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ЗМІСТ
навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни «педагогічна
творчість з психологією дитячої творчості»

1.

Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності

2.

Навчальна програма дисципліни;

3.

Робоча навчальна програма дисципліни;

4.

Засоби діагностики навчальних досягнень студентів;

5.

Конспект лекцій з дисципліни;

6.

Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт;
7.

Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і

лабораторних занять;
8.

Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять,

завдання для заліків

9.

Методичні рекомендації та розробки викладача;

10.

Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів;

ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ПРН-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей,
батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей.
ПРН-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне
педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване
спілкування з батьками
ПРН-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного
віку
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК -2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК -3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК -4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-9. Здійснення безпечної діяльності.
ІІ. Фахові:
ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
ФК-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних
уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо)
та досвіду самостійної творчої діяльності.
ФК-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах праці.

Анотація (українською мовою)
Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів психологічної
компетентності як складової професійної компетентності, що передбачає вивчення
особливостей формування творчої особистості дошкільного віку, а також основних
напрямків роботи вихователів і батьків з активізації творчих здібностей дошкільників і
практичних вмінь використовувати засвоєні знання у практичній роботі вихователя.
Зміст дисципліни «Педагогіка творчості з психологією дитячої творчості» розкриває
сутність засад педагогічної майстерності, що складають педагогічна культура,
компетентність та професіоналізм, педагогічна техніка, майстерність педагогічної взаємодії
(етика педагогічної діяльності і мовлення, управління навчально-виховним процесом,
самоуправління викладача), через призму психологічних закономірностей розвитку
особистості, на тлі аналізу педагогічних явищ, поведінки викладача і студента.
Ключові слова: творчість, творчі здібності, особистість, творча діяльність, творчий
процес, творча особистість, продукт творчості, творча праця
Аnnotation
The study of this discipline is aimed at forming students' psychological competence as a
component of professional competence, which involves studying the peculiarities of the formation
of creative personality of preschool age, as well as the main areas of work of educators and
parents to enhance creative abilities of preschoolers and practical skills.
The content of the discipline "Pedagogy of creativity with the psychology of children's
creativity" reveals the essence of the principles of pedagogical skills, which are pedagogical
culture, competence and professionalism, pedagogical technique, skills of pedagogical interaction
(ethics of pedagogical activity and speech, management of educational process, teacher selfmanagement). psychological patterns of personality development, against the background of
analysis of pedagogical phenomena, teacher and student behavior.
Key words: creativity, creative abilities, personality, creative activity, creative process,
creative personality, product of creativity, creative work

ВСТУП
Програма вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Педагогічна творчість з
психологією дитячої творчості» складена відповідно до освітньо-професійної програми
підготовки ступеня бакалавра спеціальності за освітньо-професійною програмою 012
Дошкільна освіта.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: особливості саморозвитку
майбутнього вихователя та розвиток творчого потенціалу дитини дошкільного віку.
Міждисциплінарні зв’язки: дошкільна педагогіка, дитяча психологія, вікова
фізіологія, фахові методики дошкільної освіти. Викладання курсу узгоджено з вивченням
психології, педагогіки, фахових методик і проходженням практики.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни та очікувані результати
1. 1. Мета узагальнення і синтез педагогічних знань та практичних умінь студентів,
формування готовності оптимально і творчо використовувати їх у професійній діяльності
на основі теоретичного осмислення суті педагогічного процесу як цілісної системи і чітко
вираженої гуманістичної спрямованості.
1. 2. Основними завданнями вивчення дисципліни сприяти формуванню гармонійної
особистості через оволодіння змістом предмету, забезпечити оволодіння міцними знаннями
з даної дисципліни, закласти фундамент у формуванні педагогічної майстерності.
Формувати у студентів уявлення про суть професійної діяльності фахівця дошкільного
виховання, її цілісний, гуманістичний і творчий характер. Розвивати педагогічні здібності,
зокрема креативні, які в комплексі з іншими забезпечують успішне виконання професійних
функцій. Формувати вміння педагогічної техніки (уміння саморегуляції, мовного і
немовного контакту), застосовуючи інтерактивні технології. Познайомити з
інтерактивними методами навчання дорослих. Допомогти усвідомити етичні аспекти
професійної діяльності вихователя дитячого садка. Формувати установку на постійне
особистісне і професійне самовдосконалення. У процесі вивчення курсу майбутні
вихователі також знайомляться зі специфічними особливостями різних видів творчої
діяльності дошкільника. Розвиток зображувальної діяльності дитини розглядається шляхом
аналізу стадій її становлення, графічних образів, використання кольору, особливостей
змісту, її діагностичних та пізнавальних можливостей. Музична творчість вивчається через
характеристику дитячої пісенної творчості, слухання музики, гри на музичних інструментах
як творчого процесу. Розглядаючи різні аспекти літературної творчості дошкільника,
наголошується на розвитку таких спеціальних здібностей, що визначають успіх у цій
діяльності, як поетичне сприймання дійсності, образне мислення, творча уява, образна
пам'ять, спостережливість, точна і виразна мова.
Програмні результати навчання:
Програмні результати навчання:
ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів
діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і
вихованні дітей раннього і дошкільного віку
ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми
результатами.
ПРН-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми
попередження та протидії йому.
ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних
закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної
праці.
ПРН-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей,
батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей.

ПРН-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне
педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване
спілкування з батьками
ПРН-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного
віку
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
ЗК -2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК -3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК -4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-9. Здійснення безпечної діяльності.
ІІ. Фахові:
ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
ФК-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних
уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо)
та досвіду самостійної творчої діяльності.
ФК-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах праці.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Портрет сучасного вихователя закладу дошкільної освіти
Тема2. Сутність педагогічної діяльності вихователя
Тема 3. Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як вищий рівень
його професійної діяльності..
Тема 4. Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного віку
Тема 5. Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення вихователя
Тема 6. Риторична культура вихователя дошкільного закладу
Тема 7. Культура спілкування вихователя закладу дошкільної освіти.
Тема 8. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності вихователя дошкільного
закладу
Тема 9. Місце і роль лялькового театру в освітньому процесі дошкільного закладу
Тема 10. Елементи акторської діяльності в роботі вихователя дошкільного закладу
Тема 11. Психологія творчості дитини дошкільного віку..
Тема 12. Розвиток творчих здібностей у дітей..
Тема 13. Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової активності,
музикально-творчої уяви.
Тема 14. Методики діагностики творчості дітей дошкільного віку.
Тема 15. Засоби активізації дитячої творчості
Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Портрет сучасного вихователя закладу дошкільної освіти. Сучасне соціальноекономічне та політичне життя нашої країни породжує проблеми не тільки економічного та

політичного характеру, але й соціального. Одне з них питання виховання і навчання у
сучасних умовах, які постійно змінюються. Важко не погодитися з думкою багатьох
науковців та практиків, що сучасним дітям потрібні сучасні педагоги, педагоги-новатори,
здатні вносити у власну діяльність прогресивні ідеї.
Тема2. Сутність педагогічної діяльності вихователя. Суспільна значущість професії
дошкільного педагога. Компоненти педагогічної діяльності. Основні функції вихователя.
Основні вимоги до особистості вихователя-професіонала
Тема 3. Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як вищий
рівень його професійної діяльності. Перш ніж говорити про педагогічну майстерність,
слід з’ясувати, хто такий майстер. Це людина особливо вправна, неперевершена у своїй
справі. Майстер це людина, що має ґрунтовні знання про об’єкт своєї діяльності і засоби
впливу на нього, хист до конкретного виду діяльності, володіє низкою важливих для
самореалізації професії особистісних якостей.
Тема 4. Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного віку Педагогічна
майстерність не може ґрунтуватися на інтуїції. У мистецтві виховання існує своя
педагогічна техніка, свої «стандарти» культури праці, які необхідно освоювати.
Педагогічна техніка вихователя закладу дошкільної освіти - сукупність професійних умінь,
які забезпечують успішне виконання типових завдань.
Тема 5. Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення вихователя
Психолого-педагогічні вміння є найбільш узагальненими. Вони стосуються всієї
педагогічної діяльності вихователя, забезпечуючи виконання всіх трудових функцій. Це
вміння аналітичні, проективні, конструктивні, організаційні, комунікативні, уміння,
необхідні для здійснення контролю за перебігом навчально-виховного процесу та його
регулювання, уміння оцінювати отримані результати і визначати нові педагогічні завдання.
Тема 6. Культура спілкування вихователя закладу дошкільної освіти. Педагогічне
спілкування як професійне спілкування вихователя досліджувалося багатьма науковцями,
тому і існує його багато визначень. Педагогічне спілкування як процесійно-етичний
феномен потребує від вихователя спеціальної підготовки не лише для оволодіння
технологією взаємодії, а й для набуття морального досвіду, педагогічної мудрості в
організації стосунків з дітьми, їх батьками, колегами у різних сферах навчально-виховного
процесу.
Тема 7. Риторична культура вихователя дошкільного закладу
Зміни, які відбуваються в сучасній українській освіті, покликані вивести її на вищий,
якісніший рівень, тому стосуються багатьох аспектів і напрямків, усіх ланок освіти, серед
яких вагомою проблемою є підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, які б
поряд з іншими важливими фаховими вміннями досконало володіли усною переконуючою
комунікацією – ораторським мистецтвом. На перший погляд оволодіння майбутніми
вихователями основами риторичної культури може здатися недоцільним, оскільки в
професійній діяльності вони переважно спілкуються з дітьми раннього та дошкільного віку.
Тема 8. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності вихователя дошкільного
навчального закладу. Спорідненість театральної і педагогічної діяльності за змістом, метою
та механізмом впливу. Спільні процесуальні характеристики акторської і педагогічної
діяльності. Складові педагогічного й акторського таланту: творчі здібності та творча воля.
Роль особистісних якостей і природних задатків у розвитку таланту. Театральна педагогіка
К.Станіславського в формуванні майстерності вихователя дитячого садка. Артистичні
вміння вихователя дитячого садка як складова його педагогічної техніки. Навчальновиховний процес як творчість вихователя. Драматургія і режисура педагогічної дії
вихователя дошкільного навчального закладу.
Тема 9. Місце і роль лялькового театру в освітньому процесі дошкільного закладу.
Навчально-виховний процес в дошкільному навчальному закладі – явище складне,
багатогранне та динамічне. Його специфіка визначається педагогічним спілкуванням.
Педагогічне спілкування – професійна необхідність. З його допомогою здійснюється
взаємовплив вихователя і вихованців.

Тема 10. Елементи акторської діяльності в роботі вихователя дошкільного закладу
Тема 11. Психологія творчості дитини дошкільного віку. Основи дитячої творчості.
Передумови виникнення та розвитку творчої діяльності дітей. Розвиток творчих здібностей
у дітей. Організація розвивального середовища. Супровід та підтримка дитячої творчості.
Діагностика творчих здібностей дитини, її технології. Технологія розвитку дитячої
творчості. Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової активності,
музикально-творчої уяви. Система роботи дошкільного навчально-виховного закладу з
розвитку дитячої творчості. Мета і завдання технології дитячої творчості. Компоненти
технології, педагогічні умови її реалізації. Принципи вибору та реалізації технології, її
схема. Класифікації методів і прийомів формування творчих здібностей дошкільнят. Пошук
шляхів і варіантів вирішення завдань, розвиток уяви. Використання предметів в іншій
якості, подолання стереотипності мислення. Розвиток словесної творчості та логіки, метод
творчих перетворень. Формулювання питань-завдань про предмети та об'єкти.
Тема 12. Розвиток творчих здібностей у дітей. Формування сенсорної бази творчості у
період дошкільного дитинства. Пізнавальна активність як вектор творчості дітей. Методики
вивчення дитячої творчості .Здібності: дефініції та класифікація здібностей. Творчі
здібності: види, основні показники, особливості прояву творчих здібностей. Особливості
розвитку творчих здібностей у дошкільнят різного віку. Етапи розвитку творчих здібностей.
Визначення розвивального середовища, його мета, завдання, види, функції, значення.
Принципи та підходи до організації розвивального середовища. Особистісно-орієнтована
модель творчої взаємодії вихователя і вихованця. Загальні вимоги до організації
розвивального середовища та вимоги до нього для творчого розвитку дошкільнят різного
віку. Педагогічні умови створення ігрового багаторівневого простору. Рекомендації зі
створення розвивального середовища для дошкільників.
Тема 13. Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової активності,
музикально-творчої уяви. Система роботи закладу дошкільної освіти з розвитку дитячої
творчості. Розвиток мовлення та мислення, формування уявлень про навколишній світ і про
себе. Специфіка становлення творчого конструювання та образотворчої діяльності у дітей.
Розвиток інтонаційної і рухової активності, музично-творчої уяви. Система ігор і вправ, що
розвивають творчі здібності дошкільнят, методичні рекомендації до їх проведення.
Тема 14. Методики діагностики творчості дітей дошкільного віку. Вивчення творчої гри
дітей (за Д.Б.Ельконіним). Діагностика універсальних творчих здібностей дітей
(В.Синельніков, В.Кудрявцев) методика «Сонце в кімнаті», «Як врятувати зайчика»,
«Дощечка». Діагностика дивергентного мислення (модифікація О.Тунік, Д.Богоявленської,
Т.Баришевої) Вивчення творчої діяльності дітей (на матеріалі творчих задач) (І.Біла).
Методика діагностики рівня розвитку творчої уяви «Творча уява» та ін.
Тема 15. Засоби активізації дитячої творчості Метод спроб та помилок. Брейн-стормінг –
мозковий штурм. Схема проведення брейн-стормінгу. Метод синектики – використання
різноманітних аналогій. Метод фокального об’єкту (МФО). Морфологічний аналіз.
Алгоритм розв’язування винахідницьких задач (АРВЗ). Методика творчого тренінгу
КАРУС. Дитяча творча конструкція (ДєТКа). Основні блоки програми: теоретикоінформаційний, підготовчо-практичний, творчо-конструкторський
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Анотація (українською мовою)
Вивчення даної дисципліни спрямовано на формування у студентів психологічної
компетентності як складової професійної компетентності, що передбачає вивчення
особливостей формування творчої особистості дошкільного віку, а також основних
напрямків роботи вихователів і батьків з активізації творчих здібностей дошкільників і
практичних вмінь використовувати засвоєні знання у практичній роботі вихователя.
Зміст дисципліни «Педагогіка творчості з психологією дитячої творчості» розкриває
сутність засад педагогічної майстерності, що складають педагогічна культура,
компетентність та професіоналізм, педагогічна техніка, майстерність педагогічної взаємодії
(етика педагогічної діяльності і мовлення, управління навчально-виховним процесом,
самоуправління викладача), через призму психологічних закономірностей розвитку
особистості, на тлі аналізу педагогічних явищ, поведінки викладача і студента.
Ключові слова: творчість, творчі здібності, особистість, творча діяльність, творчий
процес, творча особистість, продукт творчості, творча праця
Аnnotation
The study of this discipline is aimed at forming students' psychological competence as a
component of professional competence, which involves studying the peculiarities of the formation
of creative personality of preschool age, as well as the main areas of work of educators and
parents to enhance creative abilities of preschoolers and practical skills.
The content of the discipline "Pedagogy of creativity with the psychology of children's
creativity" reveals the essence of the principles of pedagogical skills, which are pedagogical
culture, competence and professionalism, pedagogical technique, skills of pedagogical interaction
(ethics of pedagogical activity and speech, management of educational process, teacher selfmanagement). psychological patterns of personality development, against the background of
analysis of pedagogical phenomena, teacher and student behavior.
Key words: creativity, creative abilities, personality, creative activity, creative process,
creative personality, product of creativity, creative work

Найменування
показників

1. Опис навчальної дисципліни
Галузь знань, освітній
ступень,

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання
Кількість кредитів – 6
Загальна кількість годин
– 180
Тижневих годин для
денної форми навчання:
аудиторних – 5 год.
самостійної роботи
студента – 6,5 год.
http://moodle.mdu.edu.ua/c
ourse/view.php?id=2448

Галузь знань
01 Освіта / Педагогіка
Спеціальність
012 Дошкільна освіта

ступень:
бакалавра

обов’язкова
Рік підготовки
4-й
Семестр
5-й
6-й
Лекції
10
10
Практичні, семінарські
20
20
Лабораторні
Самостійна робота
60
60
Вид контролю: залік

Мова навчання – українська
Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної
роботи становить: для денної форми навчання – 180 год.: 60 год. – аудиторні заняття,
120 год. – самостійна робота (30 % / 70 %).

2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета курсу– узагальнення і синтез педагогічних знань та практичних умінь студентів,
формування готовності оптимально і творчо використовувати їх у професійній діяльності
на основі теоретичного осмислення суті педагогічного процесу як цілісної системи і чітко
вираженої гуманістичної спрямованості.
Завдання курсу сприяти формуванню гармонійної особистості через оволодіння
змістом предмету, забезпечити оволодіння міцними знаннями з даної дисципліни, закласти
фундамент у формуванні педагогічної майстерності. Формувати у студентів уявлення про
суть професійної діяльності фахівця дошкільного виховання, її цілісний, гуманістичний і
творчий характер. Розвивати педагогічні здібності, зокрема креативні, які в комплексі з
іншими забезпечують успішне виконання професійних функцій. Формувати вміння
педагогічної техніки (уміння саморегуляції, мовного і немовного контакту), застосовуючи
інтерактивні технології. Познайомити з інтерактивними методами навчання дорослих.
Допомогти усвідомити етичні аспекти професійної діяльності вихователя дитячого садка.
Формувати установку на постійне особистісне і професійне самовдосконалення. У процесі
вивчення курсу майбутні вихователі також знайомляться зі специфічними особливостями
різних видів творчої діяльності дошкільника. Розвиток зображувальної діяльності дитини
розглядається шляхом аналізу стадій її становлення, графічних образів, використання
кольору, особливостей змісту, її діагностичних та пізнавальних можливостей. Музична
творчість вивчається через характеристику дитячої пісенної творчості, слухання музики,
гри на музичних інструментах як творчого процесу. Розглядаючи різні аспекти літературної
творчості дошкільника, наголошується на розвитку таких спеціальних здібностей, що
визначають успіх у цій діяльності, як поетичне сприймання дійсності, образне мислення,
творча уява, образна пам'ять, спостережливість, точна і виразна мова.
Передумови для вивчення дисципліни: дошкільна педагогіка, дитяча психологія,
вікова фізіологія, фахові методики дошкільної освіти. Викладання курсу узгоджено з
вивченням психології, педагогіки, фахових методик і проходженням практики.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 годин / 6 кредитів ECTS.
Програмні результати навчання:
ПРН-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших видів
діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, навчанні і
вихованні дітей раннього і дошкільного віку
ПРН-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми
результатами.
ПРН-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати прийоми
попередження та протидії йому.
ПРН-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних
закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта педагогічної
праці.
ПРН-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних галузей,
батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного розвитку дітей.
ПРН-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне міжособистісне
педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та особистісно- і соціально зорієнтоване
спілкування з батьками
ПРН-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного
віку
1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальнопредметні:
ЗК-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та
необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина в Україні.

ЗК -2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і
досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної
області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство та в розвитку
суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК -3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК -4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
ЗК-6. Здатність до міжособистісної взаємодії.
ЗК-7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК-9. Здійснення безпечної діяльності.
ІІ. Фахові:
ФК-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації.
ФК-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних
уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, фарби тощо)
та досвіду самостійної творчої діяльності.
ФК-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних
умовах праці.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Тема 1. Портрет сучасного вихователя закладу дошкільної освіти
Тема2. Сутність педагогічної діяльності вихователя
Тема 3. Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як вищий рівень
його професійної діяльності..
Тема 4. Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного
Тема 5. Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення вихователя
Тема 6. Риторична культура вихователя дошкільного закладу
Тема 7. Культура спілкування вихователя закладу дошкільної освіти.
Тема 8. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності вихователя дошкільного
закладу
Тема 9. Місце і роль лялькового театру в освітньому процесі дошкільного закладу
Тема 10. Елементи акторської діяльності в роботі вихователя дошкільного закладу
Тема 11. Психологія творчості дитини дошкільного віку..
Тема 12. Розвиток творчих здібностей у дітей..
Тема 13. Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової активності,
музикально-творчої уяви.
Тема 14. Методики діагностики творчості дітей дошкільного віку.
Тема 15. Засоби активізації дитячої творчості
Програма навчальної дисципліни
Кредит1. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві
Тема 1. Портрет сучасного вихователя закладу дошкільної освіти. Сучасне соціальноекономічне та політичне життя нашої країни породжує проблеми не тільки економічного та
політичного характеру, але й соціального. Одне з них питання виховання і навчання у
сучасних умовах, які постійно змінюються. Важко не погодитися з думкою багатьох
науковців та практиків, що сучасним дітям потрібні сучасні педагоги, педагоги-новатори,
здатні вносити у власну діяльність прогресивні ідеї.
Тема2. Сутність педагогічної діяльності вихователя. Суспільна значущість професії
дошкільного педагога. Компоненти педагогічної діяльності. Основні функції вихователя.
Основні вимоги до особистості вихователя-професіонала
Кредит 2. Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти
Тема 3. Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як вищий
рівень його професійної діяльності. Перш ніж говорити про педагогічну майстерність,
слід з’ясувати, хто такий майстер. Це людина особливо вправна, неперевершена у своїй

справі. Майстер це людина, що має ґрунтовні знання про об’єкт своєї діяльності і засоби
впливу на нього, хист до конкретного виду діяльності, володіє низкою важливих для
самореалізації професії особистісних якостей.
Тема 4. Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного віку Педагогічна
майстерність не може ґрунтуватися на інтуїції. У мистецтві виховання існує своя
педагогічна техніка, свої «стандарти» культури праці, які необхідно освоювати.
Педагогічна техніка вихователя закладу дошкільної освіти - сукупність професійних умінь,
які забезпечують успішне виконання типових завдань.
Тема 5. Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення вихователя
Психолого-педагогічні вміння є найбільш узагальненими. Вони стосуються всієї
педагогічної діяльності вихователя, забезпечуючи виконання всіх трудових функцій. Це
вміння аналітичні, проективні, конструктивні, організаційні, комунікативні, уміння,
необхідні для здійснення контролю за перебігом навчально-виховного процесу та його
регулювання, уміння оцінювати отримані результати і визначати нові педагогічні завдання.
Кредит 3. Майстерність педагогічного спілкування вихователя дошкільного закладу
Тема 6. Культура спілкування вихователя закладу дошкільної освіти. Педагогічне
спілкування як професійне спілкування вихователя досліджувалося багатьма науковцями,
тому і існує його багато визначень. Педагогічне спілкування як процесійно-етичний
феномен потребує від вихователя спеціальної підготовки не лише для оволодіння
технологією взаємодії, а й для набуття морального досвіду, педагогічної мудрості в
організації стосунків з дітьми, їх батьками, колегами у різних сферах навчально-виховного
процесу.
Тема 7. Риторична культура вихователя дошкільного навчального закладу
Зміни, які відбуваються в сучасній українській освіті, покликані вивести її на вищий,
якісніший рівень, тому стосуються багатьох аспектів і напрямків, усіх ланок освіти, серед
яких вагомою проблемою є підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, які б
поряд з іншими важливими фаховими вміннями досконало володіли усною переконуючою
комунікацією – ораторським мистецтвом.
На перший погляд оволодіння майбутніми вихователями основами риторичної культури
може здатися недоцільним, оскільки в професійній діяльності вони переважно спілкуються
з дітьми раннього та дошкільного віку.
Кредит 4 Взаємозв’язок педагогічної і театральної діяльності
Тема 8. Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності вихователя дошкільного
навчального закладу
Спорідненість театральної і педагогічної діяльності за змістом, метою та механізмом
впливу. Спільні процесуальні характеристики акторської і педагогічної діяльності. Складові
педагогічного й акторського таланту: творчі здібності та творча воля. Роль особистісних
якостей і природних задатків у розвитку таланту. Театральна педагогіка К.Станіславського
в формуванні майстерності вихователя дитячого садка. Артистичні вміння вихователя
дитячого садка як складова його педагогічної техніки. Навчально-виховний процес як
творчість вихователя. Драматургія і режисура педагогічної дії вихователя дошкільного
навчального закладу.
Тема 9. Місце і роль лялькового театру в навчально-виховному процесі дошкільного
навчального закладу. Навчально-виховний процес в дошкільному навчальному закладі –
явище складне, багатогранне та динамічне. Його специфіка визначається педагогічним
спілкуванням. Педагогічне спілкування – професійна необхідність. З його допомогою
здійснюється взаємовплив вихователя і вихованців.
Тема 10. Елементи акторської діяльності в роботі вихователя дошкільного
навчального закладу
Кредит 5 Психологія творчості дитини дошкільного віку.
Тема 11. Психологія творчості дитини дошкільного віку. Основи дитячої творчості.
Передумови виникнення та розвитку творчої діяльності дітей. Розвиток творчих здібностей
у дітей. Організація розвивального середовища. Супровід та підтримка дитячої творчості.

Діагностика творчих здібностей дитини, її технології. Технологія розвитку дитячої
творчості. Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової активності,
музикально-творчої уяви. Система роботи дошкільного навчально-виховного закладу з
розвитку дитячої творчості. Мета і завдання технології дитячої творчості. Компоненти
технології, педагогічні умови її реалізації. Принципи вибору та реалізації технології, її
схема. Класифікації методів і прийомів формування творчих здібностей дошкільнят. Пошук
шляхів і варіантів вирішення завдань, розвиток уяви. Використання предметів в іншій
якості, подолання стереотипності мислення. Розвиток словесної творчості та логіки, метод
творчих перетворень. Формулювання питань-завдань про предмети та об'єкти.
Тема 12. Розвиток творчих здібностей у дітей. Формування сенсорної бази творчості у
період дошкільного дитинства. Пізнавальна активність як вектор творчості дітей. Методики
вивчення дитячої творчості .Здібності: дефініції та класифікація здібностей. Творчі
здібності: види, основні показники, особливості прояву творчих здібностей. Особливості
розвитку творчих здібностей у дошкільнят різного віку. Етапи розвитку творчих здібностей.
Визначення розвивального середовища, його мета, завдання, види, функції, значення.
Принципи та підходи до організації розвивального середовища. Особистісно-орієнтована
модель творчої взаємодії вихователя і вихованця. Загальні вимоги до організації
розвивального середовища та вимоги до нього для творчого розвитку дошкільнят різного
віку. Педагогічні умови створення ігрового багаторівневого простору. Рекомендації зі
створення розвивального середовища для дошкільників.
Тема 13. Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової активності,
музикально-творчої уяви. Система роботи закладу дошкільної освіти з розвитку дитячої
творчості. Розвиток мовлення та мислення, формування уявлень про навколишній світ і про
себе. Специфіка становлення творчого конструювання та образотворчої діяльності у дітей.
Розвиток інтонаційної і рухової активності, музично-творчої уяви. Система ігор і вправ, що
розвивають творчі здібності дошкільнят, методичні рекомендації до їх проведення.
Кредит 6 Діагностика та стимулювання дитячої творчості спрямований на
ознайомлення з основними методиками діагностики різних видів обдарованості
дошкільника, засобами стимулювання дитячої творчості.
Тема 14. Методики діагностики творчості дітей дошкільного віку. Вивчення творчої гри
дітей ( за Д.Б.Ельконіним). Діагностика універсальних творчих здібностей дітей
(В.Синельніков, В.Кудрявцев) методика «Сонце в кімнаті», «Як врятувати зайчика»,
«Дощечка». Діагностика дивергентного мислення (модифікація О.Тунік, Д.Богоявленської,
Т.Баришевої) Вивчення творчої діяльності дітей (на матеріалі творчих задач) (І.Біла).
Методика діагностики рівня розвитку творчої уяви «Творча уява» та ін.
Тема 15. Засоби активізації дитячої творчості Метод спроб та помилок. Брейн-стормінг –
мозковий штурм. Схема проведення брейн-стормінгу. Метод синектики – використання
різноманітних аналогій. Метод фокального об’єкту (МФО). Морфологічний аналіз.
Алгоритм розв’язування винахідницьких задач (АРВЗ). Методика творчого тренінгу
КАРУС. Дитяча тврча конструкція (ДєТКа). Основні блоки програми: теоретикоінформаційний, підготовчо-практичний, творчо-конструкторський

3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання
Назви кредитів і тем
Кількість годин
Усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
1
2
3
4
5
6
Кредит 1. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві
Тема 1. Портрет сучасного вихователя закладу
14
2
2
дошкільної освіти
Тема 2. Сутність педагогічної діяльності
16
2
вихователя
Усього годин
30
2
4

ср
7
10
14
24

Кредит 2. Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти
Тема 3. Педагогічна майстерність вихователя
8
2
2
4
закладу дошкільної освіти як вищий рівень
його професійної діяльності..
Тема 4. Уміння самопрезентації вихователя
12
4
8
дітей дошкільного віку
Тема 5. Уміння професійно-педагогічної
10
2
2
6
взаємодії й самовдосконалення вихователя
Усього годин
30
4
8
18
Кредит 3. Майстерність педагогічного спілкування вихователя дошкільного закладу
Тема 6. Риторична культура вихователя
16
2
4
10
дошкільного закладу
Тема 7. Культура спілкування вихователя
14
2
12
закладу дошкільної освіти
Усього годин
30
2
6
22
Кредит 4 Взаємозв’язок педагогічної і театральної діяльності
Тема 8. Елементи театральної педагогіки в
12
2
2
8
професійній
діяльності
вихователя
дошкільного закладу
Тема 9. Місце і роль лялькового театру в
8
4
4
освітньому процесі дошкільного закладу
Тема 10. Елементи акторської діяльності в
10
2
2
6
роботі вихователя дошкільного закладу
Усього годин
30
4
8
18
Кредит 5. Психологія творчості дитини дошкільного віку
Тема 11. Психологія творчості дитини
12
2
2
дошкільного віку
Тема 12. Розвиток творчих здібностей у дітей.
10
2
Тема 13. Технології з розвитку мовлення,
мислення, інтонаційної, рухової активності,
музикально-творчої уяви.
Усього годин

8
8

8

2

2

4

30

4

6

20

Кредит 6 Діагностика та стимулювання дитячої творчості
Тема 14. Методики діагностики творчості
дітей дошкільного віку.
Тема 15. Засоби активізації дитячої творчості
Усього годин

14

2

4

8

16
30

2
4

4
8

10
18

Усього годин

№
з/п
1.

180

20

40

4. Теми лекційних занять
Денна форма навчання
Назва теми

120

Кількість
годин

Кредит 1. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві
Портрет сучасного вихователя закладу дошкільної освіти

2
Усього
2
Кредит 2. Педагогічна майтерність вихователя дошкільного навчального закладу
1.
Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як
2
вищий рівень його професійної діяльності
2.
Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення
2
вихователя
4
Усього
Кредит 3. Майстерність педагогічного спілкування вихователя дошкільного закладу
1.
Риторична культура вихователя дошкільного закладу
2
Усього
2
Кредит 4 Взаємозв’язок педагогічної і театральної діяльності
1.
Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності вихователя
2
дошкільного навчального закладу
2.
Елементи акторської діяльності в роботі вихователя дошкільного закладу
2
Усього
4
Кредит 5. Психологія творчості дитини дошкільного віку
1
Психологія творчості дитини дошкільного віку
2
2
Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової
2
активності, музикально-творчої уяви.
Усього
4
Кредит 6 Діагностика та стимулювання дитячої творчості
1
Методики діагностики творчості дітей дошкільного віку.
2
2
Засоби активізації дитячої творчості
2
Усього
4
Усього разом
20

№
з/п

5.Теми практичних занять
Денна форма навчання
Назва теми

Кількість
годин

Кредит 1. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві
1
Портрет сучасного вихователя закладу дошкільної освіти
2
2
Сутність педагогічної діяльності вихователя
2
Усього
4
Кредит 2. Педагогічна майтерність вихователя дошкільного навчального закладу
3.
Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як
2
вищий рівень його професійної діяльності..
4.
Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного
4
5.
Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення
2
вихователя
8
Усього
Кредит 3. Майстерність педагогічного спілкування вихователя дошкільного закладу
1.
Риторична культура вихователя дошкільного закладу
4
2
Культура спілкування вихователя закладу дошкільної освіти
2

Усього
1
2
3
Усього
1
2
3

6
Кредит 4 Взаємозв’язок педагогічної і театральної діяльності
Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності вихователя
дошкільного навчального закладу
Місце і роль лялькового театру в освітньому процесі дошкільного
закладу
Елементи акторської діяльності в роботі вихователя дошкільного закладу
Кредит 5. Психологія творчості дитини дошкільного віку
Психологія творчості дитини дошкільного віку
Розвиток творчих здібностей у дітей.
Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової
активності, музикально-творчої уяви.

2
4
2
8
2
2
2

Усього

6

Кредит 6 Діагностика та стимулювання дитячої творчості
1
Методики діагностики творчості дітей дошкільного віку.
2
Засоби активізації дитячої творчості
Усього
Усього разом

4
4
84
40

Лабораторні заняття
денна форма навчання

№
з/п

7.Самостійна робота
денна форма навчання
Назва теми
Кредит 1. Вихователь дітей дошкільного віку в сучасному суспільстві
Портрет сучасного вихователя закладу дошкільної освіти
Сутність педагогічної діяльності вихователя

Кількість
годин

1
10
2
14
Усього
24
Кредит 2. Педагогічна майтерність вихователя дошкільного навчального закладу
Педагогічна майстерність вихователя закладу дошкільної освіти як
4
вищий рівень його професійної діяльності..
Уміння самопрезентації вихователя дітей дошкільного
8
Уміння професійно-педагогічної взаємодії й самовдосконалення
6
вихователя
Усього
18
Кредит 3. Майстерність педагогічного спілкування вихователя дошкільного закладу
1.
Риторична культура вихователя дошкільного закладу
10
2
Культура спілкування вихователя закладу дошкільної освіти
12
Усього
22
Кредит 4 Взаємозв’язок педагогічної і театральної діяльності
1
Елементи театральної педагогіки в професійній діяльності вихователя
8
дошкільного навчального закладу
2
Місце і роль лялькового театру в освітньому процесі дошкільного
4
закладу
3
Елементи акторської діяльності в роботі вихователя дошкільного закладу
6
Усього
18
Кредит 5. Психологія творчості дитини дошкільного віку
1
Психологія творчості дитини дошкільного віку
8
2
Розвиток творчих здібностей у дітей.
8

Технології з розвитку мовлення, мислення, інтонаційної, рухової
активності, музикально-творчої уяви.

3

4

Усього

20

Кредит 6 Діагностика та стимулювання дитячої творчості
1
Методики діагностики творчості дітей дошкільного віку.
2
Засоби активізації дитячої творчості
Усього
Усього разом

8
10
18
120

8.Індивідуальне навчально-дослідне завдання
9.Форми роботи та критерії оцінювання
Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:
Шкала оцінювання: національна та ECTS
ОЦІНКА
СУМА
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ
ЄКТС
БАЛІВ
екзамен
залік
A
90-100
5 (відмінно)
5/відм./зараховано
B
80-89
4 (добре)
4/добре/ зараховано
C
65-79
D
55-64
3/задов./ зараховано
3 (задовільно)
E
50-54
FX

35-49

2 (незадовільно)

Не зараховано

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань,
умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення
поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне,
групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного
контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу,
виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти,
складання конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності
публічно чи письмово представляти певний матеріал.
Завданням підсумкового контролю (КР, залік).
Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
оцінка «відмінно» (відмінне виконання з незначною кількістю помилок) студент
отримує за виконання повного обсягу програми навчальної дисципліни та індивідуального
завдання: має глибокі знання з програмного матеріалу, грамотно і логічно відповідає на
поставлені запитання про компоненти педагогічної діяльності, функції вихователя,
структуру педагогічної майстерності, сутність педагогічної творчості, шляхи професійного
зростання, засоби вербальної та невербальної комунікації з суб’єктами освітнього процесу,
вимоги до мовних здібностей, структуру, стилі, функції, педагогічного спілкування;
правильно обирає і застосовує алгоритм професійних дій для організації освітнього процесу
в ЗДО, дотримуючись культури та правил педагогічної взаємодії з учасниками освітнього
процесу; відмінно забезпечує оптимальні умови педагогічного спілкування, добирає
оптимальні засоби суб’єкт-суб’єктної взаємодії, ефективно використовує вербальну та
невербальну комунікацію з учасниками професійної діяльності; відмінно добирає методики
і технології для реалізації завдань виховання дошкільників з незначною кількістю помилок;
моделює педагогічні ситуації, ефективні індивідуальні програми соціалізації й адаптації
дітей, усвідомлюючи відповідальність за результати розв’язання професійних завдань.
оцінка «добре» (вище середнього рівня з кількома помилками) студент отримує за
виконання повного обсягу програми курсу та індивідуального завдання: має міцні знання
програмного матеріалу, у відповідях на питання є незначні помилки щодо структури
педагогічної діяльності, функцій вихователя, компонентів педагогічної майстерності,

педагогічної творчості, шляхів професійного зростання, засобів вербальної та невербальної
комунікації, вимог до техніки мовлення, змісту педагогічного спілкування; вміло обирає і
застосовує алгоритм професійних дій для організації освітнього процесу в ЗДО,
дотримуючись культури та правил педагогічної взаємодії з учасниками освітнього процесу;
відмінно забезпечує ефективні умови педагогічного спілкування, достатньо точно добирає
засоби суб’єкт-суб’єктної взаємодії, добре використовує засоби вербальної та невербальної
комунікації; вдало добирає методики і технології для реалізації завдань виховання
дошкільників з кількома помилками; моделює педагогічні ситуації, індивідуальні програми
соціалізації й адаптації дітей, усвідомлюючи відповідальність за результати розв’язання
професійних завдань.
оцінка «добре» (у цілому правильне виконання з певною кількістю суттєвих
помилок) отримує студент за виконання програми курсу та індивідуального завдання, який
має міцні знання програмного матеріалу, не повно відповідає на питання про компоненти
педагогічної діяльності, функції вихователя, структуру педагогічної майстерності, сутність
педагогічної творчості, шляхи професійного зростання, засоби вербальної та невербальної
комунікації з суб’єктами освітнього процесу, вимоги до мовних здібностей, структуру,
стилі, функції, педагогічного спілкування; у цілому добре обирає і застосовує алгоритм
професійних дій для організації освітнього процесу в ЗДО, дотримуючись культури та
правил педагогічної взаємодії з учасниками освітнього процесу, однак трапляються
помилки; добре забезпечує належні умови педагогічного спілкування, вміє добирати засоби
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, використовувати засоби вербальної та невербальної
комунікації; загалом уміє підібрати методики і технології для реалізації завдань виховання
дошкільників допускаючи помилки; моделює педагогічні ситуації, індивідуальні програми
соціалізації й адаптації дітей, усвідомлюючи відповідальність за результати розв’язання
професійних завдань; виконав усі види навчальної роботи.
оцінка «задовільно» (непогано, але зі значною кількістю недоліків) отримує студент,
який виявив недостатньо міцні знання навчального матеріалу, програмний матеріал
відтворює з суттєвими неточностями, недостатньо добре орієнтується у змісті навчальної
дисципліни; не завжди правильно застосовує алгоритм професійних дій для організації
освітнього процесу в ЗДО, в цілому дотримуючись культури та правил педагогічної
взаємодії з учасниками освітнього процесу; забезпечує належні умови педагогічного
спілкування, має труднощі у використанні засобів суб’єкт-суб’єктної взаємодії, вербальної
та невербальної комунікації; недостатньо добре добирає методики і технології для
реалізації завдань виховання дошкільників зі значною кількістю помилок; не завжди може
змоделювати педагогічні ситуації, індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей, в
цілому усвідомлює відповідальність за результати розв’язання професійних завдань;
виконав усі види навчальної роботи.
оцінка «задовільно» (виконання задовольняє мінімальним критеріям) отримує
студент, який виявив мінімальні знання навчального матеріалу, не повно відповідає на
питання про педагогічну діяльність, структуру педагогічної майстерності та творчості,
засоби вербальної та невербальної комунікації, вимоги до мовних здібностей, педагогічного
спілкування; не правильно застосовує алгоритм професійних дій для організації освітнього
процесу в ЗДО, не завжди дотримується правил педагогічної взаємодії з учасниками
освітнього процесу; потребує сторонньої допомоги при доборі засобів суб’єкт-суб’єктної
взаємодії, моделюванні педагогічні ситуацій; ситуативно використовує засоби вербальної
та невербальної комунікації; допускає значні помилки при виборі методик і технологій
реалізації завдань виховання дошкільників; не завжди усвідомлює відповідальність за
результати розв’язання професійних завдань; виконав більшість із запропонованих видів
навчальної роботи.
– оцінка «незадовільно» (з можливістю повторного складання) отримує студент,
який виявив незнання значної частини програмного матеріалу, допускає грубі помилки у
відповідях на запитання, не орієнтується у змісті навчальної дисципліни; не спроможний
застосовувати алгоритм професійних дій для організації освітнього процесу в ЗДО, не
дотримується культури та правил педагогічної взаємодії з учасниками освітнього процесу;

не вміє добирати засоби суб’єкт-суб’єктної взаємодії, вербальної та невербальної
комунікації, методики і технології реалізації завдань виховання дошкільників; не може
змоделювати педагогічні ситуації, індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей; не
виконав запропоновані види навчальної роботи.
оцінка «незадовільно» (з обов’язковим повторним курсом) отримує студент, який не
володіє програмним матеріалом, неспроможний виконувати практичні завдання з
навчальної дисципліни.
Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань
самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:
Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 300 до 600 балів (за 6
кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.
Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 6 крд.
Поточне оцінювання та самостійна робота
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Накопичувальні
бали/сума
600/100*

*
Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.
10. Засоби діагностики
Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання
до практичних занять, завдання для самостійної роботи, презентації результатів
досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.
11. Методи навчання
Словесні,
наочні,
практичні,
практико-теоретичні, пояснювальноілюстративні, репродуктивні, частково-пошукові, проблемні, дослідницькі, індуктивні,
дедуктивні; активні методи навчання: моделювання професійних ситуацій, рольові та ділові
ігри, проведення «круглих столів», мозковий штурм, світове кафе, «Плюси й мінуси», Кейсметод (метод case-study або метод конкретних ситуацій); Технології: інформаційнокомунікаційні,
комунікативно-мовленнєві,
соціально-комунікативні,
розвивальні,
діагностичні, пропедевтичні, особистісно зорієнтовані, діяльнісні, проектні, інформаційні,
дистанційні, диференційованого навчання, методики виховного спрямування
12. Рекомендована література
Базова
10. Васянович Г. Педагогічна етика: навч.-метод. посіб. Львів: «Норма», 2005. 343 с.
11. Волкова Н. Професійно-педагогічна комунікація: навч. посіб. К.: Академія, 2006 256 с.
12. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. /
Л.П. Загородня, С.А. Тітаренко. Суми : Університетська книга, 2010. 319 с.
13. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб. Львів: Вид центр ЛНУ, 2007.
608 с.
14. Педагогічна майстерність : підручник / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.;
за ред. І. Зязюна. 2-ге вид., допов. переробл. К. : Вища школа, 2004. 462 с.
15. Педагогічна майстерність : хрестоматія : навч. посіб. / Упоряд. : І.А. Зязюн, Н.Г. Базилевич
та ін.; За ред. І.А. Зязюна. К. : СПД Богданова А.М., 2008 462 с.
16. Пихтіна Н. Основи педагогічної техніки : навч. посіб. для студ. ВНЗ; Ніжин. держ. ун-т ім.
М. Гоголя. Ніжин, 2012. 285 с.
17. Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти лекцій. Дрогобич :
РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
18. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О.
Моляко, О.Л. Музики. Житомир: Вид-во Рута, 2006. 320 с.

Допоміжна
20. Баранова Н. Тренінги для вчителів з педагогічної майстерності. Х.: Вид. група
«Основа», 2012. 159 с.
21. Білик Е. Сучасна енциклопедія етикету : 1000 правил і корисних порад. Донецьк: ТОВ
ВКФ «БАО», 2005. 384 с.
22. Винник В. 100 порад: як отримати задоволення від роботи і уникнути емоційного
вигорання. К. : Літера ЛТД, 2010. 174 c.
23. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування: навч. посіб. / за редакцією Т.Б. Гриценко,
Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. К.: Центр учбової літератури, 2007 344 с.
24. Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: наук. посіб. К.: Академвидав, 2004.
352 с.
25. Долинська Л.В. Психологія конфлікту: навч. посіб. / Л.В. Долинська, Л.П. МатяшЗаяц. К.: Каравела, 2010. 304 с.
26. Дурманенко Є. Конфлікти в педагогічному процесі. Луцьк: Вежа, 2003. 313 с.
27. Кобрій О. Основи педагогіки : навч. посіб. Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка,
2008. 263 с.
28. Конфліктологія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Л.М. Герасіна, М.І. Панов,
Н.П. Осіпова та ін. ; за ред. Л.М. Герасіної та М.І. Панова. Х. : Право, 2002. 256 с.
29. Курчатова А.В. Використання кейс-методу під час вивчення дисципліни «Педагогічна
творчість та психологія дитячої творчості» Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців
початкової освіти: Матеріали Всеукраїнської конференції з проблем вищої освіти і науки (м.
Миколаїв, Україна, 29 жовтня 2020 року) // Методичний вісник кафедри початкової освіти / за
заг. ред. С. І. Якименко. Миколаїв: СПД Румянцева, 2020. Вип. 11. 132-144 с.
30. Мороз О. Перші кроки до майстерності / О. Мороз, В. Омельяненко. К.: Знання, 1992.
110 с.
31. Педагогічна творчість і майстерність: Хрестоматія / Уклад. Н.В. Гузій. К.: ІЗМН, 2000.
168 с.
32. Педагогічне мовлення : навч. метод. посіб. зі спецкурсу для педагогічних закладів /
Л.В. Долинська, О.В. Гоголь, Л.М. Зінченко. К.: б. в., 1996. 56 с..
33. Романюк І.А. Діагностика як метод моніторингових досліджень професійної
компетентності педагогів дошкільного навчального закладу: навч.-метод. посіб. /
І.А. Романюк. Запоріжжя: ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2012. 156 с.
34. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: підруч. К.: Міленіум, 2006. 344 с.
35. Словник термінології з педагогічної майстерності / За ред. Н.М. Тарасовича. Полтава :
ПДПІ ім. В. Короленка,1995. 63 с.
36. Смолінська О. Комунікативні процеси у навчанні. Львів: Сполом, 2014. 248 с.
37. Федорович А. Вихователь як організатор педагогічного спілкування у дошкільних
навчальних закладах України // Виховання дітей та молоді у демократичному суспільстві
(на прикладі Польщі та України) / наук. ред. Марія Чепіль, Влодзімеж Петрик, Марцін
А. Страдовські. Варшава, 2013. С. 57 67.
38. Федорович А. Культура мовлення як складова професіоналізму педагога // Теоретичні
питання культури, освіти та виховання: зб. наук. пр. / За заг. ред. проф. Матвієнко О.В., укладач
доц. Кудіна В.В. К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. Вип. 46. С. 32 35.
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3. Психология искусства. [Электронный ресурс]: сб. работ. Режим доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B0
4. Образовательный видеопортал. Психология творчества. Режим доступа:
http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/?mark=science1
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Критерії оцінювання
Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з
дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного
підсумкового контролю знань (іспиту).
Критеріями оцінювання є:
а) при усних відповідях:
- повнота розкриття питання;
- логіка викладання, культура мови;
- впевненість, емоційність та аргументованість;
- використання основної та додаткової літератури
- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;
- якість публічно представляти розроблений матеріал;
б) при виконанні письмових завдань:
- повнота розкриття питання;
- цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння
формулювати висновки;
- акуратність оформлення письмової роботи;
- підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки,
різних
технічних засобів (комп’ютерів, фотоплівок, слайдів, приладів,
схем тощо);
- самостійність опрацювання матеріалу, написання звіту,
реферату;
- здатність письмово представляти розроблений матеріал,
творчого
використання набутих знань
- якість опрацювання завдань.
РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ З ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ З
ПСИХОЛОГІЄЮ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом
на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано
висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання
індивідуальних та колективних завдань при самостійній роботі.
Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального
матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь
для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності.
Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на
репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу,
уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях.

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й
фрагментарно.
Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом.
Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен
аргументовано мотивувати.
ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ:
Види роботи, які підлягають оцінюванню:

I.
- КР;
- усні відповіді на практичних заняттях;
- поточні тести;
- творчі завдання;
- колоквіуми;
- індивідуальні завдання.
Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє
арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х
бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного кредита. За
пропуски навчальних занять нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен
пропуск), які віднімаються від рейтингового балу при виведенні підсумкової
оцінки.
- поточне оцінювання 3 бали:
0 балів незадовільно;
1 бал задовільно;
2 бали добре;
3 бали відмінно.
Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної
діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань.
- виконання системи завдань підвищеної складності 5 балів;
- колоквіуми 10 балів;
- виконання творчих завдань 5 балів;
- виконання індивідуальних завдань 10 балів.
При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути
проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.
Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він
отримував за результатами поточного контролю, складанням семестрового
заліку або екзамену.

1.
2.
3.
4.
5.

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ
(із зазначенням кількості балів)
На лекціях (за семестр):
Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування);
Ведення конспектів лекцій (5 балів);
Активність на заняттях (3 бали за лекцію);
Регулярність відвідування занять (10 балів);
Підготовка та виступ з рефератом (10 балів);

6.
Творча робота (5 балів за одну роботу);
7.
Участь у дослідно-експериментальній роботі (20 балів);
8.
Участь у науковій студентській конференції, виступ з
доповіддю, друкування статті у збірнику роботи конференції (30 балів);
9.
Заохочувальний бал (5 балів).
На практичних заняттях ( за семестр):
1.
Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за
одне заняття);
2.
Ведення робочих зошитів (3 бали);
3.
Активність на заняттях (3 бали за одне заняття);
4.
Регулярність відвідування занять (5 балів);
5.
Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття);
6.
Своєчасність виконання домашніх завдань (5 балів);
7.
Якість конспектів (5 балів);
8.
Виконання двох контрольних робіт (12 балів × 2 роб. = 24
бали);
9.
Своєчасність виконання і подання контрольної роботи на
перевірку (3 бали);
10.
Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів);
11.
Заохочувальний бал (2 бали);
12.
Розробка конспектів та фрагментів занять (5 балів за
розробку);
13. Розробка дидактичних ігор з теми уроку (5 балів);
14.
Виготовлення засобів наочності (5 балів за один засіб
наочності);
15.
Підбір цікавих завдань до теми практичного (5 балів
завдань);
16.
Аналіз передового педагогічного досвіду вихователів та
конспектування статей (5 балів за 1 статтю).
НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ:
- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу;
- творче виконання завдання;
- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому
вивченню курсу (написання і захист реферату; огляд літератури, участь
у науковій роботі, олімпіадах, конференціях, виставках, публікації
статей);
- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного
досвіду, вивчення додаткової методичної літератури;
- робота з науковою методичною літературою;
- написання тез доповідей для студентських науково-методичних
конференцій.
ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА:
- несвоєчасне виконання завдань;
- пропуски занять.
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КРЕДИТ1. ВИХОВАТЕЛЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ТЕМА 1. ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
План
1.
Роль вихователя закладу дошкільної освіти у формуванні
особистості дошкільника
2.
Характеристика професійних функцій вихователя
3.
Психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного
вихователя
Мета: розширити знання студентів, щодо ролі вихователя ЗДО у
формуванні особистості дитини дошкільного віку, про особливості
професійних функцій вихователя та його психолого-педагогічні вимоги;
Ключові поняття: вихователь дітей дошкільного віку, педагогічні
цінності сучасного вихователя, функції вихователя, особистісні якості
вихователя, вимоги до вихователя, професійна компетентність вихователя,
професійна компетенція.
Література:
1.
Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного
закладу : навч. посіб. /
2.
Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти
лекцій. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
1. Роль вихователя у формуванні особистості дошкільника
Сучасне соціально-економічне та політичне життя нашої країни
породжує проблеми не тільки економічного та політичного характеру, але й
соціального. Одне з них - питання виховання і навчання дітей у сучасних
умовах, які постійно змінюються. Важко не погодитися з думкою багатьох
науковців та практиків, що сучасним дітям потрібні сучасні педагоги,
педагоги-новатори, здатні вносити у власну діяльність прогресивні ідеї,
запроваджувати нововведення, винаходити щось корисне, нестандартне,
генерувати нове.
Як показують дослідження, працівники сфери людина - людина (а до
них належать учителі, вихователі, психологи, медичні працівники, управлінці,
юристи тощо) на початку XXI століття відчувають дефіцит професійних
знань, накопичених у галузі наукової й практичної психології, що призводить
до зниження практичної ефективності традиційних способів розв'язання
суспільно важливих завдань.
Нинішній стан розвитку й реформування системи освіти
характеризується орієнтованістю на кожну особистість, розкриття її задатків і
можливостей, спрямованістю на захист інтересів дитини, уникнення
усередненості та рецептурності в навчанні. Вагомого значення це набуває на

першому етапі соціального становлення особистості, у період здобуття
дітьми суспільної дошкільної освіти.
У Базовому компоненті дошкільної освіти чітко визначено її мету «сформувати базис особистісної культури дитини через відкриття їй світу в
його цілісності та різноманітності як сукупність чотирьох сфер
життєдіяльності - Природи, Культури, Людей, Самої себе.
Зміст сучасної дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої
субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, урахування її
вікових можливостей. Головне завдання дошкільної освіти на сучасному рівні
розвитку цивілізації полягає не в засвоєнні дитиною системи галузевих знань,
а розкритті перед нею науки життя в доступній формі: формуванні практичних
і життєво необхідних умінь, навичок орієнтуватися в нових умовах життя,
знаходити своє місце серед інших, відчувати межу припустимої поведінки,
ініціювати доброчинність тощо. З цих позицій сучасний дошкільний заклад
покликаний виконувати соціальну, оздоровчу, освітню, культурнорозважальну, просвітницьку функції. Вихователь же дошкільного закладу має
реалізувати у своїй професійній діяльності такі напрями: психологічний,
педагогічний, організаційний, методичний, дидактичний, управління та
контролю, підготовки і підвищення кваліфікації.
Вихователь у групі - найголовніша людина для маленької дитини. Вона
повністю довіряє вихователю. І це не дивно, оскільки все життя малюка в
дошкільному закладі залежить від Головного Дорослого. Саме він вирішує,
коли можна грати, коли піти на прогулянку, помалювати, побігати, а коли
можна з усіма дітьми спокійно посидіти і послухати казку, розповідь,
оповідання. Він влаштовує цікаві ігри, конкурси, вистави, читає книжки. Саме
він є суддею у розв'язанні дитячих конфліктів, уводить правила; він усе знає і
може допомогти, підтримати, похвалити, а може не помітити, насварити чи
відштовхнути.
Усім дітям з перших днів перебування в дошкільному закладі потрібна
радісна атмосфера. Творцем і водночас берегинею такої комфортної
атмосфери в групі і в усьому дошкільному закладі має стати вихователька.
Повноцінне дитинство - це своя особиста територія, місце, обладнане з
любов'ю, розумінням віку, душі й прагнень кожного малюка. У подібних
умовах під керівництвом дорослих, насамперед вихователів, дитина стає
дизайнером цього простору. Відчуття власної щасливої території допомагає
дітям рости самостійними, веселими, самодостатніми. Тільки, спокійна,
продумана повсякчасна робота вихователя з дитиною розвине всі найкращі
паростки, закладені природою, і зробить її щасливою. Важливо організувати
процес виховання так, щоб потім він перетворився на процес саморозвитку і
самовиховання, який супроводжуватиме все життя дитини, стане невід'ємною
частиною постійного самовдосконалення.
На думку О. Кононко, сучасний вихователь - це передовсім педагогноватор, який відчуває нові життєві тенденції, тримає руку на пульсі часу,
добре орієнтується у пріоритетах сучасності, спрямований на майбутнє,
творчо ставиться до своєї професійної діяльності. Саме такий вихователь
«...дивиться на освіту як на процес розширення можливостей компетентного

вибору дитиною змісту, місця, тривалості, партнерів, матеріалів для своїх
занять; створення умов для її саморозвитку, прояву сутнісних сил; пошук
педагогічних технологій побудови розвивального способу життя дошкільника;
формування в нього основ особистісної культури; створення виховного
середовища».
Отже, основними педагогічними цінностями сучасного вихователя
дошкільного навчального закладу мають стати:
- людські: дитина як головна педагогічна цінність і педагог, здатний
до її розвитку, співпраці з нею, соціального захисту її особи, допомоги і
підтримки її індивідуальності, творчого потенціалу;
духовні: сукупний педагогічний досвід людства, відображений у
педагогічних теоріях і способах педагогічного мислення, спрямований на
формування особистості дитини;
практичні: способи практичної педагогічної діяльності, перевірені
практикою освітньо-виховної системи, педагогічні технології;
особистісні педагогічні здібності, індивідуальні особливості особи
педагога як суб'єкта педагогічної культури, педагогічного процесу і власної
життєтворчості, які сприяють створенню особистісно-гуманної взаємодії.
Ціннісні основи педагогічної діяльності вихователя дошкільного
навчального закладу є базою, на якій розвивається інтелект, раціональне
осмислення навколишньої дійсності, педагогічна спрямованість, будується
педагогічна технологія.
2. Характеристика професійних функцій вихователя
У політичній, економічній, соціально-педагогічній ситуації оновлення
держави і суспільства стала очевидною необхідність розвитку системи
дошкільної освіти в цілому і кожного дошкільного навчального закладу
зокрема.
У сучасних умовах конкурентоспроможним ресурсом діяльності
вихователя є не стільки спеціальні знання, володіння інформацією, освоєні
ним технології навчання і виховання, скільки Загальна і професійнопедагогічна культура, що забезпечує особистісний розвиток, вихід за межі
нормативної діяльності, здатність створювати і передавати вихованцям
цінності суспільства. Вихователь дошкільного навчального закладу повинен
бути гуманістично орієнтованим на розвиток особистості дитини різними
засобами. Необхідними якостями вихователя, який працює з дошкільниками,
повинні бути: урівноваженість, висока мобільність нервової системи;
емоційна стійкість (переважно позитивних емоцій - радощі, задоволення і ін.);
достатній рівень інтелектуального розвитку за сенсорно-перцептивномнемологічними показниками (тобто за показниками сприйняття, пам'яті,
мислення) і за характеристиками уваги; високий рівень уяви, уявлення,
фантазування.
Сьогодні потрібен не просто вихователь, а педагог-дослідник, педагогпсихолог, педагог-технолог, педагог-новатор. Ці якості фахівця після
закінчення вищого навчального педагогічного закладу можуть розвиватися
тільки в умовах творчого, проблемного і технологічно організованого
освітнього процесу в дошкільному закладі, причому за умови, якщо педагог

активно
займається
науково-методичною,
пошуковою,
дослідноекспериментальною, інноваційною роботою, вчиться шукати свій
педагогічний інструмент, працює над створенням власного педагогічного
іміджу.
Сучасний вихователь разом із традиційними функціями - збереження
здоров'я, виховною - має виконувати нові: дослідницьку, діагностичнопрогностичну, координувальну, розвивальну та ш. Вони вимагають від
вихователів
оволодіння
основами
інноваційної,
проектувальної,
комунікативної, рефлексивної, управлінської діяльності.
Отже, сучасний вихователь дошкільного навчального закладу
покликаний виконувати такі професійні функції: оздоровчо-профілактичну,
освітню, виховну, розвивальну, нормативну, просвітницьку, комунікативну,
інформаційну,
координувальну,
функцію
рефлексії,
діагностикопрогностичну, планувальну, контролюючу, самовдосконалення.
Оздоровчо-профілактична функція орієнтує педагогів і вихователів на
збереження життя і здоров'я дітей в умовах дошкільного закладу, поліпшення
його доступними засобами, профілактику захворюваності.
Освітня функція спрямована на свідоме оволодіння вихователями
дошкільних навчальних закладів дидактичною теорією, системою
професійних знань, умінь, навичок, соціальним досвідом на користь дитини і
суспільства. Ця функція спрямована також на задоволення інформаційних
знань, оскільки сьогодні дошкільні заклади іменуються освітніми. Теоретичні
і практичні аспекти реалізації освітньої функції забезпечують оволодіння
змістовними й організаційно-методичними основами з виховання та навчання
дітей у дошкільних навчальних закладах.
Виховна функція вихователя ДНЗ (дитячих навчальних закладів)
відображає галузь виховної діяльності. Педагог на основі психологопедагогічних і спеціальних знань виховує в собі переконання, мотиви,
цінності, норми поведінки відносно свого оточення (людей і природи). Ця
функція пов'язана з розвитком духовності особи, спрямована не тільки на
педагога, але й на дитину. Адже саме виховна функція є основою для
засвоєння вихованцями морально-етичних норм взаємодії з навколишнім
світом.
Розвивальна функція полягає в тому, що вдосконалення й активізація
дидактичних знань і умінь вихователів відбувається одночасно з розвитком
професійного мислення, пам'яті і мови, педагогічних здібностей, які
дозволяють використовувати і застосовувати ефективніший і творчий підхід у
створенні умов для максимально гармонійного розвитку дітей, організації
освітньо-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі.
Нормативна функція вихователя ДНЗ полягає в регулюванні системи
діяльності педагога. Знання норм педагогічної діяльності додає вихователеві
впевненості в правильності своїх дій. Педагогічні норми, виконуючи функцію
цінностей, допомагають вихователеві ДНЗ вибрати найбільш оптимальні
способи діяльності, утвердити ідеали і професійні пріоритети. Норми
педагогічної діяльності спрямовані на розв'язання протиріч, що виникають у
процесі взаємодії вихователя з дітьми, колегами, батьками й адміністрацією,

на забезпечення їх співпраці і досягнення спільних дій з виховання дітей
дошкільного віку. Ця функція реалізується в тісному взаємозв'язку з
просвітницькою.
Просвітницька функція вихователя полягає в забезпеченні ' єдності
впливу всіх соціальних інститутів на особистість дошкільника.
Комунікативна функція забезпечує основи взаємодії дитини з
навколишнім світом та засвоєння суспільного досвіду людства. Виконуючи її,
вихователь повинен володіти прийомами комунікативної взаємодії з дітьми
різного віку і різними психолого-педагогічними особливостями розвитку.
Найважливішими ознаками педагогічної комунікабельності вихователя
дошкільного закладу є:
1) потреба в спілкуванні з дітьми;
2) позитивна емоційна тональність спілкування;
3) домінуюче переживання відчуття задоволення від спілкування і
організованого виховно-освітнього процесу;
4) розуміння дітей, здатність установлювати індивідуальні і групові
контакти;
5) уміння конструктивно розв'язувати міжособистісні протиріччя;
гуманізм і демократизм спілкування;
6) естетика Спілкування.
Реалізація комунікативної функції вимагає переходу від авторитарної
позиції вихователя і субординованої позиції дитини до особистісної,
рівноправної співпраці і співтворчості.
Інформаційна функція пов'язана з усіма її функціональними
компонентами. Педагог повинен володіти системою сучасних психологопедагогічних знань, знанням історії їх розвитку, методологією наукового
пізнання тощо. Вихователь ДНЗ повинен орієнтуватися в різноманітній
психолого-педагогічній і методичній інформації, уміти користуватися
різними носіями інформації, володіти засобами інформаційних технологій;
уміти працювати з інформацією за допомогою цих засобів для задоволення
особистих і суспільних потреб.
Функція рефлексії. Згідно з гуманітарно-культурологічною орієнтацією
в тлумаченні рефлексії, вона трактується як переосмислення і перебудова
суб'єктом змісту свого досвіду, який відображає проблемно-конфліктні
ситуації і породжує дієве становлення його як цілісного «Я» до власної
поведінки і спілкування, до здійснюваної діяльності.
Рефлексія пов'язана не тільки з розумінням вихователем власної
педагогічної діяльності, але також з оцінюванням особистісних якостей,
емоційних реакцій і когнітивних здібностей того, хто «рефлектує» іншими
вихователями, керівником, педагогами. Ефективність реалізації цієї функції
тісно пов'язана з наявністю у вихователя таких якостей, як критичне
мислення, прагнення до аналізу, обґрунтованості своєї позиції, готовності до
адекватного сприйняття інформації.
Педагогічна рефлексія - це самоаналіз здійсненої діяльності, оцінка
отриманих результатів. Вихователь повинен уміти розмірковувати над
причинами успіхів і невдач, помилок і труднощів у освітньо-виховному

процесі, щоб внести зміни до подальшої діяльності, досягти кращих
результатів.
Діагностико-прогностична функція. Вихователь дошкільного закладу,
здійснюючи освітньо-виховний процес, повинен уміти на високому рівні,
комплексно і творчо розв'язувати складні професійні завдання, а саме:
вибудовувати діагностичні цілі, прогнозувати результати діагностичної
діяльності, добирати (розробляти) діагностичний інструментарій; спільно з
іншими педагогами (психологами, музичним працівником, логопедом)
здійснювати грамотне психолого-педагогічне діагностування, здійснювати
аналіз та інтерпретацію діагностичних даних, проектувати і реалізовувати
освітньо-виховний процес на основі системної діагностики. Ця функція
забезпечує можливість прогнозування педагогічного процесу в цілому та
розвитку особистості кожної дитини в ДНЗ.
Планувальна функція допомагає вихователеві загальний прогноз
трансформувати до рівня конкретного плану навчально-виховної роботи з
дітьми певної вікової групи.
Завдяки контролюючій функції відбувається перевірка якості та
ефективності здійснюваної вихователем роботи.
Координувальна функція професійно-педагогічної культури полягає у
варіативності змісту навчального процесу, доборі педагогічних технологій.
Ця функція вихователя ЗДО є основою вдосконалення його подальшої
професійної діяльності. З реалізацією координувальної функції пов'язана
освітня функція.
Самовдосконалення є гарантом постійного професійного зростання
вихователя, а отже, і безперервної оптимізації навчально-виховної роботи в
ДНЗ відповідно до мінливих вимог часу.
Усі функції вихователь здійснює в комплексі в процесі професійної
діяльності.
3. Психолого-педагогічні вимоги до особистості сучасного
вихователя
Сучасні вимоги до особистості вихователя дітей дошкільного віку, його
професійної компетентності ґрунтуються на засадах Конституції України,
Національної доктрини розвитку освіти, законів України «Про освіту», «Про
дошкільну освіту», «Про вищу освіту» , Базового компонента дошкільної
освіти та інших державних нормативних документів.
У
психолого-педагогічній
літературі
поняття
«професійна
компетентність» розглядається як професійна підготовленість і здатність
суб'єкта праці до виконання завдань і обов'язків повсякденної діяльності.
Вона є мірою і основним критерієм визначення її відповідності вимогам праці.
Г.В. Бєлєнька вважає, що професійна компетентність вихователя - це
інтегроване поняття, що охоплює: світоглядні позиції особистості, глибоку
обізнаність і практичні вміння в обраній галузі діяльності, розвинені
професійно значущі якості, побудований на цьому фундаменті авторитет. При
цьому дослідниця застерігає: «Не можна розглядати професійну
компетентність педагога-дошкільника лише як когнітивний компонент
педагогічного професіоналізму та основу культури професійного мислення,

свідомості й самосвідомості. Професійна компетентність педагога вихователя дітей дошкільного віку - поняття значно ширше».
Наявність
професійної
педагогічної
компетентності
дозволяє
особистості виконувати відповідну діяльність у сферах власної професійної
компетенції.
За визначенням А. Хуторського, компетенція - це «сукупність
взаємопов'язаних якостей особистості (знань, умінь, способів діяльності), що
задаються відносно певного кола предметів і процесів і є необхідними для
того, щоб якісно продуктивно діяти». Як вважає A.M. Богуш, компетенція це комплексна характеристика особистості, яка охоплює результати її
попереднього психічного розвитку: знання, навички та вміння, а також
креативність, ініціативність, самостійність, самооцінку, самоконтроль. Отже,
компетенція - це об'єктивно-ідеальна категорія, що може використовуватися
для характеристики будь-якої сфери діяльності людини, окреслювати її
повноваження, права та обов'язки.
Г.В. Бєлєнька розрізняє такі сфери компетенції сучасного вихователя
дітей дошкільного віку: оздоровчо-профілактичну, діагностико-прогностичну,
навчально-розвивальну, методичну, виховну, комунікативну, організаційнопедагогічну, контрольну, просвітницьку, самовдосконалення. Причому кожна
з них потребує від педагога, крім професійних знань та умінь, ще й наявності
позитивних світоглядних настанов і розвитку певних особистісних професійно
значущих рис характеру.
Людина, яка взялася за важку і досить відповідальну справу виховання
дошкільника, має бути порядною, чесною, доброю; спокійного норову,
приємної зовнішності, високих моральних устоїв; любити дітей; терпимою і
тактовною; всебічно освіченою, мати глибокі знання про напрями виховання і
навчання; уміти навчати цікаво, доступно, сприяючи творчому розвитку
дитини; уміти знайти спільну мову з дітьми, знати психологію і фізіологію
дітей дошкільного віку.
Видатний український педагог, науковець XX століття С.Ф. Русова так
писала про вихователя дітей дошкільного віку: «...Особа садівниці є головним
фактором у садку, - вона дає йому прогресивний рух. Вона мусить бути
веселою, приємною в поводженні з усіма: і дітьми, і дорослими, - повинна
мати чистий, гарний одяг, приємний голос».
Педагог-новатор Ш.О. Амонашвілі до важливих особистісних якостей
педагога відносить любов до дітей, доброту, емпатійність, оптимізм, які є
складовими педагогічної майстерності: «...Ми (педагоги) повинні бути
людьми доброї душі і любити дітей такими, які вони є... Доброта і любов до
дітей повинні бути не тільки станом, який переживається внутрішньо, але й
головним мотивом, стимулом нашої педагогічної діяльності, спілкування з
дитиною».
Професор Т.І. Поніманська виділяє такі основні особистісні якості,
необхідні в професійній діяльності сучасного вихователя дошкільного
навчального закладу: здатність до рефлексії і контролю результатів
педагогічної діяльності, співробітництва з дитиною на засадах гуманізації,
розвитку її особистості; здатність до емоційної і моральної підтримки дитини;

прагнення до емоційної близькості у спілкуванні з нею, спрямування на
психологічний комфорт і своєчасний розвиток особистості; бажання
поповнювати знання, займатися самонавчанням і самовихованням для
вдосконалення своєї педагогічної майстерності, здатність виявляти і
враховувати у вихованні інтереси дітей та їхнє право на повагу.
Поряд з високими моральними якостями, глибокими знаннями
методики навчально-виховної роботи і психологічних особливостей дітей
дошкільного віку вихователь повинен мати комплекс професійно важливих
психологічних якостей, які визначають його педагогічну майстерність. Ці
вимоги диктує специфіка професії вихователя й об'єкта його діяльності особистості дошкільника. Сучасний вчений В.І. Войтко вважає, що особисті
якості педагога (учителя, вихователя) - це благодатний ґрунт, на якому
виростає його психологічна культура - «система антропологічних,
психологічних, педагогічних знань, умінь і навичок...».
Вони є специфічними і властивими лише педагогові і нікому іншому. До
основних особистісних якостей педагога вчений відносить:
1) здатність усе життя вчитися, самовдосконалюватися;
2) постійну орієнтацію на виховну діяльність;
3) привабливий зовнішній вигляд;
4) володіння майстерністю «емоційного зараження» та психологічного
магнетизування;
5)
порядність, скромність, гордість, чесність, принциповість,
дбайливість, повагу, гідність, благородство тощо;
6) здатність до творчості.
Педагогічна діяльність висуває високі вимоги до емоційної сфери
вихователя. Дітям дошкільного віку особливо необхідно, щоб у їх вихователя
будь-яке почуття (радості, подиву, незадоволення та інше) проявлялося дуже
яскраво. Висока експресивність, емоційна виразність вихователя викликають
відповідні почуття дитини, сприяють народженню співпереживання. З
вихователем, який не вміє виявляти свої почуття, дитині сумно, нецікаво. З
іншого боку, вихователь має бути емоційно стійкою особистістю, стримувати
спалахи роздратованості і гніву. Постійні нотації педагога дають негативний
ефект: діти звикають до них, перестають на них реагувати, часто намагаються
дошкулити вихователю, спеціально здійснюючи «недозволені» вчинки.
Справедливість, принциповість, доброзичливість, чуйність, терпимість,
уміння розуміти вчинки дітей та передбачати їх поведінку, здатність
стримувати роздратування та ін. - фундамент для досить складного
психологічного утворення, необхідного кожному педагогу, зокрема
вихователю дошкільного закладу. Це утворення називають педагогічним
тактом. Педагогічний такт потрібен вихователю для успішного виконання
виховних і освітніх функцій, досягнення повного взаєморозуміння з батьками
вихованців і колегами.
Педагогічна діяльність не може здійснюватися без високого рівня
розвитку в педагога комунікативних та організаторських нахилів. Адже
виконання будь-якого педагогічного завдання вимагає активного спілкування
вихователя з дітьми, уміння їх організувати.

Високі вимоги ставить педагогічна діяльність і до мови вихователя. Є.
А. Аркін писав: «Мовлення вихователя повинне бути ясним, точним,
зрозумілим і виразним. Розвиток мови в дитини вимагає від вихователя
невпинної роботи над культурою власного мовлення»1.
Особливого значення вчений надавав культурі голосу вихователя.
«Справа не тільки в тому, що при хорошій культурі голосу вихователя дитина
отримує чудові зразки для наслідування, але й у тому, що голос, його чіткість,
тембр, виразність, вольова напруга впливають на всю нервово-психічну
діяльність дитини, з якою нерозривно пов'язана діяльність голосового
апарату»2. У дошкільному дитинстві у спілкуванні дорослих з дитиною, її
вихованні значну роль відіграють словесні методи і прийоми (пояснення,
розповіді, указівки, інструкції тощо). Тому вихователь повинен уміти логічно,
грамотно, чітко формулювати свої думки в доступній для дітей цього віку
формі. Особливе значення має емоційне забарвлення мови вихователя, її
виразність. Ці якості мовлення педагогові потрібно формувати. Ще С.Ф.
Русова зауважувала: «Мову необхідно всякими засобами розвивати, робити
ясною, чепурною, щирою, бо вона - творче знаряддя, за допомогою якого
виховується думка, серце, слово правди і краси»3. Отже, такі вимоги до мови
вихователя пояснюються не лише тим, що вона є формою вираження його
думок, а й тим, що вона - еталон, взірець для наслідування, важливий фактор
розвитку мови дошкільників. Сучасний науковець, професор A.M. Богуш
переконана:
«У кожного педагога має бути свій мовний етикет і мовний стиль, який
визначається не тільки правильною вимовою, а й бездоганним володінням
позамовними засобами (мімікою, жестами, темпом мовлення тощо).
Вихователь повинен бути мовлянином, носієм живого українського слова »1.
Специфічні вимоги ставляться до уваги вихователя дошкільного
навчального закладу. Він повинен уміти в потрібний момент зосередитися на
об'єкті або процесі діяльності. Стійка і глибока концентрація уваги допомагає
вихователю виконувати ту чи іншу роботу якісно і в коротші терміни. Під час
проведення навчальних занять, рухливих ігор, інших заходів навчального та
виховного характеру вихователь мусить швидко й легко переключати свою
увагу з одного об'єкта, виду діяльності чи форми роботи на інші. З'ясовано, що
у вихователів, які здатні часто, легко і швидко переключати свою увагу,
значно чіткіше, організованіше, жвавіше та цікавіше проходять рухливі ігри
та інші види динамічних робіт, ніж у вихователів, які не мають такої
здатності. У процесі виконання навчальних та виховних функцій вихователь
часто спрямовує свою увагу не на один, а одночасно на кілька об'єктів, видів
діяльності.
На успішність роботи вихователя дошкільного навчального закладу
впливають і особливості його пам'яті. Він повинен мати добре розвинуте
довільне запам'ятовування, щоб запам'ятати велику кількість казок,
оповідань, загадок, пісень, різноманітну інформацію про явища природи,
життя тваринного світу, звичаї різних народів нашої та інших країн. Пам'ять
вихователя має бути оперативною, щоб швидко і своєчасно актуалізувати
потрібні знання. У роботі з дошкільнятами допомагає і добре розвинута

короткочасна наочно-образна пам'ять вихователя. Динамічний характер
занять, ігор з вихованцями часто ставить його перед необхідністю швидко
запам'ятати будь-яку наочно-образну інформацію при короткочасному її
сприйманні і відразу ж відтворити її, продемонструвати дітям.
Слід зупинитися ще на одній важливій рисі професійного портрету
сучасного вихователя - це його комп'ютерна компетентність і культура. Із
засобами інформаційно-комунікаційних технологій сучасний малюк
ознайомлюється дуже рано, ще на етапі дошкільного дитинства. Цей процес
найчастіше відбувається стихійно, некеровано, неконтрольовано, завдаючи
іноді більше шкоди, ніж користі. Щоб старший дошкільник міг вільно
користуватися комп'ютером як засобом різноманітної пізнавальної діяльності,
він має набути елементарної комп'ютерної грамотності. На цьому
наголошується і в Базовому компоненті дошкільної освіти, і в новій освітній
програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі». Тільки вихователь,
який володіє комп'ютерною компетентністю й культурою, спроможний
грамотно організувати спілкування дошкільників з комп'ютером в умовах
дошкільного закладу і допомогти батькам вихованців правильно організувати
цей процес удома.
Успіх
педагогічної
діяльності
значною
мірою
забезпечує
професіоналізм вихователя - високу професійну кваліфікацію і
компетентність, володіння ефективними професійними вміннями і
навичками, способами успішного розв'язання професійних завдань.
Основними його рисами є:
1) педагогічна ерудиція - обсяг необхідних знань, які вихователь
застосовує у своїй діяльності для розв'язання педагогічних завдань;
2) педагогічне мислення - практичність, конкретність, оперативність
мислення, його логічність, системність гнучкість, оригінальність та
креативність, здатність бачити процеси та явища в динаміці й розвитку;
3) педагогічна інтуїція - швидке прийняття рішення педагогом з
передбаченням подальшого розвитку ситуації без повного її аналізу;
4)
уміння організувати педагогічне спілкування - зробити його
оптимально комфортним, сприяти розкриттю індивідуальності дитини,
уміння викликати повагу, довіру в дітей, бути авторитетом у їхніх очах.
Професіоналізм вихователя дітей дошкільного віку полягає передусім у
глибокому усвідомленні значення періоду дитинства в житті людини та його
самобутності, неповторності. Вищою формою професіоналізму вихователя є
педагогічна
майстерність.
Проте
шлях
оволодіння
педагогічною
майстерністю, творчістю тривалий і складний.
Вихователь як фахівець із вищою освітою повинен мати високу
культуру, бути представником передової частини суспільства - еліти. Висока
культура поведінки разом із високим рівнем розвитку інтелекту, тобто
освіченістю, визначається як інтелігентність.
Як бачимо, педагогічна діяльність ставить високі вимоги до комплексу
психологічних якостей вихователя дошкільного навчального закладу.
Урахування цих вимог у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів
ДНЗ відіграє важливу роль в укомплектуванні дошкільних закладів морально

вихованими, освіченими працівниками, професійно здатними за своїми
психологічними якостями до діяльності вихователя.
Базові поняття: вихователь дітей дошкільного віку, педагогічні цінності
сучасного вихователя, функції вихователя, особистісні якості вихователя,
вимоги до вихователя, професійна компетентність вихователя, професійна
компетенція.
Запитання для перевірки
1. На засадах яких державних освітніх документів ґрунтуються вимоги
до сучасного вихователя дітей дошкільного віку?
2. Назвіть основні педагогічні цінності сучасного вихователя.
3. Які особистісні моральні якості потрібні вихователеві для роботи з
дітьми?
4. Які вимоги висуваються до розвитку психічних пізнавальних
процесів вихователя?
5. Що таке професійна компетентність вихователя дітей дошкільного
віку?
6. Назвіть сфери компетенції вихователя дошкільного закладу.
7. Які функції має виконувати сучасний вихователь?
8. Змоделюйте професійний портрет сучасного вихователя ДНЗ.

КРЕДИТ1. ВИХОВАТЕЛЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ТЕМА 2. ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ВИЩИЙ РІВЕНЬ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
План
1. Поняття «майстер», «педагогічна майстерність- творчість»
2. Структура педагогічної майстерності вихователя дошкільного
закладу
3. Специфіка педагогічної діяльності вихователя дошкільного
закладу
Мета: сформувати знання студентів про поняття «майстер»,
«педагогічна майстерність», розширити знання студентів про структуру
педагогічної майстерності вихователя дошкільного закладу та специфіку
педагогічної діяльності вихователя дошкільного закладу.
Ключові поняття: вихователь, майстер, педагогічна майстерність,
педагогічна діяльність
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1.Педагогічна майстерність
вияв високого рівня педагогічної
діяльності.
Як наукова проблема, вона постала у XIX ст. Науковці тлумачать її як
найвищий рівень педагогічної діяльності, який виявляється в тому, що у
відведений час педагог досягає оптимальних наслідків. Це синтез наукових
знань, умінь і навичок методичного мистецтва і особистих якостей педагога,
комплекс властивостей його особистості, що забезпечує високий рівень
самоорганізації педагогічної діяльності. Ґрунтується на високому фаховому
рівні дошкільного педагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді.
Педагогічна майстерність розглядається як вияв власного “Я” у професії,
як самореалізація особистості вихователя в педагогічній діяльності, тому
визначається як вища, творча його активність, що передбачає доцільне
використання методів і засобів педагогічного взаємовпливу в кожній ситуації
навчання та виховання. Така доцільність є результатом засвоєння, системи
знань і уявлень про закони навчання, технології розвитку дитини, а також
індивідуальні особливості педагога, його спрямованість, здібності та
психофізичні дані.
Досягнення висот педагогічної майстерності потребує зусиль, енергії,
природних здібностей, нахилів, творчої працездатності, прагнення стати
справжнім фахівцем. Це своєрідний підсумок розвитку людини, досягнення
нею повноти професійної якості. А. Макаренко писав : „Майстерність
вихователя не є якимось особливим мистецтвом, що вимагає таланту, але це
спеціальність, якої треба навчитись, як треба навчити лікаря його
майстерності, як треба навчити музиканта”.
Педагогічна майстерність має декілька структурних компонентів :
моральні якості, професійні знання, соціально-педагогічні якості, психологопедагогічні уміння, педагогічну техніку. До основних моральних якостей
дошкільного педагога належать гуманність, інтелігентність, слідування
моральним ідеалам, совісність, чесність, правдивість, об’єктивність,
толерантність, національна гідність. З-поміж них чітко виділяється гуманність
спрямованість діяльності педагога на особистість іншої людини, утвердження
найвищих цінностей, норм поведінки й стосунків. Тривалий час
обговорюється така якість педагогічної майстерності, як інтелігентність. До її
основних ознак належить комплекс важливих інтелектуальних і моральних

якостей : відчуття соціальної справедливості, прилучення до багатств світової
й національної культури, засвоєння загальнолюдських цінностей, слідування
велінням совісті. Інтелігентність не лише освіченість, а й стан внутрішньої
рівноваги, особлива піднесеність духу. Не кожну освічену, ерудовану людину
можна назвати інтелігентною.
Науковці виокремлюють такі елементи педагогічної майстерності :
1. Гуманістична спрямованість (ідеали, інтереси, ціннісні орієнтації).
Полягає в спрямованості діяльності дошкільного педагога на особистість
іншої людини (дитина центр уваги), утвердження словом і ділом найвищих
духовних цінностей, моральних норм поведінки, взаємовідносин, стосунків з
іншими людьми. Це виявлення професійної ідеології вихователя, його
ціннісного ставлення до педагогічної діяльності, її змісту, мети, засобів,
суб'єктів. Ціннісні орієнтації педагога : а) на себе самоутвердження (“Я”
справжній вихователь ); б) на вихованця допомогти йому бути щасливим
(дитина найбільша цінність); в) на засоби впливу (програма, способи впливу,
заходи); г) на мету педагогічної діяльності (гуманізм сприяння всебічному
розвитку кожної дитини).
Очевидно, той, хто не любить і не поважає дітей не може досягти успіху
в педагогічній праці. Тільки щира любов і глибока повага дошкільного
педагога до вихованців породжують відповідну любов і повагу до нього, до
його ідей, поглядів, переконань, знань, які він вчить здобувати.
2. Професійна компетентність, професіоналізм. Передбачають наявність
професійних знань (суспільних, психолого-педагогічних, предметних,
прикладних умінь та навичок), умінь, навичок, критичних поглядів і оцінок,
високого рівня загальної культури, усвідомлення потреби самовдосконалення.
“Головне в житті не самі знання, а та гармонія, яка виявляється, коли знання
добре вміщені в душі, та філософія, яка визначає людину, її світогляд” (А.
Макаренко).
Поняття “компетентність” (лат. competens
відповідний, здібний)
означає обсяг повноважень будь-якої посадової особи чи органу або володіння
знаннями, досвідом у певній галузі.
Під професійною компетентністю педагога розуміють його особистісні
можливості, які дають змогу самостійно й ефективно реалізовувати мету та
цілі педагогічного процесу. Практичне розв'язання педагогічних завдань
забезпечують уміння і навички, передумовою яких є теоретико-практичні і
методичні знання. Тому вихователеві потрібно знати педагогічну теорію та
вміти застосовувати її в практичній діяльності. При цьому особливостями
професійних психолого-педагогічних знань є їхня комплексність (потребує
вміння синтезувати матеріал, аналізувати педагогічні ситуації, вибирати
засоби взаємодії) та натхненність (висловлення власного погляду, розуміння
проблеми, своїх міркувань).
Професіоналізм педагога
уміння мислити та діяти професійно. Це
сукупність психофізіологічних, психічних та особистісних змін, які
відбуваються в людині у процесі оволодіння знаннями та довготривалої
діяльності, що забезпечують якісно новий, вищий рівень розв’язання складних
професійних завдань. Він охоплює набір професійних властивостей та якостей

особистості, що відповідають вимогам професії; володіння необхідними
засобами, що забезпечують не тільки педагогічний вплив на вихованця, але і
взаємодію, співпрацю та співтворчість з ним.
Для активної співпраці з вихованцями необхідна мобілізація інтелекту,
волі, моральних зусиль, організаторського хисту та вміле оперування засобами
формування моральних, інтелектуальних та духовних засад у дітей. До
інтелектуальних засобів належать кмітливість, професійне спрямування
сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, прояв та розвиток творчих здібностей
дитини. До моральних любов до дітей, віра в їхні можливості та здібності,
педагогічна справедливість, вимогливість, повага до вихованця
все, що
складає основу професійної етики. Духовні засоби основа його загальної та
педагогічної культури.
Отже, важливими критеріями професійної компетентності вихователя є
педагогічні уміння. Зважаючи на те, що розв'язання будь-якого педагогічного
завдання зводиться до тріади “мислити діяти мислити”, що збігається з
компонентами та функціями педагогічної діяльності, В. Сластьонін виокремив
чотири групи педагогічних умінь :
1. “Переводити” зміст процесу виховання у конкретні педагогічні
завдання : вивчення особистості малюка та дитячої групи з метою визначення
рівня їхньої підготовки до активного оволодіння новими знаннями,
проектування розвитку колективу та окремих дітей; виділення комплексу
освітніх, виховних і розвивальних завдань, їхня конкретизація і визначення
головних домінуючих завдань.
2. Побудувати і реалізувати педагогічну систему : планування освітньовиховних завдань; обґрунтування змісту освітнього процесу; оптимальний
відбір форм, методів і засобів організації педагогічної діяльності.
3. Виділяти і встановлювати взаємозв'язки між факторами розвитку
дитини : створювати необхідні умови (матеріальні, морально-психологічні,
організаційні, гігієнічні та інші) для активізації, самостійності, творчості
дошкільника; організовувати спільну діяльність; регулювати зовнішні
незапрограмовані впливи тощо.
4. Облікувати й оцінювати результати педагогічної діяльності :
самоаналіз і аналіз освітнього процесу і результатів діяльності педагога;
визначення нового комплексу стрижневих і другорядних педагогічних
завдань.
Зміст теоретичної готовності вихователя виявляється в узагальненому
умінні педагогічно мислити, що передбачає наявність у дошкільного педагога
аналітичних, прогностичних, проективних, а також рефлексивних умінь.
Аналітичні : аналізувати педагогічні явища, розчленовувати їх на
складові елементи (умови, причини, мотиви, стимули, засоби, форми прояву і
под.); осмислювати роль кожного елемента у структурі цілого і у взаємодії з
іншими; знаходити в педагогічній теорії положення, висновки, закономірності,
що відповідають логіці цього явища; правильно діагностувати педагогічне
явище; формулювати стрижневе педагогічне завдання (проблему); знаходити
способи оптимального розв’язання проблеми.

Прогностичні : постановка педагогічних цілей і завдань; відбір способів
досягнення цілей, завдань; передбачення результату; передбачення можливих
відхилень і небажаних явищ; визначення етапів педагогічного процесу;
орієнтовна оцінка передбачуваних витрат засобів, праці і часу учасників
педагогічного процесу; планування змісту взаємодії учасників педагогічного
процесу.
Педагогічне прогнозування вимагає від вихователя оволодіння такими
прогностичними методами, як моделювання, висування гіпотез, мисленнєвий
експеримент тощо.
Проективні : переведення цілі і змісту освіти та виховання у конкретні
педагогічні завдання; обґрунтування способів їх поетапної реалізації;
планування змісту і видів діяльності учасників педагогічного процесу з
урахуванням їхніх потреб та інтересів, можливостей, матеріальної бази,
власного досвіду і особистісно-ділових якостей; планування індивідуальної
роботи з дітьми з метою розвитку їх здібностей, творчих сил і дарувань;
планування системи прийомів стимулювання активності дітей; планування
розвитку виховного середовища і зв'язків з батьками та громадськістю.
Рефлексивні : правильність постановки цілей, їхня трансформація у
конкретні завдання; адекватність комплексу визначених завдань наявним
умовам; відповідність змісту діяльності вихованців поставленим завданням;
ефективність застосовуваних методів, прийомів і засобів педагогічної
діяльності; відповідність застосовуваних організаційних форм віковим
особливостям дітей, рівневі їх розвитку, змісту матеріалу;
Зміст практичної готовності дошкільного педагога виражається у
зовнішніх (предметних) уміннях, тобто в діях, які можна спостерігати. До них
належать організаторські і комунікативні уміння. Нагадаємо, що
організаторська діяльність вихователя забезпечує залучення дітей до різних
видів діяльності й організацію діяльності колективу, яка перетворює його із
об'єкта в суб'єкт виховання. Організаторські уміння бувають мобілізаційними,
інформаційними, розвивальними і орієнтаційними.
Мобілізаційні : формуванням потреби у знаннях, праці, інших видах
діяльності; формуванням активного, самостійного і творчого ставлення до
явищ навколишнього середовища шляхом створення спеціальних ситуацій для
прояву вихованцями моральних вчинків і под.
Інформаційні : логічно правильно будувати процес передачі навчальної
інформації, використовуючи різні методи і їх поєднання : розповідь,
пояснення, бесіду, проблемний, ігровий виклад матеріалу та інші; доступно,
лаконічно і виразно формулювати питання; ефективно використовувати ТЗН,
засоби наочності; оперативно змінювати (якщо необхідно) логіку і спосіб
викладу матеріалу.
Розвивальні : визначення “зони найближчого розвитку” окремих дітей,
групи в цілому; створення навчальних, ігрових, проблемних ситуацій та інших
умов для розвитку пізнавальних процесів, почуттів і волі дітей; стимулювання
пізнавальної самостійності і творчого мислення, потреби у встановленні
логічних (окремого до загального, виду до роду, конкретного до абстрактного)
і функціональних (причини наслідку, цілі засобу, кількості якості, дії

результату ) зв’язків; формування і постановку питань, які вимагають
застосування уже засвоєних знань; створення умов для розвитку
індивідуальних особливостей, здійснення з цією метою індивідуального
підходу.
Орієнтаційні : спрямовані на формування морально-ціннісних установок
вихованців і наукового світогляду; організацію спільної творчої діяльності,
яка розвиває соціально значущі якості особистості.
Комунікативні уміння це взаємопов'язані групи перцептивних умінь,
власне умінь спілкування (вербального) та умінь і навичок педагогічної
техніки.
Перцептивні : допомагають розуміти інших (дітей, вихователів, батьків).
Для цього необхідно вміти проникати в індивідуальну суть іншої людини,
визначати її ціннісні орієнтації, які знаходять вираження в її ідеалах, потребах,
інтересах, у рівні домагань.
3. Педагогічні здібності. Сукупність психічних особливостей,
необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її
ефективного здійснення.
Головною здібністю, що об'єднує всі інші, є толерантність, чутливість до
людини, до особистості, яка формується. З нею тісно взаємодіють
комунікативність (потреба у спілкуванні, здатність легко налагоджувати
контакти, викликати позитивні емоції у співрозмовника відчувати задоволення
від спілкування, здатність завойовувати авторитет і довіру); перцептивні
здібності (професійна проникливість, пильність, інтуїція, здатність сприймати
і розуміти іншу людину, її психологічний стан за зовнішніми ознаками);
динамізм особистості (активність, гнучкість впливу на іншу особистість);
емоційна стабільність (володіння собою, самоконтролі саморегуляція);
оптимістичне прогнозування (передбачення розвитку особистості з
орієнтацією на позитивне ній, вірою у перспективу її розвитку); креативність
(здатність до творчості, генерування нових ідей, уникнення традиційних схем,
оперативної розв'язання проблемних ситуацій); впливовість (здатність
вплинути на психічний і моральний світ дітей у певному напрямі,
зближуватися з ними, здобувати довіру, любов і повагу, глибоко проникати у
їхній внутрішній світ, конструювати, проектувати його).
4.
Педагогічна техніка (мистецтво, майстерність, уміння, форма
організації поведінки вихователя) є сукупністю раціональних засобів, умінь та
особливостей поведінки дошкільного педагога, спрямованих на ефективну
реалізацію обраних ним методів і прийомів навчально-виховної роботи з
дитиною, групою дітей відповідно до мети виховання, об'єктивних та
суб'єктивних їх передумов. Вона передбачає наявність специфічних засобів,
умінь, особливостей поведінки вихователя : високу культуру мовлення;
здатність володіти мімікою, пантомімікою, жестами; уміння одягатися,
стежити за своїм зовнішні виглядом; уміння керуватися основами
психотехніки (розуміння педагогом власного психічного стану, уміння
керувати собою); здатність до “бачення” внутрішнього стану вихованців і
адекватного впливу на них.
Педагогічна техніка :

а) вміння використовувати свій психофізичний потенціал як інструмент
виховного впливу (володіти своїм фізичним, психічним, емоційним станом;
голосом, мімікою, пантомімікою);
б) вміння впливати на інших (вербальні, невербальні засоби
спілкування).
Педагогічна техніка є сукупністю умінь і навичок, необхідних для
стимулювання активності як окремих дітей, так і групи в цілому. До неї
входять уміння обирати правильний стиль і тон у спілкуванні, керувати
їхньою увагою, темпом діяльності, навичками демонстрації свого ставлення
до вчинків дітей.
Серед умінь і навичок педагогічної техніки особливе місце посідає
розвиток мови вихователя, що є одним із важливих виховних засобів і містить
такі аспекти : правильна дикція, “поставлений голос”, ритмічне дихання і
розумне приєднання до мови міміки і жестів. Крім названих, до умінь і
навичок педагогічної техніки належать : уміння управляти своїм тілом;
регулювати власні психічні стани; викликати “на замовлення” почуття подиву,
радості, гніву і под.; володіти технікою інтонування для вираження різних
почуттів (прохання, вимоги, питання, наказу, поради, побажання тощо) та
інші.
З розвитком педагогіки та психології як науки і практичної діяльності
поряд з поняттям “педагогічна техніка”, яке відображає тільки суб'єктивні
особливості навчально-виховного процесу (контроль педагога за своїми
емоціями, настроєм, поведінкою, перцептивно-чуттєвим сприйняттям
зовнішніх предметів, технікою мовлення) стали використовувати і термін
“педагогічна технологія” (знання про майстерність), який стосується проблем
планування та організації навчально-виховного процесу.
Педагогічна технологія комплексом знань, умінь і навичок, необхідних
педагогу для розв’язання стратегічних, тактичних, а також процедурних
завдань під час навчально-виховного процесу. Йдеться про систему взаємодії
вихователя і вихованців, способи добору та впорядкування навчального
матеріалу згідно з вимогами теорії пізнання. Інакше кажучи, педагогічна
технологія є описом системи дій, які слід виконати для оптимальної реалізації
навчального процесу. Складовими педагогічної технології є володіння
мистецтвом спілкування з дітьми, вміння керувати своєю увагою та увагою
дітей, здатність за зовнішніми ознаками поведінки дитини визначати її
душевний стан тощо. Уміння налагоджувати оптимальні взаємостосунки з
дітьми, змінювати їх відповідно до розвитку і їхніх вимог є важливим
компонентом педагогічної майстерності.
Очевидно, що критеріями педагогічної майстерності є гуманність і
науковість, педагогічна доцільність (за спрямованістю), оптимальний
характер, продуктивність (за результатами), демократичність, творчість
(оригінальність), діалогічність (характер взаємовідносин з усіма учасниками
виховного процесу).
Рівні майстерності : елементарний, базовий, досконалий, творчий.
Шляхи формування педагогічної майстерності :

 самовиховання загальної та педагогічної культури (потреба,
самопізнання, планування, реалізація, контроль, корекція);
 засвоєння професійних знань, вмінь, навичок;
 громадська активність;
 педагогічна практика;
 вивчення передового педагогічного досвіду;
 Із метою оволодіння педагогічною майстерністю необхідно :
 безпосередньо займатися практичною діяльністю, набувати
професійного досвіду;
 аналізувати власну методику навчання і виховання, ставлячи за мету
знайти шляхи її вдосконалення ;
 використовувати досвід інших педагогів;
 вивчати методику колег, допомагаючи їм втілювати різноманітні
методи і форми навчально-виховної діяльності;
 займатися
самоосвітою,
постійно
працювати
над
самовдосконаленням.
 Оволодіння педагогічною майстерністю сприяє формуванню
педагогічної культури. Показниками високого рівня сформованості
педагогічної культури слід вважати :
 гуманістичну спрямованість особистості вихователя;
 психолого-педагогічну компетентність і розвинуте педагогічне
мислення;
 освіченість і володіння педагогічними технологіями;
 досвід творчої діяльності, уміння обґрунтовувати власну педагогічну
діяльність як систему (дидактичну, виховну, методичну);
 культуру професійної поведінки (педагогічного спілкування, мови,
зовнішнього вигляду).
Індивідуальна педагогічна культура виявляється у професійній
поведінці. Фахівцеві з високим рівнем педагогічної культури властиві
теоретичне обґрунтування власної педагогічної позиції, системність
педагогічної діяльності, творення, гнучкість і варіативність у прийнятті
рішень. Такий педагог має індивідуальний стиль. Він не тільки зберігає і
відтворює духовні цінності освіти й виховання, а й сам створює їх у вигляді
нових технологій, методик, дидактичних і виховних систем. І навпаки, у
вихователя з низьким рівнем професійної культури виявляється невпевненість,
нестійкість власної педагогічної позиції, безсистемність, непослідовність,
невміння розв’язувати педагогічні проблеми.
Тому психолого-педагогічна підготовка у ВНЗ спрямована на розвиток
педагогічної самосвідомості майбутнього вихователя, його творчої
індивідуальності, яка проявляється у способах аналізу, проектування,

моделювання, реалізації і рефлексії педагогічної діяльності. Психологопедагогічний блок включає дисципліни, які передбачають оволодіння
закономірностями психічного розвитку дитини,
проектуванням
і
моделюванням навчально-виховного процесу, різними технологіями навчання,
виховання і управління, основами педагогічної і психологічної культури.
Предметна підготовка (блок спеціальних дисциплін) спрямована на
засвоєння логіки розгортання змісту конкретного наукового знання як
складової частини загальнолюдської культури і як засобу розвитку
особистості дитини. Він включає вивчення дисциплін, необхідних для тієї чи
іншої галузі знань і діяльності (математика, філологія, історія, біологія і под.)
на сучасному рівні розвитку суспільства.
Педагогічна культура у реальному педагогічному процесі виявляється в
єдності із загальнокультурними і моральними проявами особистості
дошкільну педагога. Єдність усіх цих проявів утворює його гуманістичну
(загальну) культуру (освіченість, інтелігентність, високе почуття обов'язку і
відповідальності, професіоналізм).
Професійна компетентність вихователя обумовлює його педагогічну
майстерність. На думку А. Макаренка, педагогічна майстерність це знання
особливостей педагогічного процесу, уміння його побудувати і привести у
рух.
За глибоким переконанням А. Макаренка, оволодіти педагогічною
майстерністю може кожен педагог за умови цілеспрямованої роботи над
собою. Вона формується на основі практичного досвіду. Проте не кожний
досвід стає джерелом професійної майстерності. Таким джерелом є лише
педагогічна діяльність, осмислена з точки зору суті, цілей і технологій; сплав
особистісно-ділових якостей і професійної компетентності педагога.
Аналіз світових тенденцій у галузі професійно-педагогічної освіти
засвідчує зростання вимог до педагогічного професіоналізму і особистих
якостей педагога. На думку вчених, основними проблемами педагогів у цьому
тисячолітті, є :
 постійне ускладнення змісту освіти, гарантування високого рівня
освітніх стандартів;
 самостійна постановка і розв’язання творчих та дослідницьких
завдань;
 ускладнення проблем виховання;
 безперервне оволодіння прогресивними технологіями навчання і
виховання, новими досягненнями вітчизняного і зарубіжного
досвіду;
 розв'язання складних професійно-педагогічних проблем, які
вимагають інтеграції знань, практичних умінь і навичок із таких
суміжних з педагогікою наук, як філософія, психологія, медицина,
релігієзнавство, економіка, правознавство, кібернетика та ін.;

 робота в єдиному інформаційному середовищі, що передбачає
раціональне використання інформаційних технологій у навчальновиховному процесі.
Усе це може здійснювати лише педагог з високою професійною
компетентністю, розвиненими творчими, дослідницькими здібностями,
високим
рівнем
інтелігентності,
духовно-морального
потенціалу,
конкурентноздатності, ерудованості, здібностей до безперервної освіти.
Фахівець повинен володіти й педагогічною інтуїцією, що дуже важливо
для миттєвої орієнтації в конкретній ситуації. Важливо знати предмет
діяльності, бути вимогливим та щирим у стосунках, постійно прагнути до
самоосвіти, виробляти в собі спостережливість, гуманність, науковість,
творчий підхід до викладання і розв’язання ситуацій, вміти вирисовувати
голос, жести, міміку.
Ш. Амонашвіллі так характеризує основні якості і риси особистості
педагога. Це мудра людина, чуйна, доброзичлива, принципова, творчість якої
може збагатити педагогічну науку новими висновками, дати початок новим
ідеям і підходам.
І. Підласий виділяє людяність, терпеливість, справедливість,
обов’язковість, об’єктивність, щедрість, доброта, моральність, оптимізм,
емоційна врівноваженість, потреба в спілкуванні, самокритичність,
скромність, достойність, патріотизм, релігійність, принциповість, чуйність,
емоційна культура, доброзичливість.
С. Гончаренко визначав основні риси особистості : гуманність,
науковість, педагогічна доцільність, оптимальний характер, результативність,
оригінальність.
В. Ягупов вирізняє такі якості особистості як педагогічні здібності,
комунікативність, педагогічна спрямованість, педагогічна творчість, творче
мислення.
Питання для самоконтролю
1.
Розкрийте сутність поняття “педагогічна майстерність”.
2.
Назвіть основні елементи педагогічної майстерності.
3.
Висвітліть ознаки професіоналізму вихователя.
1.
Охарактеризуйте рівні оволодіння педагогічною майстерністю.
2.
Окресліть риси педагогічної культури дошкільного педагога.

КРЕДИТ 2. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
ТЕМА 1. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ДОШКІЛЬНОГО ПЕДАГОГА
План
1.
Поняття про педагогічну техніку вихователя дошкільного
навчального закладу.
2.
Компоненти педагогічної техніки (вербальна комунікація,
зовнішній вигляд, допоміжні (невербальні) засоби взаємодії,
психотехніка вихователя).
3.
Професійне самовиховання і саморозвиток.
Мета: сформувати знання студентів про поняття «техніка»,
«педагогічна техніка»; продовжувати збагачувати знання студентів щодо
уміння вихователя створювати естетично-виразний і привабливий
зовнішній вигляд та взаємодії з оточуючими; дати практичні знання
щодо психотехніки вихователя.
Ключові поняття: педагогічна техніка, невербальна взаємодія,
психотехніка, вербальна взаємодія
Література:
1.
Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного
закладу : навч. посіб. /
2.
Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти
лекцій. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
Майстерність педагога виявляється у синтезі його духовної культури і
педагогічно доцільної зовнішньої виразності. Тому вихователь повинен дбати
не лише про сутність педагогічної діяльності, а й про форму вияву своїх
намірів. Для нього недостатньо бути науково освіченим професіоналом.
Необхідно володіти прийомами організації власної поведінки та знати закони і
методи того, якими шляхами створюється натхнення у дитячій душі.
Педагогічна техніка є тією гранню педмайстерності, що виступає тонким
інструментом впливу на суб’єктів виховання. Її розвиток виявляється у
здатності дошкільного педагога управляти своїм психофізичним станом,
впливати на розвиток особистості дитини через зовнішні прояви.
Педагогічна техніка
комплекс професійних умінь і навичок,
раціональних засобів та особливостей поведінки, який допомагає педагогу
самовиразитись, гнучко й адекватно взаємодіяти з вихованцями, реалізувати
обрані ним методи і прийоми навчально-виховної роботи та досягти
оптимальних результатів з урахуванням конкретних умов. Передбачає вміння
використовувати власний психофізичний апарат як інструмент виховного
впливу; володіння комплексом прийомів, які дають можливість глибше,
яскравіше, талановитіше виявити свою позицію і досягти успіхів у виховній
роботі.

Розмірковуючи над взаємозв’язком педагогічної майстерності та
педагогічної техніки, А. Макаренко вказував про майстерність : “Можна і
треба розвивати зір, просто фізичний зір. Це конче потрібно для вихователя.
Треба вміти читати на людському обличчі дитини, і це читання може бути
навіть описане в спеціальному курсі. Нічого мудрого, нічого містичного немає
в тому, щоб по обличчю дізнаватися про деякі ознаки душевних рухів.
Педагогічна майстерність полягає в постановці голосу, і в умінні керувати
своїм обличчям”. Педагог був переконаний, що оволодіти основами
педагогічної техніки можна за допомогою наполегливого навчання, що
передбачає самовиховання, організацію навчання, постановку голосу,
володіння мімікою : “Педагог повинен уміти організовувати, ходити,
жартувати, бути веселим, сердитим. Повинен поводитись так, щоб кожен рух
його виховував, і завжди повинен знати, чого він хоче у цей момент і чого він
не хоче. Якщо вихователь не знає цього, то кого він може виховувати?”.
Поняття педагогічної техніки містить дві групи складників : внутрішню
техніку, яка передбачає духовне здоров’я вихователя, створення внутрішнього
переживання особистості, психологічне налаштування на майбутню діяльність
через вплив на розум, волю й почуття та зовнішню техніку
втілення
внутрішнього переживання педагога в його тілесній природі (міміці, голосі,
мовленні, рухах, пластиці).
Із метою визначення змісту педагогічної техніки виділяють такі
елементи : культура мовлення; саморегуляція діяльності (самоконтроль,
витримка), управління внутрішнім самопочуттям; оволодіння увагою групи,
здатність до “бачення” внутрішнього стану вихованців і адекватного впливу
на них; виразний показ почуттів (міміка, пантоміміка, зовнішній вигляд
педагога); володіння мовою (голос, дихання, дикція, грамотність, інтонаційна
гнучкість, емоційна виразність, тощо).
Вербальна комунікація відбувається за допомогою слова, що є засобом
взаєморозуміння та головним провідником усієї інформації, яку засвоює
дитина в дошкільному віці. Сам процес говоріння, усні висловлювання
впливають на почуття, свідомість, стимулюють мислення, уяву особистості,
дають можливість кожному самовиразитись. Тому науковці особливу увагу в
спілкуванні з дитиною дошкільного віку приділяють словесним методам
виховання : поясненню, розповіді, вказівкам, інструкціям, дорученням,
вимогам тощо.
Слово, мова найважливіші засоби педагогічної взаємодії, інструменти
праці дошкільного педагога, за допомогою яких здійснюється безпосередній
вплив на свідомість і поведінку дітей. Через мову відбувається духовне
становлення особистості дитини, а також складний процес самоусвідомлення і
самоствердження. Мова забезпечує як духовно-моральне зростання людини,
так і її занепад. Вона виступає ідентифікатором духовного „Я”. Недосконале
знання рідної мови це страшне духовне каліцтво. І навпаки, добре знання й
володіння мовою половина успіху в житті, ключ до щастя.
Нерозривно з мовою пов’язане мовлення конкретне використання мови
для висловлення думок, почуттів, настроїв. Воно має на меті забезпечити :
продуктивне спілкування, взаємодію між педагогом та вихованцями;

позитивний вплив дошкільного педагога на свідомість, почуття дітей з метою
формування в них переконань, мотивів діяльності; повноцінне сприймання,
усвідомлення і закріплення знань у процесі ігрової діяльності, навчання,
спілкування; раціональну організацію діяльності вихователя.
Мова вихователя повинна бути емоційно забарвленою, виразною,
грамотною, адже виступає формою вираження його думок і водночас
еталоном, взірцем для наслідування, важливим фактором розвитку мовлення
дошкільнят. Якщо мова хаотична, непослідовна, то діти швидко втомлюються,
не сприймають того, що говорить педагог.
Культура мовлення вихователя створює морально-психологічний ореол,
який робить спілкування бажаним для вихованців. Вона зумовлена доцільним
вибором і організацією мовленнєвих засобів, які в кожній конкретній ситуації
спілкування при дотриманні лінгвістичних і етичних норм дають змогу
ефективно розв’язувати комунікативні задачі. Водночас кожен акт
професійної вербальної взаємодії вимагає нестандартної мовленнєвої
творчості, оскільки будується з врахуванням багатьох обставин ситуацій
спілкування, індивідуальності партнера спілкування, його емоційного стану,
характеру відносин, які склалися між ними і т.д.
Термін культура мовлення багатозначний. Ученими культура мовлення
визначається як володіння нормами усної та писемної літературної мови
(правила вимови, наголосу, слововживання, граматики, стилістики), а також
вміння використовувати виразні засоби мови в різних умовах спілкування
відповідно до цілей і змісту мовлення; сукупність нормативних мовних
засобів, що відпрацьовані практикою мовного спілкування та оптимально
відображають зміст мовлення, задовольняють умови та мету спілкування;
сукупність та систему комунікативних якостей особистості, досконалість
кожної з яких залежить від різних умов (смислових завдань, можливостей
тексту, культури мови).
Із практичного погляду культура мовлення це досконале правильне
дотримання
лексичних,
граматичних,
орфоепічних,
стилістичних,
фразеологічних норм літературної мови. Це вміння активно використовувати в
мовленнєвій практиці мовні закономірності, характерні для цієї мови.
Культура мовлення це такий вибір і така організація мовних засобів, які в
певній ситуації спілкування за умов дотримання мовцем і слухачем сучасних
мовних норм та етики спілкування дають змогу отримати найбільший ефект в
досягненні комунікативних завдань.
Ефективність впливу на дитину чи групу дітей залежить не тільки від
прямих слів, а й від підтексту
думок, які вкладає вихователь у фрази.
Найчастіше використовують такі форми підтекстового висловлення думки :
підведення до логічного умовиводу, який як очевидність випливає з наведених
аргументів; висловлення емоційної інформації засобами образної аналогії у
формі прислів'я, розповіді про життєвий факт; ілюстрація факту засобами
притчі, байки.
Характерною властивістю вербальної взаємодії дошкільного педагога з
вихованцями є красномовство
вміння переконувати живим словом,
спонукати до дій. На перший погляд оволодіння основами риторичної

культури вихователем дитячого садка може здатися недоцільним. Адже у
професійній діяльності він здебільшого спілкується з дітьми раннього і
дошкільного віку. Це не вимагає ґрунтовних знань законів риторики, жанрів,
особливостей застосування риторичних фігур, тропів тощо. Проте, науковці
доводять необхідність вивчення основ риторики дошкільними педагогами з
огляду на такі причини :
1. Мовлення вихователя є зразком для дитини, тому повинно бути
бездоганним. Беззаперечним є і той факт, що основи мовленнєвої культури
особистості закладаються саме у дошкільному віці та вдосконалюються у
шкільному.
2. Вихователь тісно співпрацює з батьками вихованців, що потребує
вміння красномовно переконувати їх у доцільності виховних методів,
необхідності створення оптимальних умов у сім’ї, ДНЗ для повноцінного
розвитку особистості малюка. Крім того, дошкільний педагог готує промови
та виступи на батьківські збори, конференції, організовує батьківські лекторії,
тренінги тощо.
3. Специфіка діяльності вихователя вимагає налагодження професійних
взаємозв’язків з іншими вихователями та вчителями початкових класів школи,
що передбачає участь у педагогічних радах, круглих столах. Правильне
мовлення при цьому забезпечується нормативністю (відповідністю нормам
сучасної літературної мови), точністю, а виразність образністю, емоційністю,
яскравістю.
Якість мовлення істотно залежить від сили, витривалості, гнучкості
голосу. Силу голосу визначає не крик, не гучне виголошування фрази, а
внутрішнє емоційне наповнення. Потрібні якості голосу формуються у процесі
цілеспрямованих тренувань.
Для того, щоб правильно використовувати мову як засіб взаємодії з
вихованцями та інструмент навчання і виховання, вихователь повинен
оволодіти комплексом навичок у мовленнєвому диханні, голосоутворенні та
дикції
складовими техніки мовлення. Під технікою мовлення розуміють
сукупність умінь і навичок, за допомогою яких реалізується мова в конкретній
ситуації спілкування, з метою досягнення бажаних результатів.
Процес оволодіння технікою мовлення потребує знання про будову
мовного апарату, ознайомлення з особливостями звукотворення, опанування
технікою фонаційного дихання, формування артикуляційної вимови,
оволодіння основами правильної дикції, вироблення вміння дотримуватися
оптимального темпу і ритму мовлення, усвідомлення логічного мовлення.
До засобів, які доповнюють мову належать : м’язова мобілізація
(загальна зібраність уваги, спрямованість погляду, загальна підтягнутість
м’язів тіла), ініціативність (пряма і непряма), добудови і прибудови
(пристосування рухів тіла для підкріплення мовних дій), жест (показує
ставлення вихователя до матеріалу), підвищення і посилення голосу на початку
кожної наступної фрази порівняно з попередньою.
Взаємодія мови і невербальних рухів по-різному співвідносяться.
Невербальні рухи можуть : виражати те саме, що і мова або те, що суперечить
змісту мови; передбачати значення, що передаються мовою; заповнити або

пояснити періоди мовчання; замінити окремі слова чи фразу; регулювати
потік мови, акцентуючи певну частину вербального спілкування.
Дошкільний
педагог
впливає
на
вихованців
комплексом
взаємопов'язаних елементів зовнішності. Невербальна комунікація значно
посилює змістовий ефект вербальної комунікації, а за певних обставин може її
замінювати. Відомо, що мовчання буває красномовнішим, ніж слова, а
обмінюючись поглядами, люди можуть краще збагнути зміст сказаного, який
не вкладається в категорії вербального висловлювання. Певну інформацію
несе вираз обличчя, що виникає під впливом думок, почуттів, стосунків
Народна мудрість стверджує, що по одягу зустрічають, а по розуму
проводжають. Зовнішність вихователя це завжди важливо й актуально, це
сходинка до успіху у вихованні. Будь-яка деталь у зовнішньому вигляді й
поведінці педагога має виховне значення, оскільки впливає на формування
морально-етичних поглядів й естетичних смаків вихованців. Враження про
людину ґрунтується не тільки, на тому, як вона одягнена, а й на тому, як
тримається, ходить, які має манери. У характері, у манерах, у стилі, у всьому
найпрекрасніше це простота (Г. Лонгфелло).
Зовнішній вигляд є своєрідною візитною карткою людини, а для
дошкільного педагога важливою складовою його культури і вихованості. Це
джерело найрізноманітнішої інформації про рівень інтелектуального,
морального, етичного, естетичного розвитку та інших особистісних
особливостей, наочний вияв ставлення до себе й інших.
Важливими виразниками зовнішності людини є постава (вміння сидіти
прямо, вільно, підтягнутість, зібраність), зачіска (охайна), одяг (скромний,
гармонійний за кольоровою гамою, відповідний віковим особливостям,
умовам занять, моді), взуття, прикраси, макіяж (помірність), парфуми.
Красива струнка постава не тільки приваблює вихованців, але й свідчить
про впевненість педагога у своїх словах і вчинках, небайдуже ставлення до
своєї зовнішності і здоров’я. Будь-яка деталь у зовнішньому вигляді має
виховне значення, оскільки впливає на формування морально-етичних
поглядів й естетичних смаків дитини.
У виявленні культури зовнішнього вигляду вихователя велика роль
відводиться доглянутості, адекватності, помірності, загальній гігієні, стилю і
стану одягу, взуттю, зачісці, умінню використовувати косметику, добирати
прикраси, дрібні деталі костюму.
Доглянутість
важливий компонент зовнішньої культури педагога.
Мова йде про обов’язкове дотримання правил особистої гігієни, догляд за
тілом, одягом, взуттям. До обов’язкових правил особистої гігієни належать :
щоденний душ; використання дезодоранту без яскраво вираженого запаху;
догляд за порожниною рота; щоденний догляд за волоссям; догляд за руками і
нігтями; догляд за ногами.
Зовнішній вигляд повинен бути естетично виразним. Слід підбирати
одяг зручний для виконання необхідних педагогічних операцій : писати,
малювати на дошці, працювати з демонстраційними матеріалами, нахилятися,
ходити між рядами столиків тощо. Колір, фактура, доповнення (ґудзики,

пряжки тощо) мають підкреслювати простоту, скромність та елегантність.
Взуття також має бути зручним, чистим, відповідати стилю одягу.
При використанні інших компонентів зовнішнього вигляду зачіски,
косметики, прикрас (каблучки, персні, намиста, сережки, кліпси та ін.)
необхідне почуття міри. Підкреслюючи індивідуальність педагога,
гармонуючи з одягом та макіяжем, зачіска не повинна заважати, а лише
допомагати вихователеві у професійній діяльності.
Недбале ставлення до своєї зовнішності неприпустиме, хоча з іншого
боку неприємною є і надмірна увага до неї.
Психологія стверджує, що гарно одягатися це, передусім, грамотно
керувати спілкуванням. І справді, одяг допомагає розгортатися спілкуванню
відповідно до ролі, на яку претендує людина. Він уможливлює досягнення
соціального комфорту в прийнятті і визнанні іншими людьми. Це дуже
важливо для вихователя, особливо на перших етапах налагодження контактів з
вихованцями, їхніми батьками та колегами.
У виборі одягу необхідно брати до уваги не тільки особливості
зовнішності, але й темпераменту, стилю життя, конкретної ситуації, тих, з ким
доведеться спілкуватися. Деталі одягу мають поєднуватися за кольором,
структурою тканини, стилем, відповідати тенденціям моди. У всьому повинна
відчуватися помірність і естетичний мак.
Необхідно пам’ятати, що доповнення до одягу може підкреслювати його
елегантність і вишуканість або ж псувати загальне враження. Вихователеві
потрібно знати, що яскраві або громіздкі прикраси відволікатимуть увагу дітей
та створюватимуть труднощі у спілкуванні.
Головне у формуванні привабливої, естетично виразної зовнішності
педагога знайти свій мікростиль, який підкреслює індивідуальність, виражає
внутрішній зміст, допомагає розв’язувати навчально-виховні завдання, є
адекватним та відповідає стилю установи (дошкільного навчального закладу).
Естетична виразність педагога виявляється також у привітності та
доброзичливості обличчя, стриманості рухів, виправданому жесті, у поставі,
ході. Дивлячись на вихователя діти мають відчувати його витримку, силу,
впевненість у собі. Гарна, виразна постава передає внутрішню гідність
особистості вихователя. Пряма хода, зібраність, гарні манери свідчать про
впевненість, водночас згорбленість, схилена голова, млявість рук
про
внутрішню слабкість.
Окрім того, деталі зовнішності зачіска, одяг, аксесуари елементи
оцінних суджень про людину, на підставі яких складається перше враження
про людину, яке часто визначає розвиток подальших стосунків. За манерами
людини можна судити про її вихованість, самооцінку, ставлення до інших.
Культура зовнішнього вигляду дошкільного педагога виявляється у
єдності фізичних даних, мімічних, жестикуляційних, пантомімічних
особливостей, які надають особливу експресію, тобто виразність обличчю і
всій фігурі. Тому важливо знати і вміти користуватися невербальними
засобами спілкування, які доповнюють мовлення та допомагають у
спілкуванні.

Впливовою у забезпеченні педагогічної взаємодії є праксеміка, що
характеризує норми просторової, часової організації спілкування, які несуть
певне смислове навантаження. Праксеміка висуває такі орієнтири : відчуття
теплоти; нюхові сприймання; силу голосу; тілесний контакт (дистанція); кут
орієнтації партнерів; загальне розташування тіла; обмін поглядами.
Під час спілкування з дітьми, їхніми батьками, колегами необхідно
враховувати міжособистісний простір (дистанцію), який є ознакою характеру
взаємодії. Занадто велика відстань не дає можливості чітко сприймати міміку,
жести і рухи корпуса, що призводить до появи бар'єрів у спілкуванні. один з
прийомів привернення уваги дитини на занятті. Зокрема, дистанцію до 45 см
прийнято вважати інтимною, 45 см 1 м 20 см персональною, 1 м 20 см 4 м
соціальною, 4 7 м публічною.
Допомагає виокремити у зовнішності головне, малює образ
пантоміміка (пластика тіла). Дошкільний педагог повинен виробити у собі
манеру правильно стояти перед дітьми на занятті чи прогулянці. При цьому
усі рухи мають позначатись витонченістю і простотою. Естетика пози не
припускає поганих звичок : похитування вперед-назад, тупцювання, манери
триматися за спинку стільця, крутити в руках сторонні предмети, почісувати
голову, потирати носа, триматися за вухо тощо.
Жест дошкільного педагога мусить бути органічним і стриманим, без
різких широких вимахів і гострих кутів. Варто звернути увагу і на такі
поради : приблизно 90 % жестів слід робити вище пояса, бо жести, зроблені
руками нижче пояса, нерідко мають значення невпевненості, невдачі. Лікті не
повинні триматися ближче, ніж за 3 см від корпусу. Менша відстань
символізує нікчемність і слабкість авторитету. Основні вимоги до жестів :
невимушеність, стриманість, доцільність, легкість, гнучкість, вміння
безшумно вставати, ходити, сідати. Недопустимими є нервозність,
метушливість, невпевненість. Жести та інші рухи корпуса найчастіше
випереджують хід висловлюваної думки, а не слідують за нею.
Класифікація жестів
В
ид
1

Найменування і
значення
2

Опис
3


Піднята вгору рука з відкритою
уваги
долонею
Підкликання

Рух кисті або передпліччя в
напрямку до тіла, заохочувальні рухи
Вітання
і вказівним пальцем
прощання

Потиск
рук,
помахування
піднятою вгору рукою, уклін, кивок головою,
Вдячність
обійми

Притиснута до грудей долоня,
Похвала
рукостискання, підняті руки зі зчепленим
“замком” кистями
Схвалення, згода

Піднятий угору великий палець
Несхвалення,
руки у стиснутому кулаку
презирство

Кивки головою, аплодисменти

Похитування головою з боку в
Застереження
бік, відвертання обличчя, повернення до
Заборона
партнера спиною

Притиснутий до губ палець
Загроза

Підняті
схрещені
руки
в
Перемога
передпліччі, помахування рукою або рух
вказівним пальцем з боку в бік
Примирення,

Стиснутий кулак, рухи вказівним
визнання
себе
пальцем
переможеним

Піднята рука зі стиснутим
Дружнє
кулаком або рука з розведеними вказівним і
ставлення
середнім пальцями
Каяття

Підняті руки вгору з відкритими
Вказівка
долонями, розвернутими до партнера

Поплескування по плечу
Подив

Удари рукою себе в груди

Витягнута в потрібному напрямку
рука чи палець, поворот голови з кивком убік

Розведені
руки,
знизування
плечима

Комунікативні

Привернення

Описово-зображувальні

Лінійний розмір

Площа, об’єм
Форма
Властивості
матеріалу

Швидкість,
прискорення
Коливання,
вібрація


Розведення і зведення рук з
відкритими долонями; рука піднята над
підлогою чи столом; демонстрація кінчика
мізинця;

Зближення великого і вказівного
пальців

Об’ємні рухи в сторони обома
руками, що описують замкнену траєкторію

Рухи руками й пальцями, що
повторюють контур об’єкта

Пружинні рухи руками або кистю
(пружність); плавні розтягувальні рухи
руками (пластичність, текучість); торкання і
відсмикування (висока температура предмета
або його колючість) тощо

Швидкі чи повільні рухи рукою в
одному напрямку, прискорені рухи

Ритмічні рухи рукою з боку в бік
або зверху донизу

1

2
Незнання,
заперечення


Часте
головою з боку в бік

Роздуми,
зосередженість


Рука, що підпирає підборіддя;
потирання скроні

Модальні

Страждання
Пригніченість
Відраза
Розчарування
Задоволення
Радість, захват
Дефіцит часу

3
заперечливе

хитання


Заламування рук, прикладання їх
до обличчя

Опущені плечі, схилена голова,
зігнута фігура

Хворобливе
плечима і всім тілом

посмикування


Помах рукою згори вниз

Потирання долонь, руко мийні
рухи кистей

Сплеск руками

Постукування
пальцями
по
циферблату
годинника чи позирання на
нього

Вираз обличчя і погляд часто впливають на вихованців сильніше, ніж
слова. Діти, як ніхто, “читають” з обличчя вихователя, вгадуючи його
ставлення, настрій. Тому важливою є міміка виражальні рухи м'язів обличчя
(доброзичливість; спокій; впевненість, але не самовпевненість; погляд на
співрозмовника; відповідність характеру мовлення). Не слід нести до дитячої
групи тягар домашніх клопотів, негараздів. Краще приховати ці почуття.
Посмішка засвідчить про духовне здоров'я і моральну силу особистості
педагога.
Найвиразнішими на обличчі людини є очі (“порожні очі
дзеркало
порожньої душі”). Дітям потрібен не лише суворий контроль, а й ласкавий
погляд, підбадьорливий дотик, що усуває тривожність, страх і виховує
впевненість у собі та своїх силах. Візуальний контакт виконує функцію
емоційного живлення. Погляд має спрямовуватися до дітей, щоб бачити їхню
реакцію на слова. Не треба звертатися до стін, вікон, стелі. Відкритий,
природний доброзичливий погляд прямо в очі важливий не лише для
встановлення взаємодії, а й для задоволення емоційних потреб малюка.
Вихователеві слід уважно вивчити можливості свого обличчя, виробляти
вміння користуватися виразним поглядом, уникати надмірної динамічності
м'язів обличчя та очей.
До невербальних засобів спілкування належить також такесика
спілкування за допомогою дотику. Тримаючи, наприклад, у руці долоню
дитини, можна скласти уявлення про її психічний стан, взаєморозуміння та
контакт, ставлення до ситуації, наміри. Дотик сприяє гарному настрою, в
окремих випадках поганому. Торкаючись малюка, вихователь засвідчує свою
любов, виявляє схвалення, підтримку, “заряджає” позитивним настроєм,
доброю енергетикою.
Педагогічна діяльність емоційно напружена. Часто вихователеві важко
досягати оптимального внутрішнього стану, зберігати працездатність.
Дошкільному педагогові необхідно вміти регулювати свій психофізичний
стан (знімати м’язове напруження, створювати робоче самопочуття).
Допомагають у роботі педагогічний оптимізм, упевненість у собі, відсутність
страху перед дітьми, вміння володіти собою, наявність вольових якостей
(цілеспрямованості, самовладання, рішучості). Тому важливо працювати над
собою, вірити у можливість реалізації власних задумів, постійно
самовдосконалюватися.
Першим шляхом до регулювання самопочуття є вплив на емоційну
сферу. Це складний процес, і не завжди вихователь спроможний досягти
рівноваги, прагнучи збудити позитивні реакції. Тут увага й уява виступають
основою внутрішньої техніки педагога. Здатність переключати увагу,
зосереджуватися на емоційно привабливих об'єктах, фізичних діях допомагає
регулювати психічний стан, дають змогу викликати необхідні позитивні
емоції. Брак розвинутої уваги та уяви є причиною невміння керувати собою. З
метою саморегуляції варто звертатися і до інтелектуальної (розвиток
саногенного мислення) і до вольової сфер. Відомі різні шляхи вольового
впливу : звернення до власного почуття обов'язку (усвідомлення соціальної
ролі професії, виховання спрямованості, установок, переконань, які не

відволікають педагога від мети); контролювання власного фізичного стану
(вплив на глибину емоційних переживань через їх зовнішній вияв, регуляцію
м'язового напруження, контроль за диханням, зміну темпу мовлення та рухів).
Окрім уміння аналізувати свій психофізичний стан вихователь повинен
досконало володіти своїми емоціями, які як правило є виразником його
почуттів.
Діти дошкільного віку дуже чутливі, сприйнятливі, легко
переймаються настроєм, з яким до них прийшов вихователь. Тому дошкільний
педагог не має права ходити набундюченим, роздратованим, виплескувати
свої негативні емоції на колег, вихованців, батьків. Спілкуючись з дітьми,
необхідно помірно виявляти емоції, враховуючи особливості своєї
індивідуальності та пам’ятати про приклад, який вихователь дає вихованцям.
Позитивні емоції активізують і надихають педагога, надають йому
впевненості, сповнюють його почуттям радості, позитивно впливають на
стосунки з дітьми, батьками, колегами. Негативні емоції гальмують
активність, дезорганізують поведінку і діяльність, викликають тривогу, страх,
підозру. Доброзичливий вираз обличчя потрібний не лише для того, щоб
налаштуватися на мажор, він збуджує центри позитивних емоцій і створює
хороший настрій самому вихователеві. Педагог із щирою привітною
посмішкою і сам стає життєрадісним. Якщо ж поганий настрій не відступає,
слід змусити себе посміхнутися, утримати кілька хвилин посмішку і подумати
про щось приємне.
Водночас, якщо людина не виявляє зовні емоцій, то це не виключає
їхньої негативної дії. На ґрунті постійних негативних реакцій розвиваються
різні захворювання. Для запобігання цьому потрібні не просто гальмування,
уникнення ситуацій, що викликають негативні стани, а й розрядка від
негативних емоцій за допомогою утворення вогнищ захисного збудження,
якими можуть бути музика (музикотерапія), спілкування з природою,
працетерапія, бібліотерапія (читання книжок), гумор, захоплення спортом.
Комплексна система саморегуляції, яка “задіює” емоції, волю та
свідомість людини називається самонавіюванням. Здійснюється за допомогою
аутогенного тренування, яке полягає у виконанні спеціальних вправ, спрямованих на формування в людини навичок свідомого впливу на різні функції
організму. Аутотренінг зазвичай складається з двох етапів : розслаблення
(вхід у стан релаксації) і самонавіювання (вплив на певні установки за
допомогою спеціальних формул). Для успішного самонавіювання потрібні
систематична робота, тренування психофізичного апарату..
Зрозуміло, що розвиток та удосконалення педагогічної техніки,
майстерності, набуття та збереження професіоналізму неможливі без
самовиховання. Саме воно є тією необхідною передумовою успішної та
ефективної педагогічної діяльності. А. Макаренко неодноразово наголошував :
“Майстром може стати кожний, якщо йому допоможуть і якщо він сам
працюватиме”.
Самовиховання це формування людиною своєї особистості відповідно
до свідомо поставленої мети. Це систематична й свідома діяльність людини,
спрямована на вироблення в собі бажаних фізичних, розумових, моральних,
естетичних якостей, позитивних рис волі й характеру, усунення негативних

звичок. Розрізняють такі його етапи : самопізнання, планування роботи над
собою, реалізація програми, контроль. Результат перевіряється практикою
життя.
Для роботи над собою вихователь може використовувати такі способи :
самоспостереження, самоаналіз, самооцінювання, самопрогнозування,
самозобов’язання, особисті плани роботи над собою, девіз життя, програма
самовиховання, самопереконання, самонавіювання, самонаказ, самосхвалення,
самозаохочення, самоосуд, самоконтроль, самозвіт, самооцінка.
Мотивом (збудником) роботи над собою є розуміння невідповідності
між “Я-реальним” та “Я-ідеальним”. Це можливо в тому разі, якщо у
вихователя є професійний ідеал і здатність до самопізнання.
Самопізнання як процес цілеспрямованого отримання інформації про
розвиток якостей своєї особистості
складна психологічна дія, якої треба
спеціально вчитися. “Пізнай себе
і ти пізнаєш світ”,
говорили древні,
підкреслюючи важливість і складність цього процесу. Людина пізнає себе
через самоспостереження, самоаналіз, самооцінювання, самопрогнозування.
Самоаналіз аналіз свого внутрішнього світу, своєї діяльності. Полягає
у зіставленні того, що планувалося, з тим, що зроблено або могло бути
зроблено, у виокремленні певних рис, якостей для докладного вивчення.
Здійснюючи самоаналіз, педагог критично оцінює себе : аналізує успіхи
спілкування на практиці в дошкільному навчальному закладі, бере до уваги
свій попередній досвід, дивиться на себе очима своїх товаришів, викладачів.
Зіставлення різних позицій щодо окремих якостей особистості і професійної
позиції в цілому (ставлення до людини, відповідальність, ініціативність,
здатність впливати на інших тощо) дає уявлення про реальну картину
розвитку, яку слід сприймати неупереджено.
На підставі самоаналізу формується самооцінка як компонент самосвідомості, що містить поряд із знанням про себе оцінку своїх здібностей,
моральних якостей і вчинків. Важливою вимогою до самооцінки є її
адекватність реальному рівневі розвитку. Небажана як завищена, так і
занижена самооцінка. Крім здійснення аналізу й оцінки, треба уявляти себе в
певних ситуаціях діяльності, розробляючи можливі варіанти поведінки, а
також передбачаючи можливий ефект діяльності. Таке самопрогнозування як
відображення у свідомості “Я
у майбутньому” доповнює картину
самопізнання характеристикою особистості з урахуванням життєвих планів.
Обмірковуючи свій шлях до ідеалу вихователь аналізує поелементно
свої реалії, обираючи для активного впливу ті риси професійного обличчя, які
потребують розвитку.
Самопрогнозування як вироблення установки на самозміну накреслює
картину зміни поведінки і ставлення. Це дає поштовх до послідовної роботи
над собою : пошуку шляхів, засобів самовиховання та організації досвіду опанування різними прийомами подолання негативного стану.
Для систематизації уявлення про самовиховання наведемо схему, що
дасть можливість орієнтуватися у виборі шляхів роботи над собою .
Етапи самовиховання :

1. Самопізнання (самоспостереження, самоаналіз, самооцінювання,
самопрогнозування, самозобов’язання, особисті плани роботи над собою, девіз
життя, програма самовиховання).
2. Планування роботи над собою.
3. Реалізація програми (самопереконання, самонавіювання, самонаказ,
самосхвалення, самозаохочення, самоосуд).
4. Контроль (самоконтроль, самозвіт, самооцінка).
Питання для самоконтролю
сутність поняття “педагогічна техніка”

1. Розрийте
дошкільного
педагога.
2. Назвіть основні компоненти педагогічної техніки.
3. Висвітліть основні вимоги до мовлення педагога.
4. Охарактеризуйте основні складові зовнішнього вигляду вихователя.
5. Проаналізуйте значення невербальної поведінки у педагогічній
діяльності вихователя.
6. Назвіть основні способи керування психічним станом.
7. Проаналізуйте вплив самовиховання на формування педагогічної
техніки вихователя.
Трактування невербальної поведінки
Поведінка
Руки зчеплені на
грудях
Партнер легко
стукає по столу
Молитовне
складені долоні, пальці
Співрозмовник
потирає очі
Легкий нахил
голови вбік
Підйом голови і
погляд вверх або нахил
голови з зосередженим
виглядом
Рух головою та
насуплені брови
Усмішка,
можливий легкий нахил
голови
Ритмічне кивання
головою
Довгий,

Трактування
Позиція оборони
Нетерпіння
Почуття переваги,
співрозмовник вважає,
що він хитріший
Недовіра
Спокій,
задоволеність
Почекай хвилину,
я подумаю

Висновок
Переговори не
завершувати
Переговори слід
закінчити
Можливо,
переговори слід
перервати
Подумати
Переговори можна
завершити
Контакт перервати

Не зрозумів,
повтори

Підсилення
контакту

Розумію, мені
нічого додати

Підтримання
контакту

Ясно, зрозумів, що
Підтримання
тобі потрібно
контакту
Бажання
Діяти залежно від

нерухомий погляд в очі
Співрозмовнику
Погляд убік
Погляд на підлогу

підпорядкувати
співрозмовника собі
Зневага
Побоювання і
бажання уникнути

обставин
Уклін від контакту
Уклін від контакту

КРЕДИТ 2. ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНІКА ВИХОВАТЕЛЯ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ТЕМА 2. ТЕХНІКА МОВЛЕННЯ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
План
1. Мовлення і комунікативна поведінка дошкільного педагога.
2. Комунікативні якості вихователя ЗДО.
3. Педагогічна ситуація як головна структурна одиниця комунікативної
діяльності дошкільного педагога.
4. Розвиток і вдосконалення комунікативних умінь майбутнього
вихователя.
Мета: сформувати знання студентів про поняття «уміння», «творчі
уміння»; розширити знання студентів про особливості вдосконалення
власної педагогічної техніки вихователя.
Ключові поняття: психолого-педагогічні уміння, творчі уміння,
спеціальні та фахово-методичні уміння, педагогічна техніка.
Література:
1.
Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного
закладу : навч. посіб. /
2.
Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.:
тексти лекцій. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
Наявність стійкої потреби у спілкуванні з дітьми, здатність легко
вступати в контакт, викликати позитивні емоції, емоційне задоволення від
спілкування характеризують комунікативність вихователя, яка є професійно
значущою за своєю роллю. Складність професійно-педагогічної комунікації
не лише у високих вимогах до мовної культури педагога, а й в оволодінні
способами залучення дошкільників до спільної діяльності.
Щодо співвідношення комунікації й спілкування, то відмінність між
ними полягає в тому, що комунікація у вузькому розумінні означає суто
інформаційний процес (передавання повідомлень, знань за допомогою мови).
Спілкування ж здатне набувати матеріального, духовного, інформаційного,
практичного, а насамперед цілісно-людського характеру. Комунікація ж як
передача окремих повідомлень має однобічну спрямованість і не передбачає
суб'єкт-суб'єктної взаємодії. Тоді як спілкування характеризується тим, що
інформація не просто передається, а циркулює між партнерами, метою яких є
пошук певної спільної позиції, спільної системи цінностей, виявлення
самостійності, творчості.
Важливою характеристикою мовлення є діалогічність, яка передбачає
визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіру між тими, хто
говорить (суб’єкт-суб’єктна взаємодія); зосередженість вихователя на
співрозмовникові; персоніфіковану манеру висловлювання (“Я вважаю”, “Я
гадаю”, “Я хочу порадитися з вами”); поліфонію взаємодії (можливість

кожного висловитися); двоплановість позиції педагога у спілкуванні (діалог з
партнером і з собою, з метою аналізу ефективності задуманого).
Ще одним невід'ємним елементом мовлення педагогічного фахівця є
імпровізаційність. Форми її різноманітні : питання, жарт, монолог тощо.
Впливовість професійної мовленнєвої імпровізації визначається не лише
раптовістю реакцій, а й оптимальністю та результативністю.
Окрім імпровізаційності, діалогічності важливою є експресивність, яка
дає змогу посилити виразність слова. Культура мовленнєвої поведінки
передбачає осмислення своїх експресивних проявів, їх критичну самооцінку і
свідоме використання власних можливостей мови. Експресивність зумовлена
цілим комплексом невербальних проявів (інтонаційних, мімічних,
жестикуляційних).
Педагогічно доцільне мовлення характеризують також логічність,
переконливість, спонукальність. Його інтонації, мелодичний рисунок
різноманітні та виразні, ритм і темп оптимальні для кожної конкретної
ситуації спілкування.
Коли говорять про мовлення педагога, часто використовують
словосполучення “комунікативна поведінка”, яке означає організацію мовного
процесу й відповідної невербальної поведінки. Комунікативну поведінку
вихователя оцінюють на підставі того, що і як він говорить, які в нього жести,
рухи, вираз обличчя, який підтекст мають його слова, на яку реакцію дітей
розраховані. Вона впливає на створення емоційно-психологічної атмосфери
педагогічного спілкування, на взаємини між учасниками навчально-виховного
процесу, на стиль їхньої діяльності. Вимоги до комунікативних якостей
мовлення зумовлені його функціями. Головні серед них : комунікативна,
психологічна, пізнавальна, організаційна.
Вихователь, розмовляючи з дітьми, повинен дбати про їхню
психологічну підтримку, створювати умови для самоактуалізації особистості в
навчально-виховному процесі. У розв'язанні цих завдань особливе місце
посідає вміння слухати дитину. Слухання активний вольовий процес, що потребує певної техніки, навичок і вмінь. Це важливий елемент психологічного
контакту, що виконує функцію зворотного зв'язку. Слухання може відбуватися
як у рефлексивній, так і нерефлексивній формах.
Нерефлексивне слухання полягає в умінні уважно мовчати, не
втручаючись у мовлення співрозмовника. Потребує великого зосередження на
предметі розмови, вияву розуміння, схвалення й підтримки стосовно того, хто
говорить. Неправильна побудова репліки може призвести до порушення
контакту. Тому таке слухання супроводжується прийомами невербального
спілкування (наприклад, дотиком руки, зміною дистанції спілкування),
виражаючи розуміння і співчуття значно краще, ніж вербальне. Дошкільний
педагог може використовувати нерефлексивне слухання до сором'язливих і
невпевнених у собі дітей.
Рефлексивне слухання або його ще називають активним передбачає
словесну форму для підтвердження розуміння повідомлення. Воно дає змогу
вихователеві контролювати точність сприйняття почутого, розкрити його
зміст та з’ясувати реальне значення, виявити причини помилок і утруднень під

час засвоєння знань. Виокремлюють чотири види рефлексивних відповідей :
з'ясування (звернення за уточненням), перефразування (формулювання
висловленого повідомлення по-іншому, з метою перевірки точності
сприйнятої інформації), відображення почуттів (демонстрування сприймання
та розуміння емоційного стану з метою забезпечення психологічної
підтримки) та резюмування (узагальнення відповіді, висловлення головних
думок та почуттів).
Для оволодіння мистецтвом слухання дошкільному педагогові слід
формувати навички й прийоми техніки слухання : підтримку уваги;
використання елементів невербального спілкування; репліки й запитання.
Важливим елементом техніки слухання є також уміння ставити
запитання, за допомогою яких педагог може керувати діалогом, реалізуючи
свій педагогічний задум. Розрізняють п'ять груп запитань : закриті, які
очікують чіткої відповіді “так” або “ні”; відкриті, які потребують
розгорнутого пояснення; запитання на обдумування, що спонукають до
усвідомлення помилки та пошуку правильного варіанта відповіді; переломні
спрямовують розмову в потрібному для педагога напрямі, якщо треба
перебрати на себе ініціативу; риторичні забезпечують емоційну підтримку
того, хто говорить, загострюють увагу на темі розмови.
Такого досвіду дошкільний педагог набуває під час безпосередньої
роботи в ДНЗ, коли спілкується з вихованцями, батьками, колегами. Так
відбувається постійна корекція мовленнєвої культури.
Культура мовлення дошкільного педагога розглядається як складовий
компонент культури педагогічного спілкування. Вона передбачає наявність у
вихователя відповідних комунікативних якостей, вміння слухати
співрозмовника, володіти технікою мовлення, знати та використовувати у
професійній діяльності основи риторичної культури. Показниками високого
рівня володіння мовленнєвою культурою є : змістовність, логічність, точність,
ясність, стислість, простота, емоційна і фонетична виразність, яскравість,
образність, барвистість, правильна літературна вимова, вільне, невимушене
оперування словом, інтонаційна різноманітність, чітка дикція, правильне
використання логічних наголосів та психологічних пауз, взаємовідповідність
між змістом і тоном, між словами, жестами та мімікою, постановка голосу.
Отже, до комунікативних якостей, якими необхідно володіти
вихователеві дитячого садка, належать :
Правильність володіння нормами літературної мови (орфоепічними,
орфографічними, граматичними, лексичними). Еталоном правильності
слугують
норми,
правила
вимови,
наголошування,
словозміни,
слововживання, орфографічні правила у писемному мовленні тощо. Завдяки
цьому реалізується інформаційна функція мовлення, здійснюється
цілеспрямований вплив на свідомість людини. Формування правильності
забезпечують тренінги (вправи), робота зі словниками, спеціальною
лінгвістичною літературою, написання текстів, слухання й аналіз правильного
мовлення.
Виразність якість, завдяки якій здійснюється вплив на емоції, почуття
співрозмовників. Вона забезпечується оригінальністю у висловлюванні думок

з метою ефективного впливу на партнера комунікації. Цій меті слугують
засоби художньої виразності (порівняння, епітети, метафори); фонетичні
засоби (інтонація, тембр голосу, темп мовлення, дикція); приказки, прислів'я,
цитати, афоризми, крилаті слова і вирази; нелітературні форми національної
мови (територіальні, соціальні діалекти, просторіччя); синтаксичні фігури
(звертання, риторичне запитання, інверсія, градація, повтор, період).
Виразність розвивається на основі тренінгів, власної творчості, спостережень
за мовленням різних соціальних груп, аналітичного читання художньої
літератури тощо.
Ясність
якість, що забезпечує адекватне розуміння сказаного (без
деформацій), не вимагаючи особливих зусиль при сприйнятті. Тобто
доступність мовлення для розуміння тих, хто слухає (“Хто ясно мислить, той
ясно викладає”). Ясності мовлення сприяють чітка дикція, логічне і фонетичне
наголошування, правильне інтонування, розмірений та уповільнений темп,
спокійний і ввічливий тон. Неясність мовлення є наслідком порушення
мовцем норм літературної мови, перенасиченості мовлення термінами,
іноземними словами, індивідуального слововживання. Досягненню ясності
мовлення сприяє цілеспрямований процес спілкування : чим частіше педагог є
учасником комунікації, тим більше уваги приділяє мовленню, його ясності, від
якої залежать досягнення комунікативної мети, задоволення від спілкування.
Точність
якість мовлення, що виявляється у використанні слів у
повній відповідності до їхнього мовного значення. Вона передбачає ретельний
вибір жанру текстів, умов, середовища, колориту спілкування і залежить від
культурно-освітнього рівня мовців, їх знання предмета мовлення, від
установки мовця (вигідно чи невигідно називати речі своїми іменами),
активного словникового запасу, вибору слова чи вислову, уміння зіставляти
слово і предмет, річ, ознаку, явище. Виявляється точність мовлення
вихователя у використанні слів відповідно до їх мовних значень, що сприяє
виробленню в нього звички називати речі своїми іменами. Розвивається вона в
процесі роботи зі словниками, навчальною, науковою літературою, аналізу
власного і чужого мовлення тощо, без чого неможливе оволодіння мовою і
мовленнєвими навичками.
Стислість
якість, що виявляється у відборі мовних засобів для
вираження головної думки, тези, уміння говорити суттєво.
Доцільність організація мовних засобів, що зумовлює відповідність
мовлення цілям та умовам спілкування. Вона відточує, шліфує мовне чуття
педагога,
допомагає
ефективно
управляти
поведінкою
аудиторії
(встановлювати контакт, збуджувати і підтримувати інтерес до спілкування,
нейтралізувати роздратування, викликати почуття симпатії, розкутість тощо).
Комунікативна доцільність є основою лінгвістичних норм мовлення
(доцільність уживання мовних засобів за різних умов : мовець добирає
формули мовленнєвого етикету відповідно до соціального статусу
співрозмовника) і прагматичних (правила спілкування : вміння почати й
закінчити розмову; тактика спілкування : вміння перефразувати вислів,
заповнити паузу). Тривалі паузи, незавершені речення, незв'язність мовлення
(відсутність прагматичних умінь) знижують інтерес слухачів. Залежно від

комунікативної сфери розрізняють контекстну доцільність (єдність змісту і
форми вислову, гармонійне поєднання загальної тональності, слів, інтонації,
структури речень), ситуативну (вияв різних форм увічливості) і стильову
(вибір мовленнєвих засобів відповідно до функціонального призначення
стилів мовлення).
Пестливість, за визначенням І. Луценко, це така комунікативна якість
мовлення, що виявляється у використанні педагогом лагідних звертань до
дитини, вживання слів з пестливо-зменшувальними суфіксами.
Чистота
бездоганність усіх елементів мовлення, уникнення
недоречних, невластивих українській мові іншомовних запозичень.
Забезпечується вона системою установок, мовною грамотністю, мовним
чуттям.
Різноманітність володіння мовним багатством народу, художньої і
публіцистичної літератури, лексичним арсеналом літературної мови (освічена
людина використовує у мовленні 6 9 тис. слів), використання різноманітних
мовних одиниць; інтонаційність експресивності, мелодика мовлення;
стилістично обґрунтоване використання словосполучень і речень; активне
мислення; постійне удосконалення і збагачення мовлення. Важливо, щоб вона
була
притаманна
лексичному,
фразеологічному,
словотвірному,
морфологічному, синтаксичному рівням мови вихователя. Це допоможе йому
індивідуалізувати своє мовлення, реалізувати свою мовленнєву культуру,
досягти бажаного рівня сприйняття і розуміння своїх висловлювань.
Нормативність
відповідність системі мови, її законам. Це не
відгороджує мовлення вихователя від розкриття нових семантикостилістичних можливостей, уточнювань контексту, що увиразнюють його
висловлювання. Одночасно педагог має дбати про стильову і стилістичну
єдність, вмотивоване використання різних форм іншого стилів.
Логічність (точність вживання слів і словосполучень, правильність
побудови речень, смислова завершеність тексту). Важливими умовами
логічності
є:
уникнення
невиправданого
повторення
спільнокореневих (тавтології), зайвих слів (плеоназм); чіткість у побудові
ускладнених речень, оскільки нечіткість і заплутаність висловлювань свідчать
про заплутаність думок).
Простота (природність, відсутність пишномовності). Часто надмірно
ускладненою, неприродною фразою прикривають відсутність змісту у словах.
Естетичність (вираження естетичних уподобань мовця засобами мови,
уміння викликати мовленням естетичне задоволення). Досягається вона
завдяки вправам з риторики. Важливо, щоб у слухачів красиві фрази
поєднувалися з глибоким і конкретним змістом.
Багатство (розмаїття використовуваних слів). Чим більше
різноманітних і розрізнюваних свідомістю слухача мовних знаків, їх ознак
припадає на “мовленнєвий простір”, тим мовлення багатше і цікавіше.
Структурними особливостями мовлення педагога є :
а) тривалість мовлення. Вона залежить від його жанрової належності
(заняття, бесіда, доповідь, повідомлення, лекція, промова та ін.) і визначається

тим, хто говорить, на основі комунікативної інтенції (спрямованості), теми і
ситуації спілкування;
б) горизонтальне членування розміщення всіх частин виступу, змісту
занять, організація матеріалу за певною системою, що створює відчуття
логічної стрункості і динамічності мовлення, допомагає спрямовувати думку
аудиторії в потрібне русло;
в) вертикальне членування
підпорядкованість частин тексту за
значущістю. Йдеться про те, що окремі підтеми головної частини включають
певну кількість смислових сегментів, які з різною ефективністю доносять
інформацію до слухача;
г) використання тропів використання слів і висловів у переносному
значенні, коли у свідомості промовця і слухачів їх пряме і переносне значення
є найважливішим засобом створення виразності мовлення під час публічного
виступу (використання оратором метафор, порівнянь, метонімії, іронії,
парадоксу та ін.);
ґ) використання риторичних фігур підсилює виразність, експресивність
мовлення, силу його впливу на адресата, чому сприяє і використання
особливих синтаксичних конструкцій : антитези, градації, повтору, анафори,
епіфори, паралелізму, риторичного звертання та ін.
Розглянемо детальніше, які характеристики мають бути притаманні
педагогічному мовленню.
1. Діалогічність мовлення. Передбачає застосування вихователем
прийомів емоційного впливу, стимуляцію мовленнєвої активності дітей,
активного слухання, вміння діалогізувати монологічні форми мовлення. Це
означає, що у процесі пояснення якогось матеріалу він постійно підтримує
контакт з дітьми : перевіряє, чи розуміють вони зміст розповіді, чи цікаво їм,
привертає увагу до головного. Скажімо, так : “Діти, ви здогадалися, про кого
йдеться?”, “Пригадаймо разом”, “Слухайте уважненько!”, “Поміркуймо
разом”, “Хочете дізнатися, що було далі?”
Діалогічна орієнтація у спілкуванні передбачає застосування прийомів
активного слухання, коли вихователь поглядом, позою, помахом голови,
реплікою показує свою увагу, інтерес до того, що говорить дитина. З цією
метою він може повторити сказане вихованцем, уточнюючи, розширюючи,
узагальнюючи відповідь дитини.
Діалогічна позиція передбачає застосування прийомів мотивації та
стимуляції мовленнєвої активності дошкільнят, коли до відповіді, розповіді
дитину спонукає бажання повідомити свою думку, поділитися досвідом,
враженнями, висловити свої почуття. Тут дуже важлива очікувана дитиною
позитивна реакція вихователя, який уміє слухати і сам готовий відповісти на
будь-які запитання своїх підопічних, обговорити разом з ними та прийняти
їхні пропозиції.
Діалогічність мовлення
це демонстрування вихователем свого
особистого ставлення до предмета розповіді, припустімо так : “Мені було
цікаво дізнатися, що...”, “Я здивувалася, коли...”, “Мені сподобалося, що...”,
“Мені стало сумно, що...”, “Я зраділа, бо...”. Тут у пригоді стануть лексикограматичні засоби діалогізації мовлення, тобто слова, словосполучення, які

показують ставлення мовця до предмета розмови : “я гадаю”, “здається”, “на
жаль”; оцінку : “як добре!”, “от шкода!”, “цікаво”.
Обов'язковим елементом діалогічного мовлення є прийоми емоційного
впливу, які вживаються, щоб зацікавити, захопити, здивувати, розважити,
заспокоїти дітей.
2. Змістовність мовлення забезпечує його дієвість у навчальновиховному процесі. Зміст повідомленого має бути простим і достовірним,
інформація точною та зрозумілою, виклад логічним, з елементами новизни.
Так, скажімо, в обговорення відомого доцільно включати невелику за
обсягом нову цікаву інформацію. Наприклад, під час підсумкової бесіди про
чемність і ввічливі слова можна ознайомити вихованців з етимологією слова
ввічливий той, хто дивиться у вічі. Повідомлення нового бажано розпочинати
з активізації життєвого досвіду дітей.
3. Спрямованість мовлення передбачає орієнтацію на “Я” дитини, на
сприймання і розуміння маленьким слухачем зверненого до нього слова. Саме
тому мають ураховуватися інтереси дітей, їхні особистісні уподобання. Інакше
кажучи, спрямованість мовлення
це орієнтованість на те, що наш
співрозмовник
дитина дошкільного віку з властивими їй віковими
особливостями. Вона легше сприймає зміст простого і короткого речення. їй
зручніше простежити часові, просторові, причиново-наслідкові відношення,
якщо в розповіді вони розкриті складносурядними реченнями. Дитина
правильно зрозуміє почуте, якщо вживатимуться слова, засвоєні нею в процесі
активної пізнавальної діяльності.
4. Нормативність мовлення передбачає бездоганне володіння
вихователем українською мовою, її лексикою, граматикою, орфоепічними
нормами, надання переваги власне українським словам, наприклад : крамниця,
сукня, праска, потяг, обличчя, дякую; відсутність мовних кальок та русизмів
типу : йди суди, не трож, пішли, відкрийте очі, пополам, одіваємось, візьми
одіяльце, остав іграшки...
На жаль, ще не стало нормою вживання імен дітей у кличному відмінку :
Петрику, Петрусю, Михайлику, Миколко, Любочко, Ігоре, Степанку, Ганнусю,
Галинко та лагідних звертань : зайчику, лялечко, хлопчику, дівчинко.
Необхідно приділяти увагу і дотриманню орфоепічних норм української
мови. Наприклад, педагоги мають знати, що голосні звуки, як під наголосом,
так і в ненаголошеній позиції мають повнозвучну вимову; дзвінкі приголосні в
кінці слова (поріг, вихід, зуб), а також у позиції перед наступним глухим
вимовляються дзвінко (горобці, солодкий, ніжка), задньоязиковий звук “ґ”,
який твориться, як звук [к] тільки з участю голосу, вживається в небагатьох
словах : ґава, аґрус, ґавеня, ґелґіт, ґуля, ґудзик, ґречно та деяких інших.
Наголоси в українських словах із спільним з російськими словами коренем
вживаються не аналогічно : бесіда (рос. беседа), босоніж (босиком), верба
(верба), учора (вчера), діточки (деточки), дитятко (дитятко), журавель
(журавль), іграшка (игрушка), ім'я (имя).
5. Образність мовлення забезпечується умінням “малювати зорові
образи” (К. Станіславський) завдяки вдалому використанню синонімів,
епітетів, порівнянь, образних виразів, приказок, прислів'їв тощо.

Яскраві образні порівняння створені усною народною творчістю :
стукає, як дятел на дереві; боїться, як вовк вогню; росте, як на дріжджах;
чиста, як сльоза; червона, як калина; дужий, як дуб; білий, як сніг; сльози, як
горох.
Прикладом влучного образного використання слів є фразеологічні
звороти : А кіт ковбаску уминає, неначе й не до нього річ. (Тлумачення : один
говорить, а інший не звертає на нього ніякої уваги); Раз, та гаразд. (Хоч
рідко, та добре; як слід).
Із метою створення звукового фону подій, процесів доречно вдаватися
до звуконаслідувань : та-та-та, тік-так; гуп-гуп; хлюп-хлюп; гав-гав; кар-кар;
мур-мур; тьох-тьох; апчхи-апчхи; ха-ха.
6. Емоційність мовлення забезпечується зміною порядку слів у
реченні : “Ой радуйся, земле, радуйся! Хай щастить вам, люди добрі!”,
добором відповідних слів; “Здоровенькі були!”; вживанням слів, які
передають почуття, стани, переживання, ставлення мовця до того, про що
йдеться : радісно, смішно, соромно, боляче, жаль, кепсько, погано, гаразд,
добре, хороше.
Емоційно-чуттєве відображення дійсності підсилить використання
емоційних вигуків : а! о! ой! ах! ох! Вигуками також можна привернути увагу
співрозмовника або бажаного співучасника; агов! агій! агей! гей! гов! ей! егей!
ану!
Засобом емоційного збагачення мовлення є інтонації, які виражають
різні почуття : радість, сум, здивування, острах, гнів. Добре, якщо педагоги
використовують різні інтонації
радісні, веселі, жартівливі, грайливі,
загадкові, іноді сумні
7. Пестливість мовлення. Передбачає використання педагогом
лагідних звертань до дитини, вживання слів з пестливо-зменшувальними
суфіксами, Пригадаймо традиційні звертання до дитини; дитятко, дитиночко,
дитинонька, малятко, серденько, голубонько, пташенятко тощо.
Дитині приємно, коли до неї лагідно звертаються. Вона почувається при
цьому затишно, надійно, захищено. Крім того, називання предметів, явищ у
зменшувально-пестливій формі ніби наближають їх до дитини, роблять їх
близькими, доступними, привабливими. Тож частіше вживайте такі слова у
власному мовленні : ягідка, брівки, діжечка, гілочка, рідненький, спатоньки,
питоньки, їстоньки.
Вихователі мають частіше звертатися до малят у пестливій формі :
Андрусь, Варварочко, Василько, Настечко, Толюню. А якщо в групі є кілька
дітей з однаковими іменами, то розрізняти їх краще не за прізвищем, що, на
жаль, часто практикується у наших садочках, а за пестливими формами імен.
Нехай одна дівчинка буде Галинка, а інша Галюся.
8. Економічність мовлення виявляється у лаконічності, тобто у
відсутності багатослів'я, частого повтору одних і тих самих слів та
словосполучень (мовних штампів), зайвої пишномовності, слів-паразитів (от,
значить) , великої кількості вставних слів і словосполучень. Економічність
досягається використанням простих речень, логічно пов'язаних між собою.

9. Духовність мовлення “нічого не говори з того, чого не можна було
б залишити назавжди в душі дитини”. Говорячи, що педагог має спілкуватися
з дітьми з любов'ю, підкреслимо, що саме таке ставлення допомагає знайти
потрібні слова, інтонації, форми.
Успіх педагогічного спілкування залежить і від володіння вихователем
технікою мовлення, яка включає розвинений голос, правильне дихання,
бездоганну дикцію. Домінуючим елементом техніки мовлення є педагогічний
голос, ознаками якого є милозвучність, гнучкість, рухливість, мелодійність,
тембральний діапазон.
Організовуючи яку-небудь педагогічну дію, вихователь насамперед
аналізує ситуацію, потім переглядає можливі варіанти її розв’язання, вибирає
оптимальний метод і лише тоді організовує вплив. Перші дві стадії іноді не
усвідомлюються ним, але вони завжди присутні. На їх основі, після
розв’язання загальної педагогічної задачі, педагог утворює комунікативну
задачу для організації безпосередньої дії, свідомо чи підсвідомо знаходить
адекватну вибраному методу систему спілкування.
Комунікативна задача є похідною щодо педагогічної, оскільки виходить
з останньої і визначається нею. Вона має допоміжний, інструментальний
характер. Можна сказати, що комунікативна задача є та ж педагогічна задача,
але перекладена на мову комунікації. Вихователеві необхідно чітко уявляти
способи комунікативного забезпечення педагогічного процесу, вміти
практично реалізувати певну систему взаємодії, визначивши її структуру,
логіку, прийоми.
У процесі педагогічної взаємодії вже задумані, передбачені
комунікативні задачі повинні корегуватись обставинами. Розрізняють загальні
комунікативні задачі, які, як правило, плануються наперед, і поточні
комунікативні задачі, що виникають у процесі педагогічної взаємодії.
Адекватність комунікативної задачі педагогічній вибраній методиці дії
неодмінна умова продуктивності процесу спілкування і педагогічної
діяльності загалом. При побудові комунікативної задачі педагог враховує
педагогічні задачі, рівень спілкування і принципи управління, індивідуальні
особливості дітей, власні індивідуальні особливості, заплановані методи дії.
Оволодіння основами професійно-педагогічного мовлення
процес
складний. З одного боку, це справа часу і досвіду, а з іншого самовиховання.
Комунікативні здібності потребують цілеспрямованого розвитку і
вдосконалення.
Вивчення теорії професійно-педагогічного мовлення, пізнання його
структури, етичних принципів, набуття в результаті цього професійних
комунікативних прийомів і навичок, формування власного досвіду
комунікативної діяльності
основні напрями роботи, які сприятимуть
становленню комунікативних здібностей і комунікативної культури педагога,
особливо початківця.
Оволодіння технікою мовлення потребує усвідомлення суті логічного
мовлення, знання будови мовленнєвого апарату, особливостей звукотворення,
опанування технікою фонаційного дихання, формування артикуляційної

вимови, правильної дикції, вміння дотримуватися оптимального темпу і ритму
мовлення.
Мовленнєвий апарат утворюють мозок, носова і ротова порожнини,
тверде піднебіння, губи, різці, язик, горло, надгортанник, трахея, бронхи,
легені, діафрагма. Вихователь повинен дбати про його активність,
динамічність, особливо його рухливих частин (губи, язик, щелепи, голосові
зв'язки, легені).
Чіткість і виразність мовлення значною мірою залежать від артикуляції
(лат. articulatio
розчленяти, чітко і ясно проголошувати)
злагодженої і
виразної діяльності органів мовлення. Вона вимагає чіткого вимовляння усіх
звуків відповідно до правил орфоепії мови. Процес артикуляції охоплює не
тільки язик, губи, зуби, а й міміку, зміни на обличчі, в жестах, постаті.
Оволодінню технікою мовлення сприяє систематичне виконання вправ
артикуляційної гімнастики.
Не менш важливою при цьому є дикція (лат. dictio — вимова). Педагог
повинен чітко не тільки виголошувати думку, але й промовляти кожен звук
губами (мають рухатись під час розмови постійно) і язиком (має не торкатися
зубів, інших частин ротової порожнини, увесь час перебувати в напруженні,
змінюючи своє положення від одного до другого звука). Розвитку дикції
мовця сприяє виконання вправ для засвоєння положення апарату мовлення й
артикуляції під час вимови звуків і слів у фразі.
Техніка мовлення залежить від дихання, яке визначає якість звуків і
мовлення загалом. Його механізм формується з дитинства. Фізіологічне
дихання (вдихання і видихання ритмічні, однакові за тривалістю) є достатнім
під час мовчазної роботи людини. Воно дає змогу виголошувати тривалі
промови, не втомлюючись, вимовляючи слова голосно і виразно. За певних
обставин у дихальній діяльності людини домінують різні види дихання :
верхнє (ключичне), грудне (реберне), черевне (діафрагмальне). Під час
активного мовлення переважає діафрагмальне дихання, яке коливається за
висотою, частотою, глибиною.
Уміле дихання характеризує освіченого, грамотного промовця. Педагог
має знати такі основні закономірності його використання : говорити потрібно,
видихаючи струмінь повітря, а вдихати його під час непомітних для слухача
пауз, логічних зупинок. Опанування технікою фонаційного дихання можливе
за допомогою спеціальних вправ.
Якість мовлення істотно залежить і від динаміки (сили), витривалості,
гнучкості голосу.
Динаміка (сила) голосу визначається струменем повітря, що посилається
і тисне на голосові зв'язки. Сила звучання має широкий діапазон, тому педагог
має обрати оптимальний рівень посилання повітря залежно від обставин
(місця, пори року, часу, оточення, розмірів приміщення, конкретного
завдання). Деякі вихователі, наприклад, говорять надто голосно в малому
приміщенні, інші у великому тихо, через що розсіюється увага. Людину
перестають слухати, якщо доводиться для цього напружуватися.
Тихий, спокійний голос при розмові, впевнене звучання його під час
пояснення теоретичного матеріалу
показник рівня особистісної культури

вихователя і культури мовлення зокрема. Силу голосу визначає не крик, не
гучне виголошування фрази, а внутрішнє емоційне наповнення. Можна
голосно, на високій ноті висловити думку, але вона залишиться слабкою, бо не
підкріплена силою емоцій.
Витривалим є голос, коли тривала мовна діяльність людини не зумовлює
його ослаблення чи захворювання. У голосі педагога звучать впевненість,
мажорність, що робить його мовлення переконливим, сприяє виникненню
позитивних емоцій у слухачів. Вихователь має володіти умінням змінювати
тональність свого голосу залежно від розв'язуваних навчально-виховних
завдань, цілей комунікації тощо Голос може звучати на високому, низькому,
середньому регістрах, завдяки чому буває приємним чи дратівливим,
допомагає зосередитися, замислитися, замилуватися чи заважає стежити за
думкою, викликає протест проти мовця.
Увага слухачів, сприйняття змісту слів мовця залежать і від його тембру
голосу — насиченості звуку, його емоційної забарвленості. Важливо знайти
приємні (оксамитового звучання) висоту звука і тембр звучання (“музику
мовлення”). Для цього струменем повітря треба пошукати впродовж
голосових зв'язок місце, натискуючи на яке (струменем повітря) можна почути
найприємніший звук. Кількаразове повторення визначить бажаний тембр.
Зафіксувавши увагу на ньому, слід намагатися щоразу користуватись ним у
розмові, під час виступу. Варто пам'ятати, що грубий, глухий чи писклявий
голос дратує слухачів, гальмує процес сприйняття змісту мовлення.
Чутливі душею люди, як правило, змінюють висоту свого голосу в
широких межах. Негативно впливає на аудиторію стабільна висота голосу.
Іноді знервованість із приводу виступу може перенапружити м'язи грудної
клітки і горла, перешкодити доступу повітря, спричинивши втрату
натурального звучання голосу. Глибоке дихання заспокоює і повертає
голосові звучання.
Педагог повинен знати артикуляційні, тембральні, тональні особливості
своєї вимови, уміти обирати найприємніше звучання голосу відповідно до
конкретних умов, а визначаючи динаміку, темп, тембр, не забувати про чітку
вимову звуків, складів, фраз.
Голос є дуже тонким інструментом, який вимагає турботливого
ставлення, зміцнення за допомогою тренування, дотримання температурного
режиму. Неякісне харчування, перенапруження псують голос. При палінні,
перепадах температури голосові зв'язки потовщуються, що ускладнює
дихання і позначається на якості голосу. Збільшення голосових зв'язок
спричинює їх незмикання (щілина між двома ніжними смужками
розширюється настільки, що вони перестають торкатись одна одної),
ослаблення звучання голосу взагалі, втрату голосу, а відповідно дискомфорт і
внутрішню дисгармонію вихователя. Голос є не тільки провідним елементом
процесу спілкування (мови і мовлення), а й інструментом самовираження
особистості, що актуалізує необхідність знати основи його постановки.
Оволодіти правильно поставленим голосом педагог може за допомогою
різноманітних вправ, технологій. Наприклад, читання вголос напам'ять
уривків із поезій перед дзеркалом, багаторазове повторення скоромовок

(“Рододендрони з дендрарію”, “Осип охрип, Архип осип”, “Талер тарілка
коштує”, “Був собі Карпо да Полікарпа, да переполукарпився на маленькі
полукарпенята”, “Перепеличка невеличка під полукіпком випідьпідьомкалась”
та ін.) допомагають позбутися негативних його ознак. Такі вправляння
доступні кожному. Робота над дикцією починається із вправ для
артикуляційних органів : для нижньої щелепи, губ, язика. Після “розминки”
артикуляційних органів можна переходити до роботи над голосними звуками,
звернувши увагу на положення мовного апарату під час утворення голосних
звуків, потім приголосних. Для постановки голосу необхідно усвідомлювати
роль дихання, опанувати основні види його вправляння, розмовляти (читати
вірші, доповідь та ін.) “на видихові”, намагатися казати слова “твердими
губами” (артикулювати), чітко вимовляючи всі голосні і приголосні
відповідно до вимог української орфоепії, знаходити найкращий
(оксамитовий) тембр звучання тощо.
Орієнтовні напрями самостійної роботи над удосконаленням мовлення
вихователя :
Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на
оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування. Виховання
звички й потреби в постійному навчанні та підвищенні рівня культури свого
мовлення, дотримання правильності й чистоти мови.
Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення. Досягається вмілим
інтонуванням залежно від змісту, умов спілкування, а також доречним
вживанням зображальних засобів (епітетів, метафор, порівнянь тощо), засобів
образної словесної наочності (уривків з художніх творів, афоризмів).
Самоконтроль і розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних
установок у спілкуванні. Передбачає розвиток спеціальних здібностей :
соціально-перцептивних (розуміти внутрішній стан партнера через сприйняття
його зовнішньої поведінки, вигляду), здібності до ідентифікації (здатність
поставити себе на місце іншої людини й передбачити її можливу реакцію),
саморегуляції, вольового впливу, навіювання, керування своїм психічним
станом у спілкуванні.
Розвиток загальних психофізичних особливостей, своєї особистості, які
є передумовою оволодіння вміннями професійно-педагогічного мовлення.
Передбачає розвиток уяви (відтворювальної творчої), асоціативної і образної
пам'яті. Тому слід розвивати в собі вміння бачити, відчувати навколишній світ
у звуках, барвах, картинах і відтворювати своє ставлення у слові.
Більшість фахівців систематично продумують інтонацію, жести, міміку,
обдумують логіку і докази, залучають матеріали з художньої літератури,
емоційно насичують матеріал. З професійно-педагогічною спрямованістю,
бажанням працювати з дітьми та професійно-етичними установками тісно
пов’язане комунікативне натхнення. Воно багатоканальне і може
здійснюватися через : звертання до матеріалу майбутнього заняття (пошук
таких моментів, які здатні викликати творче самопочуття), безпосередній
контакт з дітьми (пошук творчого підйому в майбутньому спілкуванні з ними),
пошук вихователем в собі самому необхідних почуттів і переживань,
спрямованих на педагогічну діяльність.

Розрізняють емоційний, інтелектуальний, вольовий компоненти
комунікативного стану вихователя. Емоційний та інтелектуальний
утворюють цілісність і не існують ізольовано. Вольові ж аспекти виступають
як система, що їх регулює.
Опис прийомів техніки налаштовування на майбутню педагогічну
взаємодію : а) мобілізація волі, уваги, відключення від сторонніх подразників;
б) пошук у собі і в матеріалі заняття емоційного підживлення
“манків”;
в) створення в собі оптимістичного настрою, установки на успіх;
г) гальмування страху, роздратованості, втоми.
Педагог
активатор власного натхнення. Він стимулює себе до
майбутньої діяльності через усвідомлення її мети, завдань, значення,
привабливості.
Якщо зуміти оволодіти технікою управління власним самопочуттям у
вербальній взаємодії, відчувати задоволеність, то сам факт спілкування з
людьми, ситуація публічної діяльності може виступати як фактор, що дієво
стимулює творче самопочуття.
Найчастіше педагог включається в творчість інтелектуально, тобто
осмислюючи діяльність : продивляючись конспект, план, розробки,
оновлюючи їх, виробляючи власне ставлення до матеріалу. Потім поступово
підключається емоційний апарат, мобілізується творча воля. Такий шлях
найпоширеніший. Інший шлях від правильно знайденого емоційного стану
до інтелектуальної діяльності : нерідко емоційний настрій, пов'язаний,
наприклад, з враженнями від заняття, що відбувся, викликає активну
інтелектуальну діяльність, бажання внести що-небудь нове, бажання діяти,
навчати і т.д. Третій шлях через привабливу творчу задачу, що діє на волю.
Творче самопочуття завжди індивідуальне та зумовлене особистими
якостями, залежить від типу нервової системи, особливостей характеру. У
творчості педагога безцінні природні людські якості, основою яких є
темперамент, воля, сензитивність, реактивність, інтуїція, здорові інстинкти,
своєрідність мови і мовлення тощо. Блискучий розум, кмітливість без
тренованих педагогічних умінь, інтуїтивного педагогічного бачення і
передбачення, заповзятливості творчо розв’язувати навчально-виховні
завдання нічого не варті.
Загалом, мовленнєва діяльність
це об’єктивний процес, оскільки
стосується носіїв мови і водночас це суб’єктивний процес, який реалізується
завдяки мовленню суб’єкта, має свою мисленнєву базу, особистісні голосові
та емоційні прояви, особистий інструментарій впливу на співрозмовника
залежно від конкретної мети. Окрім того, це одна із умов особистісного
самовираження. Адже, попри всі покладені на нього обов’язки вихователь має
право на ініціативу, на власний педагогічний почерк, що забезпечує
можливості його повноцінної самореалізації.
Вимоги щодо мовленнєвої діяльності, стосуються : необхідності
опанування знаннями про дієву силу слова, мовлення, досконалого володіння
словниковим запасом і навичками їх застосування відповідно до ситуації;
володіння технікою мовлення (дихання, дикція, темп, інтенсивність,
динаміка); прагнення впливати живим словом як на свій внутрішній стан, так і

на стан (настрій) слухачів (дітей, колег, батьків).
Виходячи з цих вимог, розвиток мовлення вихователя реалізується у
таких чотирьох напрямах : анатомо-фізіологічному (фізичному); лексикограматичному; культури мовлення; мовленнєвої діяльності.
Професійні знання постійно доповнюються і розвиваються. Вони
повинні бути гнучкими й пристосованими до змін, що відбуваються в
суспільному житті, в теорії педагогіки і педагогічній практиці. Необхідно, щоб
основна база професійних знань дошкільного педагога включала не тільки
знання концепцій, технологій і володіння педагогічною технікою, а й уміння
розвивати й оцінювати свою майбутню діяльність.
Засвоєння норм літературної мови тривалий процес, який починається з
раннього дитинства і триває впродовж усього свідомого життя людини. Тому
не лише бездоганне знання специфіки професійної діяльності, не лише
педагогічна майстерність, досконалість методичних прийомів, але й словесноестетичний рівень педагогічних знань формує особистість. До шляхів
удосконалення мовлення дошкільного педагога належать : самоконтроль та
розвиток культури мовлення, створення для себе установки на оволодіння
правильним літературним мовленням у всіх ситуаціях мовленнєвого
спілкування; самоконтроль та розвиток умінь виразного мовлення; розвиток
загальних психологічних особливостей, що створюють передумови для
успішного оволодіння мовленнєвими навиками та вміннями.
Питання для самоконтролю
1. Розкрийте сутність поняття “комунікативна поведінка” дошкільного
педагога.
2. Назвіть основні комунікативні якості вихователя ДНЗ.
3. Висвітліть основні риси мовлення вихователя.
4. Охарактеризуйте техніку слухання педагога.
5. Розкрийте сутність понять “педагогічна задача” і “педагогічна
ситуація”.
6. Проаналізуйте основні напрями вдосконалення комунікативних умінь
майбутнього вихователя.
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1.
Визначення педагогічного спілкування, його функції та стадії.
Спілкування наявне у всіх видах людської діяльності. Воно виступає
самостійною специфічною формою активності суб'єкта у взаємодії з іншими,
необхідною умовою розуміння суб'єктами один одного. Вищим рівнем
спілкування є взаєморозуміння, що означає прийняття суб'єктами спілкування
колективного, сформованого у процес і спілкування, погляду, як свого
власного. Воно виконує різноманітні функції в процесах взаємодії між
людьми. Головними з них є інформаційно-комунікативна, регуляційнокомунікативна та афективно-комунікативна.
Але є такі види праці, де воно є чинником, що супроводжує діяльність,
перетворюється на категорію професійно значущу. Інакше кажучи,
спілкування вже виступає не як форма буденної людської взаємодії, а як
категорія функціональна. Саме функціональним і професіонально значущим є
спілкування в педагогічній діяльності. Воно виступає як інструмент дії, і
звичайні умови і функції спілкування набувають додаткового “навантаження”,
оскільки з аспектів загальнолюдських переростають у компоненти
професійно-творчі.
Складність професійно-педагогічної комунікації не лише у високих
вимогах до комунікативної культури педагога, а й в оволодінні способами
залучення дітей до спільної діяльності. Розрізняють три сторони спілкування
перцептивну, комунікативну, інтерактивну. Серед якостей, необхідних
педагогові для ефективного спілкування, виокремлюють : автентичність,
відкритість, конкретність, ініціативність.

Постійне спілкування з дитиною
важлива професійна функція
дошкільного педагога. Через нього складається невловима, але надзвичайно
важлива система виховних взаємостосунків, яка сприяє ефективності
виховання, навчання і розвитку дітей дошкільного віку. Утворюючи соціальне
поле діяльності малюка, спілкування є ефективним засобом його духовного
зростання.
Педагогічне спілкування як феномен навчально-виховного процесу
існує стільки, скільки існує школа як соціальний інститут. Проте саме поняття
“педагогічне спілкування”, “професійно-педагогічне спілкування” стали
предметом спеціальних науково-педагогічних досліджень порівняно недавно
на межі 70 80-х років ХХ століття.
Існують різні підходи до визначення сутності поняття “педагогічного
спілкування”. Так, наприклад, під педагогічним спілкуванням О. Леонтьев
розумів таке професійне спілкування викладача з учнями на уроці і поза ним
(у процесі навчання та виховання), яке виконує певні педагогічні функції і
спрямоване (якщо воно повноцінне й оптимальне) на психологічну
оптимізацію навчальної діяльності та взаємин між педагогом, учнями,
всередині колективу.
В. Кан-Калик вважає, що педагогічне спілкування це система органічної
соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців змістом якої є обмін
інформацією, здійснення виховного впливу, організація взаємовідносин з
допомогою комунікативних засобів. До того ж педагог виступає, як активатор
цього процесу, організовуючи його і керуючи ним.
На думку І. Зязюна, “професіональне педагогічне спілкування
це
комунікативна взаємодія педагога з учнями, батьками, колегами, спрямована
на встановлення сприятливого психологічного клімату, психологічну
оптимізацію діяльності і стосунків”.
Н. Волкова під педагогічним спілкуванням розуміє систему соціальнопсихологічної взаємодії між педагогом та вихованцем, спрямовану на
створення оптимальних соціально-психологічних умов спільної діяльності.
В. Ягупов наголошує, що “педагогічне спілкування
це безпосередня
форма прояву комунікації у навчально-виховному процесі між педагогом та
вихованцями, яка спрямована на формування і розвиток особистості
вихованця, спільне вирішення різноманітних педагогічних завдань, створення
умов для реалізації творчих здібностей та сприяння самоактуалізації”.
Подані визначення подібні за своїм змістом і передають сутність
педагогічного спілкування, яка полягає у взаємодії педагога і вихованців.
Чіткого пояснення педагогічного спілкування вихователя дошкільного
навчального закладу та специфіки його діяльності не має. Очевидно, що
педагогічне спілкування є колективною системою соціально-психологічної
взаємодії. Тому виділяють такі лінії спілкування дошкільного педагога : з
окремими дітьми, через окремих дітей з групою в цілому, з дитячим
колективом у цілому, через колектив з окремими дітьми. Колективність
спілкування важлива закономірність педагогічного процесу.
Педагог як активатор співпереживання, заражає дітей проблемою,
сумісним пошуком, що зі свого боку впливає на нього самого. Особливе

значення при цьому має взаєморозуміння між вихователем та дітьми, в якому
важливу роль відіграє емоційна ідентифікація та емпатія. До основних засобів
спілкування належать :

вербальна комунікація
передавання інформації за допомогою
мови (кожне слово
це знак)
найбільш досконала форма людського
спілкування.

невербальна комунікація
“мова почуттів”
жести, міміка,
інтонація, паузи, манери, мовчання, погляд.

зовнішній вигляд джерело і засіб комунікації вираз обличчя,
зачіска, одяг, аксесуари.

елементи оцінних суджень про людину
манери, за якими
складається враження про вихованість, ставлення до інших, звички.
Визначальним у взаємодії дошкільного педагога є вміння налагоджувати
взаємовідносини з дітьми, батьками, колегами, оточуючими. Від цього
значною мірою залежить розвиток особистості дитини, сприймання нею
навколишнього світу. У процесі спілкування формуються не лише пізнавальні
здатності дошкільника, а й інтегральні складові його подальшого психічного
життя : самооцінка, усвідомлення власного “Я” і відчуття його тотожності в
будь-яких життєвих ситуаціях, засвоюються прийоми протидії зовнішньому
тискові, виробляються критерії ставлення до себе та інших людей.
За статусом дошкільний педагог і діти діють з різних позицій :
вихователь організовує взаємодію, а дитина сприймає, залучається до неї. Для
того, щоб вихованець став активним співучасником педагогічного процесу,
необхідно забезпечити суб'єкт-суб'єктний характер педагогічних стосунків.
Справжній людський сенс спілкування розкривається лише тоді, коли партнер,
співбесідник постає перед нами як істота-суб'єкт, як особистість неповторна,
не завершена, здатна в будь-який момент проявити себе по-новому,
несподівано.
Головними ознаками педагогічного спілкування на такому рівні є :
особистісна орієнтація співрозмовників (здатність бачити і розуміти
співрозмовника),
рівність
психологічних
позицій
співрозмовників
(недопустиме домінування педагога у спілкуванні, визнання права дитини на
власну думку, позицію), проникнення у світ почуттів і переживань, готовність
прийняти точку зору співрозмовника (спілкування за законами взаємної
довіри, коли партнери вслухаються, розділяють почуття одне одного,
співпереживають), нестандартні прийоми спілкування (відхід від суто
рольової позиції вихователя).
У взаємодії з дитиною перед дошкільним педагогом повинна стояти
психологічна установка “розгадати” її особистість, відкрити її таланти,
виявити цінне і бажане в характері, попередити небажане. Талант
педагогічного спілкування появляється у тому, щоб подолати, пом’якшити
природну трудність взаємодії через індивідуальні відмінності, допомогти
набути малюку впевненості в собі. Адже кожна людина виробляє свої,
характерні тільки для неї, відносини з навколишнім світом. Завдання
вихователя розширити ці межі, щоб дитина самостійно вибрала для себе
найбільш оптимальний варіант побудови власного світогляду.

Для досягнення високих результатів у спілкуванні з дітьми дошкільний
педагог повинен володіти такими особистісними якостями :
— здатність до рефлексії (усвідомлення того, як тебе сприймає інша
людина) і контролю результатів педагогічної діяльності, вміння
співпрацювати з дитиною на засадах гуманізму, з метою розвитку її
особистості;
— здатність виявляти і враховувати інтереси дітей, їхнє право на
повагу, емоційно і морально підтримувати їх, прагнення до емоційної
близькості у спілкуванні з ними, уміння спрямовувати його на забезпечення
психологічного комфорту і своєчасного розвитку особистості;
— постійна налаштованість на розширення знань, самонавчання і
самовиховання для вдосконалення своєї педагогічної майстерності.
Педагогічне спілкування є явищем поліфункціональним, оскільки
забезпечує обмін інформацією, співпереживання, пізнання особистості
вихованця, самоствердження, продуктивну організацію навчально-виховної
взаємодії. Обмін інформацією і ставлення співрозмовників один до одного
характеризує комунікативний аспект спілкування, пізнання особистості й
самоствердження перцептивний, а організація взаємодії інтерактивний.
Особливе значення мають емоції та почуття педагога, які часто виконують
регулюючу функцію у спілкуванні, визначають відповідні засоби комунікації
та спрямовують взаємодію у потрібне русло. Важливими є комунікабельність
(здатність отримувати задоволення від спілкування), емпатія (емоційна
рівновага з групою і дітьми), експресія (емоційне самовираження).
Є такі функції педагогічного спілкування :
1. Інформаційна. У спілкуванні вихователь отримує найрізноманітнішу
інформацію про своїх вихованців їхні можливості, бажання, потреби, сильні і
слабкі сторони, страхи і мрії, про групу дітей загалом, про особливості
стосунків у сім’ях вихованців тощо. Зі свого боку, дошкільний педагог
повідомляє інформацію вихованцям, яка стосується змісту програми навчання
і виховання в ДНЗ, а також особливостей самого вихователя його смаків,
уподобань, інтересів, захоплень. Отримана у процесі міжособистісної
взаємодії інформація робить дитину учасником “обміну” між людьми
моделями поведінки, типами діяльності і спілкування, цілями, мотивами тощо.
Завдання, мотиви і норми відносин, що існують у діяльності і спілкуванні
дорослих, діти засвоюють з допомогою дорослих через механізм наслідування
і відтворення, або моделювання їх у власній діяльності і спілкуванні,
узгоджуючи їх зі змістом конкретної ситуації. Мотиваційно-змістові
утворення і набуті знання та навички „матеріалізуються” в комунікативних та
інших якостях особистості, її вміннях, способах взаємодії.
Окрім того обов’язковими учасниками навчально-виховного процесу в
ДНЗ є батьки. Тому потік інформації йде від дитини до батьків і вихователя,
від вихователя до дитини і її батьків, від батьків вихованця до вихователя і
самої дитини. Передача інформації відбувається за допомогою вербальних і
невербальних засобів спілкування. Власне від педагога найбільше залежить
ефективність реалізації цих зв’язків.

2. Пізнавальна. Безпосереднє спілкування дає змогу вивчати, пізнавати
особистість у найрізноманітніших проявах, фіксувати виражені зовнішні
ознаки поведінки дитини, виявляти деталі важливих внутрішніх процесів.
Спілкування допомагає вивчати стосунки всередині колективу (групи дітей).
Значну роль при цьому відіграє досвід вихователя, як педагогічний, так і
власний життєвий. У процесі спілкування не тільки вихователь пізнає своїх
вихованців, але й діти, спостерігаючи за ним дізнаються чи він добрий,
справедливий; чи багато знає, вміє, може; чи розуміє їх тощо.
3. Організація діяльності. Будь-яка діяльність (ігрова, трудова,
навчальна) дошкільників супроводжується спілкуванням. Вихователь
використовує різні прийоми відповідно до віку вихованців (сюрпризи,
загадки, невеликі твори, казки, вірші, описи ситуацій, проблемні запитання,
підказки, нагадування, заохочення тощо), таким чином керуючи педагогічним
процесом у ДНЗ.
4. Обмін ролями. Зміст цієї функції полягає у тому, що вихованець
виконує роль педагога. У дошкільному закладі вихователі застосовують її
частково, переважно з дітьми п’ятого-шостого року життя, коли просять
одного з вихованців показати комплекс загальнорозвивальних вправ для
інших дітей групи чи, наприклад, назначають відповідального за прибирання.
Це дисциплінує дитину, учить відповідальності. Розуміючи складність роботи
вихователя, діти більше його поважають, виконують його вимоги,
співчувають.
5. Співпереживання. Ця функція забезпечує умови для розуміння
почуттів іншої людини, для формування емпатії. На основі аналізу інформації,
отриманої завдяки вмінню зчитувати невербальні сигнали та ставити себе на
місце іншого, педагог може дібрати адекватні методи і прийоми взаємодії з
дітьми (заспокоїти, розсмішити, відволікти, залучити до діяльності).
6. Самоствердження. Спілкування допомагає дитині усвідомити своє
“Я”, відчути свою значущість, сформувати адекватну самооцінку, набути
впевненості (похвала, заохочення тощо). Вихователь повинен пам’ятати, що
дитині завжди потрібна підтримка, допомога дорослого у пізнанні себе і
навколишнього світу.
7. Інтегративно-компенсаторна. Дитина дошкільного віку є одночасно
членом багатьох колективів (сім’я, вулиця, школа мистецтв, гурток, ДНЗ
тощо), які по-різному впливають на неї. Роль педагогічного спілкування
проявляється в інтеграції цих впливів. Вихователь компенсує недоліки,
коректує суперечливі впливи, мінімізує негативні, підсилює позитивні.
У реальному спілкуванні може переважати та чи інша функція або
декілька з них. Це залежить від змісту конкретного акту спілкування.
Оптимальна реалізація всіх названих функцій дає змогу визначити
педагогічне спілкування, як вищий рівень спілкування, що здійснюється під
час навчально-виховного процесу в ДНЗ. Це професійна взаємодія вихователя
з усіма учасниками навчально-виховного процесу, яка спрямована на
створення оптимальних умов для здійснення мети, завдань виховання,
навчання і розвитку дошкільників.

Педагогічний процес у дошкільному навчальному закладі охоплює
різноманітні види спілкування : спілкування вихователя з дітьми; спілкування
вихователя з батьками; спілкування вихователів, які взаємодіють між собою.
Спілкування передбачає певну душевну налаштованість дошкільного педагога
на співрозмовника, рівновагу, моральну готовність до взаємодії, що
виявляється у доброзичливому, уважному ставленні, характеризує його
тактовність, делікатність, стриманість, ввічливість.
Педагогічна імпровізація, як організація непідготовленої комунікації
характерна для педагогічного спілкування. Вона спирається на здатність
дошкільного педагога оперативно і правильно оцінювати ситуації, вчинки
дітей, приймати рішення відразу, на основі попереднього досвіду і знань,
ерудиції, інтуїтивного пошуку, та органічно втілювати його у спілкуванні з
малюками, продуктивно діяти у змінних ситуаціях. При цьому важливими є
такі чинники : загальна ерудиція і культура вихователя, оперативне
професійне мислення, розвиток мови, багатий лексичний запас і загальна
мовна культура, вміння діяти в запропонованих комунікативних обставинах,
налаштованість на організацію комунікації з дітьми.
Педагогічне спілкування пронизує весь навчально-виховний процес.
Зокрема, виділяють :
 загальну систему спілкування педагога і вихованців, яка склалася
(певний стиль спілкування);
 систему спілкування, що характерна для конкретного етапу
педагогічної діяльності;
 ситуативну систему спілкування, що виникає при розв’язанні
конкретної педагогічної та комунікативної задачі.
Усталена система способів та прийомів, які використовує педагог у
взаємодії характеризує його стиль. Він залежить від особистісних якостей
вихователя (комунікативних можливостей, творчої індивідуальності),
комунікативної ситуації (характеру взаємовідносин з дітьми, особливостей
дитячого колективу).
В основу стилю спілкування покладено загальне ставлення вихователя
до дітей і професійної діяльності. Воно може бути : активно-позитивним,
пасивно-позитивним, ситуативно-негативним, стійким, негативним. Залежно
від цього педагог добирає найзручніші для нього способи організації
діяльності дітей, або захоплює власним прикладом, або вміло радиться з
приводу справи, або наказує зробити.
Стиль керівництва, як і ставлення, є складником загального стилю
спілкування педагога, який може бути авторитарним, демократичним,
ліберальним.
Авторитарний стиль диктату, коли підлеглий розглядається тільки як
пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та
ініціативу. Авторитарний педагог віддає перевагу розпорядженням, вказівкам,
тобто таким формам, які не залишають за дітьми права вибору. Це
позначається і на мовленні вихователя. Прихильники авторитарного стилю не
дбають про позитивну емоційність власного мовлення. Воно в них надмірно
гучне, з різкими інтонаціями, переважно монологічне.

Демократичний
стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до
особистості кожного, засадою якого є довіра й орієнтація на самоорганізацію,
самоуправління особистості та колективу. Демократичний стиль спілкування
характеризується орієнтацією на особистість дитини та її світосприймання,
доброзичливістю та привітним ставленням до всіх вихованців, небайдужістю
до дитячих проблем, інтересів, урахуванням особистого досвіду малят, їхніх
індивідуальних особливостей, підтримкою та розвитком дитячої ініціативи,
творчою співпрацею з дотриманням вихователем позиції “поруч”,
діалогічністю мовлення та діалогічною орієнтацією у спілкуванні. Педагог
демократичного стилю використовує у роботі з дітьми поради, пропозиції,
заохочення, схвалення, позитивну випереджальну оцінку, емоційну підтримку
вихованців.
Ліберальний стиль, що характеризується браком стійкої педагогічної
позиції; виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному
розв'язанні проблем.
Особливості стилів педагогічного спілкування залежать від обставин та
індивідуальних характеристик його учасників. За В. Кан-Каликом,
виокремлюють п'ять стилів педагогічного спілкування :
1.
Спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю.
Головним є активно-позитивне ставлення до дітей, любов до справи,
співроздуми та співпереживання щодо сумісної діяльності. Педагоги не
керують дітьми, а разом із ними дбають про справи навчального закладу,
ніякого протиставлення “ми” і “ви” немає. Замість однобічних впливів
вихователя на дітей існує спільна творча діяльність.
2.
Спілкування, що ґрунтується на дружньому ставленні. Базується
на особистому позитивному сприйнятті дітьми вихователя, який виявляє
приязнь, повагу до дітей. Негативним моментом впливу на весь навчальновиховний процес може стати перетворення дружніх стосунків на панібратські.
Маючи зацікавленість у справі, завжди можна залучити дітей до спільного
пошуку, співтворчості, партнерства.
3.
Спілкування-дистанція. Обмежується формальними взаєминами.
Навіть позитивне ставлення педагога до дітей не дає йому змоги уникнути
авторитарності, що знижує загальний творчий рівень спільної з дітьми роботи.
Певна дистанція між педагогом та вихованцем необхідна, але вона не може
бути головним критерієм у стосунках. Це показник провідної ролі педагога :
чим, продуктивнішою для дитини є провідна роль педагога, тим органічнішим
і природнішим для неї є елемент дистанції. Дистанція залежить від рівня
авторитету вихователя, визначається дітьми, хоча скеровується педагогом.
Спілкування-дистанція є певною мірою перехідним етапом до такого
негативного стилю як спілкування-залякування.
4.
Спілкування-залякування. Поєднує в собі негативне ставлення до
дітей і авторитарність в організації діяльності. Виявляється у невмінні
організувати спілкування на основі спільної діяльності. Така форма
спілкування показує, як діяти не слід.
5.
Спілкування-загравання. Поєднує в собі позитивно-ліберальне
ставлення до дітей. Педагог прагне завоювати авторитет, хоче подобатися

дітям, але не намагається відшукати доцільних способів організації взаємодії,
не гребує дешевими прийомами. Це задовольняє честолюбство незрілого
педагога, але справжньої користі йому та дітям не приносить.
Спрямованість на дитину, її розвиток, захопленість своєю справою,
професійне володіння організаторською технікою і делікатність
запорука
продуктивного стилю у педагогічній праці. Такі стилі педагогічного
спілкування, як залякування, загравання, дистанція, небезпечні тому, що через
відсутність у педагога професійних навичок спілкування можуть вкоренитися
в його індивідуальність, а іноді й стати перешкодою, що ускладнює
педагогічний процес і знижує його ефективність.
Невміння подолати бар'єри, як правило, призводить до малоефективних
моделей спілкування :
1.
“Монблан”. Педагог ніби підноситься над групою, “відірваний” від
дітей, мало цікавиться їхніми інтересами та взаєминами з ними, витає в світі
знань, науки. Спілкування зводиться лише до їх інформування, що зумовлює
пасивність, безініціативність.
2.
“Китайська стіна”. Між педагогом і вихованцями існує
дистанція. При спілкуванні педагог постійно підкреслює свою перевагу над
дітьми, не бажання співпрацювати. Поблажливо-протекційне ставлення до
дітей заважає організувати взаємодію.
3.
“Локатор”. За цієї моделі переважає вибірковість педагога в
організації взаємовідносин з дітьми. Він зосереджує свою увагу на групі дітей
(сильних чи слабких), залишаючи без уваги інших. Це руйнує цілісну й
безперервну систему спілкування.
4.
“Робот”. Характеризує поведінку педагога, який цілеспрямовано
й послідовно діє на підставі певної програми, незважаючи на обставини, що
потребують змін у спілкуванні. Він ніби робить усе правильно, та не враховує
що педагогічна дійсність змінюється. Реальна і спланована лінії не
перетинаються. Тому добре сплановані види форми роботи можуть не
здійснитися.
5.
“Я сам”. У процесі взаємодії вихователь чує тільки себе. Він
постає як головна дійова особа, нерідко гальмуючи ініціативу малюків.
Поглинений своїми думками, ідеями, педагогічними завданнями, не відчуває
партнера по спілкуванню. Втрачається зворотній зв'язок.
6.
“Гамлет”. Діям такого педагога властиві постійні сумніви : чи
правильно його зрозуміють, чи адекватно відреагують на його зауваження, чи
правильно тлумачать, чи не ображаються і т.д. Педагог стурбований не
стільки змістовною стороною, а скільки стороною стосунків неврози.
7.
“Тетерук”. Педагог головний, а іноді і єдиний ініціатор
педагогічного процесу, заперечує всі інші форми ініціативи. Чує лише себе, не
реагує на дитину, не усвідомлює його переживань та потреб. За таких умов
знижується ініціатива, активність, не формується мотиваційна сфера навчання.
8.
“Друг”. Переважають дружні характеристики в системі
стосунків. Хоча це може спричинити для вихователя втрату ділового контакту
в спілкуванні.

Зазвичай, один і той самий метод впливу, який застосовується різними
педагогами дає неоднаковий ефект, тому що не властивий для особистості
цього педагога.
Індивідуальний стиль педагогічного спілкування
цілісна система
операцій педагогічного спілкування, що забезпечує ефективну взаємодію
педагога з вихованцями і визначається цілями, завданнями педагогічної
діяльності і властивостями різних рівнів індивідуальності педагога.
Система формування індивідуального стилю спілкування :
1.
Вивчення своїх особливостей.
2.
Визначення недоліків у особистісному спілкуванні (подолання
сором’язливості, негативних нашарувань).
3.
Оволодіння елементами педагогічного спілкування на основі
власних індивідуальних особливостей.
4.
Оволодіння технологією педагогічного спілкування відповідно до
стилю спілкування, що склався.
5.
Реальна педагогічна діяльність, спілкування з дітьми закріплення
індивідуального стилю спілкування.
Правильний стиль, як загальний так і індивідуальний сприяє приємному,
органічному спілкуванню, адекватному особистості вихователя; полегшує
налагодження взаємовідносин; підвищує ефективність передачі інформації. У
різних сферах педагогічної роботи відповідно по-різному будуть проявлятися
форми спілкування (на занятті, у грі, на прогулянці і т.д.).
У формуванні індивідуального стилю педагогічного спілкування,
передовсім потрібно виявити особливості власного психофізичного апарату як
компоненту творчої індивідуальності, а вже тоді звернути уваги на
відповідність (невідповідність) комунікативних процесів та індивідуальних
особливостей дітей.
Дошкільний педагог повинен володіти гнучкістю переходу від одного
стилю до другого (від офіційного до неофіційного), враховуючи конкретну
ситуацію спілкування (з дітьми, їх батьками, колегами). Індивідуальний стиль
проявляється у манері самовираження лексиці, інтонації, міміці, пантоміміці.
Водночас, професійна етика передбачає певну мовленнєву дисципліну,
неухильне дотримання літературних норм, які не дають змоги
використовувати діалектизми, жаргони тощо, як у формальному, так і в
неформальному спілкуванні.
Процес педагогічного спілкування залежить від ряду умов, серед яких
публічність є основною. Спілкування на людях розраховане на увагу до того,
хто говорить. Для емоційного налаштування педагога мають значення
комунікативні вміння та навички. Подолання негативних відчуттів складна
психологічна проблема. М’язове напруження, схвильованість характеристики
початкового періоду організації спілкування з дітьми, батьками, колегами
молодого вихователя.
Корисним може бути метод “фізичних дій”. Він діє опосередковано,
оскільки емоційні реакції мимовільні і не піддаються наказу, примусу.
Людина уявляє як би вона поводилась у бажаному стані (використання “якщо
б…”), тоді фізично відтворює рухи і вірить, що це подіє. Через фізичні дії

утверджуються довільні впливи на мимовільні емоційні реакції, через свідоме
до підсвідомого. Тобто треба вміти зосередити увагу на правильності і логіці
фізичних дій і разом з іншими фактами (захоплююче завдання, усвідомлення
важливості, майбутнє спілкування з дітьми, матеріал тощо) почуття з’явиться
само. Метод цей своєрідно розширює владу свідомості над емоційноінстинктивною сферою. Правильне його здійснення здатне рефлекторно
відтворювати і відповідну логіку почуттів, впливати на психіку і
підсвідомість.
Своєрідність реалізації цього методу в педагогічній творчості в тому, що
він необхідний лише на першому етапі, до початку творчості (спілкування), а
потім такий стан переростає в дійсну захопленість ситуацією.
Жива фізична дія з відповідною естетичною почуттєвістю, підсвідомою
сферою вимагає тренувань. Систематична робота над собою
запорука
створення необхідного стану готовності до виконання педагогічної діяльності.
До методів дії на себе належать : самопереконання, самонаказ,
самозобов’язання, самозаохочення, самовправи, самонавіювання.
Оволодіння практичним досвідом взаємодії, культурою спілкування не
обмежується лише педагогічною діяльністю у ДНЗ. Вихователь
завжди
громадянин, відчуває потреби свого народу, бере участь у суспільному житті,
у творенні національної культури. У цьому сенсі важливе значення має участь
педагога у громадських, зокрема, громадсько-педагогічних організаціях,
спілках вихователів тощо.
До чинників підтримки культури спілкування та високого професійного
рівня дошкільного педагога належать : ознайомлення з передовим
педагогічним досвідом, науково-дослідницьку роботу, педагогічну пресу,
радіо, телебачення, методичні об’єднання, науково-дослідні методичні центри,
практичний досвід, самоосвіту, курси підвищення кваліфікації.
Система вправ, спрямованих на практичне оволодіння основами
професійно-педагогічного спілкування (тренінг), включає два цикли.
1.
Вправи практичного оволодіння елементами
педагогічної
комунікації, що сприяють розвитку комунікативних здібностей, набуттю
навичок управління спілкуванням :

вироблення вміння органічно і послідовно діяти в публічній
обстановці (уявно змінювати і виконувати ситуацію різними темпами, за
різних умов і т.д.);

формування м’язової свободи в процесі педагогічної
діяльності (затримка і зняття напруги, зняття м’язової напруги в процесі
виконання елементарних педагогічних дій);

досягнення емоційного благополуччя в дитячій групі;

розвиток навичок мимовільної уваги, спостережливості,
зосередженості;

розвиток найпростіших навичок спілкування;

управління ініціативою техніки інтонування;

визначення і уточнення системи спілкування;

розвиток міміки, пантоміміки;


вправи на педагогічно доцільне переживання;

розвиток семантичних рухів (рухові, мімічні, зорові засоби
втілення вимоги);

організація процесу спілкування (орієнтація і вибір об’єкту,
привернення до себе уваги, зондування душі об’єкту, вербальне спілкування,
зворотній зв'язок);

домовне і мовне спілкування;

вияв
індивідуальних
особливостей
педагогічного
спілкування;

вивчення емоційних реакцій дітей;

подолання характеристик, притаманних спілкуванню;

побудова комунікативних задач;

техніка і логіка мови, її виразність та емоційність;

словесна педагогічна дія;

образна передача інформації;

вправи на короткий діалог;

вибір жесту;

відтворення жесту в етюдній ситуації педагогічної дії;

управління педагогічним спілкуванням;

мобілізація творчого самопочуття перед спілкуванням з
дітьми;

вибудова логіки майбутнього спілкування;
2.
Вправи щодо оволодіння всією системою спілкування у заданій
педагогічній ситуації.
І підгрупа вправи на розвиток умінь спостерігати, виділяти головне і
значиме, оцінювати, діяти в типових педагогічних ситуаціях; спостереження
за роботою вихователів, тренування педагогічної спостережливості, вияв і
розв’язання педагогічної задачі.
а) розвиток умінь виділяти у педагогічному процесі моменти, що
потребують втручання вихователя;
б) розвиток умінь оцінювати власні дії;
в) аналіз педагогічної задачі і дій педагога у ході її розв’язання;
г) розв’язання педагогічних задач з цільовими установками (інсценовані
педагогічні задачі);
ґ) дії вихователя у запропонованих обставинах;
д) інсценування педагогічної задачі.
ІІ підгрупа
вправи на розвиток педагогічної уяви, інтуїції, навичок
педагогічної імпровізації.
а) розвиток педагогічної уяви, критичного ставлення до свого досвіду і
навичок прогнозування умов майбутньої діяльності;
б) розв’язання інсценованих задач спілкування із введенням елементів
педагогічної діяльності в умовах, наближених до дійсності.
Педагогу-початківцю потрібно систематично працювати над собою,
збільшувати та ускладнювати досвід спілкування з дітьми.

Питання для самоконтролю
1.
Розкрийте поняття “педагогічне спілкування” та його відмінності
із загальнолюдським спілкуванням.
2.
Проаналізуйте основні функції педагогічного спілкування.
3.
Охарактеризуйте основні рівні педагогічного спілкування.
4.
У чому полягає сутність діалогічного спілкування?
5.
Поясніть твердження : “найпрекрасніша філософія, найреальніша і
безпосередня виникає у спілкуванні. Вона йде від серця до серця”

МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ
ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
ТЕМА 2. РИТОРИЧНА КУЛЬТУРА ВИХОВАТЕЛЯ
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
План
1. Актуальність проблеми риторичної культури вихователя закладу
дошкільної освіти.
2. Витоки і визначення риторики. Основні поняття і розділи класичної
риторики
Мета: розширити знання студентів про особливості риторичної
культури вихователя та особливості виникнення риторики педагога.
Ключові поняття: риторика, риторична культура вихователя
Література:
3.
Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного
закладу : навч. посіб. /
4.
Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти
лекцій. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
Зміни, які відбуваються в сучасній українській освіті, покликані вивести
її на вищий, якісніший рівень, тому стосуються багатьох аспектів і напрямків,
усіх
ланок освіти, серед яких вагомою проблемою є підготовки
висококваліфікованих педагогічних кадрів, які б поряд з іншими важливими
фаховими вміннями досконало володіли усною переконуючою комунікацією
ораторським мистецтвом.
На перший погляд оволодіння майбутніми вихователями основами
риторичної культури може здатися недоцільним, оскільки в професійній
діяльності вони переважно спілкуються з дітьми раннього та дошкільного
віку.

ВЗАЄМОЗВЯЗОК ПЕДАГОГІЧНОЇ І ТЕАТРАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ТЕМА 1. ЕЛЕМЕНТИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.
План
1. Педагогічна та акторська дія
2. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання
Мета: розширити знання студентів про особливості педагогічної дії,
вчити студентів порівнювати акторську та педагогічну дію.
Ключові поняття: педагогічна дія, акторська дія, педагогічне
сприймання
Література:
1.
Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного
закладу : навч. посіб. /
2.
Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти
лекцій. Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
Освітній процес в закладі дошкільної освіти
явище складне,
багатогранне та динамічне. Його специфіка визначається педагогічним
спілкуванням. Педагогічне спілкування професійна необхідність. З його
допомогою здійснюється взаємовплив вихователя і вихованців.

КРЕДИТ
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ПСИХОЛОГІЯ

ТВОРЧОСТІ

ДИТИНИ

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.
ТЕМА 6. ПСИХОЛОГІЯ ТВОРЧОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО
ВІКУ..
План
1.
Творчий потенціал як внутрішня передумова розвитку дітей.
2.
Психологічна характеристика творчої діяльності дітей.
3.
Особливості розвитку процесів, що сприяють творчості у період
дошкільного дитинства.
4.
Показники дитячої творчості.
5.
Умови розвитку творчості у дітей.
6.
Формування сенсорної бази творчості у період дошкільного
дитинства
7.
Пізнавальна активність як вектор творчості дітей
8.
Методики вивчення
1. Творчий потенціал як внутрішня передумова розвитку дітей
Дошкільний вік – це сприятливий період для розвитку творчості. Саме в
цей час відбуваються прогресивні зміни в багатьох сферах, удосконалюються
психічні процеси (увага, пам’ять, сприйняття, мислення, мова, уява), активно
розвиваються особистісні якості, а на їх основі - здатності і схильності. У
зазначений період відбувається наступне.
1. Дошкольне дитинство є переломним моментом у розвитку уваги, коли
діти вперше починають свідомо керувати нею, спрямовуючи та утримуючи її
на певних предметах. Можливості довільної уваги до 6 – 7 років уже досить
великі. Незважаючи на істотні зрушення в розвитку уваги переважаючою
протягом усього дошкільного періоду залишається мимовільна увага. Дітям
важко зосередитися на чомусь одноманітному.
2 .Значною мірою розвитку уваги сприяє вдосконалення планувальної
функції мови. Мова дає можливість словесно виділити значимі для певної
задачі предмети, організувати увагу, враховуючи характер діяльності.
3. Пам’ять у старшому дошкільному віці носить мимовільний характер.
Дитина ліпше запам’ятовує те, що для неї має інтерес, формує яскраві
враження. Обсяг фіксованого матеріалу визначається емоційним ставленням
до предмету або явища. Одне з основних досягнень старшого дошкільника –
розвиток довільного запам’ятовування.
4. Становлення мислення пов’язане з можливістю оперувати уявленнями
на довільному рівні, який істотно підвищується до 6 років. Формування цих
способів спирається на освоєння дій з предметами. Дошкільний вік являє
собою найбільш сприятливі можливості для розвитку різних форм образного
мислення. У віці 4-6 років інтенсивно формуються і розвиваються навички та
вміння, що сприяють вивченню дітьми зовнішнього середовища, аналізу
властивостей предметів і явищ і впливу на них. Цей рівень розумового
розвитку, відповідний наочно-дієвій формі мислення, стає підготовчим етапом

у розвитку індивідуально-психологічних особливостей, які визначають рівень
творчих здібностей. Накопичення фактів і відомостей про світ створює основу
для формування уявлень і понять. До кінця дошкільного періоду починає
переважати наочно-схематична форма мислення як вищий етап у розвитку
наочно-образного. Відображенням цього рівня розумового розвитку є
схематизм дитячого малюнка, вміння використовувати при вирішенні завдань
схематичне зображення. Згодом наочно-схематична форма мислення стає
основою для формування логічного мислення. До 6-7 років дитина може
підходити до вирішення проблеми трьома способами: використовуючи
наочно-дієве, наочно-образне і логічне мислення.
5. Накопичення досвіду практичних дій, певний рівень розвитку
сприйняття, пам’яті, уяви створюють ситуацію впевненості в своїх силах. Це
виражається в постановці все більш різноманітних і складних цілей,
досягненню яких сприяє вольова регуляція поведінки. Дитина 6-7 років може
прагнути до мети, витримуючи при цьому сильне вольове напруження
протягом тривалого часу. У старшому дошкільному віці з’являється новий тип
діяльності – творчий. Деякі з компонентів творчості лише починають
розвиватися, суб’єктивно дитина постійно відкриває нове. На думку Л. С.
Виготського, основний закон дитячої творчості полягає в тому, що цінність
його слід бачити не в результаті, не в продукті творчості, а в самому процесі
такої діяльності. У дошкільному віці у дитини з’являється ряд рис, що
характеризують її як творця. Це прояв активності та ініціативи в застосуванні
вже освоєних прийомів роботи по відношенню до нового змісту, пошук
оригінальних способів вирішення поставлених завдань, використання різних
видів перетворень тощо. У виконавських видах діяльності (співі, малюванні,
іграх-драматизація, танцях) розвиток здатності до творчості відбувається від
наслідування дорослому до спроби самостійного перенесення набутого
досвіду в повсякденне життя, а потім і до творчої ініціативи.
6.Психологічною основою творчої діяльності є уява – психічний процес,
що полягає в створенні образів предметів і ситуацій, заснованих на
результатах їх сприйняття та осмислення. До основних якостей уяви відносять
бачення цілого раніше частин, перенесення функції з одного предмета на
інший. Показники розвитку уяви – це опора на наочність, використання
минулого досвіду, наявність особливої внутрішньої позиції, що дозволяє, не
пристосовуючись до ситуації, підкоряти її собі. Уява функціонує на різних
рівнях і за ступенем вираження може бути пасивною і активною, в свою чергу
активна ділиться на відтворювальну і творчу. Відтворювальна уява полягає у
відновленні предметів, явищ, подій за їх зображенням або словесним описом.
Творча уява пов’язана з визначенням можливих результатів дій, які
відкривають або створюють нові предмети, явища, ситуації. У творчій уяві
виникають уявлення, які розрізняються за ступенем оригінальності та
реалістичності. Оригінальність як своєрідність уявлень творчої уяви - це
ступінь їх новизни, несхожості на те, що вже було відомо, а реалістичність
визначається тим, наскільки уявлення, що створене уявою, наближене до
дійсності. В уяві використовуються символічні і метафоричні форми
відображення дійсності. У розвиненому вигляді вони дозволяють знаходити і

фіксувати у творчих продуктах істотні і значущі для людини сторони
предметів і явищ. Можна виділити етапи розвитку уяви. Перші прояви уяви
відносяться до другої половини третього року життя, коли дитина починає
діяти в уявній ситуації і з уявними предметами. Це перший етап розвитку. В
ранньому дитинстві цей процес носить пасивний, відтворювальний характер.
У дошкільному віці, з четвертого року життя, розвивається здатність йти від
думки до дії, уява стає цілеспрямованим. В середньому і на початку старшого
дошкільного віку уяву проходить другий етап розвитку, для якого характерне
поетапне планування. На третьому етапі дитина оволодіває здатністю до
цілісного планування своєї діяльності, що передбачає досить високий рівень
розвитку уяви. У процесі створення образів дошкільник користується різними
прийомами, в тому числі комбінуванням раніше отриманих уявлень, а також
їх перетворенням.
Згідно з працею французького психолога Т. Рибо, дитина проходить три
стадії розвитку уяви: 1) дитинство, що являє собою період фантазії, казок,
вигадок; 2) юність, що поєднує усвідомлену діяльність та фантазію; 3)
зрілість, коли уява перебуває під контролем інтелекту (уява дитини
розвивається в міру її дорослішання і наближення до зрілості) [Рибо Т. 1901]..
Підліток використовує накопичений досвід, визначається з професійними
інтересами та уподобаннями. У цьому віці відбувається остаточне формування
уяви. Становлення творчої уяви дітей залежить від чинників, що впливають на
формування особистісного «Я»: вік, специфіки розумового розвитку (можливі
порушення в психічному та (або) фізичному розвитку), індивідуальність
дитини (здатність до спілкування, самореалізація, соціальна оцінка його
діяльності, темперамент і характер), виховання і навчання [Виготський Л. С.
1991].
7.Для дошкільнят властиві вікова сенситивність (сприйнятливість до
почуттів інших) і реакція на безпосередні враження, що формуються на основі
органів чуття, чуйність до образно-емоційним моментам, типове для даного
періоду співвідношення першої і другої сигнальних систем сприяють
привабливості художньої творчої діяльності в дошкільному дитинстві,
розвитку творчої уяви. Активно розвиваються творчі здібності в художніх
видах діяльності: музично-ритмічної, театралізованої, музично-ігровий,
малюванні і ліпленні, художньо-мовної.
Є такі умови розвитку дитячої творчості: своєчасність (треба створити
таку систему взаємин, які поступово розвивали б те, що можна розвинути);
спрямованість на максимальне напруження сил (здібності розвиваються тим
успішніше, чим частіше дитина сягає у своїй діяльності до межі власних
можливостей, поступово відсуваючи цю межу); надання дитині свободи
вибирати вид діяльності, визначати черговість справи, тривалість занять,
допомагати вибирати способи розв’язання завдань; надання дитині свободи не
заперечує доброзичливу допомогу вчителя; створення стимулу для творчості.
К. Ціолковський казав: «Спочатку я відкрив істини, відомі багатьом, потім
почав відкривати й істини відомі декому, і, нарешті, почав відкривати й істини
нікому ще не відомі», Я. А. Коменський зауважував: «Діти допитливі, з
гострим розумом при правильному вихованні стають великими людьми»,

отже, дитина повинна отримувати знання як інструмент для розв’язання
проблем); використання різного виду завдань.
Розрізняють такі етапи дитячої творчості: формування задуму (на цьому
етапі у дитини виникає ідея створення чогось нового; чим молодша дитина,
тим більше значення має вплив дорослого на процес її творчості); реалізація
задуму (цей етап вимагає від дитини вміння володіти виразними засобами і
різними способами творчості (малюнок, аплікація, саморобка, механізм, спів,
ритміка, музика); аналіз творчої роботи.
Пізнавальну активність визначають як вектор творчості. В процесі
пізнання, набуття досвіду, розвитку свідомості індивіда простежується
інстинктивна послідовність. Так, спочатку новонароджений не здатний
сприймати і використовувати інформацію, яку старші діти та дорослі
засвоюють без зусиль, у новонародженого немає ще сенсорних моделей,
здатних брати участь у процесі сприймання. Через кілька годин після
народження у малюка можна спостерігати стрибкоподібні або ступінчасті
рухи очей у бік предмета, що рухається. Спочатку це стеження ще дуже
нестійке. Лише на 8-14-й день життя дитина здатна утримувати рухомий
предмет у полі зору деякий час. Вже з другої-третьої неділі немовля
намагається стежити за невеликою яскравою звучною іграшкою, яка
пересувається з боку в бік на висоті 30-40 см. Спочатку малюк швидко втрачає
іграшку з поля зору, але незабаром навчається простежувати її рух.
Спостереження за предметом, що наближається і віддаляється, розвиває
координацію очей дитини, формує вміння концентрувати погляд. З 4-го місяця
малюк вже може повертати голову, щоб спостерігати за навколишнім. Увага
дитини до предмета залучається рухами, словами, інтонацією. Відомо, що в
ранньому віці діти активно використовують в освоєнні світу смакові,
тактильні та нюхові рецептори, вони все тягнуть до рота, який є
філогенетично зумовленою важливою рецепторною частиною організму.
Поступово діти вдаються до спеціальних прийомів детального обстеження
предмета, сприймання стає все більш активним, довільним, цілеспрямованим.
Протягом дошкільного віку неухильно зростає тривалість розглядання дітьми
таких об’єктів, як картинки: в три-чотири роки воно триває в середньому 6 хв.,
y п’ять років – 7 хв, в шість – 12 хв.
Пізнавальна потреба малюка пов’язана насамперед зі сферою
предметної діяльності, у процесі якої відбувається становлення психічних
процесів та якостей особистості, з’являються новоутворення віку. Яскрава
пізнавальна активність дошкільника, що є основою її пізнавальної мотивації та
розвивальним механізмом творчості, на думку О. М. Матюшкіна, є важливою
ознакою дитячої творчості. Про домінування пізнавальної мотивації свідчать
дослідницька, пошукова активність дітей, значно нижчі пороги сприймання
нового, тобто висока чутливість, сенситивність до нових стимулів, нової
ситуації, здатність відкривати нове у звичайному. Особливості пізнавальної
мотивації дитини проявляються у високій вибірковості нового предмета
дослідження [Матюшкин А. М. 1993].
Спроби психолого-педагогічної науки описати механізми дитячого
експериментування в дошкільному віці були здійснені в 50-х роках минулого

століття. Це роботи Є. О. Фльоріної. Проаналізувавши спостереження за
процесом конструкторської творчості дошкільників з глиною, вона відмітила,
що глина як матеріал дозволяє переробляти і виготовляти ті чи інші деталі
предмета. Цей процес пошуку рішення був названий дослідницею
«експериментуванням» У 70–80-ті роки проблемою розробки моделей
розвивального середовища та занять, що відповідають дитячій потребі у
пізнанні, в експериментуванні, займались І. С. Фрейдкін (досліди з об’єктами
неживої природи) [С. М. Ніколаєва (спостереження за об’єктами живої
природи) [Николаева С. Н. 2010] та інші. На думку М. М. Поддьякова, дитяче
експериментування – це діяльність, яка виникає в ранньому дитинстві та
інтенсивно розвивається протягом дошкільного віку без допомоги дорослого і
навіть всупереч його заборонам. Повноцінність мислення дітей полягає у
тому, що виникнення нечітких знань випереджує формування ясних,
активність дитини спрямована на пошук можливостей врівноважити сторони
когнітивної сфери, щоб неясне стало чітким, нестійке – стійким. Невиразні
знання – це могутній стимул психічної активності дошкільника.
Під час пізнавальної, дослідницької діяльності у дошкільників:
формується діалектичне мислення, тобто здатність бачити різноманітність
світу в системі взаємозв’язків та взаємозалежностей; розвивається власний
пізнавальний досвід в узагальненому вигляді за допомогою наочних засобів
(еталонів, символів, умовних замінників, моделей); розширюються
перспективи розвитку пошуково-пізнавальної діяльності дітей шляхом
включення їх у мисленнєві, моделюючі та перетворюючі дії; підтримується
ініціатива, розвивається допитливість, критичність, самостійність, кмітливість.
Все це є запорукою розквіту дитячої творчості.
Для вивчення творчості застосовують різні методи дослідження,
найпоширеніші з яких — спостереження, бесіда й експеримент. Одним із
перших методів у психології творчості було самоспостереження. Пізніше
дослідники стали використовувати біографічний метод, спостереження, метод
вивчення результатів діяльності, тестування. Лише останнім часом у
психології творчості почали поширюватися експериментальні методи.
Готуючись до спостереження, визначають предмет спостереження, час і місце,
його періодичність і тривалість. Розрізняють два види спостереження: те, що
проходить у природних умовах без будь-якого впливу з боку
експериментатора на досліджуваний предмет або інші супутні йому фактори;
коли експериментатор заздалегідь запланував, а потім здійснює певний вплив
на предмет дослідження. У першому випадку експериментатор може
спостерігати, наприклад, за тим, як люди розв’язують творчі завдання. У
другому випадку експериментатор заздалегідь планує певний вплив на
досліджуваного (наприклад, після розв’язання творчого завдання одним зі
способів ставить вимогу спробувати розв’язати його іншими способами.
Метод бесіди дає змогу одержати інформацію «з перших рук», яка є
цінним матеріалом для психологічного аналізу, бо досліджуваний розповідає
про свої безпосередні почуття, думки, переживання, події, умови життя тощо.
Метод вивчення результатів діяльності пов’язаний з аналізом того, що
створює досліджуваний. Проте якщо його застосувати для вивчення лише

кінцевих продуктів діяльності, то він не дає змоги всебічно оцінити
особливості творчості.
Біографічний метод ґрунтується на вивченні матеріалів біографій:
спогадів людей, котрі знали досліджуваного; автобіографічних матеріалів;
листів; щоденників; відповідей на питання бесід і анкет; документів.
Біографічний метод недоцільно застосовувати часто, проте він може бути
ефективним в індивідуальній роботі з творчо обдарованими особистостями,
проектуванні їх майбутнього.
За кордоном поширені тести для визначення рівня інтелекту, творчих
здібностей. У нас же тести майже не застосовують; обдарованість і схильності
виявляють у діяльності, у процесі активного застосування навичок і знань.
Більшість вчених погоджується з тим, що коріння невдач здібних дітей
слід шукати у їх ранньому дитинстві, особливо в сімейному вихованні. У
сім’ях, де карають за найменші провини або, навпаки, панує вседозволеність,
успіхи дітей не помічаються, а діти вважають, що їх цінують лише за
досягнення – при цьому дуже складно досягти видимих успіхів. Якщо ж у
родині перебільшується важливість індивідуальності, унікальності, здібні діти
можуть демонструвати настільки дивну і невідповідну поведінку, що не
вписуються в навколишнє середовище і не сприймаються ровесниками і
педагогами. Задача дорослого: забезпечити почуття психологічної
захищеності, довіри дитини до світу, радість існування, формування начал
особистості (базис особистісної культури), розвиток індивідуальності дитини.
1.
Здібності: дефініції та класифікація здібностей
2.
Творчі здібності: види, основні показники, особливості прояву
творчих здібностей
3.
Особливості розвитку творчих здібностей у дошкільнят різного
віку
4.
Етапи розвитку творчих здібностей
На основі теорії діяльності, розробленої О. М. Леонтьєвим, Н. О.
Ветлугіна виділила показники, за якими можна визначити інтереси, здібності
дітей, які проявляються в художній творчості, якість творчих дій і продукції.
Вона розглядала художньо-творчі здібності в комплексі і виділила наступні їх
особливості: здатність сприймати і переживати прекрасне в житті і творах
мистецтва, легко «входити» в уявну ситуацію, емоційно відгукуватися на
красу; творити за законами краси (виразно співати і читати вірші, витончено
рухатися під музику, знаходити природні рухи для передачі образу в грідраматизації, проявляючи творчу ініціативу та особистісне ставлення до того,
що відбувається); оцінювати прекрасне в навколишньому, розрізняти засоби
художньої виразності в змісті літературних, образотворчих, музичних творів і
театральної діяльності; самостійно шукати і знаходити оригінальні прийоми
рішення творчих завдань. За дослідженнями Н. О. Ветлугиної, діяльність дітей
ґрунтується на тих знаннях і уміннях, які засвоюються в повсякденному житті
в процесі виховання і навчання, здійснюваного в дитячому садку під
керівництвом педагога. Вона зазначає, що виконавська діяльність дітей

вимагає творчої інтерпретації, прояви творчої активності. Творча
інтерпретація знаходиться у відомій залежності від ступеня володіння
художніми вміннями та навичками. Сприйняття всіх видів мистецтва і
відтворення окремих мистецьких творів вимагає здатності їх естетичної
оцінки під впливом вихователя.
Б. Л. Яворський, розкриваючи природу творчого процесу, показав, що в
розвитку творчих здібностей існують певні етапи:
1) накопичення вражень; вираження їх зоровими, сенсомоторними,
мовних засобами, збір інформації, обробка даних, систематизація і кінцевий
результат. Підготовчий етап включає в себе внутрішнє і зовнішнє сприйняття
дитиною світу. В процесі обробки дитина ділить інформацію на частини,
виділяє важливе, порівнює, систематизу, на основі висновків створює нове;
2) рухові, мовні, імпровізації, ілюстративність в малюванні; створення
власних композицій, які є відображенням художнього враження:
літературного, музичного, образотворчого, пластичного; власне творчість.
В тексті лекції виділити іншим кольором основні питання плану.
В словник ввести основні терміни лекції.
Додатковим файлом відправити відповіді на питання самоконтролю (на
при кінці тексти лекції).
Підібрати з фахових науково-методичних журналів інформацію
відповідно теми лекції опрацювати тезисно.
Питання для самоконтролю
•
Дайте визначення творчому потенціалу як внутрішній передумові
розвитку дітей.
•
Дайте психологічну характеристику творчої діяльності дітей.
•
Які особливості розвитку процесів, що сприяють творчості у
період дошкільного дитинства, ви знаєте?
•
Які показники дитячої творчості, ви знаєте?
•
Які є умови розвитку творчості у дітей?

ТЕМА 7. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ..
План
Визначення творчості., дитячої творчості, креативності.
Види дитячої творчості. Дитяча художня творчість, її види.
Особливості дитячої творчості.
Показники творчості як процесу у дітей.
Характеристики особистості дошкільника, що розвиваються під час
творчості.
6. Особливості розвитку процесів, що сприяють дитячій творчості у період
дошкільного дитинства.
7. Вплив дитячої творчості на розвиток особистості дитини.
1.
2.
3.
4.
5.

Визначення творчості. Поняття «творчість» широко використовується у
повсякденному житті та науковій літературі. Проте існують труднощі щодо
його значення. До основних понять «творчості» належать такі: Творчість - це
діяльність людини, в якій вона створює нові об'єкти та якості, схеми поведінки
й спілкування, нові образи та знання; Творчість є вищою формою активності
та самодіяльності людини; Творчість - це суто людська діяльність; це не лише
створення суспільно значущого продукту, творчістю можна назвати всі ті
«відкриття», які людина робить особисто для себе; творчими є майже всі
психічні процеси, за винятком, може, автоматизованих дій; Творчість – це
потреба в самоактуалізації, повній і вільній реалізації своїх здібностей та
життєвих можливостей. Аналізуючи наведені визначення, робимо висновок,
що творчість – це людська діяльність, у процесі якої особистість,
задовольняючи потреби в реалізації своїх здібностей, створює нові знання,
об'єкти, схеми поведінки, робить власні «відкриття», Творчість все частіше
розглядається як найбільш змістовна форма психічної активності,
універсальна здатність, що забезпечує успішне виконання найрізноманітніших
видів діяльності.
Поряд із поняттям «творчість» вживається поняття «креативність».
Креативність розглядається вченими як характеристика творчого потенціалу
особистості. За словником термінів «Дошкільна освіта», «креативність – це
рівень творчої обдарованості, здатності до творчості, що складає досить стійку
характеристику особистості». Отже, поняття «творчість» та «креативність»
характеризують особистість. Креативність є однією з базових характеристик
дитини дошкільного віку, що характеризує активну позицію особистості,
готовність ухвалювати миттєві рішення, допитливість, здатність коментувати
процес та результати діяльності, стійку мотивацію досягнень, розвинену уяву,
а також здатність до створення творчого образу, який характеризується
оригінальністю, варіативністю, гнучкістю та рухливістю.
Образотворча дитяча творчість. Образотворча ДТ є наймасовішою серед
дітей молодшого віку. У 4-5 роки дитина починає відображати предмети, в 910 років малюнок являє собою осмислену розповідь з ігровим сюжетом. На
думку В. С. Щербакова, образотворче ДТ в підлітковому віці досягає піку
розвитку й формує повноцінне сприйняття підлітка світової художньої

спадщини і професійного мистецтва. Ще Аристотель зазначав позитивний
вплив малювання на розвиток особистості дитини. Ця ідея знайшла
підтвердження в роботах Я. А. Коменського, І. Г. Песталоцці і Ф. Фребеля:
образотворча ДТ створює основу повноцінного і змістовного спілкування
дитини з дорослими, позитивно позначається на емоційному стані дітей,
відволікаючи їх від смутку, страхів і сумних подій.
Літературна дитяча творчість. Перші елементи літературної дитячої
творчості з'являються у дитини у віці 1-3 років, коли вона вчиться говорити,
маніпулювати звуками і використовувати слова в різних поєднаннях. У цей
період літературна дитяча творчість є частиною гри і її складно відокремити
від інших видів: дитина одночасно малює, пише зображену історію, наспівує і
пританцьовує. Поступово літературна творчість у дітей набуває вираженого
напрямку (поезія, проза), приходить розуміння соціальної цінності
літературного твору, а також значущості процесу його створення. Більш
масового характеру літературна дитяча творчість набуває в період навчання в
школі, коли діти пишуть твори, есе, нариси й оповідання.
Технічна дитяча творчість, етапи творчого процесу. Технічне дитяча
творчість є одним з важливих способів формування професійної орієнтації
дітей, сприяє розвитку стійкого інтересу до техніки і науки, а також стимулює
раціоналізаторські і винахідницькі здібності. Технічна дитяча творчість — це
конструювання приладів, моделей, механізмів та інших технічних об'єктів на
уроках праці і на позакласних заняттях (гуртки, курси, центри дитячої та
юнацької творчості). Процес технічної дитячої творчості умовно ділять на 4
етапи: постановка задачі, збір і вивчення інформації, пошук рішення задачі,
реалізація рішення. У дошкільному віці технічну дитячу творчість зводять до
моделювання найпростіших механізмів, школярі середньої школи проявляють
інтерес до проектування більш складних моделей і експериментів навчального
характеру.
Музична дитяча творчість. Музична ДТ є одним з методів музичного
виховання дітей і проявляється у вивченні музичних творів композиторів.
Б. В. Асаф 'єв і Б. Л. Яворський вважали, що музичне ДТ має велике значення
в сприйнятті дитини навколишнього світу. Дитяча музична творчість, як
правило, не має цінності для оточення, але вона важлива для самої дитини.
Музична ДТ — це синтетична діяльність, що виявляється в різних видах: гра
на музичних інструментах, ритміка, спів. Елементи музичної ДТ проявляються
одними з перших, коли у дитини з'являється здатність до рухів під музику.
Завдяки цьому, у дитини розвивається зорово-просторова координація,
музичний слух і моторика. Дитина вчиться керувати тілом і опановує
танцювальними рухами.
Існують особливості дитячої творчості: 1) у дитини спостерігаються
прояви творчості досить рано, причому кожна дитина індивідуальна, отже,
творчі прояви в кожної окремої дитини будуть притаманні тільки цій дитині,
хоча, безумовно, є й типові творчі прояви, характерні для дітей-дошкільників;
2) для дитячої творчості характерною є непередбачуваність, спонтанність.
Творчі процеси найчастіше протікають на несвідому рівні, а свідомість фіксує
лише їхній кінцевий результат; 3)· у будь-якій діяльності дитині властиві

всеохоплююча допитливість, дослідження світу: від «Що це таке?» до «Хочу
знати все!». Пізнавальна активність дитини спрямована не лише на пізнання
окремого предмета чи явища, а й на розпізнання його будови, причини, мети,
призначення, способу використання тощо; 4) дитині властивий потяг до казок,
віршів, музики, картин, загалом – до мистецтва. Однією з характерних рис
дитини раннього та дошкільного віку є відчуття прекрасного, прагнення до
красивого. З народження дитину приваблюють ритмічні рухи, музичні звуки,
яскраві кольори, виразна міміка, голоси дорослих та дітей. Поступово у неї
формується естетичне сприйняття, яке стає основою, «матеріалом» для
творчої діяльності; 5) формування творчих здібностей у дітей, як правило
пов'язана з грою. Гра є провідною діяльністю дитини дошкільного віку і
«веде» за собою розвиток дитини. У грі дитина робить спроби знайти своє
місце у житті; 6) розвиток здібностей вимагає створення певних умов, за яких
дитина почуватиметься вільною від впливу дорослого. Коли діти захоплені,
вільні, безтурботні, творче рішення приходить ніби саме собою. Дитина
дивується, радіє результатам. Творчі прояви наявні там, де відсутні заборона,
стримування, певні знання, моральні принципи тощо. Л. Виготський вказував,
що у дитячій творчості велику роль має комбінування цілого та частин,
реального та вигаданого. Отже, дитині слід ненав'язливо розкривати прийоми
творчого мислення, вчити її помічати незвичне.
Показники творчості як процесу у дітей: емоційна забарвленість
творчого пошуку; наявність спонукання до творчості; спрямованість на
творчість; бажання займатися творчістю.
Характеристики особистості дошкільника, що розвиваються під час
творчості: швидкість думки – здатність до генерування якнайбільшого числа
ідей. Фактично – кількість ідей, що виникають за одиницю часу; гнучкість
мислення – здібність легко переходити від полярних за змістом явищ одного
класу до іншого. У процесі творчості необхідно вміти гнучко змінювати
стратегію й тактику творчого пошуку, переключатися з однієї ідеї на іншу,
вміти переносити ідеї з одного об'єкта на інший і бути готовим до отримання
парадоксального рішення; оригінальність – здатність формувати нові,
неочікувані ідеї, що відрізняються від загальноприйнятих; сміливість –
здатність сприймати рішення в ситуаціях невизначеності; допитливість –
відкритість та інтерес до більш глибокого вивчення окремих видів дитячої
діяльності: образотворчої, музичної, театральної, літературної тощо.
Дошкільний вік - сприятливий період для розвитку творчості. Саме в цей час
відбуваються прогресивні зміни в багатьох сферах, удосконалюються психічні
процеси (увага, пам'ять, сприйняття, мислення, мова, уява), активно
розвиваються особистісні якості, а на їх основі - здатності і схильності.
1. Дошкольне дитинство є переломним моментом у розвитку уваги, коли
діти вперше починають свідомо керувати нею, спрямовуючи та утримуючи на
певних предметах. Для цієї мети старший дошкільник використовує певні
способи, які він переймає у дорослих. Отже, можливості цієї форми довільної уваги - до 6-7 років уже досить великі. Незважаючи на істотні
зрушення в розвитку уваги переважаючою протягом усього дошкільного
періоду залишається мимовільна увага. Разом з тим, дітям ще важко

зосередитися на чомусь одноманітному. В процесі цікавої для них діяльності
увага може бути досить стійкою.
2. Значною мірою цьому сприяє вдосконалення планувальної функції
мови. Мова дає можливість заздалегідь словесно виділити значимі для певної
задачі явища і предмети, організувати увагу, враховуючи характер майбутньої
діяльності.
3. Пам'ять в старшому дошкільному віці носить мимовільний характер.
Дитина краще запам'ятовує те, що для нього має найбільший інтерес, дає
найкращі враження. Отже, обсяг фіксованої матеріалу визначається емоційним
ставленням до предмету або явища. Одне з основних досягнень старшого
дошкільника - розвиток довільного запам'ятовування. Цьому сприяє ігрова
діяльність, в якій вміння запам'ятовувати і вчасно відтворювати інформацію
призводить до досягнення успіху.
4. Становление мислення пов'язане з можливістю оперувати уявленнями
на довільному рівні, який істотно підвищується до 6 років, у зв'язку з
засвоєнням нових способів розумових дій. Формування цих способів
спирається на освоєння певних дій із зовнішніми предметами, якими дитина
оволодіває в процесі розвитку і навчання. Дошкільний вік представляє
найбільш сприятливі можливості для розвитку різних форм образного
мислення. Як відзначав М.М. Поддьяков, у віці 4-6 років інтенсивно
формуються і розвиваються навички та вміння, що сприяють вивченню дітьми
зовнішнього середовища, аналізу властивостей предметів і явищ і впливу на
них з метою зміни. Цей рівень розумового розвитку, відповідний наочнодієвій формі мислення, стає підготовчим етапом у розвитку індивідуальнопсихологічних особливостей особистості, які визначають рівень творчих
здібностей. Накопичення фактів і відомостей про навколишній світ створює
основу для формування уявлень і понять. До кінця дошкільного періоду
починає переважати наочно-схематична форма мислення як вищий етап у
розвитку наочно-образного. Відображенням досягнення дитиною цього рівня
розумового розвитку є схематизм дитячого малюнка, вміння використовувати
при вирішенні завдань схематичне зображення. Наочно-схематичне мислення
створює можливості для освоєння зовнішнього середовища, виступаючи
засобом для створення дитиною узагальненої моделі різних предметів і явищ.
Набуваючи узагальнюючих рис, ця форма залишається образною, яка
спирається на реальні дії з предметами та їх заступниками. У той же час вона
стає основою для формування логічного мислення, пов'язаного з
використанням і перетворенням понять. Отже, до 6-7 років дитина може
підходити до вирішення проблеми трьома способами: використовуючи
наочно-дієве, наочно-образне і логічне мислення.
5. Накопичення досвіду практичних дій, певний рівень розвитку
сприйняття, пам'яті, уяви створюють ситуацію впевненості в своїх силах. Це
виражається в постановці все більш різноманітних і складних цілей,
досягненню яких сприяє вольова регуляція поведінки. Дитина 6-7 років може
прагнути до далекої (в тому числі і уявної) мети, витримуючи при цьому
сильне вольове напругу протягом досить тривалого часу. У старшому
дошкільному віці, в порівнянні з раннім дитинством, з'являється новий тип

діяльності - творчий. Своєрідність даного типу полягає в тому, що він
породжує можливість йти від думки до ситуації, а не навпаки, як було раніше.
Проте, характеризуючи особливості творчої діяльності дітей старшого
дошкільного віку, педагоги і психологи підкреслюють її специфічність. Так,
деякі з компонентів творчості в цьому віці лише починають розвиватися, хоча
суб'єктивно дитина постійно відкриває щось нове. На думку Л.С. Виготського,
основний закон дитячої творчості полягає в тому, що цінність його слід
бачити не в результаті, не в продукті творчості, а в самому процесі такої
діяльності . У дошкільному віці у дитини з'являється ряд рис, що
характеризують її як творця. Це прояв активності та ініціативи в застосуванні
вже освоєних прийомів роботи по відношенню до нового змісту, пошук
оригінальних способів вирішення поставлених завдань, використання різних
видів перетворень тощо. У виконавських видах діяльності (співі, малюванні,
іграх-драматизація, танцях) розвиток здатності до творчості відбувається від
наслідування дорослому до спроби самостійного перенесення набутого
досвіду в повсякденне життя, а потім і до творчої ініціативи.
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ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
ВАРІАНТ І
1.Педмайстерність це…..
а) наука про учня;
б) наука про виховання та навчання школяра;
в) наука про професійну компетентну діяльність учителя;
г) наука про навчання як спеціально організовану діяльність.
2. Гуманістична спрямованість діяльності вихователя:
а) вияв професійної ідеології учителя;
б) негативне ставлення до педагогічної діяльності;
в) система роботи вчителя в проведенні різних форм роботи з учнями;
г) саморозвиток дитини в діяльності.
3. Професійна компетентність вчителя початкової школи:
а) знання основ управління навчальним закладом;
б) вирішення конфліктних ситуацій;
в) знання основ педагогіки і психології дітей шкільного віку;
г) матеріальна технічна база шкільного навчального закладу.
4. Цілі, об'єкт, суб'єкт, засоби і результат є компонентами:
а) педагогічної творчості;
б) педагогічної діяльності;
в) педагогічної майстерності;
г) процесу самовдосконалення.
5. Суб'єктом педагогічної діяльності є:
а) вчитель;
б) учень;
в) методи навчання і виховання.
6. Самовиховання вчителя це:
а) організація позакласної діяльності учнів початкової школи;
б) формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої мети;
в) участь у навчально-виховній діяльності;
г) організація роботи з батьками дітей.

7. Психологічна стійкість у професійній діяльності:
а) позитивне емоційне ставлення до себе, дітей, праці;
б) негативні емоції;
в) мінорний тон;
г) емоційні переживання.

8. Якості, які дають змогу вчителю здійснювати свою професійну
діяльність:
а) альтруїзм;
б) авторитарність;
в) впевненість у собі, відсутність страху перед дітьми;
9. Що визначає специфіку професійної діяльності вчителя початкової
школи:
а) об'єкт;
б) суб'єкт,
в) засоби;
г) результат.
10. Вставте пропущене слово: Результати самопізнання педагога і його
емоційно-ціннісне ставлення до себе включаються в процес ______ ним своїх
поведінки і діяльності за різноманітних життєвих обставин
а) саморегуляції
б) саморозвитку
в) педагогічної майстерності;
г) процесу самовдосконалення.

11. Вставте пропущене слово: _________ це усвідомлення вихователями
дошкільного закладу своєї сутності психологічних і соціальних особливостей,
здібностей, думок, переживань, прагнень.
а) самовдосконалення
б) саморозвиток

в) гуманістична спрямованість;
г) самосвідомість
12. Який компонент педагогічної майстерності визначається мотивами,
потребами, ідеалами, схильностями, ціннісними орієнтаціями:
а) педагогічні знання;
б) педагогічні здібності;
в) гуманістична спрямованість;
г) педагогічні вміння.
13. Яку роль відіграє дикція в діяльності вчителя початкової школи?
а) організовує навчальну діяльність школярів;
б) організовує позакласну діяльність учнів;
в) служить прикладом мовлення для дітей;
г) створювати конфліктні ситуації у спілкуванні.
14. Основною умовою цілеспрямованого впливу на особистість школяра є:
а) правильне сприймання вчителем особистості дитини;
б) спеціальна організація провідного виду діяльності;
в) уміння враховувати основні потреби дитини;
г) враховувати особистісні якості учня в організації діяльності.
15. Навчання це…..
а) процес і результат сприймання індивідуального досвіду;
б) активність суб’єкта діяльності;
в) цілеспрямована послідовна передача досвіду іншій людині в спеціально
організованих умовах.
г) процес отримання знань
16.Основною метою оцінки вчителем знань учнів є:
а) інформувати учнів про їх успіх або неуспіх у конкретній ситуації;
б) стимулювати і спрямовувати навчально-пізнавальну діяльність школярів ;
в) втратити думку вчителя про учня;
г) інформувати батьків про діяльність дитини.
17. Педагогічний досвід це…

а) практична діяльність вчителя початкової школи і її результат;
б) загальна ознака педагогічної діяльності;
в) вид діяльності вчителя початкової школи;
г) накопичення професійних навичок.
18. Новаторський педагогічний досвід це:
а) методика роботи вчителя початкової школи ;
б) використання передових ідей в особистісному досвіді вчителя;
в) педагогічні ідеї, що виходять за рамки існуючих нормативів і сприяють
створенню нових педагогічних технологій і систем.
19. Передовий педагогічний досвід це :
а) накопичення передових ідей в системі роботи вчителя;
б) педагогічні ідеї у найефективнішому використанні форм, методів,
прийомів і засобів навчання та виховання;
в) технологія роботи вчителя початкової школи;
г) науково-методичні положення, які забезпечують якість процесу засвоєння
досвіду.
20. Вставте пропущене слово: _____ це комплекс якостей особистості, що
забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності
а) майстерність
б) здібність
в) творчість
г) культура.
21. Основні категорії педагогіки:
а) освіта;
б) виховний процес у початковій школі;
в) гурткова робота;
г) культура.
22. Джерела розвитку педагогіки:
а) філософія;
б) народна педагогіка;

в) діантологія;
г) освіта.
23. Вставте пропущене слово: ________ вияв ініціативи, творення нового в
науці, мистецтві
а) новаторство
б) ініціативність
в) гуманістична спрямованість;
г) педагогічні вміння.
24. Стилі педагогічного спілкування:
а) демократичний;
б) педагогічний;
в) особовий;
г) психолого-педагогічний.
25. Педагогічні умови, які сприяють ефективності спілкування:
а) володіння психолого-педагогічними якостями та уміннями;
б) організаторські вміння;
в) дидактичні прийоми;
г) методи навчання.
26.

Який

компонент

педагогічної

майстерності

виконує

роль

системоутворюючого фактора:
а) педагогічні знання;
б) педагогічні здібності;
в) гуманістична спрямованість;
г) педагогічні вміння.
27.

Який

компонент

педагогічної

майстерності

забезпечує

швидкість

оволодіння майстерністю:
а) педагогічні знання;
б) педагогічні здібності;
в) гуманістична спрямованість;
г) педагогічні вміння.
28.. Який компонент педагогічної майстерності виконує інтегруючу функцію:

а) педагогічні знання;
б) педагогічні здібності;
в) гуманістична спрямованість;
г) педагогічні вміння.

29. Міміка, жестика, пантоміміка, праксеміка, такесика, візуальний
контакт є засобами:
а) вербальної взаємодії;
б) невербальної взаємодії.
в) комунікативна взаємодія
г) педагогічна взаємодія
30.Норми часової, просторової орієнтації партнерів по спілкуванню
вивчає:
а) жестика;
б) кінесика:
в) праксеміка;
г) пантоміміка.
31. Моторику всього тіла: позу, ходу, нахили, поставу відображає:
а) міміка;
б) жестика;
в) праксеміка;
г) пантоміміка.
32. Якому методу психофізичної саморегуляції відповідає визначення:
«Психотерапевтичний метод, заснований на самонавіюванні й саморегуляції,
під час якого людина спочатку оволодіває тими функціями, які не піддавалися
свідомій

регуляції,

а потім веде наступ на свої переживання, позбавляючи їх підтримки
організму»:
а) самонавіювання;
б) аутотренінг;
в) бібліотерапія;
г) імітаційна гра.

33. Дихання, голос, дикція і темпоритм - це:
а) комунікативні якості мовлення;
б) складові техніки мовлення.
в) характеристика мовлення
г) якості української мови

34. Що не є характеристикою голосу:
а) сила;
б) політність;
в) темпоритм;
г) мелодика;
.
35. Правильність, виразність, ясність, точність,

стислість, доцільність,

пестливість - це:
а) комунікативні якості мовлення;
б) складові техніки мовлення.
в) характеристика мовлення
г) якості української мови
36. Аналітичні, проективні, конструктивні, організаційні, комунікативні вміння
утворюють групу умінь:
а) психолого-педагогічних;
б) фахово-методичних;
в) спеціальних;
г) творчих.
37. Специфічні вміння, пов'язані з навчанням чи організацією конкретної
діяльності, - це:
а) психолого-педагогічні;
б) фахово-методичні;
в) спеціальні;
г) творчі.

38.

Уміння

малювати,

співати,

ритмічно

рухатися

під

музику,

писати вірші - це уміння:
а) психолого-педагогічні;
б) фахово-методичні;
в) спеціальні;
г) творчі.
39. Вставте пропущене слово: ________ це професійне спілкування
вихователя з дошкільниками в різних умовах життєдіяльності, спрямоване на
створення сприятливого психологічного клімату
а) самонавіювання;
б) професійне спілкування
в) психологічне спілкування
г) педагогічне спілкування
40. Яка функція педагогічного спілкування відіграє вирішальну роль у
формуванні емцатії:
а) співпереживання;
б) обмін ролями;
в) інтегративно-компенсаторна;
г) організація діяльності;
41. Яка функція педагогічного спілкування сприяє усвідомленню
дитиною свого «я»:
а) обмін ролями;
б) співпереживання;
в) самоствердження;
г) організація діяльності;
42. Вставте пропущене слово: _____це процес, за допомогою якого
вихователь пізнає самого себе і певним чином ставиться до себе.
а) самовиховання;
б) самосвідомість
в) самоактуалізації.
г) самоствердження.

43. . Що із названого нижче не є напрямком самовдосконалення:
а) розвиток педагогічної майстерності;
б) розвиток педагогічної техніки;
в) підвищення компетентності;
г) актуалізація власного творчого потенціалу.
44. Що не належить до провідних форм самовдосконалення:
а) побудова власного іміджу педагога;
б) самовиховання;
в) самоосвіта;
г) самоактуалізація.
45.

Діагностування,

цілепокладання,

планування,

виконання,

контроль і корекція - це етапи:
а) самовиховання;
б) самовдосконалення;
в) самоактуалізації.
г) самоствердження.

46. Бесіда, Переконання, навіювання - це методи:
а) організації діяльності, спілкування та формування позитивного досвіду суспільної
поведінки;
б) формування свідомості особистості;
в) стимулювання діяльності і поведінки;
г) самовиховання.
47. Слово педагога як могутній засіб впливу на вихованців лежить в основі
методів:
а)

організації

діяльності,

спілкування

ного досвіду суспільної поведінки;
б) стимулювання діяльності і поведінки;
в) формування свідомості особистості;
г) самовиховання.

та

формування

позитив-

48. Непомітний психологічний вплив однієї особи на іншу чи групу осіб,
розрахований

на

безперечне

сприйняття

і

прийняття

слів, висловлених в них думок, волі, - це:
а) переконання;
б) навіювання;
в) бесіда.
г) заохочення
49. Метод, що забезпечує корекцію поведінки учнів, а саме стимулювання
хороших

вчинків,

шляхом

розширення

їх

прав

і

обов'язків,-це:
а) змагання;
б) заохочення;
в) покарання.
г) порівняння
50. Вставте пропущене слово: ___________ довготривалий, безперервний,
у певному розумінні, безкінечний процес, оскільки не існує меж удосконалення
особистості.
а) змагання;
б) самовдосконалення
в) саморозвиток
г) навчання

ТЕСТОВІ ПИТАННЯ
ВАРІАНТ ІІ
1. Педагогічні здібності вчителя:
а) методична діяльність;
б) педагогічна діяльність;
в) креативність;
г) емоційна стабільність.
2.

Професійна функція, що здійснює регулювання в системі діяльності

педагога, називається:
а) інформаційна;
б) нормативна;
в) рефлексії;
г) діагностико-прогностична
3. Якому поняттю відповідає визначення: «Комплекс властивостей особистості,
який

забезпечує

високий

рівень

самоорганізації

професійної педагогічної діяльності на рефлексивній основі»:
а) педагогічна діяльність;
б) педагогічна майстерність;
в) педагогічна техніка;
г) педагогічна творчість
4. Яка з названих функцій не є функцією педагогічного спілкування:
а) пізнавальна;
б) інформаційна;
в) самоствердження;
г) самореалізації;

5. Який компонент педагогічної майстерності є фундаментом основою цього
комплексу:
а) педагогічні знання;
б) педагогічні здібності;
в) гуманістична спрямованість;
г) педагогічні вміння.

6. Вставте пропущене слово: П е д а г о г і ч н и й

такт

— міра

педагогічно доцільного, домірного, відповідного ситуації і особливостям
конкретного дошкільника впливу _________________
а) педагога на суспільство
б) людину на навколишнє середовище
в) вихователя на дитину
г) людини
7. Вставте пропущене слово: ________ психічні властивості педагога, які
є передумовою успішного виконання ним різних ролей у спілкуванні (набуття
відповідних знань, умінь і навичок, здатність використовувати їх на практиці)
а) педагогічні знання;
б) педагогічні здібності;
в) комунікативні здібності
г) педагогічні вміння.
8. Компоненти діяльності вчителя початкової школи:
а) зовнішній вигляд;
б) делікатність;
в) особистісний підхід;
г) комунікативність.
9. Методи вивчення передового досвіду:
а) спостереження за роботою вчителя;
б) перегляд фрагментів фільмів;
в) перегляд методичної літератури;
г) дослідження з певних тем.
10. Вставте пропущене слово: Результатом самопізнання вихователя є
його_____________ яка, з одного боку, узагальнює набутий ним досвід,
організовує нову інформацію, з іншого — виявляє певний рівень його домагань.
а) самооцінка
б) делікатність;
в) особистісний підхід;
г) самовдосконалення

11. Вставте пропущені слова:
Педагог

це __________, який має ________ підготовку і _________

___________ та _________ підростаючого покоління.
12. Вставити пропущені слова:
Педагогічна майстерність

це ________

самоорганізацію________ ________

________

_________ ,що забезпечує

__________ _________ діяльності на рефлекторній

основі.
13. Вставте пропущені слова:
Самовиховання

систематизована і _________

спрямована на ___________ й вдосконалення її __________

____________ особистості,
якостей та ___________

негативних.
14.Вставте пропущені слова:
Педагогічна техніка

це ________ використовувати________

_________ як

інструмент _________ ________, це __________ володіння ________ і ________ ________
на інших.
15. Види спілкування:
а) вербальне;
б) естетичне;
в) загальне;
г) комунікативне.
16. Вставте пропущене слово: ________ внутрішня передумова творчої
педагогічної діяльності, що полягає у творчій активності вчителя і не стимулюється
ззовні.
а) педагогічна майстерність
б) педагогічні здібності;
в) педагогічна культура
г) педагогічна креативність
17. Головними критеріями передового педагогічного досвіду є:
а) актуальність, перспективність, новизна результатів, результативність;
б) особистість автора досвіду;
в) наявність матеріальних умов для поширення досвіду;
г) оригінальність форм досвіду.

18. Вставте пропущене слово:
___________ спрямованість визначена ідейними переконаннями педагога,
його соціальними потребами, моральними і ціннісними орієнтаціями, почуттям
суспільного обов’язку і громадянської відповідальності
а) репродуктивна
б) соціально-моральна
в) пізнавальна
г) креативна
19. Вставте пропущене слово:
___________ передбачає прагнення усвідомлювати перспективи науки,
володіти культурою науково-педагогічного мислення
а) репродуктивна
б) соціально-моральна
в) пізнавальна
г) креативна
20. Вставте пропущене слово: Рівні педагогічної рефлексії ___________
педагог може викласти, представити послідовність своїх педагогічних дій на
природній, життєвій мові. При цьому педагог не завжди оцінює актуальність і
складність педагогічних проблем; вважає будь-яку педагогічну задачу такою,
яку легко розв'язати; оцінює суб'єктивно (подобається - не подобається);
а) репродуктивний
б) соціально-моральний
в) аналітичний
г) прогностичний
21. Вставте пропущене слово: Рівні педагогічної рефлексії ___________
педагог вміє проаналізувати свою педагогічну діяльність відповідно до того
алгоритму, який освоїв на даний момент. При цьому правильно використовує
найбільш

відомі

категорії

психолого-педагогічних

наук,

здійснює

цілеспрямоване педагогічне спостереження, організує досвідну роботу; оцінює
діяльність за її результатами.
а) репродуктивний
б) соціально-моральний
в) аналітичний

г) філософсько-конструктивний

22. Вставте пропущене слово: Рівні педагогічної рефлексії ___________ педагог
уміє самостійно вичленувати та сформулювати педагогічну проблему, адекватно
оцінити її актуальність і складність; уміє вибрати методику аналізу педагогічного
процесу з кількох відомих йому; використовує для аналізу педагогічної й навчальної
діяльності загальнонаукові методи, наприклад, системний підхід.
а) філософсько-конструктивний
б) соціально-моральний
в) аналітичний
г) прогностичний
23. Вставте пропущене слово: Рівні педагогічної рефлексії ___________ педагог
визначає соціальні, загальнолюдські змісти своєї діяльності.
а) філософсько-конструктивний
б) соціально-моральний
в) аналітичний
г) прогностичний
24.. Який компонент педагогічної майстерності виконує інтегруючу функцію:
а) педагогічні знання;
б) педагогічні здібності;
в) гуманістична спрямованість;
г) педагогічні вміння.

25. Міміка, жестика, пантоміміка, праксеміка, такесика, візуальний контакт є
засобами:
а) вербальної взаємодії;
б) невербальної взаємодії.
в) комунікативна взаємодія
г) педагогічна взаємодія
26.Норми часової, просторової орієнтації партнерів по спілкуванню вивчає:
а) жестика;

б) кінесика:
в) праксеміка;
г) пантоміміка.
27. Хто з вчених одним з перших звернув увагу на те, що діти потребують
складної тактики і техніки, що вчителю слід уміти керувати своїм настроєм,
стилем і тоном спілкування, інтонацією, посмішкою, поглядом, мімікою,
рухами, ходою...
а) А. Макаренко
б) В.Сухомлинський
в) С. Русова
г) К. Ушинський
28. Вставте пропущене слово: _______ опосередковано впливає на
ефективність педагогічного процесу.
а) педагогічна техніка
б) псхономічна техніка
в) педагогічна техніка
г) фізіологічна техніка
29. Якими вченими на початку XX ст у науковий обіг введений термін
«психотехніка»?
а) В.Сухомлинський і А.Макаренко
б) К.Крутій і А.Богуш
в) А. Богуш і Н. Гавриш
г) В. Штерн і Г. Мюстенберг
30. Дихання, голос, дикція і темпоритм - це:
а) комунікативні якості мовлення;
б) складові техніки мовлення.
в) характеристика мовлення
г) якості української мови

31. Що не є характеристикою голосу:
а) сила;

б) політність;
в) темпоритм;
г) мелодика;
.
32. Правильність, виразність, ясність, точність, стислість, доцільність,
пестливість - це:
а) комунікативні якості мовлення;
б) складові техніки мовлення.
в) характеристика мовлення
г) якості української мови
33. Вставте пропущене слово: це усталена система способів та прийомів, які
використовує педагог у взаємодії. Вона залежить від особистісних якостей педагога і
параметрів ситуації спілкування.
а) комунікативні якості мовлення;
б) стилі педагогічного спілкування
в) види педагогічного спілкування
г) якості української мови
34. Динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів
мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних
цінностей, необхідних педагогу для успішного здійснення професійної діяльності це:
а) професійна підготовка;
б) професійна компетенція;
в) професійна майстерність;
г) професійна компетентність.
35. Який компонент педагогічної майстерності визначається мотивами,
потребами, ідеалами, схильностями, ціннісними орієнтаціями:
а) педагогічні знання;
б) педагогічні здібності;
в) гуманістична спрямованість;
г) педагогічні вміння.
36. Інноваційна освітня діяльність це:
а) процес пошуку нових форм і методів роботи з метою впровадження їх в освітню
практику;

б) процес створення, експериментальної перевірки та впровадження освітніх
інновацій;
в) педагогічний експеримент, що проводиться на базі навчального закладу і
має на меті суттєве поліпшення результативності його роботи.
г) процес створення нового
37. Імідж педагога це:
а) авторитет особистості педагога;
б) престиж професії педагога у суспільстві;
в) образ, знакова характеристика особисті педагога, що має зовнішні прояви і
внутрішній зміст, що суттєво відрізняє його

від колег;

г) символ педагога, що відображає спрямованість його особистості.
38. Яка функція педагогічного спілкування відіграє вирішальну роль у
формуванні емпатії:
а) співпереживання;
б) обмін ролями;
в) інтегративно-компенсаторна;
г) організація діяльності;
39. Непомітний психологічний вплив однієї особи на іншу чи групу осіб,
розрахований на безперечне сприйняття і прийняття слів, висловлених в них
думок, волі, - це:
а) переконання;
б) примус;
в) навіювання;
г) бесіда.
40. Якому поняттю відповідає визначення: «Комплекс властивостей
особистості, який забезпечує високий рівень самоорганізації професійної
педагогічної діяльності на рефлексивній основі»:
а) педагогічна діяльність;
б) педагогічна майстерність;
в) педагогічна техніка;
г) педагогічна творчість.
41. Самовиховання вчителя це:
а) організація позакласної діяльності учнів початкової школи;
б) формування людиною своєї особистості відповідно до свідомо поставленої
мети;

в) участь у навчально-виховній діяльності;
г) організація роботи з батьками дітей.
42. Психологічна стійкість у професійній діяльності:
а) позитивне емоційне ставлення до себе, дітей, праці;
б) негативні емоції;
в) мінорний тон;
г) емоційні переживання.

43. Якості, які дають змогу вчителю здійснювати свою професійну діяльність:
а) альтруїзм;
б) авторитарність;
в) впевненість у собі, відсутність страху перед дітьми;
44.Якому

методу

психофізичної

саморегуляції

відповідає

визначення:

«Психотерапевтичний метод, заснований на самонавіюванні й саморегуляції, під час
якого людина спочатку оволодіває тими функціями, які не піддавалися свідомій
регуляції, а потім веде наступ на свої переживання, позбавляючи їх підтримки
організму»:
а) самонавіювання;
б) аутотренінг;
в) бібліотерапія;
г) імітаційна гра.
45.

Професійна

здатність

педагога,

що

характеризується

потребою

у

спілкуванні, готовністю легко вступати в контакт, викликати позитивні емоції у
співрозмовника й відчувати задоволення від спілкування, — це:
А) динамізм особистості;
Б) комунікативність;
В) креативність;
Г) емоційна стабільність.
46.

Здатність

опанувати

себе,

зберігати

самоконтроль,

здійснювати

саморегуляцію за будь-якої ситуації незалежно від сили зовнішніх чинників, що
провокують емоційний зрив, — це:
А) динамізм особистості;

Б) комунікативність;
В) креативність;
Г) емоційна стабільність.
47. Здатність до творчості, генерації незвичних ідей, відходу від
традиційних схем, швидкого розв’язування проблемних ситуацій — це:
А) динамізм особистості;
Б) комунікативність;
В) креативність;
Г) емоційна стабільність.
48. Здатність активно впливати на іншу особистість — це:
А) динамізм особистості;
Б) комунікативність;
В) креативність;
Г) емоційна стабільність.
49. Вміння використовувати психофізичний апарат як інструмент
виховного впливу, прийом володіння собою (власним організмом, настроєм,
мовленням, увагою і уявою) і впливу на інших (вербальними і невербальними
засобами) — це:
А) педагогічна майстерність;
Б) педагогічна техніка;
В) професійна здатність;
Г) професійна компетентність.
50. До критеріїв майстерності педагога належать:
А) продуктивність;
Б) діалогічність;
В) оптимальність;
Г) усі відповіді правильні.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Мета: визначити у чому полягає основна діяльність вихователя дошкільного
навчального закладу та дати визначення професійної майстерності .
Література:
1.
Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в умовах
навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. - К. : Світич, 2006. -С. 148.
2.
Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. /
3.
Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. - М.: Просвещение,
2008. - С. 24.
4.
Педагогічна майстерність / за ред. I. А. Зязюна. - К.: Вища школа. - 2008.- Р. 2. С.27-44.
5.
Поніманська Т . І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти / Т.
І. Поніманська. Дошкільна педагогіка. -К., 2004. -С. 129-136.
6.
Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти лекцій.
Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2.
УМІННЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
План
І. Термінологічний диктант.
ІІ. Обговорення основних питань теми.
1. Педагогічна техніка як форма організації поведінки вихователя, її загальні
особливості.
2. Характеристика умінь самопрезентації педагога ЗДО:
а) уміння створювати естетично виразний зовнішній вигляд;
б) уміння невербальної взаємодії;
в) уміння психотехніки;
г) уміння вербальної взаємодії.
ІІІ. Перевірка виконання самостійної роботи - читання й обговорення творів-роздумів.

3.

5.
6.
7.

Література:
1. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в умовах
навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. - К. : Світич, 2006. -С. 148.
4. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. /
Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. - М.: Просвещение,
2008. - С. 24.
Педагогічна майстерність / за ред. I. А. Зязюна. - К.: Вища школа. - 2008.- Р. 2. С.27-44.
Поніманська Т . І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти /
Т. І. Поніманська. Дошкільна педагогіка. -К., 2004. -С. 129-136.
8. Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти лекцій. Дрогобич :
План
I.

Термінологічний диктант.

РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
3. Психогимнастика в тренинге / под ред. Н. Ю. Хрящевой. - СПб. : Ювента, 1999.
4. Степанов С. Язык внешности / С. Степанов. - М. : Эксмо, 2004.
5. Фоменко І. Індивідуальний стиль педагогічної Діяльності /I. Фоменко // Відкритий
урок. - 2009. - № 1. - С. 55-56.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3
МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ В
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
План
Мета: розглянути питання педагогічної взаємодії вихователя в процесі навчальновиховного процесу в дошкільному закладі.
I.
Термінологічний діалог.
II. Перевірка виконання самостійної роботи - презентація образних моделей.
III. Обговорення основних питань теми.
1. Характеристика вмінь взаємодії педагога з вихованцями, їх батьками та колегами:
а) психолого-педагогічних;
б) фахово-методичних;
в) спеціальних;
г) творчих.
2.Уміння вихователя вдосконалювати власну педагогічну техніку:
а) аналітичні;
б) гностичні;
в) проективно-конструктивні;
г) організаційно-спонукальні.
IV. Моделювання фрагмента заняття, проведення гри, бесіди з дошкільниками.
Література:
1. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в
умовах навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. - К. : Світич, 2006. -С. 148.
2. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. /
3. Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. - М.: Просвещение,
2008. - С. 24.
4. Педагогічна майстерність / за ред. I. А. Зязюна. - К.: Вища школа. - 2008.- Р. 2. С.27-44.
5. Поніманська Т . І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти
/ Т. І. Поніманська. Дошкільна педагогіка. -К., 2004. -С. 129-136.
6. Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти лекцій.
Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4
ТЕХНІКА ВЕРБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
План
Мета: навчити студентів володіти техніками мовлення: на дихання, резонування,
організацію глотки, вправи для язика, вправи з дикції.
1. Відгадування термінологічних загадок, кросвордів.
2. Артикуляційна гімнастика.
3. Виконання вправ на вдосконалення техніки мовлення: на дихання, резонування,
організацію глотки, вправи для язика, вправи з дикції (див додаток 3).
4. Виконання вправ на вдосконалення комунікативних якостей мовлення.

Література:
7. 1 Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в
умовах навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. - К. : Світич, 2006. -С. 148.
8. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. /
9. Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. - М.: Просвещение,
2008. - С. 24.
10. Педагогічна майстерність / за ред. I. А. Зязюна. - К.: Вища школа. - 2008.- Р. 2. С.27-44.
11. Поніманська Т . І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти
/ Т. І. Поніманська. Дошкільна педагогіка. -К., 2004. -С. 129-136.
12. Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти лекцій.
Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5
ТЕХНІКА НЕВЕРБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
План
Мета: дати розуміння використання техніки невербального спілкування.
1. Термінологічний диктант.
2. Розповідь-демонстрація дитячого вірша, казки, байки мовою тіла.
З. Виконання вправ на вдосконалення умінь правильно читати і доцільно
користуватися засобами невербальної комунікації.
Література:
1. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в
умовах навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. - К. : Світич, 2006. -С. 148.
2. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. /
3. Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. - М.: Просвещение,
2008. - С. 24.
4. Педагогічна майстерність / за ред. I. А. Зязюна. - К.: Вища школа. - 2008.- Р. 2. С.27-44.
5. Поніманська Т . І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти
/ Т. І. Поніманська. Дошкільна педагогіка. -К., 2004. -С. 129-136.
6. Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти лекцій.
Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6
ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
План
Мета: розглянути стилі педагогічного спілкування та навчити
студентів користуватись ними в повсякденному житті.
I.
Фронтальна письмова робота.
II. Перевірка виконання самостійної роботи.
III. Обговорення основних питань теми.
1. Педагогічне спілкування, його функції й етапи.
2. Характеристика типів стосунків і стилів педагогічного спілкування.
3. Педагогічний такт.

4. Умови успішного професійного спілкування вихователя ДНЗ.
Література:
7. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в
умовах навчання : монографія / Г. В. Бєлєнька. - К. : Світич, 2006. -С. 148.
8. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. /
9. Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. - М.: Просвещение,
2008. - С. 24.
10. Педагогічна майстерність / за ред. I. А. Зязюна. - К.: Вища школа. - 2008.- Р. 2. С.27-44.
11. Поніманська Т . І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти
/ Т. І. Поніманська. Дошкільна педагогіка. -К., 2004. -С. 129-136.
12. Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти лекцій.
Дрогобич : РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7
КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ
План
Мета: значення комунікативного мовлення вихователя дошкільного закладу для
спілкування в повсякденному житті та під час різних форм роботи з дітьми та їх батьками.
1. Індивідуальна письмова робота.
2. Проведення рольової гри на вибір (батьківські збори в дошкільному закладі,
спрощене судове слухання).
3. Аналіз й оцінювання учасників гри.
Література:
1.
Абрамович С .Д. Риторика : навч. посібник / С. Д. Абрамович, М. Ю.
Чікарькова. - Л. : Світ, 2001.
2.
Белякова В. Риторичні фігури в ораторському мистецтві / В. Белякова //
Завуч. - 2002. - № 29. - С.1-8.
3.
Гурвич С. С. Основы риторики / Гурвич С. С, Погорелко В. Ф., Герман М. А.
- К., 1988.
4.
Зазюн I. А. Краса педагогічної дії /1. А. Зязюн, Г. М. Сагач. - К., 1997.
5.
Мацько Л. I. Риторика : навч. посібник / Л. I. Мацько, О. М. Ма-цько. - К. :
Вища школа, 2006.
6.
Мацько Л. Риторика : предмет, основні поняття, розділи / Л. Мацько //
Дивослово. - 2001. - № 12. - С/28-32.
7.
Павлюк Л. С. Риторика, ідеологія, персуазивна комунікація / Л. С. Павлюк. Л. : ПАІС, 2007.
8.
Сагач Г. Похвала істинному красномовству - риториці любові / Г. Сагач / /
Українська мова і література в середніх школах, ліцеях, гімназіях та колегіумах. - 2008. - №
5. - С. 102-113.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8
ЕЛЕМЕНТИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
План
Мета: з’ясувати значення володінням акторської справи в роботі вихователя
дошкільного закладу.
I.
Письмова робота.

II. Перевірка виконання самостійної роботи - читання педагогічних творівроздумів на теми: «Чи потрібні вихователеві акторські здібності?», «Педагогічна
діяльність вихователя це театр одного актора? ».
ІІІ. Обговорення основних питань теми.
1. Спільне та відмінне в театральній і педагогічній діяльності. Основні
принципи системи К. Станіславського, їх використання в професійній діяльності
вихователя.
2. Драматургія і режисура педагогічної дії вихователя ДНЗ.
3. Педагогічна сумісність і педагогічне сприймання в професійній діяльності
вихователя.
4. Спільні ознаки професійної діяльності актора й вихователя дошкільного
закладу.
ІУ. Показ лялькової вистави для дітей дошкільного віку.
У. Аналіз і оцінювання поставлених лялькових вистав.
Література:
1. Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян. - К. : Ліб-ра, 1996.
2. Артемова Л. В. Театр і гра / Л. В. Артемова. - К. : Томіріс, 2002. -291 с.
3. Булатова О. С. Педагогический артистизм : учебное пособие [для студентов
высш. пед. учеб. заведений]; О. С. Булатова. - М.: Академия. - 2001. - 241 с.
4. Люблинская А. А. Современный воспитатель. Какой он? / А. А.
Люблинская, С. Е. Кулачковская. - К. : Знание, 1981.
5. Методика воспитательной работы / под ред. М. Л. Рувинского. -М. :
Просвещение, 1989.
6. Новицкая Л. П. Уроки вдохновения / Л. П. Новицкая. - М., 1984. 9.
7. Станиславский К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. - М. :
Иск-во, 1956.
8. Станиславский К. С. Работа над собой в творческом процессе переживания /
К. С. Станиславский. - М.: Иск-во, 1954.
9. Педагогічна майстерність / за ред. I. А. Зязюна.-К.: Вища школа, 1997. - Р. 6.
- С.111-128.
10.
Артемова Л. В. Театр і гра / Л.В. Артемова. - К. : Томіріс, 2002.
11.
Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников / Л. В.
Артемова. - М. : Просвещение, 1991.
12.
Генов Г. В. Театр для малышей / Г. В. Генов - М. : Просвещение, 1985.
13.
Горбушина Л. А. Выразительное чтение и рассказывание детям
дошкольного возраста / Л. А. Горбушина, А. П. Николаичева. - М. : Просвещение,
1985.
14.
Єніна Л. Театр і діти / Л. Єніна // Дошкільне виховання. -2007. - № 9. С. 28.
15.
Запорожец А. В. Эмоциональное развитие дошкольника / Запорожец
А. В., Неверович Я. 3., Кошелева А. Д. ; под ред. А. Д. Кошелевой. - М. :
Просвещение, 1985. - С. 105-117.
16.
Игрушки и пособия для детского сада / под ред. В. М. Изгарше-вой. М. : Просвещение, 1987.
17.
Караманенко Т. Н. Ляльковий театр - дітям / Т. Н. Карамане-нко, Ю. Г.
Караманенко. - К. : Рад. школа, 1986.
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ТЕМА: ПСИХОДІАГНОСТИКА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДИТИНИ
ПЛАН:
1.
Методи дослідження творчої активності особистості;
2.
Психодіагностика інтелектуальної обдарованості дитини;
3.
Використання бесід і анкетування батьків для дослідження здібностей
дитини;
4.
Види тестів для діагностики дитячої творчості;
5.
Використання проективних методик для діагностики різнихвидів дитячої
творчості;
6.
Аналіз продуктів діяльності для вивчення художніх здібностей дитини
дошкільного віку.
1. Методи дослідження творчої активності особистості
Метод спостереження відрізняється від стихійного спостереження в повсякденному
житті. Звичайно, учитель, який постійно спостерігає за своїми учнями, може дійти певних
висновків про кожного учня, його загальну успішність, ставлення до навчання, характер і т.
ін. Але організоване, спрямоване спостереження дасть тому самому вчителеві набагато
більше. Готуючись до спостереження, визначають предмет спостереження, час і місце, його
періодичність і тривалість. Розрізняють два види спостереження: те, що проходить у
природних умовах без будь-якого впливу з боку експериментатора на досліджуваний
предмет або інші супутні йому фактори; коли експериментатор заздалегідь запланував, а
потім здійснює певний вплив на предмет дослідження. У першому випадку
експериментатор може спостерігати, наприклад, за тим, як люди розв’язують творчі
завдання. Бажано, щоб піддослідні не знали про спостереження, тому що це може суттєво
вплинути на творчий процес. Експериментатор може вибирати для вивчення якийсь
показник, наприклад час розв’язання одного й того самого завдання різними
досліджуваними чи кількість питань до нього, кількість підказок і т. ін. У другому випадку
експериментатор заздалегідь планує певний вплив на досліджуваного (наприклад, після
розв’я¬зання творчого завдання одним зі способів ставить вимогу спробувати розв’язати
його іншими способами. Експериментатор завжди має складати план спостереження, вести
щоденник, обробляти якісні та кількісні дані спостережень. Метод спостереження має певні
вади; він орієнтований переважно на виявлення загальних тенденцій у поведінці
досліджуваних, їх зовнішній прояв, проте не дає можливості точно пояснити їх причину.
Тому цей метод більше придатний як перша ланка в ланцюзі вивчення чи як допоміжний
метод для підтвердження закономірностей, виявлених іншими методами.
Метод бесіди також не можна вважати таким, що дає об’єктивно точну інформацію
про людину, прояви певних її психічних якостей, бо всі висновки дослідник робить на
основі суджень досліджуваного. Однак бесіда дає змогу одержати інформацію “з перших
рук”, яка являє собою цінний матеріал для психологічного аналізу, бо досліджуваний
розповідає про свої безпосередні почуття, думки, переживання, події, умови життя тощо.
Велика хиба методу бесіди полягає в тому, що досліджуваний має гарно володіти мовою, у
нього має бути порівняно високий рівень самоаналізу. Тому метод бесіди вважають
допоміжним.
Метод анкетування, на відміну від методу бесіди, пов’язаний лише з
опосередкованим контактом із досліджуваним, який відповідає на питання анкети
письмово. Цей метод має певні переваги й вади. З одного боку, досліджуваний може
спокійно, не кваплячись, обдумано відповісти на поставлені запитання, і якщо анкету
побудовано правильно й вона не “провокує” на заздалегідь необ’єктивні відповіді чи
ухилення від них, то експериментатор може одержати з них багато цінного матеріалу. З

іншого боку, анкета має бути орієнтована на дуже коротку відповіді (часто типу
“так” — “ні”) або містити небагато запитань; тому можливості цього методу досить
обмежені.
Метод вивчення результатів діяльності пов’язаний з аналізом того, що
створює досліджуваний. Проте якщо його застосувати для вивчення лише кінцевих
продуктів діяльності, то він не дає змоги всебічно оцінити особливості творчості.
Зрозуміло, що за творами та виготовленими моделями можна судити про рівень
знань, умінь і навіть здібностей досліджуваного. Ми можемо дійти якогось висновку
про те, що він зробив, але з урахуванням того, як він це зробив. Тому вивчення
результатів діяльності, проведене паралельно з методом спостереження, має бути
орієнтоване на дослідження не тільки кінцевих, але й проміжних продуктів. Так,
можна успішно спостерігати за створенням малюнка, креслення, якоїсь технічної
конструкції. Фіксація послідовності дій і застосування певних методів дає певне
уявлення про процес творчості й розвитку продукту в цьому процесі.
У психології творчості дуже популярний біографічний метод, який
ґрунтується на вивченні матеріалів біографій: спогадів людей, котрі знали
досліджуваного; автобіографічних матеріалів; листів; щоденників; відповідей на
питання бесід і анкет; документів. Використовують і белетризовані біографії, що
містять великий психологічний матеріал, наприклад із серії “Життя видатних
людей”. Дуже вдалий приклад дослідницького біографічного жанру — романдослідження. Психолого-педагогічний досвід показує, що біографічний метод (у
модифікованих варіантах) досить ефективний у разі вивчення творчості дітей.
Досить назвати як приклад книжку К. І. Чуковського “Від двох до п’яти”. Кропітке,
цілеспрямоване багаторічне збирання матеріалу дало авторові змогу створити
справжній шедевр із психології дитячого мовлення. Багато цікавого матеріалу
містять також щоденники батьків і педагогів. Біографічний метод недоцільно
застосовувати часто, проте він може бути ефективним в індивідуальній роботі з
творчо обдарованими особистостями, проектуванні їх майбутнього.
Експеримент як психологічний метод набуває все більшого поширення. У
разі дотримання певних правил він дає найоб’єктивніші дані про досліджуваного
суб’єкта чи явище. Експериментатор заздалегідь будує всю “картину” запланованого
досліду, намагаючись ізолювати досліджуваного чи принаймні враховувати всі
фактори, що впливають на нього. Експеримент може бути природним і
лабораторним; перший проводять в умовах, що не відрізняються для досліджуваного
від звичайних, а другий — у спеціальному приміщенні, часто за допомогою
спеціальної апаратури. Експеримент дає змогу вивчати одне й те саме явище чи
процес багаторазово, варіювати умови його проходження, виключати певні фактори
з цих умов і т. ін. Усе це дає можливість досить точно вивчити деякі психічні явища.
2. Психодіагностика інтелектуальної обдарованості дитини
Інтелектуальну обдарованість пов'язують з високим рівнем інтелектуального
розвитку (як правило, йдеться про високий показник коефіцієнта інтелекту 1Q). Для
вимірювання інтелектуальної обдарованості в основному використовують різні
варіанти тестів, направлених на вимірювання інтелекту.
Діагностика інтелектуальної обдарованості
Серед найбільш відомих в міжнародній практиці індивідуальних
інтелектуальних тестів можна відзначити наступні.
Шкала інтелекту Станфорд-Біне, розроблена Л.Терменом і М.Мерріл,
призначена для тестування дітей починаючи з дворічного віку. Перші шкали
БінеСимона були розроблені ще в 1905 р., потім вони багато разів удосконалилися.
Перший станфордський варіант, розроблений Терменом, був опублікований в 1916
р. Саме в цьому варіанті вперше був введений коефіцієнт інтелекту (IQ) як
відношення між розумовим і фактичним віком. Сучасні варіанти тесту (останнє,

четверте видання було опубліковано в 1988 р.) направлені на отримання єдиного показника,
що характеризує загальний інтелектуальний розвиток індивідуума.
Векслеровськая шкала інтелекту і різні варіанти цього тесту, у тому числі і короткі
форми, призначені для тестування не тільки дітей, але і дорослих. Вони включають як
вербальні, так і невербальні субтести (вербальну шкалу і шкалу дії). Д.Векслер вніс також
ряд змін в традиційний зміст поняття «коефіцієнт інтелекту».
Інтелектуальний тест Слоссона, призначений для вимірювання інтелекту дітей і
дорослих, дає одну узагальнену оцінку інтелектуального розвитку на основі даних про
словарний запас, вербальні і математичні думки і пам'ять.
Кауфмановськая оцінна батарея тестів призначена для тестування дітей у віці від
двох з половиною до дванадцяти з половиною років. Вона дає дві глобальні оцінки розумових процесів і досягнень. Тест відносно новий, і його рекомендується застосовувати
для раннього первинного виявлення дітей з незвично високими здібностями в мисленні.
Шкала дитячих здібностей Маккарті призначена для тестування дітей у віці від двох
з половиною до восьми з половиною років. Дається узагальнена оцінка (загальний
когнітивний індекс) і п'ять субоцінок (для вербальних, перцептивних, обчислювальних і
моторних здібностей, а також пам'яті).
До популярних групових тестів на інтелект можна віднести наступні.
Отіс-Ленноновській тест шкільних здібностей дасть одну узагальнену оцінку (індекс
шкільних здібностей), що одержується при використанні вербальних, кількісних і образних
завдань. Застосовується для виявлення загальних інтелектуальних здібностей.
Тест когнітивних умінь. Дає одну узагальнену оцінку (індекс когнітивних умінь) і
чотири субоцінки: послідовність, аналогії, пам'ять і вербальне мислення. При ідентифікації
обдарованості цей тест використовується як показник загальних інтелектуальних
здібностей, що характеризуються підвищеною увагою до рівня розвитку абстрактного
мислення.
«Незалежний від культури» інтелектуальний тест Кеттелла може бути використаний
як загальний тест для виявлення здібностей людей з культурними обмеженнями, а також в
програмах, для засвоєння яких важливе значення має рівень розвитку абстрактного
мислення.
Тест когнітивних здібностей, розроблений Р.Торндайком і Е.Хаген, дає три оцінки
(вербальна, невербальна і кількісна); він широко використовується при виявленні дітей, які
повинні займатися за спеціальними програмами для обдарованих. Тест тісно пов'язаний з
батареєю тестів, яка включає айовський тест базових умінь.
3. Використання бесід і анкетування батьків для дослідження творчих здібностей
дитини
Обдарована дитина рано самостійна у самообслуговуванні; вміє добре висловлювати
думки; виявляє інтерес до діяльності, яка потребує тонкої і точної моторики, володіє
розвиненою координацією, широким діапазоном рухів; демонструє здібності у
практичному застосуванні знань; виділяється досягненням у читанні, багатим словниковим
запасом, розумінням прочитаного, переказом; задає багато запитань про походження і
функції предметів, проводить багато власних спостережень і дослідів; охоче і легко
вчиться; дуже допитлива і спостережлива; виявляє незалежність та оригінальність
мислення, винахідлива, висловлює багато міркувань про конкретні ситуації, виявляє
гнучкість; легко пристосовується, активно спілкується, виявляє ініціативу; бере на себе
відповідальність; вирізняється доброю пам’яттю.
Для того, щоб полегшити батькам визначитися, в якій галузі яскраво виявляються
здібності дитини, наводимо спеціально розроблену анкету:
1. Якщо порівнювати фізичну активність вашої дитини з активністю її ровесників, на
чию користь буде це порівняння?
2. У якому віці ваша дитина навчилася: вирізати картинки ножицями,
розфарбовувати малюнки всередині контурів, зав’язувати шнурки, писати друковані літери
алфавіту, писати друкованими літерами своє ім’я та інші слова, переписувати або
копіювати оповідання, вірші, називати літери алфавіту (в книгах, на вивісках тощо), читати

і вимовляти своє ім’я по літерах, читати окремі слова, називати час, рахувати гроші,
запам’ятовувати телефонні номери.
3. Чи розуміє дитина деякі речі, які є досить складними для її віку?
Наприклад, які?
4. Чи використовує у своїй мові складні слова, говорить довгими реченнями?
5. Чи можна сказати, що ваша дитина має надзвичайно гарну пам’ять?
Визначивши рівень обдарованості дитини, багато хто з батьків намагається
зробити все можливе для підтримки її розвитку і хотіли б отримати відповідні
рекомендації психолога. З цією метою ми наводимо анкету для батьків обдарованих
дітей, яка містить питання щодо самоперевірки і самооцінки вашого внеску в
розвиток творчого потенціалу дитини. В кожному з пунктів визначте свою позицію,
вибравши одну з відповідей: “так”, “часто”, “іноді”, “ні”, “не знаю”. Всі перелічені
пункти пов’язані із спілкуванням
Ваша участь у розвитку творчої обдарованості дитини:
а) недостатня, якщо у відповідях переважають “не знаю”, “ні”, “іноді”. Існує
небезпека, що з часом ваша дитина розвиваючись, буде віддалятися від вас. Самі
запитання анкети підкажуть вам необхідний напрямок для посилення вашого впливу
на розвиток творчих можливостей дитини;
б) більш ніж достатня, якщо у відповідях на запитання анкети категорія “так,
часто” вибиралася значно більшу кількість разів, ніж “не знаю”, “ні”, “іноді”. Отже,
ви уважні до особистості своєї дитини, в курсі всіх її справ, проблем, намагаєтесь
максимально використати свої знання, вміння, матеріальні можливості на благо
своєї обдарованої дитини.
Для обстеження схильності дитини до різних видів художньо-творчої
діяльності може допомогти тест-анкета.
Дитина має музичний талант, якщо вона:
- любить музику і музичні записи, завжди прагне потрапити туди, де можна
послухати музику;
- дуже швидко і легко відгукується на ритм і мелодію, уважно дослухається
до них, легко запам’ятовує;
- навчилася або вчиться грати на якомусь музичному інструменті;
- співає або грає на музичному інструменті, вкладає у виконання багато
почуттів та енергії, а також свій настрій;
- створює власні мелодії.
Художні здібності дитини виявляються, якщо вона:
- не знаходячи слів, звертається до малюнка або ліплення, щоб висловити свої
почуття або настрій;
- у своїх малюнках і композиціях відтворює розмаїття предметів, людей,
тварин, не замикається на відображенні чогось досить вдалого;
- серйозно ставиться до творів мистецтва, стає вдумливою і надто серйозною,
коли її увагу привертає мистецький твір або краєвид;
- коли має вільний час, охоче ліпить, малює, креслить, комбінує матеріали і
фарби;
- прагне створити твір ужиткового призначення – прикрасу для дому, одягу
тощо;
- не боїться висловити особисту думку щодо класичних творів, причому
вдається до спроби критикувати їх, наводячи досить дотепні аргументи.
У дитини є літературне дарування, якщо вона:
- розповідаючи про щось, вміє дотримуватись обраного сюжету, не губить
основну думку;

- любить фантазувати або імпровізувати на тему реальної події, причому надає події
чогось нового і незвичайного;
- вживає в усних і письмових розповідях слова, які добре передають емоційний стан,
переживання і почуття героїв сюжету;
- зображує персонажів своїх фантазій живими і цікавими; любить на самоті писати
оповідання, вірші, не боїться почати писати роман про власне життя.
Артистичний талант виявляється у дитини, якщо вона:
- часто, коли їй бракує слів, виявляє свої почуття мімікою, жестами, рухами;
- прагне викликати емоційні реакції в інших, коли із захопленням про щось
розповідає;
- змінює тональність і вираз голосу, невільно наслідуючи людину, про яку
розповідає;
- з великим бажанням виступає перед аудиторією, причому прагне, щоб глядачами
були дорослі;
- із вражаючою легкістю "передражнює" чиїсь звички, пози, вислови;
- пластична й відкрита всьому новому;
- любить і розуміє значення красивого або характерного одягу.
Таким чином, залучення дітей до мистецтва у різних формах, у тому числі до
художньо-творчої діяльності, є актуальним завданням сучасної системи виховання та
освіти, тому що в процесі художньої діяльності:
- розвивається креативність як універсальна загальна здібність до творчості, яка
необхідна у будь-якій продуктивній діяльності;
- розуміється сутність процесу створення витвору мистецтва, здійснюється пізнання
його глибинних ідей, адекватне сприйняття;
- поглиблюється вивчення програмного матеріалу предметів естетичного циклу;
- підвищується рівень духовної культури підлітків;- удосконалюються моральноестетичні якості особистості;
- ефективніше здійснюється процес саморозвитку, самовиховання та
самоактуалізації особистості школярів.
4. Види тестів для діагностики дитячої творчості
Одним з головних питань психології творчості є діагностика креативності і творчих
здібностей. Причина цього складається в протиріччі між сутністю тестів і сутністю
творчості. Тест - це стандартизована процедура обстеження по заданому набору параметрів.
А сутністю творчості є вихід за рамки заданого і відомого. Тест творчих здібностей - це
стандарт виміру нестандартності. Дані непереборні протиріччя закладені в самій ідеї тесту
творчості.
Є 5 видів, які поділяються на декілька підвидів.
І.Тести по спрямованості.
1) тести досягнень—тип методик, спрямованих на діагностику досягнутого рівня
розвитку здібностей, навичок, знань;
2) тести інтелекту - тести загальних здібностей. Тести, які виявляють ступінь
оволодіння діями з вербальним, числовим чи графічним матеріалом;
3) тести креативності - (лат. слово - створення). Сукупність методик спрямованих на
вивчення і оцінку творчих здібностей людини. Креативність визначають на таких рівнях:
- особистісному - як на творчість людини впливає сама людина;
- пізнавальному - як на творчі здібності впливають інтелектуальні можливості;
4) тести критеріально-орієнтовані - сукупність методів
психодіагностики, які діагностують степінь оволодіння певними діями,
певними видами задач;
5) тести особистості - група методик, спрямованих на вимірювання проявів
особистості;

6) тести спеціальних здібностей - група методик, спрямованих на діагностику
окремих аспектів інтелекту.
ІІ. Тести за формою процедури дослідження.
1) тести групові - коли проводиться одночасне обстеження групи людей;
2) індивідуальні - діагностика окремої особи, проводиться з однією людиною.
ІІІ. За особливостями тестових завдань.
1) вербальні — матеріал подано в словесній формі;
2) практичні - невербапьні завдання.
IV. Тести в залежності від часових обмежень.
1) тести швидкості:
а) коли ми задаємо певний час і визначаємо скільки за цей час людина
виконала завдань;
б) коли ми визначаємо об'єм завдань і фіксуємо час, за який людина ці
завдання виконала;
2) тести результативності
а) орієнтовані на констатацію досягнутого результату.
V. Тести за наочністю.
1) апаратурні - проведення яких вимагає необхідної апаратури;
2) бланкові тести - бланки.
6. Аналіз продуктів діяльності для вивчення художніх здібностей дитини
дошкільного віку
Аналіз продуктів діяльності дитини — метод отримання інформації про
внутрішній світ дитини, її психологічний стан на основі дослідження результатів її
діяльності і творчості (малюнків, творів, аплікацій тощо).
Особливо важливим діагностичним показником є колір, який дитина
використовує не стільки як зображувальний засіб, скільки як спосіб вираження свого
ставлення до зображуваного. Позитивне ставлення виражається, як правило, у
чистих яскравих фарбах — жовтій, оранжевій, червоній, голубій, зеленій. За змістом
«гарне» в зображенні дітей — орнаменти, явища природи, приємні тварини тощо.
Неприємне змальовується темними фарбами. Такими є негативні персонажі казок,
осудливі соціальні типи (бруднулі, ледарі, плакси) та ін.
Аналіз малюнків дає змогу вивчити і ставлення дітей до оточення. Наприклад,
під час одного дослідження дітям запропонували намалювати подарунки своїм
одногрупникам. Про їх ставлення до однолітків можна робити висновки на підставі
того, для кого дитина хоче намалювати малюнок і як вона його виконує. Для
однолітка, до якого вона ставиться позитивно, малюнок виконується в яскравих
кольорових тонах, світлими фарбами, сюжет відображає те, що їй подобається. На
такий малюнок дитина витрачає багато часу. Малюнок для ровесника, якого дитина
недолюблює, виконується в темних, сірих тонах, з малою кількістю фарб. На нього
вона витрачає небагато часу. За змістом, кольоровою гамою, стилем малюнків
можна робити висновки і про душевний стан їх виконавців.
Благодатним матеріалом для дослідження є створені дитиною казки, які
свідчать про рівень розвитку її уяви, зв’язного мовлення, інтереси, сформованість
етичних норм і моральних суджень тощо.
Аналіз результатів діяльності відкриває дослідникові сторони психіки
дитини, недоступні для вивчення за допомогою інших методів. Однак він не дає
змоги повною мірою простежити процес створення дитиною конкретного продукту.
Цей метод використовують як допоміжний, оскільки, спираючись лише на його дані,
дослідник може припуститися грубих помилок. Тому здебільшого його
використовують як складову інших методів, наприклад експерименту,
спостереження, бо для психолога має значення не тільки продукт діяльності, але і
процес його створення.

ТЕМА:
ПРОБЛЕМИ
АКТИВІЗАЦІЇ
ТВОРЧИХ
ЗДІБНОСТЕЙ
ДОШКІЛЬНИКА
ПЛАН:
1.
Поняття про формування творчих здібностей дитини в умовах ЗДО;
2.
Основні техніки розвитку творчих здібностей дитини у ЗДО;
3.
Методи розвитку творчого спілкування та творчих особистісних якостей
особистості за В.В. Рибалкою;
4.
Особливості розвитку творчих здібностей дошкільника засобами
театралізації;
5.
Складання програми розвитку творчих здібностей дитини;
6.
Робота вихователя з розвитку творчих здібностей дитини дошкільного віку;
7.
Діяльність батьків з розвитку творчих здібностей дошкільника.
1. Поняття про формування творчих здібностей дитини в умовах ЗДО;
Творчими здібностями у вузькому значенні слова є інтелектуально‐ евристичні
здібності. Це, передусім, здатність генерувати ідеї, висувати гіпотези, фантазувати,
асоціативно мислити, бачити суперечності, переносити знання і вміння в нові ситуації;
це здатність відмовитися від нав’язаної ідеї, незалежно міркувати, критично мислити,
оцінювати. Саме ця група творчих властивостей більшою мірою, ніж інші, бере
участь у створенні нового, творчого продукту.
Це здатність дивуватися і пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних
ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність глибокого усвідомлення
досвіду.
Передумови розвитку творчої особистості виникають у дитини дуже рано, але навіть
ті елементи якостей творчої особистості, які можуть бути сформовані в дошкільному
дитинстві зустрічаються у дітей не так часто.
Розвиток творчої особистості не відбувається самостійно, а потребує особливої
уваги.
Краща підготовка до майбутнього:
- формування у малюка внутрішнього комфорту,
- безстрашність перед новими кроками,
- відчуття повноти життя.
Звичайно, треба вчити і виховувати дітей, але так, щоб вони могли:
- зберегти відчуття власної волі,
- власного вибору і творчості.
Краще не регламентувати життя дитини, а залишити за ним право:
- самостійно вирішувати,
- вибрати чим буде займатися,
- самому спланувати свій день,
- придумати якісь іграшки взяти на прогулянку і під що там грати.
Найчастіше ми намагаємося уявити світ радісним і постійним: ось він сам, ось і
люблячі його батьки і т.д. Але світ складається з суперечностей, протилежностей:
- поруч з радістю - горе
- поруч з життям - смерть і т.д.
Дитина, яка звикла бачити тільки одне хороше або погане губиться в новій
несподіваній ситуації, не може знайти вихід.
Мислення, що дозволяє сприймати світ у його суперечностях і знаходити вихід з них
- вияв творчої уяви. Це основа для розвитку особистості, як відношення до нашого
мінливого життя.
2. Основні техніки розвитку творчих здібностей дитини у ЗДО;
Найбільш поширеним видом творчої діяльністі дітей є творча гра – гра, яку вони
придумують самі, відображаючи у ній враження від пізнання навколишнього світу. У
творчих іграх діяльність має яскраво виражений самодіяльний, творчий характер.

Творчі ігри сприяють самовираженню дитини, індивідуалізованому
відображенню нею дійсності, формуванню у її свідомості цілісної картини світу.
Саме вони дають дитині змогу активно впливати на події і явища, які становлять для
неї інтерес і в яких вона хоче брати участь.
Головною ознакою творчої гри є уявлювана ситуація, яку дитина створює
замість реальної, діє в ній, виконуючи роль відповідно до тих значень, які вона надає
предметам, що її оточують.
Процес зародження самодіяльних ігор починається у ранньому дитинстві з
ігоррозваг («Сорока-ворона», «Кую-кую ніжку» тощо). У таких іграх дитина
отримує позитивні емоції від взаємодії з близьким дорослим. Наступний етап
розвитку самодіяльних ігор характеризується зародженням «відображувальних»
ігор, у процесі яких малюк вчиться «приміряти на себе» образи навколишнього
предметного світу, вивчає характерні якості предметів. Поступово дитина навчається
зосереджуватися на предметних діях з іграшками. Іграшка на цьому етапі виконує
важливу роль – визначає сюжет і характер дій.
Специфічною є й динаміка розвитку творчих ігор. Вже в молодшому
дошкільному віці відбувається становленням спільних ігор з однолітками, ігор за
певним задумом дітей, який розкривається через відповідні події (сюжет, фабулу).
На ранніх стадіях зародження творчої гри, хоча й ігрові правила відсутні, діти
навчаються узгоджувати свої дії з діями інших дітей, розуміти бажання партнера.
Логіка дій легко порушується без протесту з боку інших учасників, бажання грати
разом перемагає, ігри «поряд» замінюються іграми «разом».
Одним із різновидів творчих ігор є театралізовані ігри, які відкривають
простір для участі дітей у різних видах самостійної художньої діяльності, сприяють
розкриттю і розвитку їхніх художньо-творчих здібностей, збагаченню мистецьких
знань, виробленню естетичного смаку тощо.
Театралізовані ігри – розігрування в особах літературних творів, відтворення
за допомогою виразних засобів (інтонації, міміки, жестів, пози, ходи) конкретних
образів.
Театралізовані ігри охоплюють:
- дії дітей з ляльковими персонажами або дії за ролями;
- літературну діяльність (вибір теми, складання, інсценування своїх творів
тощо);
- образотворчу діяльність (одяг персонажів, малювання декорацій,
виготовлення
атрибутів);
- музичну діяльність (виконання пісеньок, інсценування музичних творів
тощо).
Кожен з вказаних видів творчої діяльності складає й окрему цінність.
Так, образотворча діяльність, що займає значиме місце серед інших видів
художньої творчості (аплікація, ліпка, мозаїка, колаж тощо), має невичерпні творчі
можливості розвитку. Створення малюнка – це захоплююча творча гра, в результаті
якої виникає продукт, що представляє дитині унікальну можливість отримати досвід
естетичної оцінки своєї творчості. Дитячі малюнки, на думку Л. С. Виготського,
можна ототожнювати з символами, так званими позначеннями об’єктів. Такий
когнітивний погляд на образотворче мистецтво демонструє зв'язок візуальних
символів з вербальними (словесними образами) та створює передумови для розвитку
образного мислення і творчої уяви.
Діти зайняті осягненням нового незвіданого світу, і знання вони здобувають
за допомогою творчого процесу. На відміну від дорослих, в них нема набору
звичних реакцій, їм нема що згадувати, вимушені вигадувати, переносячи задуми на
папір.
Дитячі малюнки – початок оволодіння писемністю. Художній розвиток
відображає і когнітивний ріст, тобто розвиток пізнавальних, творчих здібностей .

На кожному віковому етапі помічено пріоритетний напрямок, який включає
взаємодію засобів зображувального мистецтва дітей:
- 2-3 роки – входження дитини у світ прекрасного через слово та форму
(зображення), пізнання оточуючого середовища та її емоційне освоєння в процесі
експериментування;
- 3-4 роки - початок освоєння краси світу через слово та колір (зображення),
розширення уявлень про оточуючий світ, його фарби, естетичні якості предметів,
прагнення зображувати самому;
- 4-5 років – через слово та дію освоєння різноманітності форм в оточуючій природі,
бачення прекрасного у творах мистецтва (музиці, картині, танці та ін.), прояв творчості в
процесі художньої предметно-просторової діяльності;
- 5-6 років – через дію і форму створення художніх образів, розвиток естетичного
сприймання творів мистецтва і реалізація в творчості своїх вражень, участь у різних видах
художньої діяльності (зображувальній, музичній, театралізованій);
- 6-7 років – через зображення – музику, дію, розвиток у дитини відчуття
середовища, простору, за допомогою придумування у малюнку, в пластиці, в
словотворенні, в сюжетних іграх і т.д., прояв індивідуальності в усіх видах художньої
діяльності, освоєння різноманітності сюжетів, матеріалів, технік в зображувальній
творчості, при створенні казкових композицій, декорацій до спектаклю, прояв авторських
позицій, свого «я» як в процесі творчості, так і в оцінці його результатів.
3. Методи розвитку творчого спілкування та творчих особистісних якостей
особистості за В.В. Рибалкою;
До таких методів В. В. Рибалка відносить метод гірлянд випадків іасоціацій. Подамо
його алгоритм.
1.Визначення синонімів об’єкта.
2.Вибір випадкових об’єктів.
3.Складання комбінацій з елементів гірлянди синонімів об’єкта й елементів гірлянди
випадкових об’єктів. Комбінації утворюють із двох елементів, намагаючись об’єднати
кожен синонім роз¬ глянутого об’єкта з кожним випадковим об’єктом.
4.Складання переліку ознак випадкових об’єктів. Визначають ознаки випадково
обраних об’єктів із якнайбільшою кількістю ознак упро- довж обмеженого часу (2–3 хв).
Успіх пошуку значною мірою залежить від широти охоплення ознак випадкових об’єктів,
тому доцільно враховувати як основні, так і другорядні ознаки. Для зручності складають
таблицю ознак, в одному стовпці якої зазначено випадкові об’єкти, ав другому — їх ознаки.
5.Генерування ідей послідовним приєднанням до об’єкта і його синонімів ознак
випадково обраних об’єктів.
6.Генерування гірлянд асоціацій. З ознак випадкових об’єктів, виявлених на кроці 4,
генерують гірлянди вільних асоціацій. Вони можуть бути надто довгі, тому варто обмежити
генерування часом або кількістю елементів гірлянди. У разі колективного генерування
гірлянд асоціацій кожен член колективу робить це самостійно.
7.Генерування нових ідей. До елементів гірлянд синонімів об’єкта намагаються
приєднати елементи гірлянд асоціацій.
8.Вибір альтернативи. Вирішують, чи продовжувати генерувати гірлянди асоціацій,
чи їх уже досить для добору корисних ідей. Якщо за попередньою оцінкою таких ідей мало,
можна продовжити створювати гірлянди асоціацій, починаючи з якихось нових елементів
гірлянд, генерованих на кроці 6, діючи аналогічно.
9.Оцінювання та вибір раціональних варіантів ідей. Серед безлічі нераціональних,
тривіальних і навіть безглуздих ідей зазвичай завжди можна знайти оригінальні та
раціональні. Якщо швидко вдається знайти кілька десятків варіантів рішення, то цілком
прий¬ нятна ситуація, коли хоча б 5–6 варіантів виявляться раціональ¬ ними.
10.Вибір оптимального варіанта.
4. Особливості розвитку творчих здібностей дошкільника засобами театралізації;
Одним з найефективніших, захопливих і дієвих засобів розвитку творчості наших
дітей є театр і театралізовані ігри, тому що гра - провідний вид діяльності дошкільників.

Театралізовані ігри:
• сприяють естетичному вихованню
• розвивають самостійність, пізнавальні інтереси, мислення
• позитивно впливають на емоційну сферу
• надають можливість до самовираження
Дошкільний вік – це той період, коли театралізована діяльність є стійким
захопленням майже всіх дітей, занурюючи дитину в казковий світ мистецтва, вона
помітно для самої дитини стає джерелом творчого розвитку.
Готовність до театралізованої діяльності дитини визначається як система
знань і умінь, що забезпечують можливість спільної діяльності по створенню
вистави і комфортність дитини на всіх її етапах.
Ця система включає: реалізації дітьми ігрових задумів, вміння будувати
сценічний образ дійових осіб, знання про мистецтво театру і емоційно-позитивне
ставлення до нього; вміння, що дозволяють дошкільнику створити образ у
відповідності зі сценічної завданням; практичні вміння щодо здійснення власної
сценічної діяльності, педагогічний супровід будувати з урахуванням поступового
наростання самостійності і творчості дитини;
Зміст занять з театралізованої діяльності включає в себе:
- перегляд лялькових вистав і бесіди з ним;
- підготовку та розігрування різноманітних казок і інсценувань;
- вправи на формування виразності виконання (вербальної та невербальної);
- вправи в цілях соціально-емоційного розвитку дітей;
- окремі вправи з етики;
- ігри-драматизації.
В процесі реалізації комплексу занять з театралізованої діяльності
вирішуються такі задачі:
- розвиток творчих здібностей і творчої самостійності
дошкільника;
- виховання інтересу до різних видів творчої діяльності;
- оволодіння імпровізаційними вміннями;
- розвиток усіх компонентів, функцій і форм мовленнєвої діяльності
- удосконалення пізнавальних процесів.
Театралізована гра – ефективний засіб соціалізації дошкільника в процесі
осмислення їм морального підтексту літературного твору, сприятливе умова для
розвитку почуття партнерства, освоєння способів позитивної взаємодії.
У театралізованій грі діти знайомляться з почуттями, настроями героїв,
освоюють способи емоційного вираження, самореализуются, самовиражаються,
знайомляться з навколишнім світом через образи, фарби, звуки, які способсвуют
розвитку психічних процесів, якостей і властивостей особи - уяви, самостійності,
ініціативності, емоційної чуйності.
Малюки сміються, коли сміються персонажі, сумують, засмучуються разом з
ними, можуть плакати над невдачами улюбленого героя, завжди прийти до нього на
допомогу.
Театралізовані ігри дають великий простір для творчих проявів дитини.
Вони розвивають творчу самостійність дітей, спонукають до імпровізації у
складанні невеликих оповідань і казок, підтримують прагнення дітей самостійно
шукати виразні засоби для створення образу, використовуючи руху, позу, міміку,
різну інтонацію і жест.
5. Складання програми розвитку творчих здібностей дитини;
Педагоги груп раннього віку зосереджують свою увагу на:

• створенні ефективного розвивального предметного середовища у приміщенні
групової кімнати;
• здійсненні цілеспрямованої і послідовної просвітницької роботи з батьками щодо
підтримки та розвитку у дітей пізнавального інтересу.
У молодших та середніх групах завданнями педагога є:
• забезпечення кожній дитині належних умов для насичення її продуктами активної
пізнавальної взаємодії з довкіллям, для нагромадження інформації про нього;
• контроль за наявністю в кожного вихованця активного пізнавального інтересу та
пізнавальної активності;
•
корекція навчально-виховного процесу в разі зменшення чи відсутності
пізнавальної активності у дітей.
Виховна робота зі старшими дошкільниками спрямована на:
• визначення моменту перенасичення дитини продуктами активної взаємодії з
довкіллям, зменшення відповідного прагнення і пов'язаної з ним пізнавальної активності;
• визначення кола індивідуальних зацікавлень дітей певними видами діяльності;
• прогнозування розвитку певних здібностей дошкільнят та корекція навчальновиховної роботи з кожною дитиною.
6. Робота вихователя з розвитку творчих здібностей дитини дошкільного віку;
Як показують наукові дослідження й досвід педагогів-практиків, творчі здібності
дітей виявляються приблизно з п'ятого року життя, але це зовсім не означає, що до цього
моменту їх не слід розвивати. Оскільки творчі здібності дитини формуються в процесі
різних видів діяльності, педагогу варто постійно дбати про психолого-педагогічні умови
для їх розвитку:
1.
Забезпечувати систематичне накопичення дітьми якнайбільше позитивних
вражень про навколишній світ під час різних видів діяльності (гра, малювання,
конструювання, ліплення, аплікація, гра на ДМІ, співи й танці, театралізована діяльність,
читання, письмо, складання віршів чи казок, праця, ДПД тощо).
2.
Прагнути, щоб діти отримували задоволення від самого процесу діяльності і не
займалися нею під примусом дорослого.
3.
Забезпечувати стимулююче розвивальне середовище, наявність необхідних
для творчої діяльності дошкільників завжди доступних матеріалів.
4.
В жодному разі не давати негативної оцінки дитячій творчості.
5.
Заохочувати цікаві та глибокі запитання дітей.
6.
Активно використовувати в освітньому процесі нестандартні творчі завдання
(зображувальні, музичні, словесні, логіко-математичні, творчі завдання комбінованого
типу).
7.
Не допускати надмірної опіки дітей, яка може заважати дитячій творчості.
8.
Забезпечувати позитивний психологічний мікроклімат у групі.
(Далі проводиться діагностика творчих здібностей педагогів ДНЗ з використанням
медіа технологій та обробка її результатів).
Тема: Активізація психічного розвитку дошкільника засобами арттерапії.
План:
1.
Поняття про арттерапію;
2.
Особливості використання арттерапії з дітьми дошкільного віку;
3.
Можливості арттерапії для психічного розвитку дитини дошкільного віку;
4.
Види арттерапії;
5.
Нестандартні техніки арттерапії;
6.
Структура арттерапевтичного заняття;
7.
Організація спільного арттерапевтичного заняття для дітей дошкільного віку
та їх батьків.
1. Поняття про арттерапію;

Арттерапія – це особливий вид психотерапії, психокорекції та розвитку
особистості, заснований на творчому самовиявленні за допомогою різних видів
мистецтва (живопис, малюнок, ліплення, музика, танець, театр).
Термін "арттерапія" введено до використання у нашій країні порівняно
недавно. У перекладі з англійської означає "лікування, засноване на заняттях
художньою творчістю", хоча як засіб лікування душі пластичні мистецтва були
відомі задовго до виникнення поняття про терапевтичні методи. Кращі зразки
архітектури, культових споруд, релігійного живопису та скульптури були завжди
спрямовані на оздоровлення душі, народження світлих почуттів, позбавлення
деструктивних імпульсів і станів.
З'явилась арттерапія в контексті теоретичних ідей З. Фрейда і К. Юнга,
широкої концептуальної бази набула, включаючи гуманістичні моделі розвитку
особистості К. Роджерса і А. Маслоу. Як зазначав Юнг, арттерапія використовує
мистецтво, що значною мірою полегшує процес індивідуалізації саморозвитку
особистості на основі встановлення зрілого балансу між несвідомим і свідомим "Я".
На думку М. Лібмана, арттерапія – це використання засобів мистецтва для передачі
почуттів та інших проявів психіки людини з метою зміни структури її світовідчуття.
В енциклопедії соціальної роботи зазначено, що "арттерапія – це способи і
технології реабілітації людей засобами мистецтва й образотворчої діяльності".
Арттерапія, стверджує А. Копитін, здатна простими засобами актуалізувати
внутрішній потенціал кожної людини, сприяти зціленню і встановленню гармонії
особистості, формувати її творчу позицію. При цьому особистість навчається
спілкуватися з навколишнім світом на рівні екосистеми, використовуючи
образотворчі, рухові та звукові засоби.
Широкого застосування отримала арттерапія в соціальній сфері, у роботі з
дітьми і дорослими, що пережили насильство. Арттерапія володіє очевидними
перевагами перед іншими формами психотерапевтичної роботи, а саме:
– є засобом переважно невербального спілкування, що робить її особливо
цінною для тих, хто недостатньо добре володіє мовою, відчуває труднощі в
словесному описі власних переживань;
– є способом вільного самопрояву і самопізнання, має "інсайт- орієнтований"
характер, сприяє формуванню атмосфери довіри, високої терпимості й уваги до
внутрішнього світу людини;
– заснована на мобілізації творчого потенціалу учасника, внутрішніх
механізмів саморегуляції і зцілення.
Таким чином, арттерапевтичні технології дозволяють досягати катарсису –
звільнення, позбавлення від негативного емоційного досвіду, агресії та інших
негативних почуттів, усвідомлення думок і почуттів, які людина звикла
придушувати, і поступового розвитку здатності до саморегуляції. Крім того,
арттерапія викликає позитивні емоції, сприяє подоланню апатії, пригніченості,
безініціативності, допомагає сформувати більш активну життєву позицію
2.
Особливості використання арттерапії з дітьми дошкільного віку;
Для маленьких дітей будь-яке заняття творчістю - це завжди весело, приємно
та корисно для розвитку як дрібної моторики, так і вищих психічних функцій, але
арт-терапія - це не тільки все те що назвали.
Методи арт-терапії допоможуть вирішити багато психологічних проблем
дошкільника: знизити рівень тривожності, агресивності, імпульсивності,
допоможуть гармонізувати психічний стан, зняти психосоматичну напругу, підняти
рівень самооцінки, подолати дитячі страхи та інші труднощі. Методи арт-терапії
часто застосовують в корекції міжособистісних стосунків у дитячому колективі, сім'ї
і ін. В процесі арт-терапії відбувається зцілення психіки і паралельно дитина
знайомитися з навколишнім світом, формує позитивне ставлення до нього.

Техніки арт-терапії працюють на НЕ вербальному рівні, тому їх добре застосовувати
з дітьми, які погано говорять. Це актуально для діагностики, та при корекції.
Окремо варто сказати про роботу з емоційним компонентом психіки при заняттях
арт-терапією. Заняття дозволяють малюкам виражати свої емоції, почуття використовуючи
малювання, ліплення, ігри з різними видами піску та іншими матеріалами.
У дошкільному віці застосовують групові та індивідуальні форми арт-терапії
відповідно поставлених завдань.
Переваги використання арт-терапії з дошкільниками:
• Простота застосування технік
• Високий інтерес у дітей до процесу арт-терапії
• Висока ефективність терапії
• Відсутність протипоказань до застосування (крім важких психічних порушень
таких як розлади свідомості, маніакальне збудження)
3.
Можливості арттерапії для психічного розвитку дитини дошкільного віку;
Особливість використання арт-терапевтичних методик у педагогічній практиці
сучасної школи як інноваційної технології особистісно орієнтованого навчання і виховання
полягає у встановленны певних можливостей методики:
1. Діагностика.
У процесі арт-терапевтичної роботи вчитель має можливість отримати інформацію
про розвиток та індивідуальні особливості кожного учня. У ході спостереження за дітьми
під час навчальної та позакласної діяльності педагог може більше дізнатися про їх інтереси,
цінності, побачити внутрішній світ, відчути неповторність кожного вихованця, а також
виявити проблеми, що підлягають спеціальній корекції.
Саме в процесі арт-терапевтичних занять легко виявляється характер
міжособистісних стосунків, визначаються внутрішні, глибинні проблеми особистості.
2. Психотерапія.
«Лікувального» ефекту можна досягти завдяки тому, що у процесі творчої діяльності
створюється атмосфера емоційної теплоти, доброзичливості, емпатійного спілкування,
визнання цінностей особистості іншої людини, її почуттів, переживань, піклування про неї.
У процесі роботи в учнів виникає відчуття психологічного комфорту, захищеності,
радості, успіху, в результаті чого мобілізується цілющий потенціал емоційної сфери
дитини.
3. Виховання.
При виконанні завдань з елементами арт-терапії у груповій, колективній формі
роботи учні вчаться працювати й взаємодіяти в колективі, набувають навичок коректного
спілкування, співчуття, взаєморозуміння, взаємоповаги, взаємодопомоги, що позитивно
впливає на формування міцного, дружного колективу, морально-етичних загальнолюдських
цінностей.
У процесі спільної арт-терапевтичної роботи створюються відкриті, довірливі
стосунки як з однолітками, так і з учителем.
4. Розвиток.
Завдяки використанню різноманітних форм художньої експресії створюються умови,
за яких кожен учень переживає успіх у тій чи іншій діяльності, самостійно справляється з
поставленими завданнями. При цьому виникає «ситуація успіху», внаслідок чого в дітей
формується почуття задоволеності, віри у власні сили, гідності та самоповаги.
5. Корекція.
Достатньо успішно відбувається корекція образу «Я», який раніше міг бути
деформованим, покращується самооцінка, зникають неадекватні форми поведінки,
налагоджуються способи взаємодії з іншими людьми.
Особливо позитивні результати можуть бути отримані в роботі з дітьми, в яких
спостерігаються відхилення у розвитку емоційної та вольової сфер, оскільки арттерапевтична діяльність сприяє зниженню рівня тривожності, агресивності, страхів,
сором’язливості та гіперактивності учнів

4.
Види арттерапії;
Методи арт-терапії з дітьми дошкільного віку
• Ізо-терапія
• Пісочна терапія (Sand-Play)
• Пісочна анімація (Sand-Art)
• Ігрова терапія
• Казкотерапія
• Музична терапія
• Кольоро-терапія
• Танцювальна терапія
• Лялько-терапія
5.
Нестандартні техніки арттерапії;
- груповий малюнок
- створення групового колажу
- «Каракулі» (вільно водячи по аркушу паперу олівцем, намалюйте каракулі
без якої-небудь мети і задуму і передайте партнеру, який повинен буде створити з
них образ і розвинути його.),
- малювання мандал (медитація, малювання і розфарбовування мандал),
- «Діалог на папері»,
- «Метафоричний портрет»,
- «Малювання на мокрому папері» та безліч інших.
Всі ці техніки допомагають людині взаємодіяти в групі, виявляти себе у
творчості, відкривати у собі безліч нових можливостей, розвивати свій творчий
потенціал, прислухатись до свого внутрішнього Я, розвивати креативність,
сміливість, спонтанність, вирішувати певні внутрішні конфлікти та проблеми.
Техніки арт-терапії спрямовані на гармонізацію особистості і мають терапевтичну
дію.
6. Структура арттерапевтичного заняття;
Перший етап - налаштування
Початок заняття — це “налаштування на творчість”.
Завдання цього етапу — підготовка учасників до спонтанної художньої
діяльності і внутрішньогрупової комунікації. При цьому можна використовувати
ігри, рухові і танцювальні вправи, нескладні образотворчі прийоми.
Наприклад, різні варіанти техніки «карлючки» («карлючки тіла», «каляки»),
техніка «закритих очей», «автографи», «естафета ліній» . При виконанні цих вправ
відбувається зниження контролю з боку свідомості і настаєрелаксація.
Другий етап - актуалізація візуальних, аудіальних, кінестетичних відчуттів
На цьому етапі можна використовувати малюнок у сполученні з
елементами музичної і танцювальної терапії.
Музика як терапевтичний засіб, на думку багатьох вітчизняних і закордонних
учених (С.С. Корсаків, В.М. Бехтерев, К. Швабі та ін.) впливає на настрій людини,
поліпшує її самопочуття, стимулює її волю до одужання, допомагає активно брати
участь у лікувальному процесі.
Для занять краще підбирати мелодійні композиції без тексту, які не
викликають протесту в учасників. Голосність звучання також установлюється з
загальної згоди. Необхідно змінити чи виключити музику, якщо цього бажає хоча б
один із присутніх. Можна сполучати арт- і танцювально-руховутерапію.
Третій етап - індивідуальна образотворча діяльність
Цей етап припускає індивідуальну творчість для дослідження власних
проблем і переживань. Прийнято вважати, що всі види підсвідомих процесів, у тому
числі страхи, сновидіння, внутрішні конфлікти, ранні дитячі спогади, відбиваються в
образотворчій продукції при спонтанній творчості.

Четвертий етап - активізація вербальної і невербальної комунікації
Головне завдання цього етапу полягає у створенні умов для внутрішньогрупової
комунікації. Кожному учаснику пропонується показати свою роботу і розповісти про неї.
Ступінь відкритості і відвертості самопрезентації залежить від рівня довіри до групи, до
арт-терапевта, від особистісних особливостей дитини. Якщо вона з якихось причин
відмовляється від висловлювань, не слід наполягати.
Можна запропонувати учасникам скласти історію про свій малюнок і придумати
для нього назву. Починати розповідь можна словами «Жила собі людина, схожа на мене...».
Такий початок полегшує вербалізацію внутрішнього стану і підсилює ефект проекції та
ідентифікації.
По розповіді учасника можна зрозуміти, кого він засуджує, кому співчуває, ким
захоплюється. Тому неважко скласти уявлення про нього самого, його цінності та інтереси,
відносини з навколишніми.
П’ятий етап - колективна робота в малих групах
Учасники придумують сюжет і програють невеликі спектаклі. Переклад
травмуючих переживань у комічну форму призводить до катарсису, звільненню від
неприємних відчуттів, емоцій.
Шостий етап.- рефлексивний аналіз
Заключний етап припускає рефлексивний аналіз у безпечній обстановці.
Необхідна присутність елементів спонтанної «взаїмотерапії» у вигляді доброзичливих
висловлювань, позитивного програмування, підтримки. Атмосфера емоційної теплоти,
емпатії, турботи дозволяє кожному учаснику арт-терапевтичної сесії пережити ситуацію
успіху в тій чи іншій діяльності. Діти здобувають позитивний досвід самоповаги і
самосприйняття, у них зміцнюється почуття власної гідності, поступово коректується образ
«Я». На завершення необхідно підкреслити успіхи всіх і кожного окремо.
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ І
ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
Психологія творчості як галузь психологічної науки
1. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: творчість,
творчі здібності, особистість, психоаналіз, сублімація, гештальтпсихологія,
когнітивна психологія, гуманістична психологія, самоактуалізація,
спостереження, тести, проективні методики, аналіз продуктів діяльності.
2. Підготувати повідомлення на тему: Проблема творчості у психологічній науці.
Творче мислення як психологічна проблема
1. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: інтелект,
вербальний інтелект, невербальний інтелект, модель інтелекту, дивергентне
мислення, конвергентне мислення, творча діяльність, творчий процес, творча
особистість, продукт творчості, наукова творчість, технічна творчість,
художня творчість, педагогічна творчість.
2. Охарактеризувати особливості розвитку дивиргентного мислення і
креативності у дітей дошкільного віку.
Творчий процес та його структура
1. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: творчий
процес, підсвідомість, свідомість, творча активність, відкриття, винахід,
художній образ, еврилогія, творча праця, систематичне мислення,
фрустрація, інсайт, фрустрація, абстрактний задум.
2. Схематично зобразити структуру творчого процесу

Психологічні особливості розвитку творчої особистості дитини.
1. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: творчість,
творча особистість, здібності, особистісні якості, творчі здібності,
креативність, особистісна спрямованість, особистісна мотивація, зовнішня
мотивація, внутрішня мотивація, класичний і романтичний стилі творчої
особистості, аналітичний і синтетичний стилі творчої діяльності.
2. Обґрунтувати письмово етапи розвитку творчої особистості.
Психологічні й соціальні передумови формування творчої особистості
1. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: філогенез,
еволюція, спадковість, біоритми, моральний розвиток, емпатія, спрямованість
особистості, бар’єри, захисні механізми, фіксація, мотивація.
2. Підготувати повідомлення на тему: Біосоціальні детермінанти творчої особистості.
Становлення творчої особистості в онтогенезі
2. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: творчість,
творча унікальність, індивідуальність, свідомість, підсвідомість, вік,
онтогенез, фантазія, продуктивність і гнучкість уяви, пізнавальний інтерес,
структура інтелекту, стиль батьківського спілкування.
3. Здійснити порівняльний аналіз розвитку творчості на різних вікових етапах.

Психологічні особливості розвитку творчої особистості дитини
2. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: вік,
дошкільний вік, сензитивний період, творчість, творчі здібності, сприймання,
пам’ять, мислення, уява, творча уява, соціальна регуляція, соціальні норми,
еталони, обдарованість, здібності, рефлексія, навчання, виховання.
3. Розробити порівняльну таблицю психології творчості у дитячому віці (по
віковим групам).
Розвиток творчих здібностей дитини у художній діяльності
2. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: художня
діяльність, малювання, драматизація, художньо-образотворчі здібності, колір,
форма, простір, кольоротерапія, арттерапія, пісочна терапія, уява, фантазія,
психоаналіз.
3. Дібрати ігри, вправи, завдання для розвитку художніх творчих здібностей
дошкільників.
4. Обґрунтувати процес розвитку творчих здібностей у дитини дошкільного віку
засобами художньої діяльності.
. Розвиток творчих здібностей дитини у музичній діяльності
1. Опрацювати лекційний матеріал, доповнити конспект лекції.
2. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: музика,
музична діяльність, музична обдарованість, пренатальний період, ранній вік,
музичний слух, звуковисотне сприймання, тональність, творчість, творчі
здібності, спів, вокал, музичне виконавство, музичний код, константність
музичного сприймання.
3. Дібрати ігри, вправи, завдання для розвитку музичних творчих здібностей
дітей дошкільного віку
4. Обґрунтувати процес розвитку творчих здібностей у дитини дошкільного віку
засобами музичної діяльності
Розвиток творчих здібностей дитини у словесній діяльності
1. Опрацювати лекційний матеріал, доповнити конспект лекції.
2. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: мова,
мовлення, спілкування, словесна діяльність, дитяче словотворення, неологізми,
казки, оповідання, вірші.
3. Дібрати ігри, вправи, завдання для розвитку словесних творчих здібностей
дошкільників.
4. Обґрунтувати процес розвитку творчих здібностей у дитини дошкільного віку
засобами словесної діяльності.
Розвиток творчих здібностей дитини у ігровій діяльності
1. Опрацювати лекційний матеріал, доповнити конспект лекції.
2. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: гра,
предметно-маніпулятивні дії, будівельна гра, дидактична гра, сюжетнорольова гра, іграшки, предмети-атрибути, ігрові ролі, ігрові правила, ігрові дії,

міжособистісна взаємодія, спонтанна гра, творчість, творчі здібності,
творча уява.
3. Дібрати ігри, вправи, завдання для розвитку ігрових творчих здібностей дітей
дошкільного віку.
4. Обґрунтувати процес розвитку творчих здібностей у дитини дошкільного віку в
умовах ігрової діяльності.
Психодіагностика творчих здібностей дитини
1. Опрацювати лекційний матеріал, доповнити конспект лекції.
2. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять: метод,
спостереження, експеримент, тести, проективні методики, проективні
малюнки, аналіз продуктів діяльності, творчість, креативність.
3. Дібрати діагностичні методики для визначення рівня творчих здібностей у
дитини раннього і дошкільного віку.
. Активізація психічного розвитку дошкільника засобами арттерапії
1. Опрацювати лекційний матеріал, доповнити конспект лекції.
2. Оформити глосарій до теми, виписавши визначення таких понять:
арттерапія, ізотерапія, музикотерапія, танцювальна терапія, імаготерапія,
психодрама, артпедагогіка, пісочна терапія, творчість, творчі здібності,
творча діяльність, інтелект, креативність.
3. Підготувати повідомлення на тему: Використання арттерапії для розвитку
творчості дитини дошкільного віку.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура навчальних
завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.
Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання
поточних навчальних завдань, а також самостійне вивчення окремих питань
дисципліни.
Самостійна робота передбачає також підготовку відповідей на наступні
запитання.
1. Проведіть психологічний аналіз важливих життєвих ситуацій з біографії
видатної людини та їх вплив на виявлення та розвиток його талантів, здібностей.
3. На прикладах видатних особистостей визначте спільні та відміні
індивідуально-типологічні риси характеру, схожість та відмінність їх життєвого
шляху. Зробіть відповідні наукові висновки.
2. Визначити основні питання, щодо яких практичний психолог може
здійснювати консультування з проблем розвитку креативності юриста.
3. Визначте основні теми для проведення практичним психологом занять щодо
розвитку творчих здібностей, уяви, пам'яті.
4. Опишіть риси, властиві творчій особистості, обгрунтуйте свої міркування.
5. Складіть тезисний план теми: «Психолого-педагогічні особливості управління
розвитком творчих здібностей».
6. Напишіть есе на тему: «Саморозвиток як фактор становлення творчої
особистості».
7. Визначте перелік методик, що можуть застосуватися при вивченні творчих
здібностей особистості.
8. Створіть презентацію на тему: «Умови актуалізації творчої діяльності
людини».
9. Визначте основні напрями психологічного аналізу творчої діяльності юриста.

10. Здійсніть класифікацію фаз процесу творчого вирішення складних завдань
працівником поліції.
11. Визначте тематику професійно-психологічних тренінгів для розвитку
креативності працівників поліції.
12. Підберіть або розробіть вправи для розвитку творчих здібностей та
креативності працівників поліції. Обгрунтуйте їх ефективність.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ
Обдарованість як психологічне поняття.
1. Індивідуально-природні основи обдарованості.
2. Особливості структури обдарованості.
3. Теорії обдарованості.
4. Проблеми раннього виявлення та розвитку обдарованості.
5. Методичні підходи до виявлення різних видів обдарованості.
6. Фактори, що впливають на якість психодіагностичного обстеження.
7. Неформальні методи діагностики.
8. Біографічний метод.
9.
Психологічний тренінг як засіб психодіагностики.
10. Навчання обдарованих дітей.
11. Загальні особливості обдарованих дітей.
12. Прискорення та збагачення навчання.
13. Класи, однорідні за розумовим розвитком.
14. Модель збагаченого навчання Дж. Рензуллі.
15. Вчитель для обдарованих.
16. Концептуальні підходи до проблеми розвитку творчої особистості.
17. Організаторські здібності як складова творчої обдарованості.
18. Особистісні проблеми обдарованих дітей.
19. Особливості самооцінки обдарованих дітей.
20. Психологічні дослідження розвитку творчої особистості зарубіжних
психологів.
21. Концепція формування творчої особистості Г.С. Костюка та В.О. Моляко.
22. Вітчизняні розробки психолого-педагогічної системи творчого виховання.
23. Особистісно-орієнтований комплекс методів стимуляція та розвитку творчої
діяльності учнів.
24. Методи творчого розвитку: мозкова атака, синектика, морфологічний
аналіз, теорія розв’язання винахідницьких задач, «КАРУС», метод
«щоденників», метод «групових рішень», метод «635» тощо.
25. Методи вивчення творчої діяльності в період ранньої і зрілої дорослості.
26. Біографічний метод дослідження.
27. Умови творчої діяльності.
28. Геніальність та талановитість.
29. Сензитивні періоди розвитку дитини.
30. Психічна, розумова акселерація.
31. Вразливість та чутливість обдарованих дітей.
32. Задатки і здібності.
33. Структура здібностей.
34. Загальні і спеціальні здібності.
35. Класифікація здібностей (Пірсон, Спірмен, Гілфорд).
36. Інтелект і креативність.
37. Опис основних методик діагностики креативності, інтелекту, обдарованості,
здібностей
38. Методи розвитку творчої обдарованості.

39.

Актуалокреативогенез.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра дошкільної освіти

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ
З ДИСЦИПЛІНИ ТЕАТР ДЛЯ ДІТЕЙ
галузь знань
01 Освіта / Педагогіка
спеціальності
012 Дошкільна освіта
факультет педагогічної та соціальної освіти
Автори:
ст. викл. Курчатова А.В.

Затверджено на засіданні кафедри від «26» серпня 2020 р.

Психологія творчості як галузь психологічного знання.
Предмет і завдання психології творчості.
Міжпредметні та внутрішньо- предметні взаємозв’язки психології творчості
Історія розвитку психології творчості від античності до початку ХХ ст.
Історія розвитку психології творчості у ХХ ст.
Сучасні теорії творчості
Психологічні методи дослідження особливостей формування творчої
особистості.
8. Інтелект як основа розвитку творчих здібностей.
9. Основні підходи до вивчення структури інтелекту в зарубіжній і вітчизняній
психології.
10. Характеристика творчого мислення. Ознаки і прояви творчого мислення.
11. Творча діяльність як психічний процес.
12. Структура творчої діяльності.
13. Види творчих здібностей.
14. Поняття про творчий процес.
15. Особливості творчого процесу на рівні підсвідомості й свідомості.
16. Етапи творчої праці.
17. Стадії творчої діяльності.
18. Структура творчого процесу.
19. Абстрактний задум та його втілення як основні складові творчого процесу.
20. Поняття про творчу особистість.
21. Ознаки творчої особистості.
22. Творчі здібності у структурі особистості.
23. Структура та основні види творчих здібностей особистості.
24. Мотивація творчої діяльності.
25. Типологія творчих особистостей і стилі творчої діяльності.
26. Проблема становлення творчої особистості у філогенезі
27. Спадкові передумови становлення творчої особистості.
28. Біоритми творчої діяльності.
29. Психологічні детермінанти становлення творчої особистості.
30. Бар’єри формування творчої особистості
31. Мотивація творчої особистості
32. Поняття про творчу унікальність особистості.
33. Проблема віку і продуктивності творчої особистості.
34. Вікові періоди становлення творчості особистості.
35. Психологічні особливості розгортання творчої активності особистості у
дитячому, підлітковому, юнацькому і зрілому віці.
36. Творчість і тривалість життя людини.
37. Дошкільне дитинство як сенситивний період для розвитку творчих
здібностей особистості.
38. Пізнавальні передумови становлення творчості в дошкільному віці.
39. Взаємозв’язок уяви і розвитку творчих здібностей дошкільників.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

40. Розвиток творчих здібностей у дошкільному віці.
41. Соціальна регуляція і рефлексія творчих здібостей дошкільників.
42. Стратегії навчання обдарованих дошкільників.
43. Психологія художньої діяльності дитини дошкільного віку.
44. Фактори розвитку творчих здібностей дитини у художній діяльності.
45. Ранні прояви творчості дитини дошкільного віку у малюванні.
46. Використання кольору, форми і простору як прояв творчості у дитячих
малюках.
47. Психологічні
особливості
прояву
творчих
здібностей дітей
старшого дошкільного віку в малюнках

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра дошкільної освіти
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА РОЗРОБКИ ВИКЛАДАЧА
З ДИСЦИПЛІНИ ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ З ПСИХОЛОГІЄЮ
ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
галузь знань
01 Освіта / Педагогіка
спеціальності
012 Дошкільна освіта
факультет педагогічної та соціальної освіти
Автори:
ст. викл. Курчатова А.В.

Затверджено на засіданні кафедри від «26» серпня 2020 р.

Миколаїв 2020-2021

Діагностика універсальних творчих здібностей дітей (В. Синельніков, В.
Кудрявцев)

1.

Методика "Сонце в кімнаті"

Мета: виявлення здібностей дитини до перетворення "нереального" в
"реальне" у контексті заданої ситуації шляхом усунення невідповідності.
Матеріал: картинка із зображенням кімнати, в якій знаходиться чоловічок і
сонце; олівець.
Інструкція проведення.
Психолог, демонструючи дитині картинку: "Подивися уважно і скажи, що на
картинці намальовано". Після перерахування деталей зображення (стіл,
стілець, чоловічок, лампа, сонечко і т. д.) психолог дає таке завдання:
"Правильно. Однак, як
бачиш, тут сонечко намальовано в кімнаті. Скажи, будь ласка, таке може бути
чи художник тут щось наплутав? Спробуй виправити картинку так, щоб вона
була правильною".
Користуватися олівцем дитині не обов'язково, вона може просто пояснити, що
потрібно зробити для того, щоб виправити помилку на картинці.
Обробка даних.
У

ході обстеження психолог оцінює спроби дитини виправити малюнок.

Обробка даних здійснюється за п'ятибальною системою:
1. Відсутність відповіді, неприйняття завдання ("Не знаю, як виправити",
"Картинку виправляти не потрібно") – 1 бал.
2. Формальне усунення невідповідності (стерти, зафарбувати сонечко – 2 бала.
3. Змістовне усунення невідповідності:
а) проста відповідь (намалювати в іншому місці – "Сонечко на вулиці") – 3
бали. б) складна відповідь (переробити малюнок – "Зробити з сонечка лампу")
– 4 бали.
4.

Конструктивна відповідь (відокремити невідповідний елемент від

інших, зберігаючи його в контексті заданої ситуації ("Картинку зробити",
"Намалювати вікно", "Посадити сонечко в рамку" і т.д.) – 5 балів.
2.

Методика "Як врятувати зайчика"

Мета. Оцінка здатності і трансформації завдання на вибір у завдання на
перетворення в умовах перенесення властивостей знайомого предмета в нову
ситуацію.
Матеріал. Фігурка зайчика, блюдце, відерце, дерев'яна паличка, здута
повітряна кулька, аркуш паперу.
Інструкція проведення.
Перед дитиною на столі розташовують фігурку зайчика, блюдце, відерце,
паличку, здуту кульку і аркуш паперу. Психолог, взявши до рук зайчика,
говорить: "Познайомся з цим зайчиком. Одного разу з ним трапилася така
історія. Вирішив зайчик поплавати на кораблику по морю і поплив далекодалеко від берега. А тут почався шторм, з'явилися величезні хвилі, і почав
зайчик тонути. Допомогти зайчику можемо тільки ми з тобою. У нас для цього
є кілька предметів (психолог звертає увагу дитини на предмети, розкладені на
столі). Що б ти вибрав, щоб врятувати зайчика? "
Обробка даних. У ході обстеження фіксується характер відповідей дитини та
їх обґрунтування. Дані оцінюються за трибальною системою.
Перший рівень. Дитина вибирає блюдце або відерце, а також паличку за
допомогою якої можна зайчика підняти з дна, не виходячи за рамки простого
вибору; дитина намагається використовувати предмети в готовому вигляді,
механічно перенести їх властивості в нову ситуацію. Оцінка – 1 бал.
Другий рівень. Рішення з елементом найпростішого символізму, коли дитина
пропонує використовувати паличку в якості колоди, на якій зайчик зможе
доплисти до берега. У цьому випадку дитина знову не виходить за межі
ситуації вибору. Оцінка – 2 бали.
Третій рівень. Для порятунку зайчика пропонується використовувати здуту
повітряну кульку або аркуш паперу. Для цієї мети потрібно надути кульку
("Зайчик на кульці може полетіти") або зробити з аркуша кораблик. У дітей,
що знаходяться на цьому рівні, має місце установка на перетворення готового

предметного матеріалу. Вихідна задача на вибір самостійно перетворюється
ними у завдання на перетворення, що свідчить про надситуативний підхід до
неї дитини. Оцінка – 3 бала.
3.
Мета.

Методика "Дощечка"
Оцінка

здатності

до

експериментування

з

об'єктами,

що

перетворюються. Матеріал. Дерев'яна дощечка, що представляє собою
з'єднання на петлях чотирьох
дрібніших квадратних ланок (розмір кожної ланки 15*15 см).
Інструкція проведення.
Дощечка в розгорнутому вигляді лежить перед дитиною на столі. Психолог:
"Давай тепер пограємо з такою дошкою. Це не проста дощечка, а чарівна: її
можна згинати і розкладати, тоді вона стає на що-небудь схожа. Спробуй це
зробити". Як тільки дитина склала дошку в перший раз, психолог зупиняє її і
питає: "Що у тебе вийшло? На що тепер схожа ця дощечка?"
Почувши відповідь дитини, психолог знову звертається до неї: "Як ще можна
скласти? На що вона стала схожа? Спробуй ще раз". І так до тих пір, доки
дитина не зупиниться сама.
Обробка даних.
При обробці даних оцінюється кількість неповторюваних відповідей дитини
(називання форми предмета, що отримала, в результаті складання дошки
("гараж", "човник" і т.д.), по одному балу за кожну назву. Максимальна
кількість балів не обмежується.
Діагностика дивергентного мислення
(модифікація О. Є. Тунік, Д. Б. Богоявленської, Т. О. Баришевої)
1.

Заголовок для твору Завдання: придумати назву.

Матеріал: художній текст (музичний, художній, літературний твір тощо).
2.

Варіанти закінчень

Завдання: скласти декілька варіантів закінчень речення, байки, казки,
музичної фрази, поетичного рядка і т.д.
3.

Контекст

Завдання: придумати сценарій поведінки персонажа (героя казки) у

різноманітних ситуаціях, контекстах.
4.

Висновок

Завдання: перечислити різні наслідки гіпотетичних ситуацій.
Інструкці:. «Уяви, що станеться, якщо тварини та пташки зможуть розмовляти
на людській мові.
5.

Вирази

Завдання: придумати речення з чотирьох слів, у якому кожне слово
починається з вказаної букви.
Інструкція: «Придумайте речення з чотирьох слів, в якому слово починається
зі вказаної букви (досліджуваному пред’являються надруковані на листку
букви). В…Х…Д …К…»
Приклад: Веселий хлопчик дивиться кінофільм.
Оцінка відбувається в балах за показниками:
-

легкість – число запрпонованих речень, одне речення – 1 бал;

-

гнучкість – число слів, що використовуються один раз, в кожному

наступному реченні враховується тільки те слово, яке не вживалось
досліджуваним раніше або не наведено у прикладі. Число слів, що
використовується один раз, одне слово – 1 бал.
-

осмисленість

речень,

їх

закінченість,

правильність

граматичної

побудови речень (точність);
-

оригінальність.

Для спрощення підрахунку даних приводиться об’єднаний показник, одне
оригінальне речення – 5 балів.
6.

Складання зображень

Завдання: намалювати задані об’єкти, користуючись набором фігур.
Інструкція: «Намалюйте визначені об’єкти, користуючись набором фігур:
круг,

прямокутник,

трикутник,

на

півкруг».

Кожну

фігуру

можна

використовувати декілька разів, змінювати їх розміри та положення, але не
можна додавати інші фігури або лінії.
На тестовому бланку, що складається з чотирьох квадратів, потрібно
намалювати: на першому – ОБЛИЧЧЯ, на другому – ДІМ, на третьому –

КЛОУНА, на четвертому – те, що захочеш, назвавши його.
Оцінка. Легкість – гнучкість, де n1 – число зображений елементів, одна деталь
– 0,1 бала; n2 – число використаних класів фігур, один клас фігур – 1 бал.
Оригінальність:

m1

–

число

оригінальних

малюнків

з

незвичним

використанням елементів, оригінальним їх розміщенням. Один оригінальний
малюнок – 5 балів. Один оригінальний елемент – 3 бали.
Вивчення творчої діяльності дітей (на матеріалі творчих задач) (І. М. Біла)
Задачі на творче сприймання
1.

Кружечки

Матеріал: 2 кружечки з білого цупкого картону.
Інструкція проведення.
Дитині ставиться запитання: «Як ти думаєш, що це може бути? Назви якомога
більше уявних предметів, речей тощо».
Дорослий фіксує кількість запропонованих варіантів та їхню оригінальність,
враховуючи обмежений час для виконання завдання (1 хв.).
2.

Ляпки

Матеріал: ляпки фарбами різних кольорів та форм (6 шт.).
Інструкція проведення.
Завдання являє собою варіант методу Роршаха. Дітям пропонують розглянути
кольорові плями й уявити, що це може бути? (1 хв.).
3.

Кривульки

Матеріал: намальована (можливо власно) на аркуші паперу безперервна
заплутана лінія-кривулька.
Інструкція проведення.
Дітям пропонують знайти в цих кривулях образи різних об’єктів і зафарбувати
(обвести) їх олівцем різного кольору. Варто звернути увагу дітей, що одна
лінія може використовуватись у створені декількох образів. Такими образами
можуть бути різні об’єкти, предмети, явища тощо.
ІІ. Графічні задачі
4.

Домалюй фігуру

Завдання обране із серії фігурної батареї тестів, розроблених Е. П. Торренсом,

й адаптовано відповідно дошкільного віку. Воно передбачає формотворчу
діяльність.
Інструкція проведення.
Дитині дають аркуш паперу, на якому зображено 10 контурів фігур (кіл,
квадратів, трикутників), та кольорові олівці й просять її домалювати до них
якісь деталі, оригінально зобразити будь-які знайомі об’єкти. Контур, що є у
цьому разі предметом-стимулом діяльності, є також засобом вивчення та
формування навичок образотворчої діяльності. Дітям дається підказка, що
можна представити задум у розфарбованому вигляді, а також передбачається
введення обмеження часу (5 хв.). Після закінчення роботи уточнюються та
підписуються назви зображень.
5.

Контур

Матеріал: форми-контури, аркуш паперу, олівець.
Інструкція проведення.
Перед дитиною кладуть форму-контур півкола (краплі) і пропонують обвести
цю форму та, домалювавши до неї деталі, оригінально зобразити будь-які
відомі об’єкти. Дається інструкція: «З допомогою контуру, що має форму
півкола (краплі), зобрази усі предмети, які схожі на півколо (краплю) або які
можна утворити з його допомогою».
Передбачається введення обмеження часу (5 хв.). Після закінчення роботи
уточнюються та підписуються назви зображень.
6.

Лінії (невербальний тест Е. П. Торренса)

Матеріал: на аркуші паперу зображено 8 пар паралельних ліній, розміщених у
два ряди – по 4 пари в кожному. Проміжок між рядами 5,5 см. Довжина ліній –
5,5 см.
Дитині дається інструкція: «Побудуй якомога більше предметів або сюжетних
картинок з кожної пари ліній. Ці лінії становитимуть основну частину
зображення. Олівцем додай лінії до кожної пари, щоб малюнок був
закінчений. Малювати можна між лініями, над ними, навколо них – будь-де.
Зобрази якомога більше предметів або картинок. Зроби їх якомога
цікавішими.

Придумай назву до кожної картинки».
Час виконання завдання – 5 хв.
7.

Неіснуюча істота (рослина, машина, будівля майбутнього)

Матеріал: аркуші з альбому, фарби, пензлики, олівці, фломастери.
Інструкція: придумати, намалювати неіснуючу істоту (рослину, машину,
будівлю
майбутнього), дати їй ім’я (назву), обґрунтувати її важливість, пояснити
функції.
ІІІ. Задачі на конструювання з пласких форм
8.

Танграм

Матеріал: Танграм – розрізаний на 7 частин квадрат 8x8 см з кольорового
картону.
У

наборі 2 великі, 1 середній і 2 маленькі трикутники, квадрат і

паралелограм. На білих стандартних аркушах паперу дітям із цих частин
пропонують скласти аплікацію за задумом. Час виконання завдання становить
1 хв.
Інструкція: «Склади з цих частин зображення, наклей його на папір, назви
свою аплікацію». Конструюючи зображення, дитина може зробити одне
складне зображення з усіх частин або кілька простих – з двох-трьох частин у
кожному.

Найбільш

творчим виконанням завдання вважається повне

використання усіх частин.
9.

Мозаїка з паличок Інструкція проведення.

Вихователь роздає дітям лічильні палички і пропонує викласти з них
зображення
предмета за власною уявою. Час виконання – 1 хв.
10.

Мозаїка (з гальки, насіння)

Інструкція проведення.
Дітям пропонують викласти зображення з елементів мозаїки різного
кольору (з
пласких камінців, різних насінин), об’єднавши їх спільним сюжетом.
11.

Геометричний конструктор

Матеріали: картонні геометричні фігури (квадрати, трикутники, круги,
прямокутники), різні за розміром та кольором.
Інструкція проведення.
З

наявного набору скласти площинні зображення за задумом. Час

виконання – 5 хв.
12. Сюжет
Матеріал: засушене листя, стебла рослин, альбомний аркуш.
Інструкція: «Склади сюжетне зображення із сухих листків з різних дерев. Дай
назву композиції».
Після виконання завдання отримане зображення наклеюють на папір.
На відміну від малюнка, де дитині надається повна свобода у виборі форм
втілення задуму, у завданні «Сюжет» вибір форм зображення обмежений,
оскільки вони задані природою. Тому це досить складне завдання. Щоб
виконати його умову, діти повинні мати певний рівень розвитку зорової уяви,
синтетичного мислення, рухливості внутрішніх зорових образів, усього, що є
передумовою творчих мисленнєвих тенденцій.
ІV. Задачі на конструювання з об’ємних форм
13.

Уявні предмети

Матеріали: паперові прямокутники (круги, квадрати), олівці, фломастери.
Дітям пропонують геометричну фігуру – квадрат (круг, прямокутник).
Просять скласти (скрутити) цю фігуру таким чином, щоб отримати будь-які
предмети. Для більшої варіативності образів додатково пропонують набори
деталей, різних за кольором, формою, розміром.
Інструкція: «Подумайте, що можна зробити з прямокутника (круга, квадрата).
Його можна згинати, домальовувати різні деталі, розфарбовувати.
14.

Об’ємна скульптура

Матеріал: циліндр (конус, куб), паперові деталі для оформлення, клей, пензлі,
олівці, фломастери.
Інструкція проведення.
Діти конструюють різні предмети з готових об’ємних форм, зокрема циліндра
(конуса, куба) і т. ін. Конструкції доповнюють різними паперовими деталями.

Вироби мають відрізнятися оригінальністю, виразністю, естетичністю.
15.

Сірникові коробки Матеріали: сірникові коробочки.

Інструкція проведення.
Експериментатор звертає увагу дітей на коробочки, просить пофантазувати і
сказати, що з них можна зробити. Діти складають різні предмети із коробочок,
згодом використовуючи їх у сюжетно-рольових іграх. Час виконання – 3 хв.
16.

Конструювання з природного матеріалу

Завдання: використовуючи різні природні матеріали (шишки, каштани,
жолуді, черепашки, яєчну або горіхову шкаралупу, насіння плодів, мох, пір’я
тощо), створити образ-конструкцію за задумом упродовж відведеного для
роботи часу (5 хв.).
17.

Подарунки

Матеріал: залишковий матеріал – клаптики хутра, пір’я, коркові пробки,
поролон, дріт, пластикові стаканчики, пляшки, канцелярське приладдя тощо.
Інструкція проведення.
Дітям пропонують розглянути наданий матеріал і виготовити з нього сувеніри,
які можна буде дарувати батькам, друзям, знайомим. Час виконання – 5 хв.
18.

Вироби з піску

Матеріали: пісок, вода, лопатки, форми, відра.
Інструкція проведення.
Дорослий розповідає дітям про властивості піску, пропонує кожному
виступити в ролі скульптора – творця виробів з піску на ділянці дитячого
садка. Обговорюються правила роботи з піском, уточнюються задуми. Під час
роботи дітям нагадують, що для більшої міцності споруд пісок час від часу
треба зволожувати.
V. Евристичні задачки
1.

Скоро Новий рік, а ялинкові новорічні іграшки загубилися. Чим можна

прикрасити ялинку?
2.

Уяви себе майстром «золоті-руки». Що ти виготовиш зі скла (дерева,

пластмаси)?
3.

Які способи використання газети ти можеш придумати, крім її читання?

Що з неї можна зробити?
4.

Якщо нема снігу, як можна кататися на санчатах?

5.

Як можна використати олівець, книгу (горіх)?

6.

Придумайте, що можна зробити зі снігу (паперу, картоплі, ґудзиків)?

7.

Склади меню з наявних продуктів (огірок, морква, картопля, сметана,

м’ясо, капуста, помідор, вишня).
8.

Чим можна розкачати тісто, якщо нема качалки?

9.

В сосновому лісі жив лісник. Коли йому було сумно, він збирав шишки.

Й назбирав їх так багато, що ними можна було заповнити весь залізничний
вагон. Що з ними робити, лісник не знав. Як би ти їх використав?
10.

Як створити вітер, якщо на вулиці спека?

11.

Якщо електрику вимкнуть, з допомогою якого предмета можна освітити

кімнату?
12.

Зайчиха вирішила влаштувати свято на честь дня народження своєї

дочки й задумала спекти печиво різної форми. Вона обійшла всі магазини, але
формочок для печива не знайшла. Що може використати Зайчиха для
виготовлення печива різної форми?
13.

Левенятко захотіло почастувати свою подружку Мавпочку бананами.

Але як йому їх дістати, якщо вони висять аж на самій верхівці дерева?
15.

«День народження гномика» (автори В. Т. Кудрявцев, Г. К. Уразалієва).

Перед дитиною у довільній формі розкладені предмети: шнурочок, маленький
іграшковий літачок, хусточка, грудка пластиліну, невелика трубочка,
мильниця з милом. Експериментатор розповідає історію: «В одній кімнаті
жили два веселі гномики: один – унизу, на підлозі, а другий – на верхній
полиці великої книжкової шафи. Разом погратися вони не могли – занадто
велика відстань їх розділяла. У день свого народження гномик, що жив на
книжковій шафі, вирішив запросити на свято друга. Але як тому дістатися
нагору? Можливо, йому допоможуть речі, які у нас є? Як їх можна
використати, щоб гном потрапив на верхню полицю книжкової шафи? Які б з
них ти вибрав?
Обробка даних.

Критеріями оцінювання виконання завдань виступають:
1)

продуктивність

(легкість)

–

фактор,

що

характеризує

швидкість

мисленнєвих дій і визначається загальним числом відповідей, ідей (задумів)
виготовлення творчих конструкцій. За кожний образ, що відповідає завданню,
дитина отримує 1 бал, а загальна оцінка за виконання завдання дорівнює
кількості задумів. Для того, щоб можна було визначити індивідуальні
відмінності продуктивності виконання дитиною завдання, вираховується
відносний ранг виконання завдання Х серед. за формулою:
На підставі отриманих даних (орієнтуючись на Х серед.) можна визначити,
наскільки та чи інша дитина перевищує середні показники, чи, навпаки, якщо
показники виконання методики нижчі середнього бала, це свідчить про
недостатній рівень розвитку мислення, розуміння, вміння формувати задум та
втілювати його;
2)

оригінальність

–

характеризує

своєрідність

мисленнєвих

дій,

незвичність підходу до проблеми і визначається числом задумів, що рідко
пропонуються,

незвичним

використанням

елементів,

оригінальністю

структури образу. Оригінальність виробів, визначається через зворотнопропорційний

показник

частоти

повторюваності

образів.

При

цьому

виділяються стереотипні, оригінальні та особливо оригінальні задуми;
3)

варіативність

–

частота

використання

стратегіальних

тенденцій

мислення (вміння шукати аналоги, комбінувати, реконструювати образи), що
відображає творчий пошук. Аналіз творчих тенденцій продуктивної діяльності
дошкільників включає також оцінку здатності дітей до цілеспрямованого
пошуку аналогів, комбінування, реконструювання.
Аналогії оцінюються як близькі, коли аналогія передбачає порівняння об’єктів
одного типу, одного класу, віддалені – порівняння різних предметів, досить
віддалені – порівняння зовсім різних предметів.
Для дослідження здатності дітей до пошуку різних видів аналогій
визначається також середня кількість продукованих аналогів різного виду за
формулою:
Оцінюючи здібність до комбінування, аналізується складність образів-

конструкцій,

орієнтовний

принцип

їх

побудови

(структурний,

функціональний, структурно-функціональний). При цьому рівень розвитку
стратегіальних тенденцій комбінування визначається за наявністю значимих
деталей, що доповнюють основну. Оцінюється кожна деталь образу, предмета,
що не повторюється. Для дослідження й аналізу здатності дітей до
комбінуючих дій аналогічно визначається середня кількість випадків
комбінування:
Наявність творчого пошуку нових варіантів задуму, відмінних від існуючих,
іноді нереальних (наприклад, істоти, приладу), свідчить про реконструюючі
тенденції мислення дітей. Варто зазначити, що дії реконструюючого
характеру є найбільш творчими й передбачають використання наявного
матеріалу у принципово новій функції, пошук фантастичних варіантів образів,
конструкцій. Здібність дітей до реконструкції визначається за аналогічною
формулою;
4)

гнучкість – відображає здатність пропонувати різноманітні ідеї,

переходити від одного аспекту проблеми до інших, використовуючи
різноманітні стратегії розв’язування. Цей показник визначається кількістю
різних категорій задумів (світ природи, тваринний світ, людина, техніка
тощо). Для визначення категорій можуть використовуватися як самі образи,
так і їх назви. Якщо частота застосування категорій по виборці складає один
раз, то рівень прояву гнучкості – високий, якщо два – чотири рази, то –
середній, а якщо п’ять і більше разів, то – низький.
Розвиток мисленнєвої діяльності дітей, їх творчої продуктивної діяльності
дозволяє оцінити орієнтовну ієрархічну послідовність становлення творчої
діяльності дошкільників: від простого, репродуктивного, продуктивного до
творчого рівня.
Перший рівень – простий. Дошкільники, що відносяться до цього рівня,
проявляють частіше пасивність та недбалість у виконанні завдання. Їх
розуміння завдання неправильне або взагалі відсутнє. Пошукові дії
характеризуються спонтанністю та хаотичністю. Серед мисленнєвих дій
переважає прийом випадкових дій та підстановок. Готові витвори здебільшого

схематичні, без деталей.
Другий рівень – репродуктивний. Ця група дошкільників демонструє
часткове, поверхове розуміння творчого завдання. Діти не володіють
достатньою саморегуляцією розуміння та навичками планування практичної
діяльності. Під час виконання творчих завдань переважають дії наслідування,
аналогізування. У їх творчих доробках здебільшого близькі та стереотипні
аналогії. Це свідчить про початок зародження у діяльності дошкільників
творчих тенденцій.
Третій

рівень

–

продуктивний.

Відзначається

перевагою

у

задумах

дошкільників мисленнєвих тенденцій аналогізування. При цьому поширеними
є віддалені аналоги (вони виникають при порівнянні різних предметів).
Об’єкти зображуються з невеликою кількістю різноманітних деталей,
здебільшого за принципом структурного комбінування. Твори цих дітей
переважно є оригінальними, повторюються у вибірці лише декілька разів і
визначають в цілому посередній рівень розвитку творчої діяльності дітей.
Четвертий – творчий. Діти здатні зосереджуватись на завданні, адекватно
розуміти його зміст, їм характерний високий рівень розуміння. Вони
самостійно, з легкістю продукують образи, здебільшого складні, створені за
принципом структурного, функціонального, структурно-функціонального
комбінування. Інколи пропоновані об’єкти використовуються в принципово
новій функції, фантастичній, або ж містять нереальні елементи. Виготовлені
предмети характеризуються естетичністю та включеністю у певний сюжет.
Більшість задумів дошкільників, особливо оригінальні, не трапляються у
вибірці та є суб’єктивно оригінальними для самої дитини. На цьому етапі
схильність до дій аналогізування, комбінування, реконструювання набуває
ґрунтовності та передбачає у перспективі формування стійких стратегіальних
тенденцій мисленнєвої діяльності, навичок творчого мислення.
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І МАЙСТЕРНІСТЬ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ

Завдання для студентів
1. Підготуватися до термінологічного диктанту, вивчивши визначення таких
термінів: «педагогічна майстерність», «гуманістична спрямованість», «здібності»,
«уміння», «педагогіна ситуація», «педагогічна задача», «майстерність».
2. Придумати педагогічну ситуацію і запропонувати варіанти її розв'язання
відповідно до його етапів. .
3. Написати педагогічний твір-мініатюру на тему: «Професійний портрет
сучасного вихователя».
Література
13. Бєлєнька Г. В. Вихователь дітей дошкільного віку : становлення фахівця в умовах навчання
: монографія / Г. В. Бєлєнька. - К. : Світич, 2006. С. 148.
14. Загородня Л. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу : навч. посіб. /
15. Основы педагогического мастерства / под ред. И. А. Зязюна. - М.: Просвещение, 2008. - С.
24.
16. Педагогічна майстерність / за ред. I. А. Зязюна. - К.: Вища школа. - 2008.- Р. 2. - С.27-44.
17. Поніманська Т . І. Підготовка педагогічних кадрів для системи дошкільної освіти / Т. І.
Поніманська. Дошкільна педагогіка. -К., 2004. -С. 129-136.
18. Федорович А. Основи педагогічної майстерності : навч. посіб.: тексти лекцій. Дрогобич : РВВ
ДДПУ ім. І. Франка, 2011. 214 с.
Для написання термінологічного диктанту відводиться близько 15 хвилин на початку
заняття. Близько 10 хвилин доцільно відвести на читання міні-творів. Обговорення
основних питань теми може здійснюватися традиційно: один студент відповідає, інші уважно слухають, доповнюють відповідь, ставлять додаткові запитання, оцінюють. З метою
більшої активізації студентів під час обговорення питань можна використати технологію
колективно-групового навчання «Мікрофон». Кожен студент, отримавши уявний мікрофон,
може висловити свою думку, відповідаючи на поставлене викладачем або одногрупником
питання. На презентацію варіантів розв'язання педагогічних завдань доцільно відвести 20
хвилин до закінчення заняття. Викладач оцінює виконання студентом кожного виду роботи
(за національною чи європейською шкалою) і виводить загальну оцінку за заняття.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №2.
УМІННЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Завдання для студентів
1. Підготуватися до термінологічного диктанту, повторивши визначення таких термінів:
«педагогічна техніка», «самопрезентація», «невербальна комунікація», «вербальна
комунікація», «психотехніка».
2. Написати педагогічні твори-роздуми на одну із запропонованих тем: «Роль невербальних
засобів спілкування в діяльності вихователя дошкільного закладу», «Мої міркування щодо
культури зовнішнього вигляду вихователя», «Гарна психотехніка-запорука успішної
самопрезентації вихователя», «Яким має бути мовлення вихователя? ».
Для написання термінологічного диктанту відводиться близько 15 хвилин на початку
заняття. Викладач називає термін, а студенти письмово дають його визначення.
Обговорення основних питань теми доцільно провести відразу після диктанту у формі
колективно-групового навчання «Незакінчені речення». Речення може починати як
викладач, так і студент, наприклад: «Особливостями педагогічної техніки вихователя
дошкільного закладу є …», «Візитною карткою вихователя є...». Читання й аналіз
педагогічних творів-роздумів доцільно провести після обговорення основних питань теми
приблизно за 25 хвилин до закінчення заняття.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №3
МАЙСТЕРНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ В
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Завдання для студентів
1. Вивчити визначення основних термінів з теми практичного заняття.
2. Створити образну модель педагогічної техніки вихователя дошкільного закладу.
3. Підготуватися до моделювання фрагмента заняття, гри, бесіди з дітьми конкретної
вікової групи.
Для проведення термінологічного діалогу група об'єднується у дві підгрупи.
Представник однієї підгрупи пропонує розтлумачити термін або відповісти на запитання у
розрізі зазначеної теми. Наприклад: «Творчі вміння - це ...» або «Які конкретні вміння
об'єднуються в групу комунікативних умінь вихователя?». Під час презентації образних
схем педагогічної техніки важливо звернути увагу на те, чи розуміють студенти
взаємозв'язок і взаємозалежність усіх груп умінь вихователя та умовність структурування
педагогічної техніки. Обговорення питань теми можна провести або традиційно, або у
формі «Мікрофон», «Продовж речення». На моделювання фрагментів занять, ігор,
розповідання казки можна відвести 25 хвилин. Аналіз пропонованих фрагментів доцільно
здійснювати за схемами (див. додаток А).
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №4
ТЕХНІКА ВЕРБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Завдання для студентів
Скласти загадки, кросворди, ребуси, які охоплюють такі терміни: «техніка
мовлення», дихання», «голос», його характеристики, «дикція», «темпоритм», «правильність
мовлення», «виразність мовлення», «доцільність мовлення», «точність мовлення»,
«стислість мовлення», «ясність мовлення», «пестливість мовлення», «комунікативність»
«гіперкомунікативність», «гіпокомунікативність», бар'єри у спілкуванні.
Відгадування загадок, кросвордів можна проводити фронтально, а можна об'єднати
студентів у малі групи. Приклади загадок:
1. «Є у Тані і у Колі, а нема у рибок в морі» (голос).
2. «Нечіткою вона є, наше мовлення псує, коли гарна вона є, зрозумілим все стає»
(дикція).
3. «Мовленнєвий наш потік регулює з віку в вік» (темпоритм).
Приклад кросвордів та ребусів (див. додаток В).
Після повторення основних термінів студентам пропонуються вправи:
артикуляційні, на дихання, резонування, організації глотки, вправи для язика, (див. додаток
3), а також вправи з дикції.
Вправи з дикції
Вправа 1. Вимовляти у швидкому темпі п'ятискладові словосполучення як слова з
наголосом на останньому складі.
бівігідіжі
бевегедеже бавагадажа
бовогодожо бувугудужу бивигидижи
зікіліміні
зекелемене закаламана
зоколомоно зукулумуну зикилимини
пірісітіфі пересетефе парасатафа
поросотофо пурусутуфу пириситифи
хіцічішіщі хецечешеще хацачашаща
хоцочошощо хуцучушущу хицичишищи

Вправа 2. Чітко, але без напруги вимовляти початкові приголосні та кінцевий
приголосний у словах: «склад, скляр, страх, струс, струп, страж, склеп, сплін, скрип,
штраф, шквал, вдих, взвод, вміст, вплив, вступ, втрьох».
Вправа 3. Вимовляти сполучення приголосних у словах, не допускаючи
«ковтання» закінчень: «шторм, корм, горн, сонм, нерв, спазм, цикл, ритм, скарб,
горб, корж, шарж, гонг, корд, торф, ферзь, ямб, ромб, стенд, з'їзд, дрозд, спорт, фант,
перс, толк, франк, транс, танк, торф, темп, френч, харч, вольт, гольф, дерть, шурф,
парк, культ, кварц, марш, цинк, борщ, вовк, брязк, блиск, міст, хист, хвіст, бюст,
вість, шість, свист, кокс, мопс, такт, фрукт, фрахт, путч, банк, повість, текст, перст,
центр, шерсть, пункт, Берне».
Вправа 4. Промовляння скоромовок
1. Лиха тому зима, у кого кожуха нема. Чоботи ледащо і їсти нема що.
2. Словом як шовком вишиває, а ділом як шилом шпигає.
3. Не ходи по полю, не топчи куколю, не лупай очима - не твоя дівчина.
4. Ми з тобою як риба з водою: я на лід, а ти - під спід.
5. Ти йому про діло, а він тобі про козу білу.
6. Млин меле - мука буде, язик меле - біда буде.
7. Що у тебе вийшло - тарантас чи дишло?
8. Тишком нишком вийшла мишка із нори, в шкряботушки ніс і вушка
догори.
9. Був собі Карпо Карпович Полікарпович та розполукарпився на маленькі
полукарпенята.
10. Летів горобець через безверхий хлівець та вхопив гороху без червоточини,
без почервоточини та й пурх полетів.
11. Наш паламар усіх паламарів перепаламарив, перевипаламарив,
нашого паламаря жодний паламар не перепаламарить, не перевипаламарить.
12. Не той, товариші, товаришу товариш, хто при товаришах товаришу
товариш, а той товаришу товариш, хто й без товаришів товаришу товариш.
13. Юра ловить рибку ловко, скоро мовить скоромовку: виринає рибка
близько, розсипає срібні бризки.
14. Хоч варила не варила, аби добре говорила.
15. Хвалилася вівця, що у неї хвіст як у жеребця, та ніхто тому не вірив.
16. Ченчик, ченчик невеличкий, на ченчику черевички, шапочка-кіпчаточка,
добрий вечір, дівчаточка.
17. Дзижчала дзиґа і вертілась, дзенькнула, впала і розбилась.
18. Дзвонить дзвонар, дзижчить комар, гудуть джмелі, старі й малі.
19. Женці жито жали, жавши, в жмурки грали, жали-жартували, жали жмурилися.
20. Біля броду бобри білий брід берегли. Багато добра у бобрихи і бобра.
21. Не турбуйте курку, курка клює крупку. Крупка дрібненька, курка
рябенька.
22. У голубки-горлички туркотливе горличко. Горличка туркоче,
горличка воркоче.
23. У дворі трава, на траві - дрова. Раз дрова, два дрова, три дрова - не вміщає
двір дрова.
24. Маша з села вола вела. В село віл Машу вів.
Викладач на свій розсуд вибирає вправи і скоромовки, оскільки виконати всі
види роботи на одному занятті неможливо.
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №5
ТЕХНІКА НЕВЕРБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО
ЗАКЛАДУ
Завдання для студентів

1. Підготуватися до термінологічного диктанту, повторивши визначення таких
термінів: «міміка», «такесика», «жестика», «пантоміміка», «візуальний контакт»,
«орієнтирипраксеміки».
2. Підготуватися до показу казки, вірша, байки мовою тіла.
Термінологічний диктант проводиться за раніше описаною схемою. Під час аналізу
переглянутих пантомім студенти мають відповісти на такі орієнтовні питання:
1. Чи активно використовувалася міміка під час показу?
2. Чи яскраво і точно передавався внутрішній емоційний стан героїв з допомогою
міміки?
3. Яким було навантаження в процесі показу на очі, губи, брови й інші м'язи обличчя?
Які м'язи були найбільш задіяні і наскільки це виправдано особливостями образу?
4. Які жести використовувалися? Яких було більше? Чи виправдане їх застосування
характером образу і подій, що відбуваються?
5. Чи конгруентні жести-афектори мімічним проявам?
6. Чи яскраво розкривали особливості образу такі пантомімічні прояви, як поза,
постава, хода, нахили, дотик?
7. Чи правильно визначається міжособистісний простір між основними дійовими
особами залежно від характеру подій і особливостей образів?
8. Чи гармонували між собою міміка, жестика, такесика, пантоміміка?
9. Наскільки характерним вийшов образ?
10. Що б ви порадили виконавцям?
Завершальним етапом заняття є виконання вправ на вдосконалення умінь правильно
читати невербальні засоби і доцільно користуватися ними в процесі комунікації.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №6
ПРОФЕСІЙНЕ СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Завдання для студентів
1. Орієнтуватися у змісті основних понять означеної теми: «педагогічне
спілкування», «етапи спілкування», «функції спілкування», типи ставлення
вихователя до вихованців і стилі спілкування, «педагогічний такт».
2. Розробити кольорові образні моделі типів ставлення вихователя до дітей
Завдання для фронтальної письмової роботи доцільно давати за
варіантами. На її виконання відводиться близько 15 хвилин на початку
заняття. Аналізуючи моделі, важливо звернути увагу на образи, їх розмір,
розташування на аркуші паперу, кольори, якими виконаний малюнок, як вагомі
характеристики зображеного типу ставлення вихователя. Обговорення питань теми
можна провести або традиційно, або у формі «Мікрофон», «Продовж речення».
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №7
КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Завдання студентів
1) вивчити матеріал з теми «Елементи риторики в професійній діяльності
вихователя»;
2) відповідно до обраної ролі написати промову і підготуватися до її
проголошення.
Орієнтовний набір ролей: для першої гри - вихователь, методист, інструктор з
фізичного виховання, батьки вихованців; для другої гри - суддя, обвинувач,
обвинувачуваний, захисник, свідки, присяжні засідачі.
Приклад виступу (промови) вихователя (див. в додатку М).
Казкові персонажі, які можуть бути використані в процесі спрощеного
судового слухання: Сірий Вовк, Лисиця, Коза-Дере-за, Ведмідь, троє поросят,
семеро козенят, Червона Шапочка та інші.
Письмова робота на початку заняття має на меті актуалізувати знання
студентів із галузі риторики. Вона проводиться протягом 10-15 хвилин. її
доцільність обґрунтована відсутністю семінарського чи практичного заняття з теми
«Риторика в професійній діяльності вихователя ДНЗ ».
Мета гри: формувати вміння студентів складати промови (на прикладі
судової) і виголошувати їх, спираючись на знання з риторики; розвивати психічні
пізнавальні процеси, зокрема мислення і мову, спеціальні розумові дії, творчі
здібності; закріпити знання дитячих казок; виховувати інтерес до майбутньої
професії

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №8
ЕЛЕМЕНТИ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Завдання для студентів
1. Вивчити теоретичний матеріал.
2. Написати педагогічний твір-роздум на одну із тем «Чи потрібні вихователеві
акторські здібності?», «Педагогічна діяльність вихователя - це театр одного актора?».
3. Підготуватися до письмової роботи, повторивши матеріал про види ляльок,
лялькового театру та його закони.
4. Виготовити один із видів лялькового театру і підготуватися до показу вистави або
в аудиторії, або в дошкільному закладі.
5. Розробити план роботи гуртка лялькового театру
Завдання для фронтальної письмової роботи доцільно давати за варіантами. Вони
передбачають висвітлення студентами основних тез теми. На її виконання відводиться
близько 15 хвилин на початку заняття. Обговорення основних питань теми можна првести у
формі «Зміни позицію». При цьому частина студентів доводить, що діяльність актора й
вихователя має мало спільного, а інша — що багато. Яких поглядів дотримуватиметься
група студентів під кінець обговорення, буде залежати від переконливості тієї чи іншої
підгрупи.
Під час фронтальної письмової роботи виявляється рівень знань студентів про види
ляльок, лялькових театрів, а також основні закони лялькового театру, які слід ураховувати
під час підготовки лялькової вистави. Завдання доцільно давати за варіантами. На їх
виконання відводиться близько 15 хвилин на початку заняття.
Якщо заняття проходить на базі ДНЗ, то сценарій вистави, якість виконаних ляльок,
декорацій перевіряється не тільки викладачем але й методистом дошкільного закладу.
Тільки після схвалення працівниками дошкільного закладу студенти починають працювати
над постановкою лялькової вистави. Під час аналізу лялькових вистав доцільно звернути
увагу студентів на такі вміння:
1) триматися перед глядачами;
2) володіти технікою мовлення, підпорядковуючи її особливостям образу;
3) володіти комунікативними якостями мовлення;
4) дотримуватися законів лялькового театру;
5) ляльковедення;
6) дібрати музику;
7) правильно виготовити декорації, ляльки;
8) взаємодіяти з іншими героями вистави;
9) взаємодіяти з глядачами, бути готовим до експромтів, імпровізацій.

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Кафедра дошкільної освіти
ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор із науково-педагогічної
роботи____________ О. А. Кузнецова
28 серпня 2020 р

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ З ПСИХОЛОГІЄЮ ДИТЯЧОЇ
ТВОРЧОСТІ
Ступінь бакалавра
Галузь знань: 01 Педагогіка/ Освіта
Спеціальності 012 Дошкільна освіта
Факультет: педагогічної та соціальної освіти

2020-2021 навчальний рік

ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників
співпадають з вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання.
Специфіка викладання дисципліни для студентів-заочників полягає в більш
методичній спрямованості аудиторних занять.
Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни,
написанню контрольних робіт та підготовці до складання іспиту.
Викладач пояснює студентам-заочникам, як користуватися методичними
вказівками по написанню контрольних робіт, робочою програмою курсу та
рекомендованою літературою.
На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і визначає
термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем дисципліни.
Практичні заняття використовуються для визначення конкретних напрямків,
їх поглиблення з наданням відповідних методичних рекомендацій.
Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її написання має
велике значення:
 по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої роботи з
методичною літературою, привчає знаходити в ній основні положення, що
відносяться до обраної проблематики, підбирати, аналізувати, синтезувати
та узагальнювати конкретний матеріал та робити правильні висновки;
 по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично грамотно
викладати свої думки при аналізі теоретичних проблем і учиться творчо
застосовувати надбанні знання та пов’язувати їх з практикою;
 по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з методики
викладання гри на народних інструментах.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До оформлення
пред'являються наступні вимоги:

1.
2.
3.
4.

Наявність титульного листа
На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок.
Список літератури, складений за алфавітом.
Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до обсягу
контрольної роботи.

Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів
формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10
мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті,
нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи.
Приблизний обсяг контрольної роботи – 8-10 стандартних сторінок.
Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на
комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5)

без перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні
стилістичні помилки виключаються.
Контрольна робота може бути виконана й у зошиті об’ємом 18 сторінок.

і

Зразок титульного листа контрольної роботи
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КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З ДИСЦИПЛІНИ
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ З ПСИХОЛОГІЄЮ ДИТЯЧОЇ
ТВОРЧОСТІ
Тема: «Загальні особливості обдарованих дітей»
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ
1. Поняття “творча особистість”.
2. Креативність і креативна особистість.
3. Модель Гілфорда та теорія “інтелектуального порога” Торренса.
4. Психологічні особливості творчої особливості.
5. Загальна характеристика методів дослідження творчої особистості.
6. Методи діагностики загальних творчих здібностей (дошкільний вік).
7. Креативність. Методи діагностики.
8. Музичні здібності, специфіка діагностики дошкільнят.
9. Діагностика здібностей і інтелекту (методичний інструментарій).
10. Види творчості. Мотивація творчої діяльності.
11. 2. Поняття творчих здібностей та умови їх реалізації.
12. 3. Психологічні характеристики творчого процесу
13. Поняття про творчість
14. Психофізіологічні механізми творчості
15. Творчість як біологічний і соціальний феномен.
16. Дослідження творчості різними психологічними течіями
17. Системні підходи до вивчення творчості .
18. Поняття “творча особистість”.
19. Креативність і креативна особистість.
20. Модель Гілфорда та теорія “інтелектуального порога” Торренса.
21. Психологічний тренінг як засіб психодіагностики.
22. Навчання обдарованих дітей.
23. Загальні особливості обдарованих дітей.
24. Прискорення та збагачення навчання.
25. Класи, однорідні за розумовим розвитком.
26. Модель збагаченого навчання Дж. Рензуллі.
27. Вчитель для обдарованих.
28. Концептуальні підходи до проблеми розвитку творчої особистості.
29. Організаторські здібності як складова творчої обдарованості.
30. Особистісні проблеми обдарованих дітей.
31. Особливості самооцінки обдарованих дітей.
32. Психологічні дослідження розвитку творчої особистості зарубіжних
психологів.
33. Концепція формування творчої особистості Г.С. Костюка та В.О. Моляко.
34. Вітчизняні розробки психолого-педагогічної системи творчого виховання.
35. Особистісно-орієнтований комплекс методів стимуляція та розвитку творчої
діяльності учнів.

