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ПЕРЕДМОВА 

«Дитинство – яскрава, неповторна сторінка в житті кожної людини, а 

дитячий садок – це той світ, в якому дитина проживає найважливіший період 

свого розвитку, і від того, хто буде поряд із нею, залежить не лише майбутнє 

дитини, а й майбутнє родини і всієї країни» В.О. Сухомлинський  

Комунальний заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) комбінованого типу 

№60 Криворізької міської ради (далі - 

КЗДО КТ №60 КМР) заснований у 1993 

році у затишному, мальовничому 

Покровському районі великого 

промислового міста Кривого Рогу. 

Сьогодні 13 груп нашого садочка 

відвідує 226 дітей, у закладі працюють: 

2 групи – раннього віку, по 2 групи – 

молодшого та середнього дошкільного 

віку, 3 групи – старшого дошкільного 

віку і 4 спеціальні групи для дітей з ООП. Функціонування ЗДО забезпечують 70 

працівників, з яких 33 педагога. З 2005 року заклад очолює спеціаліст вищої 

категорії Наталя Кузьма, педагогічний досвід якої понад 40 років. 

Діяльність педагогів закладу спрямована на розвиток компетентної 

особистості дошкільника відповідно до корекційно-відновлювального, 

художньо-естетичничного та фізкультурно-оздоровчого напряму роботи ЗДО. 

Організація освітнього процесу здійснюється згідно з вимогами чинного 

законодавства, оновленого БКДО, державної програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля» та обраних педагогами парціальними 

програмами. 

В епоху інформатизації суспільства та дистанційної освіти, актуального 

значення набувають Інтернет ресурси. У 2018 році ми створили та наповнили 

важливим, інформаційним контентом наш власний сайт, який доступний для 

різних груп користувачів та усіх бажаючих. Цей інформаційний ресурс 

забезпечує ефективну співпрацю ЗДО №60 з родинами вихованців та 

призначений для надання педагогам, дітям, батькам - різноманітної інформації 

про історію закладу, педагогічний колектив та  останні події, що відбуваються в 

садочку.  

Окрім сайту, нами створено сторінка в соціальній мережі Facebook - 

«Червона шапочка – ЗДО №60», Telegram–канал - КЗДО КТ #60 «Червона 

шапочка» - власна інформаційна сторінка, завдяки яким можна отримати 

консультацію, дізнатися про результати інноваційної діяльності закладу, про 

зміцнення його матеріально-технічної бази тощо. Окрім цього, враховуючи 

виклики сьогодення, коли батьки фізично не можуть відвідувати садочок, 

педагогами створено групи в додатку Viber, через які батьки отримують 

актуальну інформацію про щоденне життя малят. Інтернет ресурс надає батькам 

змістовну інформацію про перебіг освітнього процесу в кожній віковій групі, про 

методи зміцнення здоров’я дітей, їх безпеку. Актуальними для батьків є і поради 

від наших спеціалістів, щодо всебічного розвитку дошкільників. На власному 

досвіді, ми переконалися, як важливо, коли батьки проінформовані про 
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проблеми, які виникають, та своєчасно отримують рекомендації щодо їх 

вирішення у тісній співпраці з педагогами. Як результат, маємо - постійно 

схвальні відгуки та коментарі, активний взаємозв'язок закладу з родинами 

вихованців.  

Запрошуємо Вас відвідати сторінки нашого садочка, отримати позитивні 

емоції від перегляду видів дитячої діяльності та ознайомитись з цікавою 

інформацією про наш заклад. (Додаток А-1) 
Сайт закладу Сторінка в Facebook Telegram – канал 

https://www.zdo60.dp.ua 

 

 

https://www.facebook.com/zdo60 

 

 

https://t.me/joinchat/Gx9MXgev3-

HPbQLH  

 

«До кожної дитини ключ знайти, з любов’ю серце дітям віддавати» В.О. 

Сухомлинський. Саме ці слова, великого українського педагога, обрали за девіз 

роботи педагоги нашого садочка. Вони розуміють, що найкращі людські почуття 

- любов, дружба, взаємоповага, доброзичливість - йдуть від серця. І саме з таким 

серцем і душею дорослому належить дарувати любов дітям, люблячи їх - 

виховувати та навчати, разом з ними досліджувати, мріяти і фантазувати, 

захоплюватись і радіти. 
 

РОЗДІЛ І. Знаходимо значення невідомого: STEM + БКДО = ? 
 

«Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у системі 

освіти – стартовою платформою особистісного розвитку дитини. 

Затверджений Стандарт забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в 

Україні та приведення її до відповідності міжнародним стандартам. В основу 

оновленого Базового компонента дошкільної освіти покладено ідеї 

гуманістичної педагогіки, патріотичного та громадянського виховання та 

солідарної відповідальності держави, громади, родини, фахівців педагогічної 

освіти й інших професій, причетних до піклування, догляду та розвитку дітей 

дошкільного віку» – Сергій Шкарлет, Міністр освіти і науки України. [1] 

Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти (наказ МОН України 

№33 від 12.01.2021р.[2]), заснований на компетентнісному підході та 

забезпечується з урахуванням задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних 

психічних і фізичних можливостей у найбільш оптимальній для кожної дитини 

формі, як і Державний стандарт початкової освіти.[3] 

Ключові компетентності БКДО продовжуються в Держстандарті 

початкової освіти за окремими освітніми галузями. Освітні напрями «Дитина в 

природному довкіллі» та «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» 

продовжуються математичною та природничою освітніми галузями, а «Дитина у 

світі мистецтва» – мистецькою та технологічною. 

Державний стандарт дошкільної освіти це взаємозв’язок між цінностями 

дошкільної освіти, напрямами освіти (змістом), процесом формування досвіду 

дитини в різних видах діяльності, що забезпечують освітній результат – 

компетентність дитини старшого дошкільного віку, а також умови, за яких ці 

компетентності можуть бути досягнуті. [2] 

https://www.zdo60.dp.ua/
https://www.facebook.com/zdo60
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Компетентність – це здатність приймати рішення й нести 

відповідальність за їх реалізацію у різних галузях людської діяльності. Поняття 

компетентності передбачає сукупність фізичних та інтелектуальних якостей 

людини і властивостей, необхідних людині для самостійного й ефективного 

виходу з різних життєвих ситуацій, щоб створити кращі умови для себе в 

конструктивній взаємодії з іншими. Компетентний дошкільник вдало застосовує 

набутий досвід у нових умовах життя; адекватно оцінює різні життєві ситуації та 

реагує на них; поводиться помірковано та розсудливо; характеризується творчою 

активністю.  [4]  

У змісті БКДО зазначено, що «компетентнісний  підхід» полягає в 

спрямованості освітнього процесу на досягнення соціально закріпленого 

результату (заданої норми, вимог до розвиненості, навченості та вихованості 

дитини), що зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною 

змісту освітніх ліній (знає, обізнана, розуміє, вміє, усвідомлює, здатна, 

дотримується, застосовує, виявляє ставлення, оцінює), підкреслює важливість 

закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому 

спеціальних знань та вмінь. 

На жаль, сьогоднішній зміст дошкільної освіти, закладений у програмах 

розвитку, навчання і виховання дітей, у цілому не відповідає запитам сучасних 

дітей.  

Сучасні дошкільнята – відкриті, розкуті, комунікабельні. Старі іграшки та 

ігри не викликають у них особливого інтересу. Прикро визнавати, але останнім 

часом майже і немає дидактичних ігор, які розвивають у дошкільників 

продуктивне та креативне мислення, сприяють когнітивному розвитку та можуть 

стимулювати до продукування принципово нових ідей та рішень, тим більше, 

геніальних ігор, які впливатимуть на компетентність особистості. 

Ігри і дидактичні засоби повинні бути багатофункціональними. Створення 

авторських посібників власноруч та їх упровадження в освітній процес закладу 

дошкільної освіти набуває все більшої популярності серед педагогів. Щоб 

викликати у дітей бажання самостійно гратися з дидактичним матеріалом, 

розвивати їх сенсорні здібності, логіку, мислення, фантазію  -  необхідно 

надавати, освітньому процесу, більш цікавого змісту. 

Спроби практиків перевести освіту дітей із підвищеними когнітивними 

здібностями в площину підсилення (поглиблення) змісту дошкільної освіти дає 

протилежний ефект - перевантаження психофізіологічних можливостей і втрату 

пізнавальної активності дітей. Не вирішується це завдання і за допомогою ігор, 

що з’явились наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття: конструктори Lego, 

кубик Рубіка, ігри Б.П. Нікітіна, ігри В. Воскобовича – без сумніву, вони цікаві 

для дітей, проте здебільшого мають предметне спрямування, тому не розвивають 

дошкільника всебічно. Цікавим є факт, що Борис Нікітін, як і Вадим Воскобович,  

за фахом є інженери, які присвятили свої розробки, розвивальні ігри, передусім 

дітям дошкільного віку, вбачаючи саме в цьому віці величезний потенціал. [8, с. 

69] 

Як же оновити зміст ігрової діяльності? Як створити умови не лише для 

формування ігрових, а й для розвитку творчих здібностей, винахідливості, уяви, 

індивідуальності, фантазії? Реалізацію поставлених завдань забезпечить: 

взаємозв'язок оновленого БКДО з новим напрямом освіти – STEM.  
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STEM-освіта спрямована на формування і розвиток компетентної 

особистості, становлення її духовної сутності в єдності з оволодінням науковими 

знаннями та вміннями з метою формування культури інженерного мислення.  

Стрімка еволюція технологій веде до того, що незабаром найбільш 

популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть програмісти, IT-

фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій, тощо. 

Проблема дефіциту інженерних кадрів і залучення талановитої молоді в 

галузь вивчення природничих дисциплін – це є актуальною проблемою для всіх 

країн. У найближчому майбутньому в світі й, природно, в Україні буде різко не 

вистачати таких фахівців і з'явиться потреба у професіях, про які зараз навіть 

уявити важко, всі вони будуть пов'язані з технологією і високо технологічним 

виробництвом на стику з природничими науками. Особливо будуть затребувані 

фахівці біо- та нано-технологій. [7] 

Саме STEM-освіта – категорія, яка визначає відповідний педагогічний 

процес (технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих 

якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному 

ринку праці. [8] 

Тому, виховуючи майбутніх фахівців, педагоги повинні пам’ятати, що 

дітям сьогодення необхідна ґрунтовна та всебічна підготовка, знання з різних 

освітніх галузей природничих наук, технології, інженерії, математики. 
 

РОЗДІЛ ІІ. STEM-освіта: від дошкільника до компетентного учня та 

студента 
 

Теоретичний аналіз науково-методичної літератури показав, що STEM-

освіта – є новим явищем для нашої країни, але популярність напряму 

засвідчують численні публікації, що з’явились в останні роки. Більшість серед 

них стосуються загальних аспектів упровадження STEM-освіти в Україні, її 

проблем та перспектив (Т. Андрущенко, С. Буліга, І. Василашко, В. Величко, С. 

Гальченко, Л. Глоба, В. Камишин, Н. Морзе, Л. Ніколенко, М. Попова, М. 

Рибалко, О. Стрижак, І. Чернецький, В. Шарко та інших). 

Головна мета STEM-освіти полягає у посиленні розвитку науково-

технічного напряму в навчально методичній діяльності на всіх освітніх рівнях; 

створенні науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді 

та професійної компетентності науково-педагогічних працівників.  

А позитивним у STEM-освіті, є те, що у ній активно розвивається 

креативний напрям, що включає творчі та художні дисципліни (промисловий 

дизайн, архітектура та індустріальна естетика). Тому що майбутнє, засноване 

виключно на науці, навряд чи когось порадує. Але майбутнє, яке втілює синтез 

науки і мистецтва, хвилює нас вже зараз. Адже вже сьогодні виникає питання: 

«Як виховати кращих представників майбутнього? Як сформувати в дітей 

навички ХХІ століття, виховати інженерів і науковців, які працюватимуть у 

галузі природничих наук?» – відповідь на це питання нам дають нові напрями 

освіти – STEM, STEAM, STREAM. [7] 

Розглянемо докладніше, що означають ці напрями освіти, для дітей якого 

віку вони призначені та будуть доцільні і яка між ними різниця. 

Акронім STEM (S – від англійського слова Science – природничі науки; T 

– Technology – технології; E – Engineering – інжиніринг, проєктування, дизайн; 
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M – Mathematics – математика) визначає характерні риси відповідної дидактики, 

сутність якої виявляється у поєднанні міждисциплінарних практико-

орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних дисциплін. 

Акронім STEAM (Science, Technology, Engineering, A – Arts, Mathematics) 

тобто, до STEM – освіти активно включаються творчі, мистецькі дисципліни, 

об'єднані загальним терміном Arts. Отже, акронім A – Arts – мистецтво. 

Акронім STREAM (Science, Technology, R – Reading + Writing, Engineering, 

Arts, Mathematics) активне залучення осередку R – Reading + Writing – читання і 

письма до вивчення природничих, мистецьких та математичних дисциплін.  

З огляду на визначення напрямів освіти можна зробити висновок, що:  

 STREAM-освіта – охоплює дітей передшкільного віку та учнів 

молодших класів; 

 STEAM-освіта – підходить для дітей середньої та старшої школи; 

 STEM-освіта – спрямована для профільної та вищої освіти. [8] 

STЕM-освіта – новий інтеграційний підхід до розвитку, виховання і 

навчання дітей, вона має починатися з дошкільного віку, а отже, потреба у 

впровадження програми зі STREAM-освіти у заклади дошкільної освіти, виникає 

вже зараз.  

Для розуміння поняття «інтеграційний підхід» важливо пояснити, що таке 

інтеграція. У філософії поняття «інтеграція» розглядають у межах теорії систем.  

Інтеграція – це процес єдності двох або більшої кількості систем, їх 

взаємодії, об’єднання, взаємовпливу, зближення, відновлення, результатом 

якого є утворення нової цілісної системи, яка набуває нових властивостей та 

взаємозв’язків між оновленими її елементами. Систему розуміють як цілісне 

утворення, яке здатне підтримувати власне існування самостійно та 

функціонувати як єдине ціле у процесі взаємодії (інтеграції) її складових. [5] 

С. Архангельський  розумів інтеграцію в дидактиці, як взаємозв’язок 

змісту, методів та форм навчання; Г. Батуріна – як цілісний навчально-виховний 

процес; Г. Федорець – як різноманітні зв’язки між структурними компонентами 

педагогічної системи.  

Американські дослідники вважають, що інтеграція в освіті – це організація 

процесу пізнання, за якої знання та вміння, отримані в закладах освіти, діти 

можуть використовувати в реальних життєвих ситуаціях. [6] 

Отже, саме напрям STREAM-освіти інтегрує в собі завдання з формування 

в дітей загальних наукових уявлень про світ; ознайомлення їх з ІКТ; розвиток у 

них умінь експериментувати, конструювати; діти розвивають основи 

опрацювання змісту тексту, грамоти, математики, а також різних видів мистецтв. 

Напрям STREAM спрямовано на всебічне, глибоке дослідження світу, розвиток 

мислення і мовлення, сенсорної сфери, навчання дитини використовувати знання 

у повсякденні. 

Переваги STREAM-освіти: - навчання за темами, а не за предметами: 

дитина бачить зв’язок між науками, навчання стає насправді системним; - 

використання знань у повсякденному житті; - розвиток критичного мислення та 

вміння вирішувати проблеми; - надання впевненості у власних силах; - розвиток 

інтересу до технічних дисциплін; - креативні та інноваційні підходи до проєктної 

та дизайн-діяльності; - підготовка дитини до технологічних інновацій у житті. 
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РОЗДІЛ ІІІ. Особливості вивчення та впровадження альтернативної 

програми  «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» в ЗДО 
 

Головне завдання педагогів КЗДО КТ №60 КМР – розширювати кругозір, 

розвивати і спонукати дітей до творчого мислення, систематичних умовиводів і 

розкриття свого потенціалу для формування компетентного дошкільника, їх 

власного майбутнього через досвід реалізації безмежних можливостей людини. 

Надихати і розвивати творців майбутнього, закласти фундамент для майбутніх 

вчених, винахідників, фахівців, що йдуть в ногу з часом. 

Беручи до уваги підвищене прагнення дітей дошкільного віку до 

узагальнення та інтерес до майбутнього, вимоги та виклики сучасності, 

Концепцію розвитку дошкільної освіти та оновлений зміст БКДО – методичною 

службою закладу, було вирішено впровадити інновації в освітній процес 

садочка.  

Провівши аналіз сучасної науково-методичної літератури, поставивши 

перед собою цілі та завдання, враховавши художньо-естетичний напрям роботи 

закладу, який постійно вдосконалюється та розвивається – методична служба 

КЗДО КТ №60 КМР на педагогічній раді №1 від 31.08.2020р. (Додаток Б-1, А-2), 

з дотриманням вимог адаптивного карантину, запропонувала в 2020-2021 н.р. до 

обраних педагогами парціальних програм, додати вивчення альтеративної 

програми формування культури інженерного мислення у дітей передшкільного 

віку «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» та впровадити її в освітній 

процес гурткової роботи з обдарованими дітьми.  

  «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт»  

альтернативна програма формування культури інженерного 

мислення в дітей передшкільного віку, схвалено МОН України 

для використання у дошкільних навчальних закладах (лист від 

14 липня 2020 року №22.1/12-Г-274) було створено у 2018 році 

авторським колективом науковців під керівництвом Катерини 

Крутій, доктора педагогічних наук, професора. Програма 

зорієнтована на цінності та інтереси дитини, на ампліфікацію 

дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя, 

формування культури інженерного мислення. 

У центрі програми – дитина - обдарована особистість, тобто така, яка 

самостійно, в силу власних вікових і психофізіологічних особливостей, обирає 

свої дії та рішення, досягає вищого рівня пізнавального розвитку, ніж її 

однолітки, здатна до обґрунтованих і виважених дій у нестандартних ситуаціях, 

усвідомлює власну відповідальність за результати своєї діяльності перед 

оточуючим її колективом та суспільством. 

Програма «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» містить в собі шість 

освітніх напрямів: «Природничі науки», «Технології», «Читання і письмо», 

«Інжиніринг», «Мистецтво», «Математика. Логіка», які включають в себе теми 

– напрями освітніх ліній БКДО. 

Відповідно до проєкту рішення педагогічної ради №1 від 31.08.2020р. 

КЗДО КТ №60 КМР (Додаток Б-1), вивчення та впровадження альтернативної 

програми формування культури інженерного мислення в дітей передшкільного 

віку «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» педагоги закладу здійснювали 
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через роботу у науково-методичному проєкті «Я – сучасний педагог» (Додаток М), 

який включає в себе: 

 збагачення змісту навчального матеріалу (інтегрована спеціально-

організована діяльність;  

 створення та наповнення дидактичним матеріалом STREAM-осередків; 

 розвиток творчих здібностей дошкільників через інтеграцію освітніх ліній 

об’єднаною єдиною темою (створення психолого-педагогічних проєктів за 

лексичними темами); 

 розвиток компетентної особистості дошкільника, під час проведення 

гурткової роботи (Додаток Б-1.).  

Упровадження альтернативної програми STREAM-освіти в освітній 

процес садочка, відкриває для нас інноваційну можливість реалізації 

пріоритетних напрямків роботи КЗДО КТ №60 КМР, забезпечує цілеспрямоване 

формування компетентної особистості, становлення і розвиток духовної сутності 

дошкільника в єднанні з оволодіннями науковими знаннями та вміннями, 

враховуючи важливе значення розвитку художніх здібностей в становленні 

творчої особистості. 

Для нас, педагогів – сьогодення, STREAM-освіта покликана надихати 

наших дітей – майбутнє покоління винахідників, новаторів і лідерів: проводити 

дослідження – як вчені, моделювати – як технологи, конструювати – як інженери, 

бачити – як художники, аналітично мислити – як математики, і грати – як діти! 

Організацію освітнього процесу, педагоги закладу планують відповідно до 

педагогічної концепції «Країна мрій» (Додаток Б-2), яка включає в себе такі 

напрями, як:  

 календарно-перспективне планування роботи, режимних моментів 

освітнього процесу, спеціально-організованої та інших видів діяльності за 

лексичними темами відповідно до завдань БКДО (Додаток Б-2.1.); 

 створення та постійна варіативність предметно-ігрового середовища для 

компетентного зростання особистості дитини (освітні локації) (Додаток Б-

2.2.); 

 реалізація закладеного в дошкільників пізнавального, мовленнєвого, 

творчого та художнього потенціалу (флешмоб, челендж, КВК, свята та 

розваги, математичні сесії, додаткові форми роботи з дітьми) (Додаток А-3); 

 розширення світогляду малят та відкриття перед ними світу високого 

мистецтва (гурток «Кольоровий світ», «Дитячі фантазії», «Перлинка») 

(Додаток Г, Д, Е). 

Профільна художньо-естетична 

спрямованість роботи садочка визначає 

зміст і характер предметно-

розвивального середовища закладу. 

Креативне внутрішнє оформлення груп 

та приміщень, зовнішнє – дитячих 

майданчиків та території ЗДО (Додаток 

А-4) – є основним засобом 

зацікавлення дітей, батьків та педагогів до завдань та матеріалів всебічного 

розвитку вихованців.  
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Художня організація предметно-

розвивального середовища в КЗДО 

КТ №60 КМР – наша характерна 

особливість та своєрідна відповідь 

вимогам сучасності. 

«Діти повинні жити в світі краси, 

гри, казки, музики, малюнка, 

фантазії, творчості» - В.О. 

Сухомлинський 

 

Саме тому, в нашому садочку створені та функціонують сучасні естетично 

оформлені локації  (Додаток А-5): 

 «Арт-студія» зображувальної діяльності (Додаток А-5.1.); 

 музична зала, прикрашена тематичними композиціями відповідно до пір 

року, тематичних свят з використанням різних технік виконання (Додаток А-

5.2.); 

 яскрава і весела спортивна зала, різноманітність спортивного інвентарю якої, 

постійно заохочує дошкільників до занять спортом (Додаток А-5.3.); 

 особливістю нашого закладу є куточок холу «Парадіз», в якому відтворено 

беззаперечний талант наших спеціалістів. До кожної пори року вони 

представляють свої творчі роботи, які є надзвичайно цікавим та особливими 

в оформленні ЗДО (Додаток А-5.4.); 

 постійно змінна мистецька зона з презентацією робіт дітей та педагогів, 

виконаних різноманітними техніками (імпасто, квілінг, Петриківський 

розпис, флористика, об’ємна аплікація, декупаж тощо) (Додаток А-5.5.); 

 український оберіг садочка, 

виконаний педагогами дошкільного 

закладу з використанням 

різноманітних матеріалів (Додаток А-

5.6.); 

 творча зона для ознайомлення дітей з 

мистецтвом інших країн: «Чарівне 

мистецтво Сходу» (Додаток А-5.7.); 

 сходові марші, оздоблені роботами 

педагогів та дітей, виконаних в різних 

мистецьких техніках. 

Спільною діяльності талановитих та творчих педагогів садочка створено та 

розміщено(Додаток А-6): 

 оберіг КЗДО КТ №60 КМР (Додаток А-6.1.); 

 картинну галерею репродукцій художників класиків світового 

мистецтва (Додаток А-6.2.);  

 безліч виставкових вернісажів, з різними техніками виконання 

"Чарівний мистецький світ Марії Примаченко – Фантастичні звірі", 

тощо. (Додаток А-6.3.). 

Гордістю нашого закладу є презентовані педагогам району, міста та області 

– творчі проєкти, а саме (Додаток А-7): 
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 Театралізована вистава з презентацією костюмів за мотивами японської 

народної легенди «Аматерасу – богиня сонця» (Додаток А-7.1.) ; 

 Фестиваль казок з презентацією  костюмів з паперу «На балу у принцеси 

Цукерки» (Додаток А-7.2.); 

 Вистава за мотивами української народної легенди «Лада» з презентацією 

авторських костюмів вишитих гладдю по мішковині (Додаток А-7.3.);  

 Музично-хореографічна вистава «Пори року», з презентацію  авторської 

колекції костюмів на тему (Додаток А-7.4.); 

 «Петриківський дивосвіт» - музично-хореографічна вистава з іграшками 

(які виготовлені власноруч) та прикрасами за мотивами Петриківського 

розпису (Додаток А-7.5.); 

 Створення персонажів з пластиліну та знятий мультиплікаційний фільм 

«Новорічна історія»  (Додаток А-7.6.). 

Однак, ми не зупиняємось на досягнутому. І враховуючи програму 

розвитку ЗДО №60 «Щаслива дитина – майбутнє України» 2019-2024рр., 

пріоритетні завдання плану роботи КЗДО КТ №60 КМР на 2020-2021н.р., 

завдання щодо вирішення обласного науково-методичного проєкту «Педагогічні 

стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі НУШ» 

2020-2023рр. та необхідність впровадження інновацій для розвитку 

компетентного дошкільника - виникає потреба у створенні нового, цікавого 

проєкту для розвитку творчості наших малюків. 

 

Програма розвитку 

 ЗДО №60 

 

 

План роботи КЗДО КТ №60 

на 2020-21 н.р. 

 

 

Так, на І засіданні творчої групи КЗДО КТ №60 КМР, в складі якої: 

завідувач закладу – Кузьма Н.В., 

вихователі-методисти – Курило 

Г.П., та Кочережко Т.М., керівник 

гуртка – Соломаха Н.І.,  керівник 

гуртка – Скаченко І.Л., художній 

керівник ЗДО – Онищенко О.В., 

було прийнято рішення про 

створення нового творчого проєкту 

«Апофема – українського віночка» 

(Додаток В).  
 

РОЗДІЛ ІV. Реалізація творчого проєкту ЗДО №60 «Апофема – 

українського віночка» 
 

«Витоки здібностей та обдарувань дітей - на кінчиках їх пальців. Від пальців 

ідуть струмочки, які дають наснаги творчій думці. Іншими словами, чим 

більше майстерності в дитячих долоньках, тим розумніша дитина.»  

В.О. Сухомлинський 
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Фундаментом для написання проєкту роботи з обдарованими дітьми, 

творчою групою було обрано альтернативну програму формування культури 

інженерного мислення у дітей передшкільного віку «STREAM-освіта або 

Стежинки у Всесвіт», автор. колектив; наук. керівник К.Л. Крутій. 

 «Апофема – українського віночка» – творчий проєкт педагогів 

КЗДО КТ №60 КМР, покладений на розвиток компетентної 

особистості дитини дошкільного віку, становлення і розвиток її 

духовної сутності в єднанні з оволодіннями нею науковими 

знаннями та вміннями, розвиток художніх здібностей і творчої особистості дітей, 

упровадження в освітній процес гурткової роботи напрямків STREAM-освіти, 

визначення позитивного впливу сучасних форматів та практичних рішень STEM 

на сучасного  дошкільника. 

Апофема – геометричний термін, що в перекладі з грецького, означає – 

відкладаю: 1) перпендикуляр, опущений з центра правильного багатокутника на 

будь-яку з його сторін; 2) у правильній піраміді – висота будь-якої бічної грані, 

опущена з вершини піраміди. [9] 

Чому саме таку назву отримав наш проєкт? Все просто, апофема – висота 

(компетентна особистість), з якої йдуть прямі лінії (творчість дітей) до створених 

руками дошкільників об’єктів (образу героїні, віночка, прикрас, пластиці рухів 

тощо). 

Головне завдання проєкту - це здійснювати інтеграцію освітніх напрямків 

програми «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт» та освітніх ліній 

оновленого БКДО за єдиною темою – «Україна – рідний край»: створення образу 

головної героїні – «Дівчинки, ім’я якої – Україна».  

Основна ідея нашого проєкту – формувати у дітей не стандартне, 

інженерне мислення; викликати інтерес до точних і винахідницьких здібностей; 

зацікавити дошкільників займатися несподіваною математикою, під час 

продуктивної, творчої діяльності; викликати бажання пізнавати світ української 

культури, мистецтва; навчити дітей спостерігати та розуміти, що невичерпний 

матеріал оточуючого світу, необхідний для розв'язання різноманітних 

інженерних завдань. 

Термін роботи над проєктом: 2 роки (довгостроковий), 2020-2022рр. 

Учасники проєкту: спеціалісти закладу; керівники гуртків; обдаровані діти 

(за результатами моніторингу), їх вихователі та батьки. 

Гіпотеза: Ґрунтуючись на тому, що виховання творчої особистості 

починається з дошкільного віку, ми можемо стверджувати, що чим глибше у 

дошкільному дитинстві закладається художньо-естетичний фундамент, тим 

потужнішою буде соціокультурна віддача молодої особистості в майбутньому 

суспільному житті. Тому, передбачаємо, що використовуючи нетрадиційні 

техніки зображувальної діяльності, враховуючи напрями STREAM, дошкільник 

–  реалізує головне завдання дошкільної освіти, а саме: оволодіє продуктивним 

мисленням, використовуючи науково-технічні знання у реальному житті; 

розвиватиме допитливість та інтерес до технічних дисциплін; удосконалюватиме 

креативні здібності та досягне успіху в становленні компетентної особистості 

сучасності. 
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 Дотримуючись нормативно-правових аспектів та згідно з положенням про 

гурткову роботу в ЗДО№60 (Додаток Б-3), творча група закладу розпочала 

«втілювати в життя» етапи творчого проєкту «Апофема – українського віночка».  

Актуальність даного проєкту полягає в тому, що формування інженерного 

мислення у дітей, інтерес до експериментальної та математичної задачі через 

ігрову та художньо-продуктивну діяльність, передбачає формування у 

дошкільника сучасного світобачення, розвитку компетентної особистості на тлі 

патріотичної, пізнавальної, екологічної, здоров'язберігаючої  освіти. 

Виникає питання: «- А, як же виховати сучасну особистість? І яку саме 

особистість слід виховувати?»  

Безумовно, людство бажає, щоб усі діти були нормальні. Проте норма – це 

не тільки те, що є протилежним патології, але й те, що впирається в іншу 

патологію з протилежного боку, а саме: геніальність. Тому що геніальність – не 

норма. І, як правило, ці діти, а потім і дорослі, оплачують свою геніальність 

дорогою ціною. За словами В. Слободчикова, норма – це не те середнє, що є, а те 

краще, що можливо в конкретному віці для конкретної людини за відповідних 

умов.[7] 

Розмірковуючи над питанням сучасної особистості, ми висували 

припущення, що їй необхідно – уміти співпрацювати; доводити власну думку, не 

ображаючи інших; творити щось нове, непередбачуване; стати свідомою 

особистістю, патріотом своєї країни, яка працюватиме на користь собі та іншим. 

Міркуючи, ми дійшли висновку, що це можливо, лише за умови, якщо дитина 

відчуватиме себе самодостатньою, впевненою та вільною. Для цього їй 

необхідно надати можливість розвиватися за своїми природними нахилами, а не 

нав’язувати бажання та стандарти інших.  

Ми переконані, що настав час повернутися обличчям до природної 

здатності дитини творити, підтримати її, вислухати та почути, створити 

сприятливі умови для її духовної сфери, виявити та примножити її творчі 

здібності, оригінальність та креативність особистості дошкільника. 

Невичерпним джерелом духовної краси є народознавство. Створений нами 

проєкт вирішує ширше коло завдань патріотичного виховання дошкільнят, ніж 

ті, що зазначені в БКДО. Це не лише виховання любові до рідного дому, сім’ї, 

дитячого садка, але виховання шанобливого ставлення до людини-трударя та 

результатів її праці, рідної землі, захисників Батьківщини, державної символіки, 

традицій держави, загальнонародних свят.  

Немає талановитішого вихователя, ніж рідна земля та її народ. Народна 

творчість, фольклор, традиції – це справжні народні вихователі, це ті прикмети, 

за якими розпізнається народ не тільки в сучасному, а також і в історичному його 

минулому. А ми, вихователі, як ніхто знаємо: "Творчий педагог – творчі діти". А 

ще, ми як ніхто, розуміємо значення розвивального середовища для всебічного 

розвитку дитини. Досвід свідчить, що становлення та розвиток особистості 

дитини відбувається здебільшого, не під час спеціально-організованої 

діяльності, а в повсякденному житті, де дитина має змогу отримати значно 

різнобічний і багатший емоційний та діяльнісний досвід. 

Творчість наших вихованців, ми розвиваємо під час проведення гурткової 

роботи з обдарованими дітьми. Створене предметно-розвивальне середовище в 

«Арт-студії» та музичній залі нашого садочка - знаходиться на високому рівні, і 



14 

 

відповідає вимогам сучасної дитини: дають можливість дітям проявити свій 

талант та фантазію в повному обсязі,  

Творити в «Арт-студії»                                                           

дітям допомагають наші «золоті 

ручки», талановиті чарівниці 

керівники гуртків. Керівник гуртка 

крафт-майстерні «Дитячі фантазії» – 

Наталя Іванівна Соломаха (Додаток 

Г-1) та керівник гуртка 

зображувальної діяльності 

«Кольоровий світ» – Ірина 

Леонідівна Скаченко (Додаток Д-1). 

 Саме вони залучають дітей до 

образотворчого мистецтва, створюють основу для формування та розвитку 

естетичного смаку, творчих здібностей, сприяють здатності дитини до 

сприйняття різноманітності світу та вчать творити за законами краси. 

І, коли малята, працювали над проєктом, самостійно створювати елементи 

українського національного одягу, стали шанувати свою культуру та традиції ще 

більше, тому що були активними співучасниками вже їхньої історії про Україну. 

Художній керівник закладу та театру мод «Перлинка» – Онищенко Оксана 

Володимирівна (Додаток Е-1), як хореограф – проводить заняття з дітьми в 

затишній та просторій музичній залі.  

Музична зала садочка – 

це центр особливого естетичного 

розвитку малят, який дією 

музичного мистецтва, впливає на 

формування особистості дитини, 

її емоційних переживань, сприяє 

творчому пошуку та прояву 

індивідуальних здібностей, 

формує музичний смак.  

Оксана Володимирівна 

завжди підбирає музичне 

оформлення яке ціпеніє душу, 

пластика та жести її вихованців передають не тільки тему заходу а й емоції, які 

виникають під час створення дитячих шедеврів і переносять глядача до театру 

професійних акторів. 

Отже, дозвольте, познайомити Вас, з результатами наших напрацювань з 

нашим творчим проєктом.  

І етап - Мотиваційний. 

Мета: виявити рівень базових якостей та творчих здібностей дошкільників; 

з урахуванням аналізу моніторингу, підготувати необхідний пакет документів 

(згідно з положенням про гурткову роботу в ЗДО); розвивати інтерес учасників 

проєкту до роботи над його етапами; викликати бажання брати участь у його 

створенні; активізувати пізнавальну діяльність дітей.  

Завдання за освітніми напрямами (Додаток В): 

Проведені форми роботи:  
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1. Моніторинг базових якостей та творчих здібностей дітей середнього та 

старшого дошкільного віку;(відповідно інструментарію та типового 

положення про моніторинг в ЗДО №60) (Додаток Б-3) В/м, керівники гуртків; 

2. Складання розкладу та графік роботи гуртка - «Дитячі фантазії»/Керівник 

Соломаха Н.І.,     «Кольоровий світ»/ Керівник – Скаченко І.Л.,  «Перлинка»/ 

Керівник – Онищенко О.В. (Додаток Б-4);  

3. Написання перспективного та календарного плану гурткової роботи  «Дитячі 

фантазії»/ Керівник – Соломаха Н.І. (Додаток Г-2), «Кольоровий світ»/ 

Керівник – Скаченко І.Л. (Додаток Д-2), «Перлинка»/ Керівник – Онищенко 

О.В. (Додаток Е-2);  

4. Оформити список гуртківців та журнал обліку гурткової роботи з дітьми 

(зразок)/ керівники гуртків (Додаток Б-4).  

5. Робота з батьками -  В/м, керівники гуртків (Додаток Ж) : 

а) згода батьків на відвідання їхніми дітьми гуртків «Кольоровий світ», 

«Дитячі фантазії», «Перлинка» (Додаток Ж);  

б) згода батьків на фото та відео зйомку дітей, під час роботи над проєктом 

(Додаток Ж-2.);  

в) Анкетування батьків «Визначення творчих здібностей Вашої дитини» 

(Додаток Ж-2.);  

г) Анкетування батьків «Яку роль відіграє образотворче мистецтво у   

вихованні вашої дитини?» (Додаток Ж)   

6. Підготувати предметно-розвивальне середовище:  

а) підібрати необхідні для роботи декоративні матеріали/ спеціалісти ЗДО, 

вихователі, батьки; 

б) скласти картотеку дидактичних ігор і розвивальних матеріалів; 

в) забезпечити наявність і кількість наочного, демонстраційного та 

роздаткового матеріалу; 

г) використання «кольоротерапії» в оздоблені інтер’єру для забезпечення 

психологічного комфорту перебування та діяльності дітей в ЗДО; 

д)  створення картотеки відео-презентаційних матеріалів, для ефективного 

ознайомлення дітей з темою проєкту; 

7. ж) виготовлення наочно – демонстраційного альбому «Тканини: їх різновиди 

та особливості» . 

8. Проведення тематичних свят та розваг, для підвищення інтересу 

дошкільників до теми творчого проєкту/ Художній керівник – Онищенко 

О.В. (Додаток Е-3). 

9. Конспекти спеціально-організованої діяльності з дітьми відповідно до 

перспективного та календарного плану гурткової роботи «Кольоровий світ», 

«Дитячі фантазії», «Перлинка», щодо ознайомлення дітей з темою та 

особливостями творчого проєкту. 

10. Організація сюжетно-рольової гри у ІІ половину дня з дошкільниками: 

«Магазин одягу», «Ательє», «Школа мистецтв», «Будівельники», 

«Перукарня» тощо.  

11. Настільно-друковані ігри дітей: «Склади ціле з частин», «Пазли», «Мозаїка» 

тощо (Додаток В-1).  

ІІ етап - Інформаційний. 
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Мета:  удосконалити навички і вміння дошкільників, необхідні для 

реалізації спільного задуму. Збагачувати та формувати знання дітей про 

характерні особливості  національних символів України, вчити дітей 

фантазувати та розмірковувати, планувати свої дії та працювати в колективі. 

Завдання за освітніми напрямами: (Додаток В) 

Зміст роботи:  

1. Підбір педагогічної та методичної літератури, яка може допомогти у 

реалізації проєкту;  

2. Визначити основні етапи творчого процесу та стадії прояву дошкільником 

творчої активності; 

3. Визначити основні завдання педагогів для розвитку творчої активності 

дошкільників; 

4. Розроблення тематичних занять;  

5. Поповнення добірки оригінальних ігрових вправ (Додаток В-1.);  

6. Добір музичного репертуару для проведення занять та вправ (Додаток В-

1.);  

7. Упорядкування зібраних наочних, дидактичних та роздаткових матеріалів; 

8. Розроблення пам’ятки для батьків: «Для виховання та розвитку дитини в 

образотворчій діяльності важливо..» (Додаток Ж-3) 

9. Майстер-клас для батьків «Майстерня фантазій» (Додаток Ж) 

Проведені форми роботи: 

Конспекти спеціально-організованої діяльності з дітьми відповідно до 

перспективного та календарного плану гурткової роботи «Кольоровий світ», 

«Дитячі фантазії», «Перлинка», щодо ознайомлення дітей з темою та 

особливостями творчого проєкту(Додаток Г, Д, Е).  

Основні напрями роботи: 

1. Повсякдення: спостереження, дидактичні ігри, малі жанри фольклору, 

СХД, СЗД, свята та розваги (Додаток А-8);   

2. Спеціально-організована робота вихователя: малювання, аплікація, 

ознайомлення дітей з природнім довкіллям, ознайомлення з соціумом 

«Професія – швачка», музичне виховання, художня література; 

3. Розміщення пам’ятки для батьків в соціальних мережах та додатку Viber 

«Для виховання та розвитку дитини в образотворчій діяльності важливо»; 

4. Проведення хвилинок «психогімнастики» (Додаток А-8); 

5. Залучення старших дошкільників до короткотривалого проєкту «Ательє» з 

ознайомлення дітей зі світом професій (Додаток Л).  

ІІІ етап - Репродуктивний. 

Мета: надати дітям можливість практично застосовувати набуті на 

попередніх етапах знання, розвивати творчість дітей, пам’ять, мислення. 

Спонукати дітей вдосконалювати свої уміння шляхом експериментування, 

самостійного пошуку, застосовування різних матеріалів у процесі роботи. 

Сприяти естетичному вихованню дітей. Забезпечити позитивний емоційний стан 

дітей, задоволення від співпраці з однолітками і дорослими.  

Завдання за освітніми напрямами: (Додаток  В) 

Проведені форми роботи:  

Керівника гуртка крафт – майстерні «Дитячі фантазії» - 

Соломаха Н.І.: (Додаток Г-3) 
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1. «Осінні фантазії» - декоративні композиції. (Аплікація, панно-колаж з 

використанням природного матеріалу). 

2. «Осінь така мила» - нетрадиційна аплікація (Паперове моделювання із 

втулок). 

3. «Зимонька-зима» - панно-листівки «мініатюри». (Витинанка: одинарна, 

стрічкова. Паперопластика). 

4. «Зимові забави звірят» -  3-D аплікація. 

5. «Українські вінки і прикраси, як оберіг» - намисто для ляльки-Мотанки 

(Паперопластика, ткацтво, килимарство. Робота з тканиною, пряжею. 

Майстер-клас по виготовленню помпонів та китиць.) 

6. Орнаменти української вишивки – паперова радіальна 3-D скульптура. 

7. «Квіти моєї України» - інтер’єрні композиції. (Макро-квіти, оріґамі, 

паперопластика). 

8. Самчиківські іграшки та витинанки – за мотивами західноукраїнського 

розпису (Складна витинанка).  

9. «Яворівська іграшка» - модельне конструювання з паперу. (Об’ємна 

аплікація, малярство). 

10. «Макро квіти для інтер’єру» - дизайн інтер’єру. (Моделювання з паперу, 

оріґамі, паперопластика). 

11. Складання 9 різноманітних українських віночків, з попередньо створених 

дітьми його декоративних елементів. 

Керівника гуртка з образотворчого мистецтва «Кольоровий світ» -  

Скаченко І.Л. (Додаток Д-3) 

1. «Ознайомлення з натюрмортом»: Д/гра «Який це жанр?», творче завдання 

«Складемо натюрморт». 

2. «Осінній натюрморт» - техніка: аль-примо. 

3. «Запрошує світ графіки» - знайомство з картинами в техніці «графіка» 

(техніка - дудлінг). 

4. Знайомство з художниками - імпресіоністами К. Моне, Ван Гог, (техніка - 

пуантинізм). 

5. Виставка дитячих робіт «Осінь - чаклунка», (техніка – змішана, малювання 

на піску). 

6. «Загадка», (техніка нитко графіка). 

7. Знайомство з анімалістичним жанром «Мій пухнастий друг» - (техніка 

змішана). 

8. Виставка «Подих Півночі», «Загадкова Гренландія» - за творчістю 

Рокуєлла Кента – (техніка – змішана, пуантинізм, друк за допомогою 

трафарету). 

9. Серія спеціально-організованої діяльності з малювання: «Квітка – Мак», 

«Квітка – Соняшник», «Квітка – Ромашка», «Квітка – Волошка», 

«Малюємо листочки». 

10. Тема: «Українські обереги: Намисто» – ліплення. 

11. «Зимові замальовки», (техніка – гравюра на картоні). 

12. «Світ графіки - Граттаж», (чорно-білий граттаж/ кольоровий граттаж). 

13. «Яворівська іграшка» - (розпис, яворівське малярство). 

14. «Квітка» - (техніка - імпасто). 

15. «Світ графіки» - (техніка – діатілія, відбиток з картонної аплікації, ). 
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16. «Експериментуємо, фантазуємо» - (техніка – акватілія, водяний друк). 

17. «Космічні фантазії» - (техніка – малювання на наждачному папері). 

18. «Бузок» - (змішана техніка: монотіпія, штампування поролоном, жорстким 

папером, зім’ятим папером). 

19. Складання 9 різноманітних українських віночків, з попередньо створених 

дітьми його декоративних елементів. 

Художній керівник театру мод «Перлинка» - Онищенко О.В.: (Додаток Е-3) 

1. «Музична скринька» - вступне заняття 

2. «Олівці-малювці» - музично-ритмічні вправи. 

3. «Танцюємо сидячи» - партерна танцювальна гімнастика. 

4. «Гнучкі, сильні, витривалі» - загальні та коригувальні вправи. 

5. «Країна Терпсихори»  - пізнавальний матеріал з хореографії. 

6. «Лялька – Балерина» - вправи класичного танцю. 

7. «Українські візерунки» - елементи українського народного танцю. 

8. Етюдна форма російського  та білоруського танцю - «У полі берізка 

стояла» 

9. «Дозвольте запросити» - елементи історико - побутового танцю. 

10. «На дитячому танцполі» - ігрові форми дитячого парного танцю. 

11. «Модники» - елементи сучасних напрямів хореографії. 

12. «Виразна пластика» - імітаційні рухи та етюди. 

13. «Я і природа» - масова імпровізація на тему природи. 

14. «Розмовляємо без слів» - вправи на виразність жестів, поз і міміки. 

15. «На балу у Попелюшки» - прості фігурні перебудови. 

16. «Циркова історія» - імпровізація, вправи на виразність жестів та поз. 

Шляхи практичної реалізації проєкту «Ательє» - вихователі старших груп, 

каштеляна: (Додаток Л) 

1. Розглядання схем та слухання розповідей дітей про послідовність 

виготовлення чоловічого та жіночого одягу  (на основі домашньої заготовки). 

2. Розповідь вихователя про роботу модельєра, дизайнера з пошиття одягу, 

ознайомлення з видами тканин. 

3. Дидактичні ігри: «Добери тканину» (для буденного та святкового 

одягу),«Прикрась одяг»  (використання дрібних аксесуарів для оздоблення 

одягу). 

4. Образотворча діяльність. Аплікація. 

5. Тема. Виготовлення аксесуарів (комірців, бантиків, кишеньок) та 

прикрашання ними готового одягу. 

6. Трудова діяльність. Навчання елементарних операцій з обробки тканини. 

Викроїти та зметати (допомога батьків)  частин сукні для ляльки. Розвивати 

бажання самостійно створювати одяг. Виховувати працьовитість. 

ІV етап - Узагальнюючий. 

Мета: уточнити знання дітей, набуті на інформаційному етапі, та вміння і 

навички, набуті на репродуктивному етапі; сприяти емоційно-позитивному 

настрою дітей; оцінити і перевірити рівень знань дітей, отриманих на попередніх 

етапах; викликати у дітей задоволення від співпраці з однолітками і дорослими; 

створити у дітей емоційно піднесений  настрій.  

Завдання за освітніми напрямами: (Додаток В) 

Проведені форми роботи: 
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1. Проміжний моніторинг базових якостей особистості та творчих 

здібностей дошкільників; (з метою визначення динаміки розвитку, корекції 

плану роботи,  задля реалізації поставлених завдань) За планом – травень 2021р.  

2. Індивідуальні бесіди і роботи з дітьми, з метою перевірки і закріплення 

отриманих знань, умінь та навичок, набутих на попередніх заняттях.  

3. Сюжетно-рольова гра «Хімчистка»: (Додаток Л) 

3.1. Читання та обговорення вірша «Працьовита швачка»; 

3.2. Складання творчої розповіді «Пригоди маленької голочки»; 

3.3. Повторення текстів віршів та пісень, таночків.  

4. Проведення фотозйомки.  

Презентація результатів проєкту – травень 2021р. 

1. Організація виставки виробів дитячої творчості;  

2. Мультимедійна фото - презентація проєкту на педагогічній раді 

колективу, в соціальних мережах, на сайті закладу.  

Ось і готовий образ героїні, який передає красу українського віночка, в 

якому втілюється колоритність наших жінок у різні часи. За час роботи над 

проєктом, розв'язуючи освітні завдання було виготовлено 9 повноцінних образів 

«Дівчинки - України», які включають в себе: (Додаток В-3) 

 9 віночків у різноманітних техніках – які є символом краси та 

молодості;  

 9 прикрас «намисто» – символу мудрості та щастя;  

 дев'ять суконь – символізують жіночність та благополуччя.  

А попереду втілення запланованих ідей, творчого та рефлексійно-

оцінювального етапів роботи над проєктом «Апофема-українського віночка» 

(Додаток В-1), а для Вас, ми маємо – коротку анотацію, щодо запланованих форм 

роботи: 

Заплановані форми роботи на V – Творчому етапі роботи над проєктом: 

 створення декорацій для музичної зали; 

 написання літературного лібрето; 

 вирішальне дефіле наших героїнь під час музично – хореографічної 

композиції. 

Заплановані форми роботи  на VI –  Рефлексійно-оцінювальному етапі роботи 

над проєктом: 

 моніторингове вивчення базових умінь та навичок, творчих 

здібностей дошкільників; 

 аналіз результатів творчої діяльності учасників проєкту; 

 складання плану алгоритму діяльності педагогічного колективу на 

майбутнє. 

Створені під час роботи над проєктом матеріали, містять дієві методичні 

рекомендації, корисний практичний матеріал, щодо формування у дітей 

інженерного мислення, через ігрову та художньо-продуктивну діяльність, 

передбачають формування сучасного світобачення, на тлі логіко-математичної 

та патріотичної освіти.  

Паралельно, методична служба закладу, працюючи у проєкті «Я – сучасний 

педагог» (Додаток М) - вивчила з педагогами садочка альтернативну програму  

«STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт». 
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Метою проєкту «Я – сучасний педагог» визначено: розглянути програму 

«STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт», як новий інтеграційний підхід до 

розвитку, освітньої діяльності та виховання компетентної особистості дитини. 

Ознайомити педагогів з методичними рекомендаціями та корисним практичним 

матеріалом, щодо формування у дітей інженерного мислення, через ігрову, 

дослідницьку та художньо-продуктивну діяльність, який передбачає 

формування сучасного світобачення, на тлі пізнавальної освіти, створенні 

інформаційно-просвітницького простору для всіх учасників освітнього процесу.  

Визначені завдання проєкту: пошук шляхів, спрямованих на формування 

взаєморозуміння та довіри, побудова партнерської взаємодії між всіма 

учасниками освітнього процесу. Навчитися формувати нестандартне, інженерне 

мислення у дітей та їх батьків, виховувати інтерес до точних і винахідницьких 

здібностей, зацікавити математикою, викликати бажання пізнавати світ та 

робити відкриття.  

Більше дізнатися про проєкт, ознайомитись з етапами та формами 

проведеної методичної роботи з педагогами закладу Ви маєте можливість у 

додатку М. 

Реалізовуючи змістове наповнення альтернативної програми, педагогам 

закладу поставлено цілі: розвиток критичного мислення та вміння вирішувати 

проблеми; надання впевненості у власних силах; комунікація та командна 

робота; розвиток інтересу до технічних дисциплін; креативні та інноваційні 

підходи до проєктної та дизайнерської діяльності; підготовка дитини до 

технологічних інновацій у житті; використання знань у повсякденному житті; 

бачити зв’язок між науками, і цим самим надати освітньому процесу - 

системності.  

Таким чином, раціональне поєднання різних форм роботи, розроблення 

власних та використання перевірених на практиці технологій дає дієві 

результати та орієнтує педагогів садочка на конструктивну взаємодії ЗДО, 

родини та НУШ в процесі виховання сучасного компетентного дошкільника. 
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ВИСНОВКИ 
 

Кожна людина народжується з певними здібностями до певного виду 

професійної діяльності. Від правильного вибору професії залежить успіх людини 

в житті, її самореалізація. 

Л.Д. Столяренко вважає, що кожна людина ще в дитинстві, частіше за все 

несвідомо, думає про своє майбутнє життя, як би прокручує в голові свої життєві 

«сценарії». «Сценарієм» вважається те, що людина ще в дитинстві планує 

зробити в майбутньому. У багатій скарбниці народної мудрості знаходимо 

вислови, що стосуються вимоги вибору роботи відповідно до нахилів та 

здібностей. Як пише М. Стельмахович, «профорієнтація дітей розпочиналася 

змалку, з 6-7 років, а профорієнтаційний вибір підлітка міг випливати з його 

нахилів, роду занять батьків, а також тих видів праці, які були поширені в тій чи 

іншій місцевості». 

STEM — це великий вибір можливостей професійного розвитку, надання 

дітям доступу до технологій. Вона суттєво впливає на траєкторію вибору 

майбутньої професії, визначає її прогностичність, перспективність, необхідність, 

сприяє розвитку і саморозвитку, креативності, творчості, нестандартності.  

Творчість не з'являється на порожньому місці. Вона, як правило, є 

властивістю професіоналів, але тільки справжні спеціалісти,  розуміють, що 

творчість не формують, а стимулюють. З цією метою педагоги нашого садочка 

використовують розвивальні завдання, намагаються правильно оцінювати 

досягнення дітей у творчій діяльності, ніколи не перериваючи творчого процесу. 

Без фантазії, наукової творчості та сміливості, впевненості у власних 

силах, самостійності, цілеспрямованості, умінні доводити свою думку – ніколи 

не буде справжніх відкриттів, ніколи не розвинеться культура інженерного 

мислення. Відкриття починаються з інтуїції, а інтуїція починається змалку під 

час занять різного спрямування. 

Творчий проєкт КЗДО КТ №60 КМР «Апофема українського віночка» 

надає можливість дітям спробувати себе в різних галузях – побути артистом, 

балериною, музикантом, науковцем, винахідником, а науково-методичний 

проєкт «Я – сучасний педагог», розкриває головну задачу педагогів під час 

впровадження STREAM-освіти - стежити за тим, що найбільше подобається 

дитині, що виходить краще, що надає найбільшого задоволення, чим займається 

самостійно.  

Проєкт, на нашу думку, сприятиме особистому розвитку дітей, дасть змогу 

вести кожну дитину сходинками зростання – від елементарного відтворення до 

самостійної творчості. 

Працюючи над проєктом, ми спостерігаємо, що у дітей формується інтерес 

до творчого пошуку, зростає концентрація уваги, спостережливості, уміння 

помічати прекрасне та виражати свої враження під час практичної діяльності, 

застосовувати набуті вміння в повсякденні. 

Інтеграція різних видів діяльності під час творчості, дозволила нам, 

викликати у дітей інтерес до точних і винахідницьких здібностей, зацікавлювати 

дошкільників займатися несподіваною математикою, під час продуктивної, 

творчої діяльності, бажання пізнавати світ української культури, мистецтва. Під 

час таких видів діяльності, майбутні школярі обираючи цікаві для них форми 
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роботи, обирають діяльність, якою із задоволенням займатимуться і у 

майбутньому.  

Позитивний вплив проєкту спостерігається і у роботі з родинами 

вихованців. Завдяки тісній співпраці, у батьків з'являється можливість: 

перебороти авторитаризм і побачити світ з позиції дитини; досягти розуміння 

того, що не можна дитину порівнювати з іншими дітьми; довідатися сильні й 

слабкі сторони розвитку дитини й ураховувати їх; бути емоційною підтримкою 

дитині. «Апофема українського віночка», творчий проєкт педагогів ЗДО №60, 
сприяє розвитку взаємодії батьків та дітей, зміцнюючи тим самим родинні 

зв’язки, стосунки між дорослим та дитиною.  

Таким чином, раціональне поєднання різних форм роботи, розроблення 

власних та використання перевірених на практиці технологій дає дієві 

результати та орієнтує батьків на конструктивність у взаємодії  в процесі 

виховання та навчання  власної дитини. 

Наш проєкт «Апофема українського віночка», як сучасний формат STEM-

освіти від дошкільника до компетентного учня і студента, тому що в ньому 

поєднуються освітні напрями програми STREAM-освіти та інваріативна 

складова оновленого БКДО, а отже, він і є, тим практичним рішенням, щоб 

зробити майбутніх випускників конкурентоспроможними у сучасному світі, 

випустити всебічно розвинену, здатну до критичного мислення цілісну 

компетентну особистість, патріота з активною позицією, новатора, здатного 

змінювати навколишній світ та вчитися впродовж життя. 
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