться на спортивному чи ігровому майданчику. Під пісню «Голубий вагон», 
музика Володимира Шаїнського, слова Олександра Тимофеєвського, Незнайко, роль якого 

виконує вихователь або інструктор з фізкультури, вибігає на майданчик.)

незнайко: Привіт, любі друзі! Який у вас великий майданчик! Оце так! А скільки тут 
різного спортивного обладнання! Діти, а ви любите спортом та фізкуль турою 
займатися? Тоді я запрошую вас у спортивну мандрівку на потязі у голубо-
му вагоні. І на кожній станції на нас чекають перешкоди, які ми маємо подо-
лати. Мерщій сідайте до вагону — потяг вирушає!

(Діти разом з Незнайком «проїжджають змійкою» між кеглями  
до станції «Перетворення».)

незнайко: Щоб наша мандрівка була веселою, я пропоную всім маляткам — і  дівчаткам, 
і хлоп’яткам — перетворитися на маленьких чоловічків з мого улюбленого 
Сонячного міста! У цьому місті живуть самі коротуни. Той, хто підлізе під ци-
ми дугами й жодного разу не торкнеться землі, перетвориться на справжньо-
го веселого й спритного коротуна. Уперед!

(Діти підлазять під дугами або ліанами поточним способом.)

незнайко:  Шановні коротуни! Наша мандрівка почалася!
 Щоб спортивну форму мати
 Й перешкоди всі здолати, 
 Треба нам підготуватись — 
 Фіззарядкою зайнятись!

(Діти виконують «Веселу зарядку». Потім проїжджають коло майданчиком до  наступної 
станції «Місток для найсміливіших».)
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незнайко: Мандрівка триває! Любі коротуни — це місток для найсміливіших з вас. 
Щоб пройти по ньому, треба вміти тримати рівновагу. За мною, друзі мої! 
Тільки вперед!

(Ходьба по колоді або балансиру. Незнайко показує рух, а потім страхує дітей.  
Після виконання вправи діти вирушають до станції «Влучний стрілець».)

незнайко: Щоб наша мандрівка продовжувалась, вам слід виконати дуже складне за-
вдання, яке під силу лише влучним стрільцям. Необхідно все це каміння 
(мішечки з піском), що перегородило нам шлях, закинути он у ту яму (корзи-
ну), аби вирівняти дорогу.

(Діти виконують метання у горизонтальну ціль. Потім «проїжджають» невеличке коло  
й зупиняються на станції «Спритні хокеїсти».)

незнайко: Ура! Моя улюблена гра — хокей з м’ячем. Та це ж найвеселіше змагання! За-
раз ми поділимося на дві команди. Кожен гравець постарається провести м’яч 
ключкою між кеглями так, щоб не перекинути жодної кеглі, а потім треба за-
бити гол у ворота. Виграє та команда, яка перекине менше кеглів та заб’є 
більше голів!

(Незнайко ділить дітей на дві команди й проводить гру, після якої діти «переїжджають» 
до паркану з пеньків або автомобільних шин.)

незнайко: Любі коротуни, наш потяг далі не їде. Попереду у нас болото. Щоб потрапи-
ти на берег, треба перестрибувати з купини на купину. Подолаєте таку пе-
решкоду? Звичайно, адже ви спритні та швидкі, як справжні жителі Соняч-
ного міста. А на суші ми знову сядемо в потяг. Уперед!

(Після виконання стрибків діти з Незнайком «переїжджають»  
до станції «Високо й далеко».)

незнайко: Ця станція для тих, хто любить грати з м’ячем. А ви, коротуни, граєте 
з  м’ячем? Так чого ж ми чекаємо? Час грати!

(Діти грають у «волейбол» — перекидають м’яч через сітку.)

незнайко: Попереду ще одна станція під назвою «Знайди скарб». Вона розташована за 
ущелиною, а міст зруйнувався. Доведеться стрибати. Хто сміливий? Починай!

(Діти стрибають у довжину з розбігу й продовжують свою мандрівку.  
Зупиняються біля «сухого басейну».)

незнайко: А ось і бурхливе озеро! На дні цього озера сховано скарб! Якщо ви його знай-
дете, то відразу перетворитеся із коротунів у великих дітей, майбутніх 
першокласників! Отже, на пошуки скарбів! 

(Діти масажують кисті рук кульками в «сухому басейні». Під кульками знаходять мішечок 
з цукерками. Незнайко пригощає кожну дитину.)

незнайко: Наша спортивна мандрівка закінчилася. Я впевнився в тому, що ви 
сміливі, сильні, спритні, спортивні діти. Займайтеся завжди фізкультурою 
й спортом. Будьте здорові! А зараз швидше сідайте на потяг, який відвезе 
вас у дитячий садок. Ту-ту-у!

                      Закінчення Додатка 
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надія ШаШенок,
завідувач  
дошкільного навчального 
закладу «Барвінок»,  
м. Бровари, Київська обл.

обмінюємося досвідом

Зберегти здоров’я юного покоління, прищепити дітям навички здорового 
способу життя — сьогодні це завдання актуальне як, мабуть, ніколи 
раніше. адже постійне погіршення екології, накопичення в організмі 
людини токсинів, різного роду бактерій, вірусів, вплив хімічних 
факторів, електромагнітних полів призвели до того, що внутрішнє 
середовище організму дитини нині суттєво відрізняється від природного

Здоров’язбережувальні технології  
в умовах організованого дитинства

Можливість виявляти такі ендоекологічні зміни й усувати їх ще 
до того, як проявляться патологічні процеси та функціональ-

ні порушення в організмі, педагоги нашого дошкільного навчально-
го закладу отримали, розпочавши співпрацю з групою науковців 
Українського інституту екології людини під керівництвом Михайла 
Курика. Спеціалісти цього інституту допомогли нам провести 
експрес-діагностику функціонального стану здоров’я дітей за розроб-
леною ними методикою. Кожен вихованець дитсадка отримав «ендо-
екологічний паспорт здоров’я», у якому вказано не тільки ендоеко-
логічний стан його організму, але й те, який саме вид профілактики 
слід застосовувати педагогам, лікарям, батькам, щоб ця дитина рос-
ла здоровою.

Напрями оздоровчої роботи

Але це був лише перший крок до здоров’я. Наступним стала 
система оздоровлення дітей, яку ми розробили й реалізували в ДНЗ 
на основі запропонованої вченими програми «Ендоекологічна де-
токсикація та профілактика дитячого організму» з урахуванням 
особливостей нашого дошкільного навчального закладу. Ця система 
охоплює цілий комплекс заходів, що їх здійснюємо за такими на-
прямами:

 Q природна детоксикація організму;
 Q фітопрофілактика;
 Q колективні методи оздоровлення дітей;
 Q робота з родиною.

Сьогодні в нашому дошкільному закладі діє три санаторні та дві 
оздоровчі групи для дітей, які часто хворіють. Ці групи оснащено 
оздоровчим та профілактичним обладнанням: люстрами Чижевсько-
го, іонізаторами повітря, сольовими та ультрафіолетовими лампами 
тощо. Педагоги й медичні працівники закладу спільно розробили 
комплексні плани зміцнення здоров’я дітей, що передбачають не ли-
ше профілактику захворювань, але й формування в дошкільників 
основ здорового способу життя.
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Фітотерапія

Усі заходи й профілактичні 
процедури ми намагаємося здій-
снювати так, щоб дітей це не обтя-
жувало, а навпаки — їм було ціка-
во й  приємно. Скажімо, всі фіто-
процедури  проходять у затишній 
фітовітальні. Тут вихованці, відпо-
відно до графіка, вживають віта-
мінні чаї, кисневі коктейлі, прохо-
дять курси ароматерапії. Це пози-
тивно впливає на діяльність шлун-
ково-кишкового тракту, легеневої 
та кровоносної систем. Медичні 
працівники ДНЗ розробили реко-
мендації щодо проведення комп-
лексного курсу арома-фітопро-

філактики та вживання киснево-синглетних коктейлів. Курс супрово-
джується вправами на релаксацію та музикотерапією.

Харчування дітей

Ще древні говорили: «Ми те, що ми їмо». Тому велику увагу 
приділяємо організації харчування наших вихованців. Протягом 
року діти вживають вітамінну їжу: свіжі овочі, зокрема цибулю 
й  часник, фрукти. Дуже полюбляють наші дошкільники різноманіт-

ні страви з гарбуза, що увійшли до їх постійного 
раціону. Як відомо, гарбуз багатий на пектини, які 
при систематичному вживанні сприяють виведен-
ню ендотоксинів із організму.

Використовуємо й чимало інших рекомендацій 
учених з оздоровчого харчування. Скажімо, дода-
вання пшеничних висівок у  страви за 5 хвилин до їх 
готовності, вживання виробів із висівкового борош-
на сприяє поліпшенню апетиту дітей, нормалізує 
діяльність шлунку. Вихованці садочка п’ють лише 
екологічно чисту воду «Україночка», «Конотопська 
чарівна», рекомендовану нау ковця ми Українського 
інституту екології людини. Вживання такої води за 

30 хвилин до їди поліпшує терморегуляцію, нормалізує обмін речо-
вин в організмі.

Оздоровлює  
фізична культура

Звичайно, складно уявити собі оздоровчу систему без фізичних 
вправ. У нашому дитячому садку фізкультурно-оздоровча робота 
здійснюється під безпосереднім керівництвом інструктора з фізич-
ної культури. Під час фізкультурних занять обов’язково про водимо 
самомасаж, дихальні вправи. Творчо використовуємо нетрадиційне 
обладнання.

Турбота про здоров’я —  це найважливіша праця вихователя.  Від життєрадісності, бадьорості дітей зале-жить їх духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили..

Василь Сухомлинський
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Система роботи з художньої гімнастики «Заради здоров’я 
та  краси», розроблена вихователем-методистом нашого дошкільного 
навчального закладу, сьогодні впроваджується в практику роботи ба-
гатьох ДНЗ м. Бровари.

Для всіх вікових груп вихователі розробили сезонні оздоровчі 
прогулянки, які дуже подобаються нашим дошкільникам.

У дошкільному закладі ефективно працюють групи з лікуваль-
ної фізичної культури для дітей із порушеннями постави та з плоско-
стопістю.

Фізична активність —  
протягом усього дня

Треба сказати, що фізичні вправи супроводжують наших дітей 
протягом усього дня, а не лише на спеціально запланованих занят-

тях. І починаються вони з ранкової гімнастики, яка 
збадьорює дітей і створює гарний настрій. Після 
денного сну — улюблена гімнастика пробудження. 
Проводимо її під мелодійну музику в поєднанні 
з  повітряними ваннами та різними видами проце-
дур для загартовування. Діти мають можливість ак-
тивно рухатися, вправляючися на спортивно-
ігрових комплексах, встановлених у санаторній 
та  оздоровчій групах.

Педагоги нашого дошкільного закладу — над-
звичайно творчі й обдаровані професіонали, залю-

блені у свою справу. Вони не лише ефективно використовують те 
устаткування, яке є в садочку, але й  власноруч виготовили чимало 
різного обладнання, зокрема для профілактики плоскостопості 
й  сколі озу. Його використовуємо під час так званих «хви линок-
здоровинок» та інших оздоровчо-профілак тичних заходів.

Вихователі проводять «хвилинки-здоровинки» як частину за-
няття (фізкультхвилинку) чи як фізкультпаузу, а також у другій 
половині дня, щоб фізично розвантажити дітей, допомогти їм зня-
ти втому або стимулювати діяльність певних органів.

Загартовуймося!

Складно перебільшити роль 
загартування для організму, який 
підростає. Способів для цього існує 
чимало. Ми, наприклад, використо-
вуємо:

 Q  сухе та вологе обтирання лляною 
рукавичкою;

 Q  ходьбу «сольовою» доріжкою 
(«ризький метод» загартування);

 Q  обливання рук до ліктя водою з во-
догону;

 Q  тупцювання у ванночці з мор-
ською водою, на  дні якої знахо-
диться галька;

Кожен крок босоніж —  додаткова хвилина  життя.

Севасьян Кнейп
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 Q  ходіння босоніж у груповій кім-
наті, а влітку — по траві, що є чу-
довим засобом профілактики за-
студних захворювань тощо.

Масаж та самомасаж

У дошкільному закладі функціо-
нує масажний кабінет, де дітям за 
призначенням лікаря роблять ма-
саж. Вихователі освоїли й упровади-
ли в практику роботи різні види ма-
сажу та самомасажу із застосуван-
ням природних матеріалів (кашта-
нів, горіхів, шишок, жолудів тощо), 
а  також невеликих предметів (губок, 
масажних щіточок, лляних рушни-
ків, рукавичок, пластикових пля-

шок). Їх використовуємо на заняттях із фізкультури та під час 
«хвилинок-здоровинок» протягом дня.

Нетрадиційні технології здоров’я

Пошук ефективних методів оздо-
ровлення дітей привів нас до нетрадицій-
них технологій. Скажімо, щоб зняти 
нервово-психічне напруження, забезпе-
чити психологічний комфорт дітей, осо-
бливо в період їх адаптації в дитячому 
садку, впродовж дня проводимо так зва-
ну пісочну терапію. Творча група розро-
била відповідні методичні рекомендації 
та підібрала ігри-вправи з піском. Для 
урізноманітнення занять використовує-
мо кольоровий пісок. 

Не відмовляємося й від інших нетрадиційних методик. Скажімо, 
загальновідомо, що колір та певні звуки (музика, спів пташок, шум 
моря тощо) активно впливають на емоційний стан людини: збадьо-
рюють чи розслабляють її, створюють піднесений або ліричний на-
стрій. Тому активно використовуємо у своїй роботі кольоро- та зву-
котерапію. Так, діти п’ють у дошкільному закладі «кольорову водич-

ку» (налита в склянку вода 5–10 хвилин 
стоїть на серветці певного кольору й на-
копичує інформацію про нього) за пів-
години до їди — це позитивно впливає 
на діяльність шлунково-кишкового 
тракту.

Значний оздоровчий потенціал має 
і  кімната екології, яку залюбки відвіду-
ють наші діти. Тут дуже багато квітів, їх 
зелень завжди викликає позитивні емо-
ції в малюків, особливо взимку. У цій кім-

Пісок — унікальний природний матеріал. У пісочниці акцент 
робиться на тактильній чутливості, «мануальному інтелекті» 
дитини. Тому перенесення традиційних навчальних і розви-
вальних завдань у пісочницю дає додатковий ефект.  
З одного боку, суттєво підвищується мотивація дитини 
до занять. З іншого — розвиток пізнавальних процесів 
відбувається інтенсивніше й гармонійніше. А якщо врахувати, 
що пісок має чудову властивість «заземлювати» негативну 
психічну енергію, то в процесі навчальної роботи відбувається 
й гармонізація психоемоційного стану дитини.  
Отже, використання піскотерапії в педагогічній практиці  
дає комплексний навчально-терапевтичний та оздоровчо-
профілактичний ефект

Звукотерапія. Усім відомо про лікувальні властивості природ-
них звуків. Особливо корисні вони для людини міської, 
задавленої урбанізацією, яка на природі отримує  
величезний заряд енергії, відчуває в собі підйом духовних  
і фізичних сил, творчого потенціалу. Навіть короткочасне 
єднання з природою може відволікти людину від важких думок 
і щоденної метушні. Одна справа чути гуркотіння машин  
на виробництві, вищання гальм та гудки авто на вулиці, не-
стрункий гул людських голосів у магазині, й зовсім інша — 
заспокійливі звуки живої природи, невід’ємною частиною  
якої є сама людина.
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наті діти мають можливість поспостері-
гати за акваріумними рибками, водяною 
черепашкою. У кімнаті екології дошкіль-
ники із задоволенням працюють, грають-
ся в різні ігри, малюють, задовольняють 
свою допитливість завдяки активній по-
шу  ково-дослідницькій діяльності.

Робота з родиною

Робота з родиною є невід’ємною 
складовою оздоровчої діяльності. голов-
не завдання персоналу дошкільного за-

кладу та батьків — сформувати в дітей усвідомлене ставлення до 
свого організму, з раннього дитинства прищепити їм необхідні 
санітарно-гігієнічні навички. Кожен малюк має розуміти, як важли-

во уникати факторів ризику для 
здоров’я, вибрати стиль поведінки, 
який не зашкодить фізичному й пси-
хологічному стану. Ми орієнтуємо 
батьків на культивування в родинах 
атмосфери уваги, піклування та взає-
модопомоги. Зосереджуючи зусилля 
батьків на вихованні бажаної пове-
дінки дитини, а не на викоріненні не-
бажаної, акцентуємо їхню увагу на 
тому, що саме батько й мати мають 
бути прикладом для дітей, заохочува-
ти їх до просоціальної поведінки: тур-
буватися про інших, допомагати, спів-
чувати тощо. Спільно з  батьками на-
магаємося виробити розумні вимоги 
до дітей, яких ті дотримуються й у до-
шкільному закладі, й у сім’ї.

Батьки є учасниками, помічниками в усіх наших задумах та 
починаннях. Допомагаємо всім членам родини опанувати адекватні 
методи виховання та контролю за поведінкою дітей. Вихователі 
проводять практичні заняття з батьками з нескладних методів маса-
жу та самомасажу, цікаві лекції, консультації щодо харчування, 
профілактики захворювань тощо. Адже поліпшення родинної еко-
логії позитивно впливає на гармонію психічного та фізичного 
здоров’я дітей.

Кольоротерапія — це метод зцілення кольором, який нині 
став дуже популярним. Ще в глибоку давнину люди помітили, 
що кольори не лише можуть поновлювати душевну рівновагу, 
вони є серйозним лікувальним фактором при численних 
психічних та фізичних хворобах. Кольором зцілювали в Єгипті, 
Китаї, Індії, Персії. Вплив кольору на психіку й тіло людини не 
переставав бути актуальною темою й пізніше. Наш мозок,  
вважають учені, сприймає колір так, як шлунок їжу. 
 І так само, як нам іноді хочеться якої-небудь конкретної їжі, 
наше тіло час від часу потребує конкретного кольору.  
При цьому «пілюлі кольору» для людини абсолютно  
безпечні, тоді як прийом синтетичних ліків може  
супроводжуватися численними побічними небажаними  
явищами

Від редакції:
Формувати духовне здоров’я — так само важливо,  
як і фізичне. У наступних числах журналу читайте 
рекомендації фахівців щодо виховання моральних  
якостей у дошкільників під час сюжетно-рольових ігор
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                    Додаток 1

орієнтовний комплексний план зміцнення здоров’я дітей,  
які часто хворіють, на навчальний рік

Заходи
Термін 

виконання
Відповідальні

Забезпечення здорового способу життя
Створення умов для оптимальної адаптації дітей у дошкільному 
закладі

Протягом 
року

Вихователь-методист, 
практичний психолог, 
вихователі

Чітке дотримання режиму дня Протягом 
року

Вихователь-методист, 
вихователі

Регулювання фізичних навантажень на дітей із урахуванням 
індивідуальних та вікових особливостей

Протягом 
року

Вихователь-методист, 
лікар, інструктор  
з фізкультури

Забезпечення позитивного психологічного мікроклімату  
в групах

Протягом 
року

Практичний психолог, 
вихователі

Дотримання температурного режиму Протягом 
року

Вихователі

організація рухового режиму
Ранкова гімнастика Щоденно Інструктор з фізкультури
Заняття з фізкультури Згідно  

з розкладом
Інструктор з фізкультури

Фізкультура на свіжому повітрі Щоденно Вихователі
Рухливі ігри Щоденно Вихователі
Гімнастика пробудження Щоденно Вихователі
Фізкультурні хвилинки та фізкультурні паузи Щоденно Вихователі
Пальчикова гімнастика Щоденно Вихователі
«Хвилинки-здоровинки» Щоденно Вихователі
Використання спортивно-фізкультурного комплексу Щоденно Вихователі
Моніторинг фізичної підготовленості дітей Вересень, 

травень
Інструктор з фізкультури

Профілактика захворюваності
курс фітотерапії:

•	 вживання фіточаїв Євгена Товстухи
•	 полоскання горла настоєм часнику
•	 полоскання горла трав’яними настоями під час епідемій

4–5 разів  
на рік 
протягом  
двох тижнів

Медсестра, вихователі, 
помічники вихователів

Вітамінотерапія.
Вживання:

•	 настою шипшини
•	 часнику та цибулі
•	 пектинів (морквяно-яблучних)
•	 джемів, багатих на пектини (гарбузових, буряково-

апельсинових тощо)
•	 печеного гарбуза та гарбузової каші
•	 продуктів із висівками

Протягом 
року

Медсестра, кухарі, 
вихователі, помічники 
вихователів

курс ароматерапії:
•	 часникові кулони, глиняні кулони (санаторна група)
•	 використання аромамасел чайного дерева, евкаліпта, сосни 

та аромакомпозицій «Солодкий сон», «Усмішка дитини»

Двічі на рік, 
щоденно 
протягом 
трьох тижнів

Лікар, медсестра, 
вихователі
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Заходи
Термін 

виконання
Відповідальні

Використання технічних приладів оздоровлення:
•	 іонізація повітря
•	 використання сольової лампи
•	 використання люстри Чижевського

Щоденно Вихователі, помічники 
вихователів

Загартування з урахуванням стану здоров’я дітей:
•	 прогулянки на свіжому повітрі незалежно від погодних 

умов
•	 умивання обличчя та полоскання ротової порожнини  

після їди водою кімнатної температури
•	 обливання водою рук до ліктів після денного сну
•	 перебування в групі в полегшеному одязі
•	 ходіння вологою соляною доріжкою
•	 ігри з водою
•	 тупцювання в сольовому розчині з камінчиками

Щоденно Вихователі, помічники 
вихователів

інші профілактичні заходи:
•	 дихальна гімнастика
•	 самомасаж різних частин тіла без предметів  

і з використанням різноманітних засобів (щіточок, мочалок, 
каштанового намиста тощо)

•	 ходьба «доріжкою здоров’я»
•	 вживання чистої екологічної води

Щоденно Вихователі, помічники 
вихователів

охорона психічного здоров’я дітей
Психогімнастика Двічі  

на тиждень
Практичний психолог

Ігри-медитації Протягом 
року

Практичний психолог, 
вихователі

Ігри-емпатії Протягом 
року

Практичний психолог, 
вихователі

Кольоро-, музико- і звукотерапія Протягом 
року

Практичний психолог, 
вихователі

Пісочна кольорова терапія Протягом 
року

Практичний психолог, 
вихователі

лікувально-оздоровча робота
Огляд дітей педіатром:

•	 плановий
•	 за потребою

•	 1 раз на рік
•	 щоденно

Лікар

Огляд дітей лікарями-спеціалістами 1 раз на рік Лікарі-спеціалісти
Виявлення дітей з порушенням постави та з плоскостопістю, 
створення груп ЛФК за потребою

Вересень – 
жовтень

Ортопед

Проведення ЛФК Протягом 
року

Медсестра ЛФК

Кварцування приміщення групи У період 
епідемії

Медсестра

Використання іонізатора Щоденно Вихователі
Використання сольових ламп Щоденно Вихователі
Інгаляції з настоями трав (за призначенням лікаря) Протягом 

року
Медсестра

Огляд дітей лікарем-екологом За потребою Лікар-еколог

                     Закінчення Додатка 1
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                   Додаток 2 

План роботи на літній період дошкільного навчального закладу «Барвінок»,  
м. Бровари, київська обл.

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

організаційно-педагогічна робота
Перевести роботу дошкільного навчального закладу  
на літній режим

01.06.2009 Завідувач ДНЗ

Забезпечити:
•	 максимальне перебування дітей на свіжому повітрі
•	 проведення занять згідно з літнім розкладом
•	 організацію питного режиму

01.06–31.08.2009 Завідувач ДНЗ, 
вихователь-методист

Провести заходи до Міжнародного дня захисту дітей:
•	 музичне дозвілля «Хай завжди буде сонце»
•	 конкурс малюнка на асфальті «Світ очима дітей»
•	 фізкультурне дозвілля «Будь здоровим!»

01.06.2009 Вихователь-методист,
музичний керівник, 
вихователь  
з образотворчої 
діяльності, інструктор  
з фізкультури,  
вихователі

Поповнити інформаційні куточки для батьків матеріалами  
з питань оздоровлення, загартування, харчування дітей  
та профілактики захворювань у літній період

До 03.06.2009 Методист, вихователі

Організувати туристичні походи для дітей старшого 
дошкільного віку з участю батьків

1 раз на місяць Завідувач ДНЗ, 
вихователь-методист

Скласти та погодити план спільної діяльності зі школою  
на 2009/2010 навчальний рік

Серпень Завідувач ДНЗ,  
директор школи

Методична робота
Провести педагогічні години:

•	 система загартування дітей улітку
•	 правильна організація режиму дня — запорука 

фізичного та психічного здоров’я дітей
•	 створення умов для полегшення адаптації дітей,  

що поступають у дошкільний заклад

Червень
Липень

Серпень

Вихователь-методист
Вихователь-методист

Вихователь-методист, 
практичний психолог

Провести консультації з педагогами на теми:
•	 Організація оздоровлення дітей улітку
•	 Попередження дорожньо-транспортного  

травматизму
•	 Створення позитивного мікроклімату в групі

Червень
Липень

Серпень 

Завідувач ДНЗ
Вихователь-методист

Практичний психолог
Прокласти екологічну стежину «Лікарські рослини» Червень – 

липень
Вихователь-методист, 
вихователі

Оформити «доріжки здоров’я» на ігрових майданчиках  
(з камінців, гальки, піску, трави тощо)

До 05.06.2009 Вихователі

Забезпечити умови для ігор з піском, водою та повітрям До 05.06.2009 Вихователь-методист,
вихователі 

Надати методичну допомогу педагогам у підготовці розваг 
для дітей

Двічі на місяць Вихователь-методист

Підготувати до видання методичний посібник  
з оздоровлення дітей

Червень – 
липень

Завідувач ДНЗ, лікар, 
вихователь-методист

Організувати роботу творчої групи з питань:
•	 оформлення інтер’єрів дошкільного закладу
•	 планування роботи на 2009/2010 навчальний рік

01.06–31.08.2009
01.06–20.08.2009

Вихователь-методист
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Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

Провести установче засідання педагогічної ради:
•	 аналіз виконання рішень попереднього засідання 

педагогічної ради
•	 підбиття підсумків оздоровлення дітей
•	 затвердження плану роботи дошкільного закладу  

на 2009/2010 навчальний рік

Серпень Завідувач ДНЗ, 
вихователь-методист

Вивчення стану освітнього процесу
Провести конкурс-огляд на тему:  
«Оснащення педагогічного процесу до літньої оздоровчої 
кампанії»

До 05.06.2009 Завідувач ДНЗ, 
вихователь-методист, 
медсестра

Попереджувальний контроль з питань:
•	 організація прогулянки
•	 дотримання режиму дня
•	 систематичність загартування
•	 дотримання питного режиму
•	 організація харчування
•	 забезпечення рухової активності дітей  

протягом дня

01.06–31.08.2009 Завідувач ДНЗ, 
вихователь-методист, 
медсестра

Медично-педагогічний контроль занять з фізичної культури 01.06–31.08.2009 Вихователь-методист, 
медсестра

Тематичний контроль «Використання природних факторів 
з метою гармонійного розвитку дітей старшого дошкільного 
віку»

22.06–03.07.2009 Вихователь-методист

Оперативний контроль виконання вимог «Інструкції  
з організації охорони життя і здоров’я дітей в дошкільних 
навчальних закладах», затвердженої наказом МОН України 
від 28 жовтня 2008 р. № 985

1 раз на місяць Вихователь-методист

Тематичний контроль «Забезпечення оптимальної рухової 
активності дітей молодшого дошкільного віку протягом дня»

13–24.07.2010 Вихователь-методист

Порівняльний контроль «Проведення Дня здоров’я в різних 
вікових групах»

1 раз на місяць Вихователь-методист, 
медсестра

Підвищення рівня фахової майстерності працівників
Провести заняття «творчої майстерні для педагогів»:

•	 виготовлення зображень та іграшок із соломи
•	 малювання піском
•	 зображувальні можливості природних матеріалів

Червень
Липень
Серпень

Вихователь-методист, 
вихователь  
з образотворчої 
діяльності

Провести семінар-практикум на тему: «Ігрова пісочна 
терапія»

Червень Вихователь-методист, 
практичний психолог

Провести огляд публікацій у фахових періодичних 
виданнях та новинок методичної літератури

1 раз на місяць Вихователь-методист

Затвердити плани самоосвіти вихователів на 2009/2010 
навчальний рік

Серпень Вихователь-методист

Робота методичного кабінету
Упорядкувати картотеку матеріалів з організації літнього 
оздоровлення 

До 10.06.2009 Вихователь-методист

Поновити добірку методичних рекомендацій щодо 
проведення таких оздоровчих заходів у літній період:

•	 ходьба по траві, гальці босоніж
•	 купання в надувному басейні
•	 «хвилинки-здоровинки»
•	 масаж і самомасаж
•	 сонячні та повітряні ванни

Червень Вихователь-методист

                     Продовження Додатка 2
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Зміст роботи Термін виконання Відповідальні

Виготовити стенд із символікою міста Червень Вихователь-методист, 
вихователь  
з образотворчої 
діяльності

Виготовити альбом «З любов’ю до рідного міста Бровари» Липень Вихователь-методист, 
творча група

Поповнити дидактичні матеріали зразками посібників  
до занять

01.06–31.08.2009 Вихователь-методист, 
творча група

Поновити оформлення предметно-ігрового розвивального 
середовища в групах

01.06–31.08.2009 Вихователь-методист, 
вихователі

Медично-профілактичні заходи
Провести інструктаж щодо дотримання  
санітарно-епідеміологічного режиму

03.06.2009 Медсестра

Оформити екрани здоров’я в групах за результатами 
обстеження фізичного розвитку та антропометричних даних

До 01.06.2009 Медсестра, інструктор з 
фізкультури, вихователі

Провести антропометричні обстеження дітей  
та відобразити результати на екранах здоров’я

1 раз на місяць Медсестра, вихователі

Увести в раціон харчування дітей свіжі ягоди, фрукти, соки 01.06–31.08.2009 Медсестра, комірник
Проаналізувати виконання натуральних норм харчування 
та внести необхідні корективи

Тричі на місяць Медсестра

Забезпечити харчування дітей відповідно до гігієнічних 
норм

01.06–31.08.2009 Медсестра, вихователі

Провести огляд території щодо наявності отруйних ягід, 
рослин, грибів

Щоденно Медсестра, вихователі

Провести консультації з технічним персоналом на теми:
•	 попередження шлунково-кишкових захворювань  

у дітей
•	 значення дотримання особистої гігієни  

для профілактики гельмінтозу

Червень

Липень

Медсестра

Медсестра

Провести консультації з педагогами на теми:
•	 надання долікарської допомоги
•	 попередження теплових ударів та сонячних опіків

Червень
Липень

Медсестра
Медсестра

Провести семінар-практикум з працівниками харчового 
блоку на тему: «Технологія обробки сирої і готової 
продукції»

Липень Медсестра

Проаналізувати результативність літнього оздоровлення 
дітей

Серпень Завідувач ДНЗ, медсестра

адміністративно-господарська робота
Провести виробничу нараду з питань літнього 
оздоровлення дітей

1 раз на місяць Завідувач ДНЗ, 
вихователь-методист, 
медсестра

Провести технічний огляд приміщень, ігрового  
та спортивного обладнання

1 раз на місяць Завідувач ДНЗ, завгосп

Відремонтувати пісочниці на майданчиках та замінити 
пісок

До 05.06.2009 Завідувач ДНЗ, завгосп

Провести косметичний ремонт фізкультурної зали та місць 
загального користування

Липень Завідувач ДНЗ, завгосп

Провести конкурси-огляди на найкращий квітник та город Серпень Завідувач ДНЗ, 
вихователь-методист, 
вихователі

Підготувати опалювальну систему до роботи в осінньо-
зимовий період

Серпень Завідувач ДНЗ, завгосп

                     Закінчення Додатка 2
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Світлана ВаСИлЬЄВа,
вихователь-методист 
дошкільного навчального 
закладу № 293, м. Київ

обмінюємося досвідом

У Законі України «Про дошкільну освіту» окреслено обов’язки 
працівників дошкільних навчальних закладів щодо збереження  
та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, забезпечення їхнього 
психічного та фізичного розвитку. З огляду на це пріоритетним напрямом 
роботи педагогів-«дошкільників» є забезпечення гармонійного розвитку 
дітей, формування у них свідомого ставлення до власного здоров’я  
та навколишнього середовища

Система зміцнення здоров’я дітей  
у дошкільному закладі

наш дошкільний навчальний заклад — санаторного типу, тут 
виховуються діти, які часто страждають на захворювання 

верхніх дихальних шляхів. Тому напрямом роботи колективу ДНЗ 
є зміцнення здоров’я вихованців.

Завдання непросте й відповідальне, а отже потребує систем-
ності, кваліфікованого, продуманого підходу. Педагоги, медичні 
працівники дошкільного закладу в співпраці з батьками створили 
цілісну систему зміцнення здоров’я дітей, яка містить комплекси 
лікувально-профілактичних та фізкультурно-оздоровчих заходів, 
а також передбачає оптимальний руховий режим і пов ноцінне хар-
чування вихованців. 

Для зміцнення здоров’я 
дітей у нашому ДНЗ вико-
ристовуємо різноманітні 
фор ми та методи загарту-
вання. Це чітка організація 
теплового й  повітряного ре-
жимів, сталий режим прогу-
лянок, гігієнічні процедури  
тощо.

Для того щоб оздоровча 
діяльність була найбільш 
ефективною, ми здійснюємо 
постійну оцінку рухової під-
готовки та стану здоров’я ді-
тей, діагностику рівня роз-
витку психічних процесів 
тощо. Саме на основі отри-
маних даних реалізуємо ін-
дивідуальний підхід у ліку-
ванні й оздоровленні дітей. 
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Необхідними знаннями, вміннями 
та  навичками свідомого ставлення до 
свого здоров’я діти оволодівають у по-
всякденному житті та на заняттях. На-
буті знання дошкільники закріплюють 
в  ігровій та цікавій дослідницькій діяль-
ності. 

Колектив нашого дошкільного за-
кладу постійно працює над удоскона-
ленням шляхів організації педагогічного 
процесу, визначенням ефективних ме-
тодів та прийомів роботи з дітьми та 
батьками. Ставлячи перед собою цілі 
з  розвитку психофізичного потенціалу 
дітей, підвищення їхнього емоційного 
тонусу, ми:

 Q  вивчаємо досягнення науки та передо-
вого педагогічного досвіду й апробує-
мо їх в умовах нашого ДНЗ;

 Q  організовуємо раціональне розвиваль-
не середовище для забезпечення різ-
них видів рухової активності;

 Q  створюємо сприятливі умови для фор-
мування у дітей позитивних моральних 
якостей та оптимістичного світогляду;

 Q  залучаємо батьків до активної участі 
в навчально-оздоровчій роботі до-
шкільного закладу.

Комплекс лікувально-профілактичних заходів  
з оздоровлення дітей

 Q сезонна профілактика рецидивів захворювання  
за призначенням лікаря

 Q загартування

 Q масаж

 Q спеціальні дихальні вправи

 Q фізичні вправи для розвитку рухів

 Q чітке дотримання санітарно-гігієнічного режиму 

 Q фізіотерапевтичні методи профілактики

 Q вітамінізація харчування

 Q полоскання рота та горла «срібною» водою

 Q оптимально збалансований раціон харчування;  
вживання корисних продуктів, зокрема кефіру,  
йогурту, кисломолочного продукту «Наріне» 

 Q активний вплив на спосіб життя дитини шляхом 
цілеспрямованої санітарної освіти батьків та дітей

                    Додаток

Система щоденних фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня
дошкільного навчального закладу № 293, м. київ,

під час літнього оздоровлення дітей

Режимні моменти Зміст заходу Тривалість

Ранок Ранкова гімнастика на свіжому повітрі з елементами дихальної 
гімнастики 

10–15 хв.

Точковий масаж 5–7 хв.
Масаж вушних раковин 5–10 хв.

Денна прогулянка Стимулювальна гімнастика перед заняттям 2–3 хв.

Індивідуальна робота з розвитку рухів 5–10 хв.
Обливання стоп ніг водою контрастних температур 2–3 хв.
Пальчикова гімнастика 5–10 хв.
Корекція постави та стопи 5–10 хв.
Самостійна рухова діяльність Від 10 хв.
Ігри з водою, піском та повітрям Від 10 хв.

Основні напрями роботи  
зі зміцнення здоров’я дітей:

 Q лікувально-профілактична робота

 Q сприятливі психологічні умови

 Q повноцінне раціональне харчування

 Q санітарно-гігієнічні норми

 Q фізіологічно доцільний режим дня

 Q систематичне загартування
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Режимні моменти Зміст заходу Тривалість

Перед сном Точковий масаж 5–7 хв.
Після сну Гімнастика пробудження 8–10 хв.

Обтирання сухою рукавичкою 5–8 хв.
Масаж стоп ніг 3–5 хв.
Дихальна гімнастика 3–5 хв.

Прогулянка  
в другій половині 
дня 

Розвиток дрібної моторики рук 10–15 хв.
Індивідуальна робота з розвитку рухів 5–10 хв.
Кольоротерапія 5–10 хв.

Під час усіх 
режимних 
моментів

Забезпечення оптимального рухового режиму Протягом дня

                         Закінчення Додатка

Примітка: За умови зміни погоди (дощ, гроза, спека) або штормового попередження всі вказані вище заходи прово-

дять у приміщенні.

Тривалість заходу визначають відповідно до віку дітей: перший показник у зазначеному часовому проміжку — 

для дітей раннього та молодшого дошкільного віку, другий — для дітей середнього та старшого дошкільного віку.
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Валентина калаШнИк,
директор дошкільного 
навчального закладу № 138,  
м. Київ

олена кУРляндцеВа,
вихователь-методист 
дошкільного навчального 
закладу № 138, м. Київ

обмінюємося досвідом

якщо на дорозі з дитиною трапилася біда, то найчастіше говорять  
про її недисциплінованість, легковажність, нехтування правилами.  
але не можна ставити на один рівень дорослого, спроможного повністю 
відповідати за свої дії, й дитину, яка лише пізнає взаємозв’язок явищ,  
що її оточують, а отже погано прогнозує розвиток подій і їх наслідки.  
Тому відповідальність за дітей, їх усвідомлене ставлення до своєї  
безпеки покладається саме на дорослих

Дитина і дорожній рух

Питанням профілактики травмування дітей у дорожньо-
транспортних пригодах колектив нашого дошкільного закла-

ду приділяє велику увагу. І починаємо ми цю роботу з вихованцями 
ще з раннього віку. Обов’язково залучаємо до неї батьків, адже до-
бре розуміємо, що лише завдяки нашим спільним зусиллям можна 
навчити дітей елементарних правил дорожнього руху, запобігти не-
щасним випадкам на дорогах. Намагаємося допомогти батькам усві-
домити, що вони мають не лише розповідати своїм дітям про без-
печну поведінку на вулиці, але й самі поводитися належно, завжди 
пам’ятаючи про «суворий контроль» уважних і допитливих дитячих 
оченят. Адже саме батьки — найавторитетніший взірець для дітей. 
Жодні слова не змусять дітей дотримуватися правил дорожнього 
руху, якщо в реальному житті вони бачать зовсім інші вчинки сво-
їх мам і тат.

Без участі батьків, їх прикладу навички, які прищеплює дитині 
дошкільний заклад, не будуть міцними. Після того, як вихователі 
ознайомлюють дітей з певними правилами, вони дають домашнє за-
вдання батькам — закріплювати знання та навички дітей у конкрет-
них ситуаціях на шляху з дому до дошкільного закладу, під час прогу-
лянок у вихідні дні тощо.

Ознайомлення дошкільників  
із правилами дорожнього руху

Одним з головних принципів дидактики є поступове усклад-
нення навчального матеріалу — від простого до складного. Тому 
ознайомлювати дітей з правилами дорожнього руху вихователі по-
чинають уже в групі раннього віку. Малята отримують елементарні 
знання про найпоширеніші види транспорту, в них формуються по-
чаткові просторові уявлення, вміння розрізняти сигнали світлофо-
ра (червоний, зелений). Навчання відбувається під час різноманіт-
них ігор, спостережень, читання літератури, розглядання ілюстра-
цій тощо.

Група раннього віку
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У молодшій групі завдання ускладнюються. Дітей цього віку 
вихователі ознайомлюють з вулицею, на якій розташовано дошкіль-
ний заклад, та з головним правилом безпечної поведінки — виходи-
ти на вулицю без дорослих не можна! 

Для того щоб ці правила були цікаві й зрозумілі дітям, педагоги 
використовують для їх подачі різні види театрів, заняття з малюван-
ня, аплікації та ліплення, інші види діяльності дітей. Головною умо-
вою є те, що знання надаються дітям і закріплюються у ігровій фор-
мі, адже саме ігрова діяльність є провідною в дошкільному віці.

Організовуючи спостереження на прогулянці, вихователі 
формують у дітей елементарні поняття про правила дорожнього ру-
ху, ознайомлюють із засобами пересування, їх видами та призна-
ченням: легкові й вантажні автомобілі, автобуси, тролейбуси — 
весь транспорт рухається проїжджою частиною вулиці, а люди 
йдуть по тротуару. Дітей навчають використовувати слова, що по-
значають просторові поняття — «тут», «там», «далеко», «близько»; 
розрізняти й називати кольори світлофора — червоний, жовтий, 
зелений.

У середній групі програма спостережень розширюється. Вихо-
вателі вивчають з дітьми деякі дорожні знаки, пояснюють правила 
поведінки на вулиці, роз’яснюють поняття «перехід», «пішохід», 
«світлофор», «односторонній» і «двосторонній рух» тощо.

Діти усвідомлюють залежність руху транспорту від сигналів 
світлофора, розширюють знання про різні види транспорту, профе-
сії водія, кондуктора тощо.

У старшій групі вихователі збагачують і поглиблюють знання 
дітей, розширюють їх кругозір, проводячи більше екскурсій, цільо-
вих прогулянок. Діти вже самі можуть орієнтуватись у просторі, пра-
вильно вживати слова: вправо, вліво, прямо, ближче, далі, вгору, 

вниз. Вони ознайомлюються 
з основними дорожніми зна-
ками, з такими поняттями, як 
«острівець безпеки», «осьова 
лінія» тощо.

Навчаючи старших до-
шкільників правилам поведін-
ки на вулиці, педагоги при-
діляють велику увагу вихо-
ванню зосередженості та 
дисциплінованості, привча-
ють ді  тей самостійно орієн-
туватися в  певних ситуаціях, 
використовувати набуті зна-
ння. Адже, навіть знаючи 
пра вила переходу, діти не за-
вжди вміють належно огля-
нути вулицю, помітити маши-
ни здалеку, передбачити їх 
появу із-за якоїсь перешкоди, 
як-то ріг будинку тощо. 

Молодша група

Середня група

Старша група



38

В
И

Х
О

В
А

ТЕ
Л

Ь
-М

Е
ТО

Д
И

С
Т 

Д
О

Ш
К

ІЛ
Ь

Н
О

ГО
 З

А
К

Л
А

Д
У

 
 №

 5
/2

0
0

9

Організація розвивального середовища  
з безпеки руху

Для того щоб закріплювати знання дітей та формувати навички 
дисциплінованого пішохода, дуже важливо організувати розвиваль-
не середовище з безпеки руху. Практичні заняття в куточках безпе-

ки руху на групових макетах та в авто-
містечку, обладнаному на території до-
шкільного закладу, дають змогу створи-
ти умови для відпрацювання правиль-
ної поведінки дітей на вулиці, автома-
тизації навичок дисциплінованого пі-
шохода.

Макети вулиці та перехрестя, об-
ладнані в групових кімнатах, вихова-
телі активно використовують як з на-
вчальною метою, так і задля створен-
ня умов для самостійної ігрової діяль-
ності дітей. Але найбільше нашим ви-
хованцям подобаються заняття в ав-
томістечку. Тут вони дізнаються, що 
білі лінії на асфальті — це дорожня 
розмітка. Суцільна біла лінія посере-
дині дороги ділить її на дві смуги руху. 
По  одній стороні можна їхати в одно-

му напрямку, а по іншій — у зворотному. Що «зебра» — це пішохід-
ний перехід, а заштрихований овал на середині дороги — «острі-
вець безпеки» тощо.

Усі заняття тут проводяться у формі сюжетно-рольової гри, що 
заохочує дітей до активної ігрової та рухової  діяльності: вони їздять 
на велосипедах, самокатах, переходять «вулицю» тощо. Гра дітей 
стає цікавішою, якщо «водії» й «пішоходи» не лише рухаються у ви-
значених напрямках, а «інспектор ДАІ» регулює рух, але в гру вклю-
чаються й «машини спеціального призначення» — «швидка допомо-
га», «пожежна», «таксі»; «пішоходи» поспішають на роботу, до  шко-
ли, в магазин тощо.

Діти із задоволенням беруть участь у підготовці атрибутів 
до  ігор, відображають свої враження від занять, цільових прогуля-
нок, спостережень у малюнках, аплікаціях, ліпленні тощо.

Прийоми активізації  
знань малюків

Для дошкільників прикладом для наслідування є дорослі або діти 
старшого віку. Тому ще однією цікавою формою роботи з дітьми 
в  автомістечку стала організація спостережень малюків за іграми ді-
тей старшого дошкільного віку. Таким чином вихователі можуть 
ознайомити молодших дошкільників з деякими правилами дорож-
нього руху та на практиці закріпити їхні знання.

На сьогодні в нашому закладі вже стало традицією проведення 
театралізованих розваг для дітей за тематикою правил дорожнього 
руху. Під час розваг старші дошкільники, виступаючи в ролі казко-



39

обмінюємося досвідом

вих героїв, допомагають молодшим дітям закріплювати знання та на-
вички безпечної поведінки на вулиці.

Організація роботи з дорослими

Готуючи вихованців до безпечного перебування на вулицях на-
шого міста, ми не забуваємо й про дорослих. І педагоги, і батьки, на-
самперед самі, повинні добре знати правила дорожнього руху. Тому, 
плануючи роботу на рік, ми передбачаємо різні заходи для дорос-
лих. для педагогів це: 

 Q консультації;
 Q семінари-практикуми;
 Q педагогічні години;
 Q тематичні виставки;
 Q колективні перегляди певних форм роботи з дітьми

для батьків:
 Q батьківські збори;
 Q відкриті заходи;
 Q інформаційні куточки;
 Q папки-пересувки;
 Q індивідуальні бесіди;
 Q анкети, тести та опитування;
 Q спільне дозвілля з дітьми.

Ще раз наголосимо: лише тісна 
співпраця педагогів і батьків з форму-
вання у дітей навичок правильної пове-

дінки на вулицях міста може забезпечити бажаний результат. Дорос-
лий завжди має бути прикладом для дитини.

Матеріали методичного кабінету з питань 
формування у дітей знань про правила 
дорожнього руху:

 Q методична та дитяча література

 Q план роботи педагогічного колективу на навчальний рік 
з питань формування знань у дітей про правила дорож-
нього руху

 Q орієнтовні плани роботи з дітьми різного віку

 Q рекомендації та пам’ятки для батьків

 Q матеріали для консультацій

 Q добірка дидактичних ігор

                  Додаток 1

Пам’ятка для батьків

 Q Не поспішайте, переходьте дорогу розміреним кроком
 Q Виходячи на проїжджу частину дороги, припиніть розмовляти — дитина має звикнути до то-

го, що коли переходиш дорогу, потрібно зосередитися
 Q Не переходьте дорогу на червоний або жовтий сигнал світлофора
 Q Переходьте дорогу лише в місцях, визначених дорожнім знаком «Пішохідний перехід»
 Q З автобуса, тролейбуса, трамвая, таксі виходьте першими. У противному разі дитина може 

впасти або побігти на проїжджу частину дороги
 Q Спонукайте дитину до участі у ваших спостереженнях за ситуацією на дорозі: показуйте їй 

ті автівки, які готуються повертати, їдуть з великою швидкістю тощо
 Q Не виходьте з дитиною з-за машини, з-за кущів, не подивившись попередньо на дорогу, — 

це  типова помилка, і не можна допускати, щоб діти її повторювали
 Q Не дозволяйте дітям гратися поблизу доріг і на проїжджій частині вулиці
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                  Додаток 2

Тест «грамотний пішохід»

1. Як зі своєю дитиною ви обходите засоби громадського транспорту на вулиці?

Автобус:

  ззаду;

  спереду 

  чекаю, доки від’їде

  як зручно

Тролейбус:

  ззаду

  спереду

  чекаю, доки від’їде

  як зручно

Трамвай:

  ззаду;

  спереду 

  чекаю, доки від’їде

  як зручно

2. Чи скорочуєте ви з дитиною дорогу, якщо поспішаєте?

  переходжу там, де є світлофор або пішохідний перехід

  переходжу там, де рух машин помірний

  переходжу там, де зручно

3. Чи дозволяєте ви дітям гратися біля проїжджої частини?

  дозволяю

  не дозволяю

4. Із якою іграшкою ви дозволили б дітям гратися неподалік від дороги?

  із м’ячем

  з лялькою

  з машинкою

  ваш варіант
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обмінюємося досвідом

5. Які ситуації на дорозі вважаєте небезпечними?

Дитина висовується з вікна транспорту:

  небезпечно

  безпечно

  не знаю

Дитина йде через дорогу з м’ячем:

  небезпечно

  безпечно

  не знаю

Дитина йде через дорогу із собакою:

  небезпечно

  безпечно

  не знаю

6. Як ви чините, якщо машина рушає на червоний сигнал світлофора?

  не звертаю уваги

  записую номер та телефоную до ДПС

  обурююся, але нічого не роблю

7. Чи обговорюєте ви важливість знання правил дорожнього руху:

з дитиною

  так

  часто

  іноді

  ні

з іншими членами родини

  так

  часто

  іноді

  ні

з вихователями дошкільного закладу

  так

  часто

  іноді

  ні

Дякуємо за співпрацю!

                     Закінчення Додатка 2
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олена нИЗкоВСЬка,
методист вищої категорії 
сектору дошкільної освіти 
Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти  
МОН України

працюємо  
з нормативними документами

набуло чинності Положення про районний (міський) методичний  
кабінет (центр). його було розроблено фахівцями інституту  
інноваційних технологій і змісту освіти Мон України з метою 
вдосконалення науково-методичного забезпечення системи загальної 
середньої та дошкільної освіти в умовах переходу навчальних  
закладів на новий зміст, структуру і дванадцятирічний термін  
здобуття повної загальної середньої освіти

Положення про районний (міський) 
методичний кабінет (центр)  
набуло чинності

Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр) 
затверджено наказом Міністерства освіти і науки України  

від 8 грудня 2008 р. № 1119 та зареєстроване у Міністерстві юстиції 
України 25 грудня 2008 р. за №1239/15390 (далі — Положення). Згід-
но зі згаданим наказом Положення про районний (міський) мето-
дичний кабінет, затверджене наказом Міністерства освіти України 
від 18 березня 1997 р. № 72, зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 17 квітня 1997 р. за № 142/1946 визнано таким, що втрати-
ло чинність. 

Міністерство освіти і науки України вже впродовж поточно-
го, 2008/2009 навчального року має привести діяльність усіх ра-
йонних та міських методичних кабінетів у відповідність до цього 
документа.

Науково-методичні центри

Як зазначено в новому Положенні, районні та міські методичні 
кабінети за погодженням з інститутами післядипломної педагогічної 
освіти на місцях можуть бути реорганізовані у науково-методичні 
центри (нМц) за умов достатньої оснащеності навчально-
матеріальної, технологічної бази, доступу до мережі Інтернет, належ-
ного кадрового забезпечення, зокрема працівниками з науковими 
ступенями, вченими званнями. А у містах з районним поділом за-
мість районних методичних кабінетів можна створювати міські ме-
тодичні кабінети чи науково-методичні центри.



43

працюємо з нормативними документами

Мета та основні принципи діяльності  
методичного кабінету (центру)

Оскільки методичні кабінети (центри) є науково-методичними 
установами, головною метою їхньої діяльності визнається науково-
методичний супровід системи дошкільної, загальної середньої та по-
зашкільної освіти шляхом організації науково-методичної роботи 
в  освітніх закладах, підвищення рівня кваліфікації, професійної май-
стерності педагогічних працівників та розвитку їхньої творчої ініціа-
тиви. Реалізація означеної мети можлива лише на основі дотримання 
принципів:

 Q демократизму та гуманізму;
 Q рівності умов для кожного педагога щодо повного викорис-

тання його духовного та інтелектуального потенціалу;
 Q безперервності фахового вдосконалення;
 Q науковості, гнучкості, прогностичності науково-методичної 

роботи з кадрами;
 Q незалежності від політичних партій, громадських і релігійних 

організацій.

Функції методичного кабінету (центру)

Нове Положення визначає цільові та організаційні функції, які 
має виконувати сучасний районний та міський методичний кабінет 
(центр), а саме:

 – прогностична (враховує перспективи розвитку освітньої 
галузі й спрямована на використання в педагогічній прак-
тиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень 
та інноваційних технологій);

 – компенсаторна (передбачає надання педагогічним праців-
никам інформації, яка не була отримана ними під час здо-
буття вищої педагогічної освіти);

 – інформаційно-коригувальна (спрямована на корекцію 
й  оновлення інформації, що постійно змінюється в резуль-
таті розвитку науки, та впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій);

 – трансформаційна (відбір і методичне опрацювання су-
часних наукових досягнень у галузі освіти та надання 
рекомендацій щодо їх упровадження в педагогічну прак-
тику);

 – діагностична (систематичний моніторинг навчально-
виховного процесу, рівня розвиненості, вихованості та на-
вченості дітей у дошкільних закладах, знань, умінь і нави-
чок, навчальних досягнень і вихованості учнів загальноос-
вітніх навчальних закладів, а також професійного рівня 
педагогів);

 – моделююча (моделювання змісту, форм і методів підви-
щення фахової кваліфікації педагогічних працівників);

 – інформаційно-аналітична (вивчення й узагальнення пер-
спективного педагогічного досвіду з метою його застосу-
вання в навчально-виховному процесі та вдосконалення 
професійного рівня педагогів);
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 – організаційно-координувальна (координація діяльності 
циклових методичних комісій (об’єднань) району, міста, 
навчальних закладів);

 – соціальна (створення позитивного психологічного кліма-
ту, вивчення та розв’язання конфліктних ситуацій у педа-
гогічних колективах навчальних закладів).

Напрями і завдання діяльності  
методичного кабінету (центру) в галузі  
дошкільної освіти

Порівняно з попереднім Положенням новий документ чіткіше 
окреслює пріоритетні напрями діяльності методичних кабінетів 
(центрів), акцентуючи увагу на науково-методичному забезпеченні 
системи дошкільної освіти, трансформуванні наукових ідей у педа-
гогічну практику, підтримці інноваційних процесів у освітній галузі, 
науковому пошуку та експериментальній діяльності педагогічних 
працівників дошкільних навчальних закладів району або міста.

Значно розширено й конкретизовано перелік завдань, виконан-
ня яких забезпечуватиме змістове наповнення діяльності районних 
і  міських методичних служб, зокрема у галузі дошкільної освіти. При 
цьому на передній план висуваються завдання:

 – створювати умови для розвитку майстерності та проявів 
творчої ініціативи педагогів, удосконалювати форми і ме-
тоди підвищення їхньої кваліфікації, зокрема впроваджу-
вати дистанційні форми навчання;

 – координувати діяльність методичних кабінетів при до-
шкільних навчальних закладах, районних та міських ци-
клових методичних комісій і методичних об’єднань;

 – патронувати роботу експериментальних навчальних за-
кладів, 

 – вивчати, узагальнювати й упроваджувати досвід застосу-
вання інноваційних технологій, сучасних форм організації 
навчально-виховної роботи в життєдіяльності дітей у до-
шкільних закладах. 

З метою популяризації прогресивних ідей та практичного досві-
ду, поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, 
науково-пошукової, інноваційної діяльності педагогічних колективів 
і окремих педагогів серед педагогічної, батьківської громадськості 
методичні кабінети (центри) мають проводити масові, методичні за-
ходи (семінари, конференції, конкурси, виставки, творчі зустрічі, 
педагогічні читання тощо), фахові конкурси для педагогічних праців-
ників («Вихователь року» і т. ін.), долучатися до висвітлення проблем 
і здобутків розвитку освіти у своєму районі або місті через засоби 
масової інформації. 

Важливим аспектом діяльності методичних служб залишається 
моніторинг умов забезпечення  психічного та фізичного здоров’я, 
стану фізичного і психічного розвитку дітей, рівня набуття життєво-
го досвіду й сформованості базових якостей, домірних віку знань, 
умінь, навичок у вихованців дошкільних закладів згідно з вимогами 
Базового компонента та чинних програм дошкільної освіти.

Напрями діяльності

Основні завдання
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працюємо з нормативними документами

У полі зору методичних кабінетів та НМЦ, як і раніше, перебу-
ватимуть організація педагогічного процесу, науково-методична 
робота у закладах дошкільної освіти.

У контексті кадрової роботи методкабінети (центри) і надалі на-
даватимуть практичну допомогу педагогічним працівникам, особли-
во — молодим спеціалістам, братимуть участь у діяльності атестацій-
них комісій та в роботі з резервом керівних кадрів закладів освіти 
району (міста), працівників науково-методичних установ.

Методичні кабінети (центри) опікуватимуться питаннями апро-
бації навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, під-
ручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури, 
створенням науково-методичних матеріалів на допомогу практикам, 
фондів періодичних педагогічних видань та навчальної, методичної, 
наукової, науково-популярної, довідкової, художньої літератури, 
формування електронних баз даних.

Таке широке коло покладених завдань методичні кабінети (цен-
три) не зможуть реалізувати без тісної взаємодії з місцевими цен-

трами практичної психології 
і  соціальної роботи, психоло-
го-медико-педагогічними кон-
сультаціями, інститутами піс-
лядипломної педагогічної осві-
ти, вищими навчальними за-
кладами, науковими установа-
ми, громадськими організація-
ми тощо. Особливої ваги набу-
ває роль інститутів післяди-
пломної педагогічної освіти, 
оскільки саме їм підпорядко-
вуватимуться методичні кабі-
нети (НМЦ) в частині науково-
методичного забезпечення до-
шкільної, загальної середньої, 
позашкільної освіти, а з усіх 
питань діяльності — місцевим 
органам виконавчої влади або 

органам місцевого самоврядування як засновникам районних 
та  міських методичних кабінетів (центрів). Принагідно зазначимо, 
що засновник, за погодженням із відповідним інститутом післяди-
пломної педагогічної освіти, також призначає на посаду завідувача 
(директора) методичного кабінету (центру).

Колегіальним органом керівництва методичним кабінетом  (цен-
тром) є науково-методична рада (у попередньому Положенні — ра-
да методичного кабінету), яка визначає перспективи, пріоритети, 
шляхи розвитку науково-методичної роботи на місцях та аналізує, 
оцінює її результати. 

Особливості структури  
і кадрового забезпечення

У новому Положенні істотно переглянуто структуру та кадрове 
забезпечення районних і міських методичних кабінетів (центрів). 
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Зокрема, згідно з пунктами 3, 4 розділу ІV у їх складі можуть створю-
ватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні під-
розділи, а також бібліотека (медіатека). Розширено, конкретизовано 
та приведено у відповідність до Державних освітніх стандартів почат-
кової, базової і повної середньої освіти, Базового компоненту дошкіль-
ної освіти в Україні перелік посад методистів, які працюють у штаті 
методичного кабінету (центру).

Ширших повноважень і самостійності в керівництві діяльністю 
методичного кабінету (центру) набуває його завідувач (директор). 
Відтепер він затверджує структуру підпорядкованої йому установи, 
посадові інструкції разом з функціональними обов’язками своїх пра-
цівників, вносить пропозиції засновнику щодо чисельності та фонду 
оплати праці працівників, приймає на роботу і звільняє з роботи пра-
цівників методкабінету (центру), розпоряджається майном і кошта-
ми установи, виконує кошторис, укладає договори, відкриває банків-
ські рахунки, представляє всі інтереси методкабінету (центру) у від-
носинах з відділом чи управлінням освіти, інститутом післядиплом-
ної педагогічної освіти, іншими юридичними та фізичними особами. 
Завідувач (директор) може мати заступника, якого призначає на по-
саду та звільняє з посади він сам за погодженням із засновником. 

Міжнародне співробітництво методичного кабінету 
(центру)

З огляду на потреби сьогодення, сучасні орієнтири розвитку віт-
чизняної освіти в напрямі поступового інтегрування у світовий освіт-
ній простір виникає потреба виходу діяльності районних та міських 
методичних кабінетів (центрів) на рівень міжнародного співробіт-
ництва. Розділ VІ нового Положення передбачає для науково-
методичних установ можливість, за наявності належної матеріально-
технічної, соціально-культурної бази, власних фінансових коштів, 
брати участь та організовувати самим міжнародні науково-методичні 
заходи: семінари, конференції, практикуми, наради, виставки, здій-
снювати взаємообмін і стажування працівників, укладати угоди про 
співпрацю, реалізацію спільних проектів, програм, налагоджувати 
прямі контакти з міжнародними освітніми організаціями, зарубіж-
ними навчальними закладами, освітніми та науковими установами 
тощо. 

Очікуємо, що новий документ дасть змогу вдосконалити, піднес-
ти на вищий якісний рівень діяльність районних та міських методич-
них служб. Це сприятиме оптимізації освітнього процесу в дошкіль-
них навчальних закладах.

Від редакції:
У наступних числах журналу ми знайомитимемо вас 
з новими нормативними документами щодо організації 
методичної роботи в дошкіллі
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комплектуємо методичний кабінет

Постійне оновлення педагогічного колективу передбачає роботу 
з молодими фахівцями. керівник та вихователь-методист дошкільного 
навчального закладу мають сприяти їм у досягненні професійної 
майстерності. Перший крок на шляху до цієї мети — організація 
входження в професію педагогів-початківців, забезпечення  
для них умов успішної адаптації

Організаційно-методичні засади 
входження в професію молодого 
спеціаліста в дошкільному  
навчальному закладі

Початок трудової діяльності, зокрема перший рік роботи за спе-
ціальністю — дуже відповідальний і важливий етап у професій-

ному становленні педагога. Чимало досвідчених фахівців саме перші 
роки своєї діяльності вважають головною школою професійного зрос-
тання. Тож цей етап у жодному разі не має пройти поза увагою адмі-
ністрації дошкільного навчального закладу.

У практиці роботи сучасних дошкільних навчальних закладів 
усталеною формою індивідуальної методичної роботи є стажування. 
Проте цей термін не відбиває всієї сутності й багатоманітності робо-
ти з педагогами-початківцями. Уважаємо за доцільне використовува-
ти більш точний і влучний термін «входження в професію».

адаптація педагога — це процес його успішного входження 
в  професійну діяльність. Розрізняють соціальну та особисту адапта-
цію молодого спеціаліста.

Під соціальною адаптацією розуміють успішне входження пе-
дагога в новий колектив, набуття ним умінь розв’язувати міжособис-
тісні проблеми, долати труднощі, поступове усвідомлення себе рів-
ноправним членом колективу.

Особиста адаптація характеризує рівень сприймання молодим 
педагогом самого себе як представника нової соціальної спільноти 
й  відображається у відповідній самооцінці та рівні домагань у профе-
сійній діяльності, прагненні до самовдосконалення.

Мета процесу входження  
в професію

Успішне здійснення комплексу 
освітніх завдань значною мірою зале-
жить від особистості педагога, його мо-
ральних якостей, професіоналізму, твор-
чої активності, вміння організовувати 

Умови успішної адаптації молодого спеціаліста:

 Q педагогічна підтримка з боку адміністрації

 Q сприятливий психологічний клімат у колективі

 Q високий рівень фахової підготовки молодого  
спеціаліста

 Q наявність у молодого спеціаліста професійних здібностей

 Q високий рівень загальної культури молодого спеціаліста
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навчально-виховний процес, упроваджувати нові під-
ходи до виховання дітей, орієнтуватися на особис-
тість дитини, шукати шляхи удосконалення педагогіч-
ного процесу. Молодого педагога, який лише нещо-
давно закінчив навчання, не можна вважати абсолют-
но підготовленим до роботи. Його формування як фа-
хівця відбувається безпосередньо в педагогічній ді-
яльності. Особлива роль у цьому процесі відводиться 
початковому етапу педагогічної діяльності, під час 
якого молодий спеціаліст проходить необхідну про-
фесійну школу. І саме від керівника та вихователя-
методиста освітнього закладу найбільше залежить 
результат проходження цієї школи: додасть вона мо-
лодому педагогові впевненості в собі, принесе йому 
відчуття творчого задоволення чи стане джерелом 
глибокого розчарування й  зневіри у своїх силах.

Отже, входження в професію є важливим ета-
пом професійного становлення педагога. Термін 
входження орієнтовно становить 10 місяців. За цей 
час під керівництвом адміністрації навчального за-
кладу молодий спеціаліст набуває практичних нави-
чок, стає творцем освітнього процесу й особистого 
розвитку.

Наголосимо: провідна роль у забезпечені ста-
новлення молодих спеціалістів належить адміністра-
ції дошкільного навчального закладу. Саме на керів-
ника та вихователя-методиста покладається відпові-
дальність за його успіх. Вони здійснюють контроль 
та управління цим процесом упродовж усього періо-
ду входження в професію молодого педагога.

Входження в професію педагогів дошкільних навчальних закла-
дів передбачає:

 Q розвиток навичок планування освітнього процесу з дітьми 
дошкільного віку;

 Q оволодіння вміннями самостійно проводити різноманітні 
види діяльності з дітьми, враховуючи знання дитячої пси-
хології, дошкільної педагогіки, вікової фізіології й окремих 
методик;

 Q застосування різних методів, спрямованих на творче 
розв’язання основних завдань дошкільної освіти;

 Q написання одного – двох рефератів, визначених індивіду-
альним планом.

За час входження в професію молодий педагог має навчитися:
 Q аналізувати й використовувати перспективний педагогіч-

ний досвід;
 Q брати участь у роботі педагогічних нарад;
 Q регулярно проводити різноманітні форми роботи з батька-

ми (організовувати батьківські збори, колективні, індиві-
дуальні консультації в дошкільному закладі та під час від-
відування дітей удома тощо);

 Q постійно ознайомлюватися із сучасними педагогічними 
технологіями.
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Ураховуючи те, що входження в професію триває впродовж 
10  місяців (одного року) і в управлінні цим процесом беруть участь 
багато осіб, розглядають зміст, форми й методи роботи, які забезпе-
чують педагогічно ефективне становлення педагога на кожному ета-
пі входження в професію.

Умовно можна виокремити три етапи входження в професію: 
пропедевтичний, етап стимулювання та підсумковий. 

Пропедевтика

Пропедевтичний етап передбачає знайомство керівників до-
шкільного закладу з педагогом-початківцем і створення йому відпо-
відних умов для успішного початку професійної діяльності. На цьому 
етапі входження в професію необхідно:

 Q дати молодому педагогові повне навантаження;
 Q закріпити за ним педагога-наставника;
 Q забезпечити молодого педагога науково-методичною літе-

ратурою, відповідними методичними матеріалами, реко-
мендаціями з різних розділів програми, за якою працює 
дошкільний заклад;

 Q надати молодому педагогові необхідну методичну допомогу;
 Q створити позитивний мікроклімат у колективі.

Незабутньою подією для молодого спеціаліста може стати Свято 
посвячення в педагогічну професію, організоване адміністрацією 
ДНЗ напередодні навчального року. Воно емоційно вплине на 
педагогів-початківців, позитивно налаштує їх на роботу в дошкільно-
му закладі, підкреслить важливість зміни, яка відбулася в їхньому 
житті. Щирі слова поздоровлень, цікаві виступи ветеранів педагогіч-
ної праці, розмови про високу місію професії педагога допоможуть 
створити радісну і в той самий час робочу атмосферу свята. Доціль-

но, щоб такі заходи, організовані районними (міськи-
ми) відділами освіти, стали традиційними.

Особливу роль у входженні в професію відігра-
ють перші самостійні дні, тижні роботи з дошкільни-
ками, перші заняття, перші спроби організувати ре-
жимні моменти. Вони створюють або руйнують фун-
дамент авторитету молодого педагога, визначають 
основи взаємин з дітьми, формують важливі ознаки 
стилю діяльності.

До речі, проводити перші заняття, організовувати 
режимні моменти початківець має без присутності сто-
ронніх. Так йому буде простіше знайомитися з дітьми й 
установлювати з ними контакт. Про час відвідування 
першого заняття чи режимного моменту завідувачем, 
вихователем-методистом чи педагогом-наставником 
домовляються за кілька днів. Важливо не залишати ці 
перші відвідування без аналізу. Керівник має знайти 
час для доброзичливого обговорення побаченого, це 
зміцнить стосунки між ним і молодим педагогом.

Перші тижні роботи вимагають від початківця 
значного емоційного напруження. Тому керівники до-

Перший етап входження  
в професію
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шкільних навчальних закладів мають бути уважними щодо оцінки 
діяльності педагога-початківця, не поспішати з висновками.

Інколи з окремих невдач молодого педагога, цілком припустимих 
на першому році роботи, керівник закладу поспішно робить негатив-

ний висновок, що він не справляєть-
ся зі своїми обов’язками. Керівник 
помиляється, вважаючи, начебто як-
що молодому спеціалістові щось не 
вдається на початку, то так тривати-
ме й надалі. Варто лише підтримати 
початківця, допомогти йому, підка-
зати вектор руху до професійної 
майстерності.

Отже, на першому етапі педа-
гогічного керівництва молодим спе-
ціалістом необхідно встановити тіс-

ні контакти з ним, дати оцінку реального стану справ і визначити 
можливі шляхи подолання труднощів та закріплення успіхів.

У цьому може допомогти педагог-наставник. Вибір і призначен-
ня наставника — дуже відповідальний момент. Як свідчить досвід, 
саме добре організоване педагогічне наставництво відіграє чи не 
найважливішу роль у професійному зростанні молодого спеціаліста. 
Завдяки тісній співпраці з досвідченим педагогом початківець набу-
ває досвіду щодо вибору ефективних методичних прийомів, вчиться 
володіти собою, спілкуватися з дітьми й колегами тощо. Тому органі-
зація наставництва є одним із важливих напрямів роботи керівника 
з  молодими спеціалістами.

Наставника — безпосереднього керівника для педагога-
початківця — призначає завідувач дошкільного закладу із числа най-
кращих педагогів. При цьому враховуються побажання як досвідче-
ного педагога, так і початківця, розробляється пам’ятка.

Педагог-наставник виконує такі основні функції:
 Q професійно-освітня (наставник надає допомогу молодому 

спеціалісту в удосконаленні його професійного рівня, під-
вищенні рівня загальнонаукової та методичної підготовки, 
у розвитку педагогічної спостережливості й уяви, педаго-
гічного такту);

 Q виховна (наставник активно впливає на формування цін-
нісних орієнтирів молодого педагога, виховує в нього са-
мостійність);

 Q вплив авторитету наставника (грунтовно вивчивши здіб-
ності молодого спеціаліста, його нахили, інтереси, ставлен-
ня до колективу тощо, наставник намагається стати авто-
ритетом для свого підопічного, стимулом для його самови-
ховання, більш швидкого входження в колектив);

 Q самоосвітня (наставник навчається сам для того, щоб допо-
могти молодому спеціалісту бути в курсі новітніх досяг-
нень у галузі психолого-педагогічної науки).

Важливу роль у роботі наставника з молодими спеціалістами ві-
діграють правильно дібрані методи, які впливають на якісне станов-
лення початківця.

Увага! Недостатнє розуміння керівниками дошкільного на-
вчального закладу сутності першого пропедевтичного етапу 
входження в професію, під час якого відбувається самовиз-
начення молодого фахівця, невміння побачити за помилками 
ефективні дії педагога-початківця, його особистісні якості, 
істинне ставлення до справи — серйозне джерело 
конфліктів. Досить часто саме дії керівника під час цього ета-
пу входження в професію вирішують подальшу фахову долю 
молодого спеціаліста.

Співпраця  
з педагогом-наставником
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основні методи роботи наставника з молодим спеціалістом:
 Q бесіди щодо конкретних розділів педагогіки, чинних про-

грам розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного ві-
ку, про методики організації і проведення різних видів ро-
боти з дітьми групи, де працює молодий педагог;

 Q обмін думками стосовно нових здобутків психолого-
педагогічної науки, педагогічної практики, сучасних педа-
гогічних технологій, інновацій, передового педагогічного 
досвіду;

 Q спільне моделювання системи занять і режимних моментів;
 Q консультації щодо організації освітнього процесу в ДНЗ;
 Q методична допомога щодо використання дидактичного ма-

теріалу для занять;
 Q взаємовідвідування занять, режимних моментів із подаль-

шим детальним аналізом їх;
 Q обговорення сучасної педагогічної літератури, творчих 

здобутків інших педагогів;
 Q надання допомоги в роботі з дітьми з девіантною поведін-

кою та їхніми сім’ями.
 Q залучення педагога-початківця до методичної і громадської 

роботи.
Особливу увагу наставник приділяє підтримці ініціативи, твор-

чому пошуку молодого педагога, також намагається запобігати проя-
вам негативної поведінки у відношеннях з колегами, дітьми, батька-
ми, у безвідповідальному ставленні до повсякденних обов’язків.

Разом із наставником молодий педагог складає індивідуальний 
план входження в професію, в якому відображено основний зміст 
його майбутньої роботи.

індивідуальний план входження в професію містить такі 
розділи:

 Q методична робота (підвищення психолого-педагогічної, 
методичної культури педагога);

 Q  участь у районних методичних об’єд-
наннях;

 Q робота над рефератом з обраної теми;
 Q  систематичне ознайомлення з педаго-
гічною й методичною літературою, 
участь у її обговоренні.

Планування роботи на період вхо-
дження в професію — не формальний 
акт, не данина вимогам, а важливий мо-
мент для початківця. Під час складання 
індивідуального плану необхідно врахо-
вувати побажання молодого педагога 
щодо підвищення професійного рівня, 
отримання ним потрібної допомоги, йо-
го власний аналіз своїх досягнень і труд-
нощів.

Ясна річ, неможливо розпланувати 
всі моменти професійної діяльності моло-
дого спеціаліста, разом з тим, план пев-

План входження  
в професію
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ним чином дисциплінує його. Завдяки чіткому плануванню молодий 
педагог знає, коли йому потрібно провести відкриті заняття, яку допо-
відь чи реферат підготувати, як підбиватимуть підсумки його роботи 
тощо. Усе це скеровує роботу, надаючи їй цілеспрямованості й ритміч-
ності. Відповідальне ставлення до своїх обов’язків максимально мобі-
лізує особистий потенціал молодого педагога, розвиває його вимогли-
вість до себе, активізує всі його здібності. Тож з перших самостійних 
кроків у професії він починає розуміти, що дотримання трудової дис-
ципліни є не лише основою здорової робочої атмосфери в колективі, 
але й запорукою творчого розвитку.

Складання індивідуального плану завершує перший етап  вхо-
дження в професію, який триває від кількох тижнів до півтора міся-
ця. За цей час зміцнюються зв’язки між молодим спеціалістом та ін-
шими членами педагогічного колективу, створюється атмосфера 
ефективної співпраці початківця й педагога-наставника, під час якої 
не лише передається досвід, а й здійснюється творчий взаємовплив.

Стимулювання діяльності  
молодого спеціаліста

Етап стимулювання діяльності молодого спеціаліста спрямовано 
на зміцнення його активної соціально-професійної позиції шляхом 

розвитку творчої самостійності. На цьо-
му етапі особливого значення набувають 
творчі контакти початківця і педагога-
наставника.

Як відомо, основні труднощі поста-
ють перед молодим педагогом під час 
підбору методів педагогічного впливу. 
Йому на допомогу має прийти досвідче-
ний наставник. На початку спільної ді-
яльності він переважно використовує 
такі методи навчання свого підопічного, 
як демонстрування та показ. Їхня пере-
вага полягає в тому, що початківець 
швидко переймає прийоми роботи з ді-
тьми, які пропонує наставник, і відразу 
ж використовує їх у своїй роботі. Але 
в  цьому методі є й недоліки. Так, моло-
дий педагог намагається копіювати сво-
го наставника, його стиль і манеру пове-
дінки, жести, інтонацію, сприймаючи 
в  основному зовнішній бік його діяль-
ності, технічні навички, а методи, стиль 
роботи, творча лабораторія майстра ли-
шаються непоміченими. Попередити цю 

помилку можна завдяки систематичній роботі молодого педагога що-
до усвідомлення сутності методичного прийому, його відповідності 
рівню підготовки дітей та своїм особистим умінням. Таким чином на-
слідування перестає бути сліпим копіюванням і є поштовхом до са-
мовдосконалення. Допоможе й повноцінне духовне спілкування на-
ставника і початківця, взаємодовіра, адже вони дають змогу молодо-

Другий етап входження  
в професію
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комплектуємо методичний кабінет

му педагогу відчути психологічну захищеність, сво-
боду, задоволення від процесу співпраці.

З огляду на це керівництво входженням у про-
фесію лише тоді має навчальний характер, якщо мо-
лодий педагог є активним творцем педагогічного 
процесу.

Важливим засобом, який стимулює професій-
не зростання початківця, є залучення його до ви-
вчення досвіду кращих педагогів. Доречно озна-
йомлювати молодого педагога насамперед із досві-
дом роботи таких самих педагогів, а вже потім — із 
професіоналами.

Такий підхід сприятиме самовдосконаленню 
й формуватиме у початківця впевненість у своїх 
силах.

Саме на другому етапі зростає роль контролю 
діяльності молодого спеціаліста. Завідувач чи мето-
дист ДНЗ, відвідуючи заняття або спостерігаючи ре-
жимні моменти у групі початківця, фіксує свою ува-
гу передусім на тому, що нового з’явилося в його ро-
боті, що і наскільки вдається реалізувати із заплано-
ваного в індивідуальному плані, що змінилось у його 
стосунках із дітьми, як вплинули застосовані методи 
на рівень знань, умінь, навичок вихованців.

Вкрай важливо знайти в роботі молодого спеціа-
ліста щось нове, цікаве, корисне, те, що стане в при-
годі іншим членам педагогічного колективу і буде 
надбанням усіх. Варто підтримати ці розумні «зер-

нинки». Саме таке моральне стимулювання є важливим чинником 
професійного виховання початківця, воно зміцнює його віру в свої си-
ли, надає оптимістичної спрямованості усій його подальшій діяльності.

Однак і завідувач ДНЗ, і вихователь-методист, і педагог-нас-
тавник мають приділити увагу й аналізу помилкових дій початківця, 
пробуджуючи тим самим у нього критичне ставлення до себе, осо-
бливо тоді, коли він не помічає своїх помилок або взагалі неправиль-
но оцінює ситуацію.

Другий етап педагогічного керівництва становленням молодого 
спеціаліста триває впродовж основної частини навчального року: 
приблизно з середини жовтня по травень. Його логічним продовжен-
ням стає третій, заключний етап.

Підбиття підсумків

Підсумковий етап входження в професію є надзвичайно важли-
вим у житті молодого спеціаліста та й усього дошкільного закладу. 
На  цьому етапі не лише фіксують рівень підготовки, результатив-
ність діяльності педагогічного колективу з професійного виховання 
молодого педагога, але й намічають перспективи подальшого розвит-
ку його професійної майстерності.

Третій етап входження  
в професію
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Найголовнішим підсумком роботи з молодим педагогом мають 
бути рекомендації, в яких пропонують основні напрями роботи 
зі  зростання його професіоналізму. Рекомендації, адресовані педаго-
гу, повинні грунтуватися на характеристиці, в якій відображається 
рівень його науково-теоретичної підготовки, оволодіння різними ме-
тодиками.

Для визначення рівня підготовки молодого спеціаліста можна 
використати такі критерії:

 Q уміння робити науково-педагогічний аналіз програм, по-
сібників;

 Q уміння формувати педагогічні цілі;
 Q володіння ефективними методами навчання й виховання 

дітей дошкільного віку;
 Q знання педагогіки, психології, вікової фізіології дошкіль-

ників;
 Q володіння навчальним матеріалом;
 Q уміння доцільно застосовувати сучасні педагогічні техно-

логії в освітньому процесі.
На підставі рекомендацій склада-

ють конкретний план диференційова-
ної допомоги молодим педагогам (їх 
у  закладі може бути кілька) на наступ-
ні два роки. Зокрема планують їх 
участь у семінарах з проблемних пи-
тань на базі районного методичного 
кабінету або обласного інституту піс-
лядипломної педагогічної освіти, спе-
ціальні групові й індивідуальні кон-
сультації у досвідчених педагогів, ви-
кладачів вищих навчальних закладів. 
Слід подбати, щоб молоді кадри одер-
жали необхідну практичну допомогу 
в  розв’язанні всіх складних питань осві-
ти наймолодших громадян України.

Отже, завдяки вмілому управлінню з боку керівника й настав-
ника молоді кадри одержують дієву практичну допомогу з усіх склад-
них питань розвитку, навчання та виховання дітей, зміцнюють своє 
бажання працювати педагогом. У процесі спілкування з досвідчени-
ми педагогами молоді спеціалісти не лише переймають їхній досвід, 
зразки, прийоми роботи, але й виробляють власний стиль професій-
ної діяльності.

Від редакції:
Лише педагог, який постійно навчається і фахово зростає, 
може ефективно організувати освітній процес, вчасно 
реагувати на динамічні зміни й запити сьогодення.  
Про організацію роботи районних методичних об’єднань 
читайте в наступних числах журналу
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антоніна клИМенко,
начальник Управління 
соціально-економічного захисту 
Центрального комітету 
Профспілки працівників освіти 
і науки України

відповідаємо на запитання

як здійснюється оплата праці завідувача, вихователя-методиста, 
соціального педагога, практичного психолога дошкільного начального  
закладу комбінованого типу, в якому функціонують 24 групи, з яких 5 — 
компенсуючого типу? Скільки посад вихователя-методиста, соціального 
педагога, практичного психолога має бути в такому навчальному закладі? 
яка тривалість відпустки у цих педагогічних працівників?

Штати, оплата праці, відпустки 
педагогічних працівників 
комбінованого дошкільного  
закладу

Штатні розписи державних і комунальних дошкільних навчаль-
них закладів незалежно від підпорядкування й типу встанов-

люються відповідним органом управління освітою на основі Типових 
штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених 
Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством 
фінансів України. Але попри те, що ця норма передбачена статтею 39 
Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ, 
до цього часу такі штатні нормативи ще не затверджено.

З огляду на це при визначенні обсягів фонду оплати праці 
та  розробленні штатних розписів конкретних дошкільних навчаль-
них закладів, у т. ч. ясел-садків комбінованого типу, керівники цих 
навчальних закладів та органів управління освітою змушені застосо-
вувати Типові штати дитячих садків та ясел-садків, затверджені ще 
наказами Міністерства освіти колишнього СРСР, зокрема «Про за-
твердження типових штатів дошкільних установ» від 31 грудня 
1971 р. № 103, «Про типові штати дошкільних установ спеціального 
призначення для дітей з дефектами розумового та фізичного розви-
тку та про оплату праці учителів-дефектологів і вчителів-логопедів» 
від 14 жовтня 1975 р. № 136 з урахуванням змін та доповнень. 

Однак зазначені Типові штати розраховані на дошкільні на-
вчальні заклади з кількістю груп не більше 12.

Цими нормативними документами в штатах ясел-садків, розрахо-
ваних саме на 12 груп, передбачено одну посаду вихователя-методиста. 
Посади практичного психолога та соціального педагога цими штатни-
ми нормативами взагалі не передбачалися, бо на той час, на відміну від 
сьогодення, їх введення до штатного розпису було неактуальним.

Слід також врахувати, що приміщення ясел-садків, розрахова-
них на 14 і більше груп, почали будувати значно пізніше, ніж було за-
тверджено штатні нормативи. Але за радянських часів відповідні на-
кази вищих органів управління освітою надавали право керівникам 

Штатні розписи
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міністерств союзних республік ухвалювати рішення про введення 
додаткових посад до штатних розписів тих дошкільних установ, 
в  яких за умовами та обсягами роботи типові нормативи не забезпе-
чували їх оптимального функціонування. Це також стосувалося ясел-
садків, розрахованих на 14 і більше груп.

Тож якщо у відділі (управлінні) освіти чи у конкретному яслах-
садку збереглися листи Міністра освіти Української РСР про введен-
ня тих чи тих посад до штатного розпису цього закладу, то їх можна 
застосовувати при затвердженні штатного розпису й сьогодні.

У разі відсутності таких листів, за потреби, відповідно до рі-
шення місцевих рад або органів місцевого самоврядування, може 
передбачатися додатково необхідна кількість штатних посад пра-
цівників дошкільних навчальних закладів, у т. ч. посад вихователів-
мето дистів, практичних психологів, соціальних педагогів, з виді-
ленням для оплати їх праці відповідного фонду заробітної плати. 
До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 
рад у сфері освіти статтею 32 Закону України «Про місцеве само-
врядування в  Україні» від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР віднесено, 
зокрема, управління закладами освіти, організацію їх матеріально-
технічного, фінансового забезпечення, створення необхідних 
умов для виховання дітей, сприяння діяльності дошкільних закла-
дів тощо.

На цей час також чинне Положення про психологічну службу 
системи освіти України, затверджене наказом Міністерства освіти 
України від 3 травня 1999 р. № 127, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 30 грудня 1999 р. за № 922/4215. Відповідно до пунк-
ту 1.7 цього Положення посади практичних психологів (соціальних 
педагогів) уводяться, зокрема, в штатні розписи дошкільних на-
вчальних закладів за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою 
у межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат.

Згідно з листом Міністерства освіти і науки України «Про нор-
мативи чисельності практичних психологів та соціальних педагогів 
навчальних закладів» від 15 серпня 2007 р. № 1/9-479, посада прак-
тичного психолога в дошкільних навчальних закладах комбінованого 
типу, де налічується 2 та більше груп компенсуючого типу, встанов-
люється в кількості 1 одиниця на заклад.

З огляду на цей лист у дошкільному навчальному закладі, розра-
хованому на 24 групи дітей, з яких 5 — компенсуючого типу, має бу-
ти 1 посада практичного психолога. Посаду соціального педагога 
рекомендовано вводити до штатів дошкільних навчальних закладів 
(дитячих будинків) інтернатного типу, тобто для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дошкільного та шкільного ві-
ку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за раху-
нок держави, у кількості 1 одиниця на заклад.

Водночас пунктом 5 листа передбачено введення додаткових по-
сад практичних психологів і соціальних педагогів у випадках, коли 
зазначені в нормативах посади не забезпечують належного функціо-
нування навчального закладу.

Оплата праці вихователів-методистів, практичних психологів, 
соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів здійснюється 
відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати 

Оптата праці
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працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти Укра-
їни від 15 квітня 1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102), зареєстро-
ваним у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. № 56, а та-
кож з урахуванням наказу Міністерства освіти і науки України 
«Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем та-
рифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти 
та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557 (далі — На-
каз № 557), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 3 жов-
тня 2005 р. за № 1130/11410.

Згідно з абзацом другим підпункту «в» пункту 28 Інструк-
ції № 102 посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних пра-
цівників дитячих дошкільних закладів (груп) для дітей, які мають ва-
ди у фізичному чи розумовому розвитку, потребують особливих 

умов виховання або тривалого лікування, підвищу-
ються на 20%.

Це означає, що ставки заробітної плати та по-
садових окладів підвищуються на 20% усім педаго-
гічним працівникам (незалежно від назви посади) 
дошкільних навчальних закладів компенсуючого ти-
пу, тобто тих, що повністю укомплектовані дітьми, 
які потребують корекції фізичного та (або) розумо-
вого розвитку, тривалого лікування та реабілітації, 
а  також педагогічним працівникам груп компенсую-
чого типу.

До педагогічних працівників, які працюють без-
посередньо в групах компенсуючого типу, належать 
вихователі, вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи, 
а також музичні керівники (з розрахунку 0,25 одини-
ці на кожну групу дітей віком від двох років і старше).

Водночас останнім абзацом пункту 28 Інструк-
ції № 102 встановлено, що в закладах освіти загаль-
ного типу, які мають групи спеціального призначен-
ня (з особливим режимом), оплата праці педагогічних 
працівників за підвищеними ставками (окладами) 
здійснюється лише за години роботи в цих групах.

Ураховуючи, що посадові обов’язки вихова-
теля-методиста, практичного психолога, соціально-
го педагога передбачають, окрім індивідуальної ро-

боти з дітьми, також методичну, організаційну роботу з педагогічним 
колективом, батьками, громадськістю тощо, підвищення оплати пра-
ці на 20% за цими посадами здійснюється за час фактичної роботи 
в  групах компенсуючого типу.

Підставою для оплати часу фактичної роботи за підвищеною 
ставкою є табель обліку робочого часу та наказ керівника, погод-
жений із профспілковим комітетом. У цих документах щомісячно  
відображається обсяг фактичної роботи за підвищеною ставкою  
в годинах.

Розмір годинної ставки визначається шляхом ділення підвище-
ної на 20% ставки заробітної плати (посадового окладу) на середньо-
місячну норму годин за кожною із посад. Ставка заробітної плати 
(посадового окладу) залежить від кваліфікаційної категорії, встанов-
леної за підсумками атестації.
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Відповідно до роз’яснень, даних у листі Міністерства праці і со-
ціальної політики України «Про розрахунок норми тривалості робо-
чого часу на 2009 рік» від 30 вересня 2008 р. № 10338/0/14-08/13, нор-
ма робочого часу на 2009 рік при 40-годинному робочому тижні ста-
новить 2004 години; при 36-годинному робочому тижні — 1807,2 го-
дини; при 20-годинному робочому тижні — 1004 години.

Підпунктом «ж» пункту 64 Інструкції № 102 встановлено, що 
ставка заробітної плати вихователям-методистам дошкільних закла-

дів виплачується за 36 годин на тиж-
день. Тому середньомісячна норма ро-
бочого часу за посадою вихователя-
методиста на 2009 рік становить 
150,6 години (1807,3 години ділимо на 
12 місяців).

Згідно з підпунктом «в» пунк-
ту 64 Інструкції № 102, до якого нака-
зом Міністерства освіти України від 
24 лютого 2005 р. № 118 внесено змі-
ни, ставка заробітної плати практич-
них психологів установ і  закладів, 
укомплектованих дітьми, які мають 
вади в розумовому чи фізичному роз-
витку, встановлюється за 20 годин ро-
боти на тиждень. Тому середньомі-
сячна норма робочого часу за поса-
дою практичного психолога стано-
вить 83,7 години (1004 години ділимо 
на 12 місяців).

Для соціальних педагогів до-
шкільних навчальних закладів чинним 
законодавством не передбачено ско-
роченої тривалості робочого часу. То-

му середньомісячна норма робочого часу за цією посадою становить 
167 годин (2004 години ділимо на 12 місяців) при тижневій нормі 
40 годин.

Відповідно до пункту 30 Інструкції № 102 підвищення посадо-
вих окладів завідувачам дошкільних навчальних закладів загаль-
ного типу, що мають групи спеціального призначення (крім до-
шкільних закладів, де передбачено групи для дітей з малими та за-
гасаючими формами туберкульозу), провадиться за наявності не 
менше 2 таких груп. Розмір підвищення посадових окладів стано-
вить 20%.

Отже, посадовий оклад завідувача дошкільного навчального 
закладу комбінованого типу, в якому функціонують 5 груп компен-
суючого типу, підвищується на 20%. При цьому слід зазначити, що 
згідно з  приміткою 2 до пункту 11 Інструкції № 102 місячні посадові 
оклади завідувачів дошкільних навчальних закладів із середньомі-
сячною кількістю дітей понад 60 підвищуються за кожні наступні 
60 дітей на 3%.

Водночас за складність та напруженість у роботі працівникам 
можуть установлюватися надбавки. Їх розмір не повинен перевищу-
вати 50% посадового окладу (ставки заробітної плати). Такі норми 
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та  обмеження передбачені підпунктом 2 пункту 4 Наказу № 557. За-
значені види оплати праці здійснюються в межах затвердженого 
фонду оплати праці.

Відпустки педагогічним працівникам надаються відповідно 
до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 
56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів 
та  установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) ін-
ших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним праців-
никам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346.

У розділі I додатка до цього Порядку визначено тривалість що-
річної основної відпустки педагогічних працівників дошкільних на-
вчальних закладів.

Посада
Тривалість щорічної 
основної відпустки, 

календарних днів

I. дошкільні навчальні заклади
1. дитячі ясла-садки, дитячі садки (у т. ч.  інтернатного типу), дитячі ясла

Завідувач, вихователь-методист, вихователь, інструктор з фізкультури, 
музичний керівник, практичний психолог, соціальний педагог

42 

2. дитячі будинки, дошкільні заклади компенсуючого типу для дітей,  
які потребують корекції фізичного і психічного розвитку 

Директор 56 
Завідувач1 56 
Вихователь2 56 
Вихователь-методист1 56 
Практичний психолог1 56 
Соціальний педагог1 56 
____________
1 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається відповідній категорії працівників дошкільних закладів загального 

типу, якщо вони обслуговують групи, в яких не менш як 50% дітей, що потребують корекції фізичного і психічного розвитку, 
або якщо в цих закладах укомплектовано не менш як 50% таких груп.

2 Щорічна основна відпустка зазначеної тривалості надається вихователям, які працюють повний робочий день з групами дітей, 
що потребують корекції фізичного і психічного розвитку, у дошкільних закладах, зазначених у пункті 1 цього розділу.

Таким чином, тривалість щорічної основної відпустки завідува-
ча, вихователя-методиста, практичного психолога, соціального педа-
гога 24-групового дошкільного навчального закладу, в якому функці-
онує 5 груп компенсуючого типу, становить 42 календарних дні.

Тривалість відпустки

Від редакції:
Від читачів надходить багато запитань щодо атестації 
педагогічних працівників, зокрема вихователів-
методистів. Відповіді на них читайте в наступних числах 
журналу
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Світлана ВИТРИкУШ,
вихователь-методист 
дошкільного навчального 
закладу «Сонечко»,  
м. Ланівці,  
Тернопільська обл.

беремо участь у конкурсі

«Прес-конференція» — надзвичайно цікава форма ділової гри. 
Виступаючи в ролі «журналістів», які намагаються зібрати інформацію, 
чи «спеціалістів», які мають багато знати, щоб задовольнити цікавість 
«журналістів», учасники гри творчо опрацьовують порушені питання, 
ліпше усвідомлюють нові знання й потім доцільніше використовують їх 
на практиці

Інтерактивна ділова гра  
«Прес-конференція»

Теми, які розглядаються на таких імпровізованих «прес-
конференціях», можуть бути найрізноманітнішими. Головне, щоб 

вони були актуальними й цікавими для педагогів. Організаторам слід 
попередньо повідомити педагогам тему ділової гри, загальний план 
її  проведення та літературу, яку необхідно опрацювати. Скажімо, за-
планувавши «прес-конференцію» на тему «Впровадження в практику 
роботи Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Сві-
ті», вихователь-методист радить педагогам, які братимуть участь у ді-
ловій грі, самостійно прочитати:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (далі — Базо-
вий компонент).

2. Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні.
3.  Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» 

(далі — Базова програма).

Роз’яснення мети, загального сценарію 
та правил гри

Мета гри: узагальнити знання педагогами Базового компонента 
та Коментаря до нього. Допомогти кожному педагогу усвідомити фі-
лософію Базової програми. Удосконалити систему планування освіт-

нього процесу в дошкільному закладі.
Загальний сценарій: ведучий пові-

домляє учасникам тему гри та її правила, 
розподіляє ролі. Після цього відкриває 
«прес-конференцію», ознайомлює учас-
ників з регламентом. Для повідомлення 
надає слово «прес-секретарю методичної 
служби». Далі «журналісти» ставлять го-
стрі та складні запитання з  теми.

У ході «прес-конференції» ведучий 
визначає черговість запитань «журна-
лістів» та надає слово для відповіді, 
допов нення або уточнення комусь з «на-

Перший етап

Правила гри:
 Q усі учасники мають рівні права

 Q кожен учасник має право висловлюватися

 Q послідовність виступів регулює прес-секретар

 Q кількість виступів учасників не регламентується

 Q необхідно чітко дотримуватися регламенту

 Q критика поглядів будь-якого учасника заборонена, 
заохочуються конструктивні підходи до розв’язання 
проблем

 Q кожен учасник бере участь у грі до її завершення

 Q підсумок гри — «екстрений випуск» газети чи журналу  
з коментарями «журналістів» про почуте на «прес-
конференції» та описом досвіду «практиків»
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уковців», «практиків» чи «прес-секре-
тарю». Потім ведучий виділяє час для 
підготовки «публікацій». У кінці ділової 
гри ведучий оцінює вклад кожної «ігро-
вої групи» в підготовку «екстреного ви-
пуску» газети чи журналу та підбиває 
підсумок гри.

Розподіл ролей

Ведучий розподіляє ролі «науковців», «журналістів» та «практи-
ків», враховуючи досвід, фахову майстерність та обізнаність педаго-
гів, рівень їх підготовленості до ділової гри. Роль «прес-секретаря ме-
тодичної служби» доцільно доручити вихователю-методисту. Він на-
дає інформацію з теми, а в ході «прес-конференції» уточнює, допо-
внює відповіді на запитання «журналістів», разом з «практиками» 
пропонує ефективні шляхи розв’язання окресленої проблеми.

«Прес-конференція»

Ведучий відкриває «прес-конференцію», попереджає учасників 
про необхідність дотримуватися регламенту і надає слово для повідом-
лення «прес-секретарю методичної служби».

«Прес-секретар методичної служби»: Закон України «Про до-
шкільну освіту» проголосив ідею модернізації першої освітньої ланки — 

вдосконалення її змісту, гуманізацію цілей 
та принципів, осучаснення навчально-вихов-
них технологій відповідно до вимог сучасного 
життя.

У всі часи педагоги були носіями високих 
ідеалів, провісниками нового світогляду, уособ-
ленням моральних якостей. Не випадково по-
няттям «освіта» позначають процес і результат 
формування духовного обличчя дитини, удо-
сконалення її здібностей, душевного життя та 
поведінки, становлення її індивідуальності, 
зростання соціальної компетентності.

Тож саме педагоги мають першими по-
дбати про внесення змін у власну свідомість та устрій життя. Там, де 
все лишається по-старому, не з’являються нові сходи. Ми маємо онови-
ти освітній процес у ДНЗ відповідно до державного стандарту. Основ-
ний нормативний документ, який визначає сучасні вимоги до змісту та 
обсягу дошкільної освіти в Україні, її пріоритети, — Базовий компонент 
дошкільної освіти в України. Виконання його вимог обов’язкове для 
всіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, 
типів та форм власності.

Базовий компонент скеровує педагогів і батьків на забезпечення 
кожному дошкільникові необхідного рівня розвиненості, вихованості, 
навченості, життєвої компетентності, адаптованості та адекватної зорі-
єнтованості в довкіллі, надання рівних стартових можливостей усім ді-
тям перед початком шкільного навчання. До Базового компонента було 

Організаційні моменти
Орга нізатори: завідувач дошкільного навчального закладу, 

вихователь-методист.

Учас ники: педагогічний колектив дошкільного навчального 
закладу «Сонечко», м. Ланівці.

Веду чий: завідувач дошкільного навчального закладу. 
Час п роведення ділової гри: засідання педагогічної ради

Попередня підготовка ділової гри
Організатори:

1.  Обговорюють з педагогічним колективом загальні заса-
ди, структуру та зміст Базової програми.

2.  Визначають на педагогічній годині, яких змін потребує 
процес планування освітнього процесу в ДНЗ під час 
упровадження Базової програми.

3. Складають сценарій гри.

4.  Готують зовнішнє оформлення «екстреного випуску» 
газети чи журналу, зміст якого стане результатом робо-
ти педагогів під час ділової гри.

Другий етап

Третій етап
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розроблено методичний супровід — Комен-
тар до Базового компонента дошкільної осві-
ти в Україні.

Наступним кроком на шляху реоргані-
зації освіти, відповідно до Закону України 
«Про дошкільну освіту», стала Базова програ-
ма розвитку дитини дошкільного віку «Я у Сві-
ті», створена авторським колективом нау-
ково-педагогічних працівників під керівни-
цтвом доктора психологічних наук, професо-
ра Олени Кононко. Після дворічної апробації 
та доопрацювання Базову програму було за-
тверджено колегією Міністерства освіти і  на-
уки України 21 березня 2008 року.

Базова програма спрямовує нас на реалізацію головної мети наці-
ональної освіти — створення сприятливих умов для повноцінного та 
гармонійного розвитку особистості дошкільника. Це — концептуаль-
ний орієнтир у роботі всіх ланок дошкільної освіти.

Ведучий по черзі дає змогу «журналістам» ставити свої запитан-
ня і пропонує слово для відповіді комусь з «науковців» чи «практи-
ків», а за необхідності — «прес-секретарю методичної служби».

Надаємо орієнтовний перелік запитань і можливих відповідей 
на них.

Орієнтовний регламент роботи  
«прес-конференції»

 Q 2 – 3 хвилини — відкриття, представлення учасників,  
обговорення плану роботи, регламенту;

 Q 10 – 15 хвилин — виступи «науковців», «практиків», «прес-
секретаря методичної служби», відповіді на запитання;

 Q 20 – 25 хвилин — оформлення «екстреного випуску» 
газети чи журналу, під час якого «журналісти» готують 
інформаційні звіти про почуте, а «практики» 
обмінюються досвідом щодо планування освітнього 
процесу, готують «статті» до фахових видань;

 Q 10 хвилин — ознайомлення з «екстреним випуском» 
газети чи журналу, оцінка вкладу в нього «ігрових груп», 
підбиття підсумків гри

ЗаПИТання 1.  У чому полягає суть Базової програми? Наскільки вона відповідає сві-
товим тенденціям в освіті?

Базова програма реалізує особистісно орієнтовану модель до-
шкільної освіти, задекларовану в Базовому компоненті. Це  перша 
в  Україні програма розвитку: в центрі її уваги — якісні зміни, які від-
буваються з дитиною від народження до 6–7 років.

Базова програма орієнтує педагога на виховання в дошкільному 
віці не стільки «дитини знання», скільки «дитини буття» — життє-
здатної, вправної, психологічно гнучкої, самостійної, природної 
у  своїй поведінці, свідомої, життєво компетентної.

Давайте розглянемо різницю між сучасною та традиційною 
освітніми моделями.

Сучасна освітня модель Традиційна освітня модель

Особистісно орієнтована Навчально-дисциплінарна
Наступність між дошкільною і початковою шкільною 
ланками полягає в засвоєнні науки життя відповідно 
до віку дитини; в гармонійному розвитку, життєвій 
компетентності дитини у сферах: 
«Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам»

Наступність між дошкільною і початковою шкільною 
ланками полягає в засвоєнні дитиною галузевих 
знань, умінь, навичок, зокрема з математики, 
грамоти, письма

Пріоритет сьогоденних інтересів дитини, 
її особистісного зростання

Орієнтація не на досягнення сьогодення, 
а на віддалену перспективу: вступити до престижної 
школи, класу, отримувати (не заробляти чи 
здобувати) високі оцінки

Створення розвивального середовища: 
природного, культурного, соціального, 
особистісного

Під час створення розвивального середовища 
перевага надається його предметно-ігровому 
компоненту

Порівняльна таблиця освітніх моделей
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Сучасна освітня модель Традиційна освітня модель

Особистісно орієнтована Навчально-дисциплінарна
Заняття як контекст спілкування. Домірність 
співвідношення репродукування та творчості в грі, 
навчанні, пізнавальній активності

Перебільшення ролі організованого навчання. 
Заняття існує як форма унормованого в часі 
шкільного уроку, переважно для подачі чи 
закріплення нових знань

Тематика діяльності узгоджується зі сферами: 
«Природа», «Культура», «Люди», «Я Сам»

Тематика занять відповідає розділам чинних програм 
і уподібнюється до змісту навчальних дисциплін

У всьому світі освітяни зорієнтовані на те, щоб виростити ком-
петентну особистість, здатну самостійно приймати рішення, визна-
вати свої помилки, відстоювати власну гідність, реалізовувати при-
родні можливості, самовдосконалюватися.

ЗаПИТання 2.  Яку структуру має Базова програма?

Основний критерій структурування Базової програми — психо-
логічний вік. Першу частину побудовано відповідно до періодів до-
шкільного віку.

Раннє дитинство:
 Q вік немовляти (від народження до 1 року);
 Q ранній вік (від 1 до 3 років).

Дошкільне дитинство:
 Q молодший дошкільний вік (від 3 до 5 років);
 Q старший дошкільний вік (від 5 до 6–7 років).

Згідно з особливостями кожного вікового періоду у розділах 
першої частини, зокрема:

 Q сформульовано основні освітні завдання;
 Q визначено вікові можливості, завдання розвитку та вимоги 

до організації життєдіяльності за сімома лініями розвитку ди-
тини;

 Q подано показники компетентності дитини;
 Q обгрунтовано зміст та умови оптимізації педагогічної діяль-

ності.
Підсумовує першу частину Базової програми розділ «Портрет 

дошкільника напередодні його вступу до школи». У ньому узагаль-
нено показники, які засвідчують оптимальну для кожного вікового 
періоду модель компетентної особистості.

друга частина містить матеріали тактичного характеру, зокрема:
 Q умови ефективної реалізації Базової програми;
 Q вимоги до створення розвивального життєвого простору 

та  організації життєдіяльності дошкільника;
 Q вказівки щодо врахування специфіки впливу на дошкільника 

різних соціальних інститутів;
 Q орієнтовні схеми організації життєдіяльності дитини на кож-

ному віковому етапі;
 Q завдання співпраці та умови оптимізації взаємодії педагога 

з  батьками;
 Q вимоги до педагога щодо організації дитячого колективу 

та  регулювання його діяльності;

Закінчення Таблиці
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 Q рекомендації щодо навчання дошкільників іноземних мов 
та  комп’ютерної грамотності;

 Q музичний репертуар;
 Q переліки літературних творів та творів образотворчого мис-

тецтва;
 Q перелік фізичних вправи для дітей різного віку;
 Q репертуар ігор-забав, театралізацій.

ЗаПИТання 3.   Чи зазнає суттєвих змін порядок організації життєдіяльності дітей 
 з упровадженням Базової програми?

Звісно, порядок організації життєдіяльності дітей зазнає суттєвих 
змін. Він не буде таким формалізованим, стануть пріоритетними інди-
відуальні та підгрупові форми організації дітей. Адже особистісно орі-
єнтована, гуманістична педагогіка розглядає дитину в  сукупності всіх 
її проявів, зокрема й вікових, статевих. І педагог має навчитися бачити 
в кожній дитині риси, притаманні саме їй, а не просто представникові 
певної вікової групи. Тому важливо переглянути підхід до комплекту-
вання груп. Набудуть поширення різновікові групи, а одновікові гру-
пи функціонуватимуть як відкриті системи.

Розставимо акценти на основних режимних моментах організа-
ції життєдіяльності дитини:

Ранковий прийом. Перевага надається спілкуванню. При виборі 
діяльності враховується бажання кожної дитини.

Харчування. Виховання культурно-гігієнічних навичок.
Заняття. Допомога в опануванні науки життя, набутті компетент-

ності в різних його сферах. Основною турботою педагога мають стати 
не стільки кількість, якість знань як таких, їх відповідність паспортному 
віку, скільки те, як вони впливають на компетентність дошкільника:

 Q чи знадобляться в реальному житті;
 Q чи сприяють розвитку самостійності дитини;
 Q чи формують творче ставлення до життя.

У контексті заняття та поза ним більшої ваги має набути спілку-
вання як одна з провідних діяльностей.

Денний сон. Індивідуальний під-
хід до вибору найдоцільнішого для 
кожної дитини способу відпочинку.

Прогулянка. Планування прогу-
лянки залежно від погоди, освітніх 
завдань, загальної атмосфери в гру-
пі, настрою та інтересів дітей. До рос -
лий збалансовує реалізацію прог-
рам них вимог з бажаннями самих 
вихованців.

Варто пам’ятати, що висока 
культура інтер’єру та динамічне при-
стосування приміщень до потреб та 
інтересів дітей — важлива умова ор-
ганізації розвивального середовища, 
без якого неможливо забезпечити 
пов ноцінну життєдіяльність дітей.
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ЗаПИТання 4.   У Базовій програмі йдеться про компетентнісний підхід. Що це 
означає?

Поняття «компетентнісний підхід» є суттю особистісно орієнто-
ваної моделі освіти. компетентність, за визначенням Олени Конон-
ко, — це «інтегральна характеристика розвитку особистості, осно-

вним показником якої є оптимальний для віку ступінь 
сформованості провідної діяльності, всіх форм ак-
тивності та базових якостей». На думку сучасних пе-
дагогів, саме набуття життєво важливих компетент-
ностей може дати людині змогу орієнтуватися в нашо-
му динамічному суспільстві, сприяє формуванню 
в  особистості здатності швидко реагувати на  запити 
часу. Тому головне завдання сучасної системи освіти — 
створення умов для якісної освіти, впровадження ком-
петентнісного підходу — це найважливіша умова, що 
працює на підвищення якості освіти.

Під поняттям «компетентнісний підхід» треба розу-
міти спрямованість освітнього процесу на формування 

та розвиток ключових (базових, основних) і предметних компетент-
ностей особистості. Результатом такого процесу і буде формування 
загальної компетентності людини.

Те ,чого дитина не набула в ранньому дитинстві, надовго залишиться  прогалиною в наступні періоди, а под екуди  й на все життя.

Микола Щелованов

ЗаПИТання 5.  Сьогодні чимало говорять про значення розвивального середовища. 
Яким воно має бути за Базовою програмою?

Середовище — оточення, сукупність природних, предметних 
та соціальних умов, у яких малюк зростає, опановує науку життя, 
стає компетентною особистістю з притаманними їй індивідуальними 
особливостями. Це уточнення важливе, тому що педагоги часто під 
середовищем розуміють наявність у найближчому оточенні дитини 
певних предметів, іграшок тощо.

То яке саме середовище слід вважати розвивальним? Насампе-
ред те, яке не гальмує природних життєвих проявів дитини, сприяє 
їх реалізації, становленню, вдосконаленню. Для прикладу можна на-
звати кілька елементів розвивального середовища, які використову-
ються в нашому дошкільному закладі:

 Q «Веселкова палітра» — куточок, у якому діти за своїм бажан-
ням можуть малювати, використовуючи різні зображувальні 
засоби (олівці, фломастери, різні фарби, кольорову крейду, 
вугіль тощо). Педагоги виставляють тут індивідуальні та ко-
лективні роботи дітей;

 Q «Ми тут живемо» — куточок, у якому на гілочках намальова-
ної яблуньки розміщено світлини дітей групи і дошку вибору 
діяльності, де кожна дитина може обрати центр діяльності 
до  вподоби;

 Q «кімната чудес» — частина кімнати, у якій розміщено різні 
центри діяльності (сюжетно-рольових та будівельно-конструк-
ційних ігор, театралізованої діяльності, художньої праці);

 Q «кришкомісто» — куточок, у якому розміщено ігри та посіб-
ники, виготовлені з пластикових кришок;
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 Q «Розумники-чомусики» — куточок, у якому розміщено ди-
дактичні ігри з різних розділів програми та обладнання для 
пошуково-дослідницької діяльності.

ЗаПИТання 6.  У Базовій програмі заявлено таку лінію розвитку, як креативність. 
Поясніть доречність цього нововведення.

Це зробленно з метою:
 Q привернути увагу освітян до зазначеної лінії розвитку до-

шкільника, яка відсутня в попередніх програмах, проте вкрай 
актуальна сьогодні;

 Q диференціювати близькі, проте відмінні поняття «творчість» 
та «креативність»;

 Q ввести в обіг нову категорію, внести до планів педагогічної 
діяльності напрям, пов’язаний із розвитком креативності до-
шкільників, контролем та оцінкою його реалізації;

 Q розширити коло застосування педагогами поняття творча ак-
тивність;

 Q створити в дошкільному закладі умови, сприятливі для роз-
витку креативності дошкільника.

Для того щоб усі ці важливі аспекти перенести в практичну пло-
щину, слід ще детальніше визначити, що є «творчістю», а що — «кре-
ативністю».

Творчість — це особливий вид активності нерегламентованого, 
перетворювального характеру, тоді як креативність — загальна здіб-
ність дитини, її здатність до творчості. Отже, креативність — це одна 
з базових якостей особистості.

ЗаПИТання 7.  Традиційно основним призначенням дошкільного навчального закладу 
вважалася підготовка дитини до школи. Як розглядається це питан-
ня в світлі завдань та змісту Базової програми?

У контексті навчально-дисциплінарної моделі освіти відпра-
цьовано зручну схему: готовність (неготовність) до школи визна-

чається певним обсягом знань та вмінь, 
за якими й підбивається підсумкова 
оптимістична чи песимістична оцінка. 
Тобто точкою відліку виступає кількіс-
ний вимір освіченості, навченості до-
шкільника.

Сьогодні на зміну кількісному при-
ходить якісний вимір. А це означає, що 
педагог має перейматися насамперед 
тим, як дитина оволодіває знаннями 
та  вміннями, в який спосіб використовує 
їх у різних життєвих ситуаціях, яким 
є  вектор віддачі в процесі діяльності.

Яким чином можна співвіднести по-
няття «готовність до навчання в школі» 
та «життєва компетентність»? 
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беремо участь у конкурсі

Коректніше говорити про готовність до шкільного життя, а не 
лише про навчання. Адже в школі дитина ще й спілкується, товари-
шує, випробовує сформовану раніше систему цінностей тощо. При-
щепити навички адаптації до нового соціального середовища значно 
складніше, ніж сформувати елементарне вміння вчитися.

ЗаПИТання 8.  Чи означає це, що нова стратегія дошкільної освіти знімає з порядку 
денного необхідність формувати в дитини шкільну зрілість?

Четвертий етап

П’ятий етап

Ні, це просто неможливо, оскільки для дитини шести – семи 
років навчальна діяльність є важливою, а згодом стає провідною. 
«Шкільна компетентність» — одна з багатьох складових «життєвої 
компетентності». Адже роль учня інтегрується з іншими соціальни-
ми ролями — сина, брата, сусіда, покупця, користувача транспор-
том тощо.

Навчитися поводитися компетентно — означає бути свідомою, 
вправною, психологічно гнучкою людиною, а отже реагувати на зо-
внішні впливи адекватно, діяти конструктивно:

 Q активно створювати, а не руйнувати;
 Q оптимістично ставитися до труднощів;
 Q брати на себе відповідальність;
 Q збалансовувати свої бажання, узгоджувати їх з можливостями;
 Q контролювати й регулювати свою поведінку;
 Q спиратися на реалістичну самооцінку.

Базова програма орієнтує педагогів на необхідність формування 
шкільної зрілості дітей шести (семи) років. Педагог має збалансувати 
розумову, соціальну й емоційну зрілість вихованців; розвинути в них 
організаційні, загальнопізнавальні, конструктивні, мовленнєві 
та  контрольно-оцінні вміння і навички; виховати позитивне ставлен-
ня до майбутнього шкільного життя.

Підготовка публікацій, їх оцінка, висновки

Ведучий виділяє час «журналістам», «науковцям» та «практи-
кам» для підготовки «публікацій» та оформлення «екстреного випус-
ку» газети чи журналу. Потім надає слово «прес-секретарю методич-
ної служби», який оцінює «публікації», зважаючи на їх практичну 
значимість, та робить загальний висновок.

Підбиття підсумків гри

У кінці ділової гри ведучий оцінює вклад кожної «ігрової групи» 
у «екстрений випуск» газети чи журналу та підбиває підсумок гри.

Від редакції:
До редакційної пошти продовжують надходити цікаві 
конкурсні роботи наших читачів. З найкращими розробка-
ми ви зможете ознайомитися в наступних числах журналу
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У нас в гостях журнал 
«Справочник старшего 

воспитателя дошкольного 
учреждения»  

(Видавничий дім МЦФЕР, 
Росія)

олена каРалаШВілі,
керівник медично-психолого-
педагогічної служби 
дошкільного освітнього закладу 
«Центр розвитку дитини — 
дитячий садок № 2333»,  
м. Москва

ольга анТоненкоВа,
педагог-психолог дошкільного 
освітнього закладу  
«Центр розвитку дитини — 
дитячий садок № 2333»,  
м. Москва

наталія МалаХоВа,
педагог-психолог дошкільного 
освітнього закладу  
«Центр розвитку дитини — 
дитячий садок № 2333», 
м. Москва

знайомимося  
із зарубіжним досвідом

Чи потрібні заборони? Чим небезпечна вседозволеність? яким має бути 
покарання за провину? Що можна робити, а що ні? Чи завжди покарання 
відповідає проступку дитини? автори цієї статті пропонують 
вихователям розібратися у складних педагогічних ситуаціях, знайти 
правильний шлях розв’язання тієї чи тієї проблеми

Караючи — поміркуй навіщо
Тематичний тренінг для вихователів

В ідомо: готових рецептів розв’язання складних ситуацій не існує. 
Як дорослому діяти в них, вирішувати лише йому. Проте такі си-

туації можна програти, як у театрі, обговорити й спробувати зрозумі-
ти, що відчуває дитина в тому чи тому випадку.

У малюка уявлення про світ ще не сформовані, а його життєвий 
досвід зовсім невеликий. Наше завдання — завдання дорослих, які 
оточують дитину, — допомогти їй орієнтуватися в ще незрозумілому 
для неї світі, пояснити, що небезпечно й недозволено, а що — припус-
тимо й навіть необхідно. Хто, якщо не дорослий, захистить дитину, за-
стереже від небезпек і в той самий час навчить розбиратися в нескін-
ченних «можна» й «не можна»! А щоб навчити дітей, педагогам самим 
слід у цьому добре орієнтуватися. Тому в нашому дитячому садку ви-
хователям пропонують пройти груповий тест «Можна й ні».

Після виконання тесту обговорюємо його результати. З’ясо-
вуємо ситуації, коли можна карати дитину, а коли — ні. Наприкінці 
пропонуємо педагогам відрізати ножицями стовпчик тесту «Пока-
рання можливе». Частину, яка лишилася, можна використовувати 
в  роботі як пам’ятку.

Так що ж таке дисципліна?

Дисципліна — це система певних заборон, необхідна дитині для 
відчуття захищеності. За «не можна» дорослих приховується турбота 
про малечу. І діти це відчувають, їхнє життя стає зрозумілим і перед-
баченим. Дитина ще дуже мала й багато чого не знає, навколо неї іс-
нує величезний непізнаний світ, який таїть у собі багато цікавого, 

але й небезпечного. Лише дорослий 
з допомогою дисциплінарних захо-
дів може убезпечити її, допомогти 
розібратися в цьому багатогранно-
му світі, його законах та особливос-
тях. І дитина розуміє, що це — тур-

Дошкільний освітній заклад «Центр розвитку дитини — дитячий 
садок № 2333» — переможець Московського міського конкур-
су «Дитячий садок року» в номінації «Центр розвитку дитини — 
дитячий садок»
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знайомимося із  зарубіжним досвідом

бота про неї, що сильний і мудрий дорос-
лий уводить її в новий світ, що він знає 
більше, більше вміє й допоможе їй, малій, 
дізнатися про те й навчитися того, що 
знає й уміє сам.

Складно стати мудрим провідником, 
а не бездумним наглядачем. Що можна 
вимагати від дитини 3–7 років? Перше, 
що ми маємо зробити, аби привчити ма-
люка до дисципліни, — дати йому відчу-
ти, що його люблять. Ось головна й най-
важливіша складова доброї дисципліни.

Ми починаємо привчати малюка 
з  раннього дитинства, ознайомлюємо йо-
го з першими «не можна». Не можна тор-
катися до гарячого! Не можна робити бо-
ляче мамі! Не слід повзти куди захочеш — 
можеш боляче впасти! Дитина поступово 
розуміє: «Мама застерегла її від падіння, 
мама попереджає, а якщо її не слухати, 
буде боляче, неприємно, прикро!»

Заборони чи вседозволеність

А що відбувається, якщо не можна нічого? Тоді малюк рано чи 
пізно дізнається, що та або та заборона була неправильною. Він по-
чинає вважати, що його мама не дуже й знає, що йому потрібно, чи 
не надто справедлива до нього. У дитини з’являється непереборне й 
обгрунтоване бажання порушити такі заборони. Вона розглядає 
кожне прохання чи вимогу як нав’язану їй повинність і активно 
вчиться опиратися їй, а іноді навіть робить усе навпаки.

Що ж трапляється, якщо дозволено все? Тоді малюк вважає, що 
мама його не застерігає, все дозволяє, а навколо стільки небезпечно-
го, неприємного! Він ще дуже малий і почувається в небезпеці, бо по-
руч немає когось великого й надійного, а мама, мабуть, і сама ще ба-
гато чого не знає й де в чому не впевнена. У дитини виникає підвище-
на тривожність, невпевненість у собі, вона не може навчитися при-
ймати рішення, в усьому сумнівається.

Як побудувати свої стосунки з ді-
тьми, щоб знайти золоту середину? Що 
можна, а що не можна забороняти до-
шкільникові? Відомий психолог, профе-
сор Юлія Гіппенрейтер у книзі «Спілку-
ватися з дитиною. Як?» радить скласти 
собі систему заборон, розділивши всі 
«можна» й «ні» на колірні зони. Зелена 
зона — це все, що можна дитині робити 
завжди й скрізь за власним розсудом. 
Жовта — дії, в яких дитині надається від-
носна свобода. Можна діяти за власним 
вибором, але дотримуючись деяких пра-
вил. Ця зона дуже важлива, бо саме тут 

Вправа  
«Забороняємо — дозволяємо»

У залі, де проводиться тренінг для вихователів,  
установлюють три мольберти, які відповідають зонам  
заборони.

На мольберти прикріплюють кольорові паперові квіти:

 Q зелена символізує зону «Цілковита свобода»

 Q жовта — зону «Відносна свобода»

 Q червона — зону «Заборонено»

Учасникам пропонують скласти список можливих дій дітей, 
розподіливши їх за трьома основними зонами.

Отримані варіанти аналізуються: педагоги та психолог про-
гнозують можливі ситуації й допущені помилки.

Тест «Можна й ні»
Уважно прочитайте й оцініть запропоновані ситуації. 
 Як ви вважаєте, чи можна карати дитину в таких ситуаціях?  
Позначте обраний вами варіант відповіді.    

    

    Покарання   Покарання 
      можливе  неможливе

Дитина хворіє 

Перед сном

Відразу після сну

Під час їди

На заняттях

Під час гри

Безпосередньо після душевної  
чи фізичної травми

Дитина щиро намагається щось  
зробити, але в неї не виходить

Вихователь перебуває  
в поганому настрої
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малюк привчається до внутрішньої дисципліни. Зовнішні обмеження 
з часом переходять у власні самообмеження. Червона зона — дії, які 
неприпустимі для дитини за жодних обставин.

Важливим є те, що список «дорослішає» разом 
із дитиною. Те, що ми вимагаємо від старшого до-
шкільника, не можемо вимагати від молодшого, він 
просто не в змозі це виконати. А вимоги, які ставимо 
перед школярем, просто нерозумно ставити перед 
дошкільником. І найголовніше — це керуватися ін-
тересами дитини та любов’ю до неї.

Форми покарань

Якщо існують заборони, то неминуче виникає пи-
тання про покарання, оскільки заборони з тих чи тих 
причин можуть порушуватися. Власне, сам зміст пока-

рання має бути цілком конкретним: вам слід ефективно покласти 
край неприпустимій поведінці.

Виділимо й проаналізуємо основні форми впливу на дітей.
Під словом «сварити» зазвичай мається на увазі підвищення голо-

су, кричання. Що таке крик? Це безсилля дорослого, викид негатив-
них емоцій на дітей, педагогічна безпорадність («я не можу спілкува-
тися з дитиною»). Будь-яке кричання — це стрес для нервової системи 
малюка, яка є більш гнучкою й чутливою, ніж у дорослих. У стані стре-
су дитина не чує заборони. Вона чує, що її не люблять. Виплескуючи 

негативну емоцію, ми можемо розрахову-
вати лише на те, що у відповідь отримає-
мо таку саму. Найчастіше відповідна ре-
акція дитини — страх, замкнутість, про-
тест. Крик нічого не дає малюку. І, як на-
слідок, отримати виховний ефект у цій 
ситуації просто неможливо.

А постійне кричання або дитина пе-
рестає помічати, що, в свою чергу, поро-
джує в неї манеру розмовляти так само, 
або воно спричинює невроз.

коли можна кричати? Тоді, коли 
малюк наражається на небезпеку, ризи-
кує своїм життям або ж його дії можуть 
зашкодити оточуючим.

Інша річ — заборони. Вони вкрай 
важливі для формування в дітей соціаль-
них навичок. Забороняти треба, але спо-
кійним, упевненим голосом.

Шльопнути дитину можна швидко, 
не витрачаючи часу й зусиль на пояснен-
ня. Що це дає? Будь-яка людина інстинк-
тивно боїться фізичного покарання, про-
сто кажучи, удару, а дитина, крім цього, 
ще й слабкіша за дорослого. У малюка 
вселяється страх. Боячись покарань, ди-
тина може почати обманювати батьків.

Вправа «Форми покарань»

Дошка ділиться на чотири поля, кожне має свою назву:

 Q «Фізичне покарання»

 Q «Ізоляція»

 Q «Покарання словом»

 Q «Позбавлення приємного»

Назви полів приховані. У ході обговорення можливих варіантів 
покарань психолог робить записи на дошці у відповідному 
полі. Наприкінці вправи назви полів відкриваються. Обгово-
рюються найдієвіші варіанти, визначаються переваги й 
недоліки того чи того рішення.

Виховання без  покарання — це… одна  з найважливіших про-блем... пер ебудови суспільства, його най-тонших і найскладніших сфер — людської свідомості, пов едінки, взаємовідносин.

Василь Сухомлинський



71

знайомимося із  зарубіжним досвідом

Якщо сам факт покарання надто вражає дітей, вони можуть за-
бути, за що їх карають.

Батьки, які карають дітей, можуть стати для них прикладом. 
Дитина, наслідуючи дорослого, теж буде розв’язувати свої пробле-
ми силовим методом. агресивна дитина — це, як правило, дитина 
з  низькою самооцінкою, знехтувана однолітками, з поганою успіш-
ністю.

При цьому в дорослого виникає по-
чуття провини. Дорослі мають чітко усві-
домлювати, що ймовірність несправедли-
вості при спонтанному покаранні надто 
велика. Караючи, поміркуй навіщо! Яким 
буде результат покарання?

Слід пам’ятати, що основна мета по-
карання — навчити дитину чинити пра-
вильно під дією власного внутрішнього 
контролю.

ізоляція — спосіб, який часто за-
стосовується, коли дитина виводиться 
(відділяється) з групи однолітків або 
з  гри на певний період часу. При цьому 
ізоляцію слід організувати. Має бути 
спеціальне місце — інша кімната, «ви-
нуватий» стільчик, який знаходиться 
в  полі зору дорослого. Бажано заздале-
гідь домовитися з дітьми про тривалість 
ізоляції (доки пересипається пісок у го-
диннику, рухається стрілка, на період 
конкретної гри). Час, який дитина про-
водить, спостерігаючи за рухом годин-
никової стрілки, пересипанням піску, 
стає для неї етапом заспокоєння, дає їй 
змогу побороти свої імпульси. У резуль-
таті ізоляція з покарання перетворюєть-
ся в спосіб, який допомагає впоратися 
з  власними емоціями.

У кожної дитини є власні вподобан-
ня. Але є заняття, улюблені всією мале-
чею: перегляд мультфільмів, поїздка в  гос-
ті, до цирку. Дуже добре, якщо в групі 
є  певний ритуал, традиція, як, скажімо, 
допомога вихователеві, годування рибок 
тощо. І відмова дитині в праві бути учас-
ником спільного ритуалу стане для неї 
сильним переживанням.

Чи є це покаранням? Звісно, й до-
сить відчутним! І, головне, не образли-
вим. Адже діти добре відчувають спра-
ведливість, а це справедливо. Дорослий 
просто не дарує їм свій час, бо прикро 
вражений чи розсерджений.

Вправа «Розігрування ситуацій»

Педагогам пропонується розіграти деякі ситуації й спільно  
з практичним психологом обговорити можливі варіанти 
розв’язань.

Ситуація 1

Під час обіду малюк тягне по столу повну чашку соку.  
Вихователь робить йому зауваження: «Обережно! Розіллєш!». 
Дитина вдає, що не помітила цих слів.

Вихователь знову робить зауваження: «Не бешкетуй! Пий 
сік!». Дитина мовчки продовжує робити своє. І триває це 
доти, доки вона, нарешті, не обіллє липким соком себе 
й дитину, яка сидить поруч.

Як у цій ситуації діяти вихователеві?

Як поводитись, якщо:

 Q замість соку дитина розлила тарілку гарячого супу?

 Q цей випадок трапився безпосередньо перед святковим 
концертом?

Ситуація 2

Під час денного відпочинку дитина не спить. Вона заважає 
спати іншим дітям, вовтузиться, починає пошепки розмовляти. 
Вихователь робить зауваження.

Дитина затихає. Та як тільки вихователь виходить зі спальні, 
малюк відразу ж схоплюється, сідає на ліжка до інших дітей  
і заважає їм спати.

Як у цій ситуації поводитися вихователеві?

Що робити, якщо дитина:

 Q тихо співає сама собі колискову?

 Q мовчки лежить з розплющеними очима?

Ситуація 3

Іде відкрите заняття з великою кількістю гостей.  
Педагог розносить роздаткові матеріали на таці.  
Одна дитина крутиться й відволікає інших. Педагог 
намагається заспокоїти її. Дитина різким рухом перекидає 
тацю, й усі дрібні роздаткові матеріали розсипаються  
по кімнаті.

Як у цьому випадку чинити вихователеві?

Що робити, якщо дитина:

 Q перекидає тацю через свою незграбність?

 Q демонстративно відкидає запропоновані роздаткові 
матеріали й категорично відмовляється виконувати за-
вдання?
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Який же практичний висновок? 
Треба мати запас великих і маленьких 
свят, «осередок радості». Якщо немає 
традиції спільних справ з дитиною, то 
варто її створити. І зробити ці заняття 
чи справи регулярними, щоб малюк 
чекав на них і знав, що вони будуть 
обов’язково, якщо він не скоїть чогось 
дуже поганого. Відміняйте такі спільні 
справи лише тоді, коли вчинено дій-
сно істотний проступок, і ви насправді 
прикро вражені.

Позбавлення приємного — най-
прийнятніший спосіб регулювати по-
ведінку дитини. Адже ліпше карати 
дитину, позбавляючи її хорошого, ніж 
заподіюючи їй погане.

Після того, як ми проаналізували 
всі можливі покарання, варто зупини-

тися на вкрай важливому моменті, відповісти на головне запитання. 
Отже, як карати дитину, не принижуючи її? Виділимо те, що дорос-
лому, який хоче покарати дитину, слід пам’ятати:

 Q  завжди дотримуйтеся чіткої позиції: «Я дорослий»;
 Q  враховуйте відповідність, рівноцінність проступку й пока-

рання;
 Q  спілкуйтеся з дитиною «очі в очі», на рівні дитячого зросту, 

впевненим голосом;
 Q  в особливих ситуаціях беріть дитину за плече, руку, зупиня-

ючи її дії.
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Покарання діє ліпше, якщо:
 Q  застосовується відразу після проступку, а не через деякий 

час;
 Q  воно настає після проступку завжди, а не інколи;
 Q  покарання супроводжується поясненням, чому дитину пока-

рали й що вона має робити, аби її не карали надалі;
 Q  у малюка теплі, люблячі стосунки з людиною, яка застосовує 

покарання.
Важливо допомогти дитині виправити ситуацію. Запропонуйте 

їй: «Подумаймо разом: як це виправити?».
Наприкінці такого тренінгу важливо детально обговорити всі 

його етапи, його необхідність і можливі варіанти для продовження 
роботи. Усі учасники тренінгу отримують завдання та зошити для за-
пису реальних ситуацій, які виникають, і їх аналізу. Можна роздати 
додатковий інформаційний матеріал і призначити наступну зустріч 
для обговорення отриманого завдання.

Правила виховання дітей
Не можна принижувати дитину

Приниження руйнують позитивну самооцінку. Малюк починає відчувати провину за те, що він живе на світі. 
У результаті може вирости глибоко нещасна людина.

Не треба погрожувати
Погрози змушують дитину боятися й ненавидіти дорослого, який їй погрожує.

Від погроз дитина не перестане поводитися абияк, а якщо навіть і перестане, то лише в присутності дорослого, 
але потім обов’язково «відіграється».

Не слід вимагати обіцянку загрозами
Обіцянка, як і погроза, відноситься до майбутнього — коли ще вона здійсниться? А дитина живе сьогодні,  
в теперішньому часі. Насильне вимагання обіцянок розвине в ній почуття провини, або цинічність у словах  
та справах.

Нерозумно вимагати негайної покірності
Дитина не робот і не зомбі. Їй потрібен час, щоб зрозуміти й прийняти чи не прийняти вашу настанову. Попере-
джайте малюка, що час гри скоро закінчиться. Навіть у беззастережних обов’язках має лишатися ілюзія 
самостійності.

Не слід допікати опікуючись
Інакше дитина ніколи не відчує, що може зробити щось сама. А це знижує самооцінку й призводить до форму-
вання психологічних комплексів. Окрім цього, зайва опіка привчає дитину до думки, що можна не напружувати-
ся — й так усе для тебе зроблять.

Не можна сліпо потурати дитині
Чим конкретніші «так» і «ні», тим простіше дитині зрозуміти, чого хоче від неї дорослий. Деякі правила малюк за-
своюватиме швидко, інші ж потребуватимуть більше часу й терпіння.

Слід бути послідовним, аби досягнути розуміння.
Дитина не в змозі зрозуміти дорослі «інколи», «можливо», «подекуди» й «лише на свята». Чи можна навчитися 
переходити дорогу, якби в понеділок, вівторок і четвер червоний колір означав «стоп», а в середу й суботу — 
«можна перейти»?
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Вікторія гоРБаТИХ,
практичний психолог  
компанії «Пролего»

формуємо розвивальне  
середовище

Самостійна діяльність дітей влітку насичена різноманітними іграми. 
одними з найулюбленіших справедливо вважаються будівельно-
конструкційні ігри. Вони є різновидом творчої гри, оскільки, крім певних 
знань, моторних, сенсорних навичок, моральних і вольових якостей, 
потребують активної роботи дитячої уяви, нешаблонного мислення, 
уміння знаходити оригінальні рішення, ініціативно діяти в незвичних 
ситуаціях. Усі ці якості діти динамічно розвивають і використовують  
саме влітку, коли часу для гри вдосталь

Будівельно-конструкційні ігри — 
джерело всебічного розвитку 
дошкільників

Використання конструювання в грі 

У дошкільній педагогіці конструювання розглядається як засіб усе-
бічного розвитку дитини, який застосовують не лише на заняттях 

із конструювання, але й у ігровій діяльності.
Улітку вся життєдіяльність дітей, за винятком деяких режимних 

моментів, переноситься на свіже повітря. На ігрових майданчиках ді-
ти мають можливість вдосталь побігати, пострибати, погратися в різ-

ні ігри, зайнятися іншими справами 
за своїми уподобаннями. Серед роз-
маїття улюблених ними ігор є й такі, 
де використовуються вміння та на-
вички з конструювання. Це буді-
вельно-конструкційні ігри. Дорос-
лому варто заохочувати дітей до та-
ких ігор. Адже використання в грі 
набутих знань та вмінь з конструю-
вання дає змогу розвивати в дітей 
здатність аналізувати предмети на-
вколишнього середовища, форму-
вати загальні уявлення про створен-
ня об’єкту, сприяє розвитку само-
стійного мислення, творчої уяви, 
художнього смаку й таких особис-
тісних якостей, як цілеспрямова-
ність, наполегливість у досягненні 
мети, впевненість у власних силах.
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Основні відмінності між конструюванням  
та грою

Конструювання та гра тісно пов’язані між собою, але не тотож-
ні. У процесі конструювання модель будується з метою навчитися 
конструювати, правильно використовувати способи конструювання 
тощо. 

У процесі гри дитина будує моделі з метою реалізації ігрових 
задумів, для розширення сюжетної лінії. Гра допомагає розкрити 

перед дитиною практичне призначення 
конструювання, закріпити  у неї вміння 
та навички, отримані на заняттях з кон-
струювання.

Чим ширше кругозір дітей, тим 
складніші їхні конструктивні задуми. 
конструювання в грі — це динамічний 
процес: ту саму споруду діти постійно 
вдосконалюють, перебудовують, допо-
внюють різними деталями доти, доки три-
ває гра, іноді цілий день. А на заняттях 
з  конструювання кожна дитина може 
проявити себе лише в межах тих задач, 
які перед нею поставив вихователь. Тема 
побудови, що виконується на занятті, та-
кож майже завжди задається виховате-
лем. У  грі ж дитина сама обирає тему по-
будови, самостійно вигадує конструкції, 
підбирає потрібний матеріал тощо. Тому 
в  грі ширше розкриваються індивідуальні 
здібності дитини, виявляються її інтереси 
та нахили, знання, вміння та уява.

Прийоми керівництва  
будівельно-конструкційними іграми дітей 

Улітку з’являється можливість більше часу приділити само-
стійній ігровій діяльності дітей. І щоб забезпечити умови для роз-
витку дитячої уяви, нешаблонного мислення, самостійності, дуже 
важливо вміло й  тактовно керувати іграми дітей. Вихователю слід 
використовувати прийоми непрямого впливу, стимулюючи ініціа-
тиву та творчість дітей. 

У процесі гри вихователь повинен допомагати дітям збагачувати 
її зміст, формувати в них здатність узгоджувати власні дії з діями то-
варишів: 

 Q розподіляти між собою ролі;
 Q чути одне одного;
 Q враховувати бажання партнерів по грі;
 Q  дбайливо ставитися до споруд інших дітей.

Граючи з дітьми, вихователю варто брати на себе другорядні ро-
лі й у жодному разі не пригнічувати ініціативу вихованців, не обмеж-
увати їх у виборі матеріалу та місця для побудови. Допомагаючи ді-
тям долати труднощі в здійснені замислу, треба також використову-
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вати по можливості методи непрямого керівництва 
грою: пригадати схожу ситуацію, показати новий при-
йом конструювання, якщо він дасть змогу успішно за-
вершити побудову споруди тощо.

Особливо важливе значення має керівництво грою 
вихованців молодшого дошкільного віку. Бо найчасті-
ше саме в  цьому віці діти під час гри не ставлять перед 
собою мету щось побудувати, а  просто з’єднують між 
собою деталі або переносять їх з місця на місце, захо-
плюючись самим процесом. У такому випадку варто на-
гадати дітям, що вони будували на заняттях, або, вклю-
чившись у гру, побудувати модель і запропонувати їм 
зробити таку саму. Недоцільно переривати ігри дітей, 
навіть якщо вони однотипні. Доцільніше підібрати такі 
моделі, які допоможуть розвинути сюжет гри, і  допо-
могти малюкам їх побудувати.

Не всі діти розгортають будівельно-конструк ційні 
ігри за власною ініціативою. Зазвичай уникають таких 

ігор діти з низьким рівнем умінь і навичок з конструктивної діяль-
ності. Вихователю слід виховувати в дітей інтерес до будівельно-
конструкційних ігор. Тому дитині, яка зовсім не цікавиться іграми 
з  конструюванням, варто дати завдання побудувати знайому їй кон-
струкцію для конкретної ситуації. Мотивувати таку діяльність можна 
за допомогою казок. Скажімо, вихователь пропонує продовжити 
улюблену казку і в кінці побудувати для казкового героя вже знайо-
му дитині споруду.

Оволодіваючи конструктивними вміннями, діти починають ві-
рити у власні сили, проявляти активність у творенні та здійсненні бу-
дівельного задуму, самостійність та ініціативу в спільній роботі.
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спілкуємося з батьками

кожен із нас хоче, щоб наші діти гармонійно розвивалися, зростали 
здоровими, розумними, щасливими. Що для цього треба?  
Звісно, відповідне розвивальне середовище й здорове харчування,  
гарні книжки й талановиті педагоги, і ще багато, багато того, чим ми так 
прагнемо оточити своїх малюків. але все це не матиме жодного значення  
без головного — без нашої щирої любові

День нашої дитини

дитина має повсякчас відчувати, що дорослі її люблять, поважа-
ють, рахуються з її думкою, бо саме в дитинстві вчаться люби-

ти і найбільше потребують любові. Та в буденних клопотах батьки 
здебільшого встигають потурбуватися лише про те, як одягнений 
і  чим нагодований їх нащадок, не маючи часу й сил на спілкування. 
Ось чому ми вирішили у межах психологічного супроводу освітньо-
го процесу організувати в нашому дошкільному закладі «День на-
шої дитини». Ідея тематичного дня полягає в тому, щоб допомогти 
батькам виявляти свою любов до дитини, а дітям — відчувати свою 
приналежність до  родини, власну неповторність, вдячність за лю-
бов та щирість батьків. Особливо актуальна ця тема в умовах пере-
ходу до реалізації нової Базової програми «Я у Світі», яка наголо-
шує на значущості дитячого «Я» та гармонійності його взаємовідно-
син з іншими.

Розпочинаємо новий проект

Починаючи працювати над вті-
ленням ідеї, педагоги нашого дошкіль-
ного закладу розробили тематичний 
проект «день нашої дитини». Його де-
візом стали слова: «Люби мене, щоб і я 
вміла любити, коли стану дорослою…».

Було створено організаційну 
групу, до якої ввійшли вихователь-
методист, вихователі, батьки, музичні 
керівники. Протягом місяця організа-
ційна група:

 Q  узагальнювала пропозиції щодо 
реалізації проекту;

 Q  розглядала й затверджувала за-
пропонований вихователями по-
рядок проведення тематичних за-
нять із дорослими в  групах;
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 Q  узгоджувала проведення 
групових заходів із за-
гальним проектом;

 Q  організовувала виготов-
лення елементів естетич-
ного оформлення свята;

 Q  укладала музичний «плей-
лист» свята;

 Q  розв’язувала інші органі-
заційні питання.

За два місяці до свята 
ми ознайомили з деталями 
проекту «День нашої дити-
ни» усіх дорослих учасни-
ків, провели батьківські 
збо ри, присвячені організа-
ції свята.

Готуємося до свята

 Ще заздалегідь батьки вихованців усіх одинадцяти груп до-
шкільного закладу отримали завдання — творчо представити ін-
шим свою доньку чи сина. Батькам було запропоновано підготува-
ти шаржі, колажі, альбоми, малюнки, кейси, а також розповіді про 
те, чим особлива їхня дитина, чим вона схожа на батьків і чим від-
різняється.

У результаті мами і тата створили справжні шедеври з такими 
теплими й щирими назвами: «Наше сонечко», «Наша чекана доне-
чка», «Наш захисник», «Наша радість». Незадовго до свята діти 
принесли до садочка виконані завдання, які вражали своєю яскра-
вістю, неординарністю, навіть професійним виконанням. Зворуш-
ливі авторські вірші, розповіді, оригінальні колажі, зізнання в лю-
бові, присвячення, фоторепортажі, жартівливі характеристики, 
скромні поробки й унікальні сувеніри, що їх підготували батьки, ра-
дували всіх.

Декілька днів діти розглядали та обговорювали мамині й та-
тові старання, показували одне одному творчі роботи, пояснюва-
ли тонкощі виконання і, звичайно ж, надзвичайно пишалися сво-
їми майстровитими батьками. У ці дні ті батьки, які не встигли ні-
чого зробити, просто вимушені були знайти на це час. Бо кожний 
альбом, кожна вітальна листівка отримували високу оцінку, були 
визнані найсправедливішим у світі журі — дітьми. У дитячому 
садку спонтанно почався конкурс на найбільш люблячих батьків. 
Безперечно, переможцями у  ньому стали всі учасники без ви-
нятку.

Треба сказати, що діти теж не залишилися осторонь від приго-
тувань до свята. Вони брали участь у:

 Q тематичних бесідах, сюжетно-рольових іграх, спеціальних 
заняттях «Уроки про чесноти», які проводили вихователі;

 Q  виготовленні аплікацій, малюнків, сюрпризів, кольорових 
бейджиків до свята;



79

спілкуємося з батьками

 Q  пошуковій діяльності: ставили запитання про свою родину 
батькам, самостійно вели пошук інформації, узагальнювали 
словник пестливих слів, які вживають у родині;

 Q  вивченні літературних творів на тему свята;
 Q  підготовці невеличких розповідей про людей, яких люблять.

Разом із вихователями діти складали для батьків віршовані за-
прошення на свято.

Нерозлучні друзі — дорослі та діти!

У святковий день уже від самого ранку наших дітей зустрічали 
яскраво оформлені освідчення в любові, «ус мішки» на шафах 
та  м’ячах, бейджики з іменами, «стрічки вдячності». Педагоги при-
красили холи і групи дитячого садка вирізаними з різноколірного 
паперу долоньками з іменами дітей, сердечками, квітками, гірлянда-
ми, повітряними кульками. Ось чому вже під час ранкової зарядки 
настрій у дітей був пречудовий. Особливо раділи ті малюки, мами 
яких брали участь у зарядці. До речі, на всі заходи в «День нашої ди-
тини» прийшло багато батьків. І під час режимних моментів, і під 
час розваг вони були не просто глядачами, гостями, але й активними 
учасниками. Так, наприклад, дуже цікаво було спостерігати за гру-
пою дітей, які йшли на прогулянку — кожний тримав за руку свою 
матусю. Вихователя слухалися й малі, й дорослі. 

Надзвичайно пишалися малюки молодшої групи «Пізнайки» 
своїми батьками, які взяли участь у заняттях «Феї любові». Кожна 
мама знайшла багато добрих слів про свою дитину і поділилася ними 
з іншими дорослими. Один тато навіть виконав пісню про свою доне-

чку. Діти теж були го-
тові до заняття, бо Фея 
Любові приходила до 
них раніше, тому вони 
відповіли батькам сло-
вами вдячності.

Справжньою при-
красою дня стало свято 
«Бенефіс талантів», 
яке організували бать-
ки та вихователі стар-
ших груп. Усі мами, та-
та, бабусі добре підго-
тувалися, щоб розпові-
сти про таланти своїх 
дітей: про те, як вони 
виготовляють диво-
вижні витинанки; як 
вправно допомагають 
матусям на кухні і вмі-
ють вшановувати гос-
тей; як успішно займа-
ються карате, фут-
болом, грою на музич-
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них інструментах, вокалом. 
Кульмінація свята — сердечне 
вшановування кожної дитини. 
А  діти підготували і з радістю 
вручили своїм батькам «сердеч-
ка вдячності» зі словами щирої 
подяки. Потім усі учасники «Бе-
нефісу талантів» були запроше-
ні в імпровізоване дитяче кафе.

Протягом «Дня нашої дити-
ни» такі святкові заходи відбу-
лися в  усіх вікових групах на-
шого дошкільного закладу. Бать-
ки гралися й  раділи разом зі сво-
їми дітьми, знайомилися з їхні-
ми успіхами, пишалися ними. 
Так, інструктор з фізкультури 
представила батькам «Щоден-
ники успіхів» дітей профільної 

фізкультурно-оздоровчої групи, а керівник гуртка «Місіс Англісіс» 
запропонувала впізнати з аудіозапису, чия дитина розповідає вірші 
англійською мовою.

Вихователі груп раннього віку організували відкриті перегляди 
занять з розвитку мовлення, сенсорного виховання, фізкультурно-
оздоровчої роботи, допомагали молодим батькам оволодіти секрета-
ми педагогіки. Діти й батьки групи «Голубки» об’єдналися в спільно-
му проекті «Готуємо смачно». Матусі вчили дітей молодшої групи ро-
бити справжні канапе і разом з ними сервірували стіл для святкового 
обіду.

Цікаві змагання відбулися між сімейними командами середніх 
груп «Журавлики» і «Грайлики». Батьки активно брали участь як 
у  дитячих конкурсах, так і в жартівливих конкурсах для батьків: 
«Вправний тато», «Веселі плигуни», «Упізнай дитину».

Серця, сповнені любов’ю

«День нашої дитини» мав величезний успіх у батьків, дітей, пе-
дагогів. Багато добрих слів було сказано батьками на адресу друж-
ньої педагогічної команди дошкільного закладу «Мир» та його адмі-
ністрації. Усі учасники відзначили поліпшення взаєморозуміння не 
лише між батьками та дітьми, але й між педагогами та батьками, між 
педагогами та дітьми. Кожна дитина переконалася, як сильно й щиро 
люблять її  батьки й вихователі — щодня. Найважливіше, що діти 
вчаться любити, проявляти свої почуття у своїх батьків. Саме таку 
мету ми ставили перед собою, готуючи цей проект, і ми її досягли: 
кожне дитяче серце сповнилося радістю й любов’ю.
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                    Додаток

конспект заняття з участю батьків для дітей молодшого дошкільного віку
«Зустріч з Феєю любові»

МеТа:
 Q спільно з батьками формувати у дітей почут-

тя захищеності та впевненості в собі;
 Q допомогти батькам усвідомити непов-

торність своєї дитини і прийняти її такою, 
якою вона є.

оБладнання:
 Q прикраси для групи у вигляді різно колірних 

паперових долоньок з іменами дітей; квіти; 
бантики; повітряні кульки;

 Q «таємна шафа» або місце для заготовлених 
сюрпризів;

 Q добірка сімейних фотографій;
 Q виставка виробів «Наша щаслива дитина»;
 Q панно «Дивосвіт»;
 Q медіа-дошка для складання «Поля спіль ної 

діяльності» дітей та батьків;
 Q паперові сердечка з написаними на них 

пестливими словами;
 Q малюнки дітей, присвячені тематичному 

дню;
 Q аудіосистема «Караоке»;
 Q відеоролик соціальної реклами «Батьки —  

найкращі друзі» 
(http://www.dcssm.gov.ua/ua_video.phtml);

 Q відеопристрій.

Хід ЗаняТТя:

(Група святково прикрашена. 
 Діти разом з батьками розглядають  
виставку «Наша щаслива дитина»,  

потім стають у коло.)

Презентація виробів  
 «наша щаслива дитина»

Вихователь: Діти, сьогодні звичайний день, і  як 
завжди вас дуже люблять вихователі, батьки. Але 
саме сьогодні ваші батьки хочуть побути із вами 
в садочку, провести цей день разом. Ви бачили, як 
вони готувалися, які чудові вироби виготовили 
власними руками для вас. А зараз ваші батьки хо-
чуть вам про них розказати. Ви уважно послухай-
те й  поміркуйте, що відповісти батькам. Пригадай-
те, які гарні слова подяки ви приготували для них.

(Батьки по черзі представляють свої вироби, 
коротко розповідають, за що вони люблять свою 

дитину, і дарують їй «сердечко» з пестливими 
словами. Дитина дякує у відповідь і дарує  

батькам власноруч виготовлене «сердечко 
вдячності» із «таємної шафи». Вихователь 

нагадує дітям слова, дії, якими можна  
подякувати батькам.)

Подорож у чарівний «дивосвіт»
Вихователь: Подивіться, як засяяли очі в усіх 

присутніх, усі відчули взаємне тепло і ласку. Отже, 
приємно знати і відчувати, що тебе розуміють, 
прий мають, підтримують. Приємно й дитині, 
приємно й батькам. А зараз я хочу запросити вас у 
наш чарівний «Дивосвіт». Тут кожен знайде собі 
заняття, яке принесе радість і дорослим, і дітям.

(Підходять до панно «Дивосвіт», де розміщено 
фотографії із зображеннями дорослих та дітей 

у спільній діяльності вдома. Вихователь пропонує 
кожній дитині розповісти, чим вона займалася 

з  батьками. Потім коментує зображення  
на  фотографіях, радить дорослим, як краще 

організовувати взаємодію з дітьми, як 
розподіляти обов’язки, щоб разом порадіти 

отриманим результатам.  
Звучить мелодія Феї Любові.)

Зустріч з Феєю любові
Вихователь: Чуєте? Лунає ваша улюблена пісня. 

А хто здогадався, яка гостя до нас завітала? Пра-
вильно, діти. Це Фея Любові. Ми вже давно на неї 
чекаємо. А хто розповість батькам, коли і навіщо 
вона приходить?

(Відповіді дітей. До групи заходить Фея Любові, 
роль якої виконує музичний керівник.)

Фея любові: Доброго дня всім! Як багато 
сьогодні любові в цій кімнаті, я відчуваю її тепло 
і  світло. Ось чому мені захотілося до вас прийти ще 
раз. З часу нашої останньої зустрічі минуло кілька 
днів, і мені дуже хочеться з’ясувати, любі діти, ко-
го і за що ви любите. Чи хочуть дорослі погратися 
з нами?

(Гра з «квіткою любові» «Кого і за що я люблю». 
Учасники по черзі передають «квітку любові» 

одне одному і висловлюються.)
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Вихователь: Щиро вдячні тобі, люба Феє! Ми 
хочемо, щоб і надалі в групі та за її межами лунали 
такі добрі та щирі слова. Наші діти добре 
підготувалися до зустрічі з тобою. А чи готові мами 
до іспиту?

(Фея проводить гру «Впізнай дитину».  
Дорослі учасники по черзі впізнають власних 
дітей із заплющеними очима у різний спосіб:  

за голосом, на дотик до голови, на дотик до рук, 
дотик носиками тощо. Далі діти так  

само продовжують грати в гру  
«Впізнай свою маму».)

Фея любові: Як приємно знаходитися серед 
люб лячих людей. У мене є бажання зробити разом 
з  вами щось приємне. Як ви вважаєте, що можна 
робити разом?

(Діти разом з дорослими на медіа-дошці склада-
ють «Поле спільної діяльності» та заповнюють 

його порожні клітинки позначками власних 
спільних домашніх справ.)

Фея любові: А я пропоную спільні музичні роз-
ваги. Давайте разом поспіваємо!

(Сімейні дуети виконують дитячі пісні  
в супроводі аудіосистеми «Караоке».)

Фея любові: Як гарно співають у цій групі, 
необхідно розповісти про це Феї Талантів! Наступ-
ного разу я прийду до вас у гості разом із нею. Мені 
дуже тут сподобалося.

Підсумок зустрічі
Вихователь: Сьогодні ми чудово провели час ра-

зом, поспілкувалися, сказали одне одному теплі 
слова, з’ясували, чим можна займатися вдома 
з  батьками. Що ви зараз відчуваєте? Давайте 
пограємо в гру «Чарівний мік рофон», яка надасть 
вам змогу висловити свої думки та враження про 
сьогоднішню зустріч і побажання на майбутнє.

(Вихователь проводить гру «Чарівний мікрофон», 
залучаючи до неї і дорослих, і дітей.)

Фея любові: Якщо вдома панують мир і  злагода, 
це — справжнє щастя для людини, пам’ятайте про 
це. А мені час повертатися до моєї казкової країни 
Любові. На згадку про себе я дарую вам мультфільм. 
Тож перегляньте його разом. До побачення!

(Перегляд відеоролика соціальної реклами  
«Батьки — найкращі друзі»  

(http://www.dcssm.gov.ua/ua_video.phtml). Після 
перегляду діти дарують батькам тематичні 

малюнки, а вихователь — листівки з порадами 
«Любити малюка — це просто…».)

                       Закінчення Додатка 

«Любити малюка — це просто…»
Люби мене, щоб і я вміла(в) любити, коли ста-
ну дорослою(им)
Почуй мене, щоб я це відчула(в)
Не ігноруй
Не насміхайся
Допомагай
Вибачай
Розмовляй
Не принижуй
Довіряй
Поважай

Бо я навчаюся жити у тебе!
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