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ДОДАТОК М 

М-1. Науково-методичний проєкт  «Я – сучасний педагог» 

(вивчення з педагогами садочка альтернативної програми  

 «STREAM-освіта або Стежинки у Всесвіт») 

 

Мета: 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.  
Завдання: 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. 

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 проектної 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. 

І. Підготовчий етап. 

o Створення міні-творчої групи по роботі з програмою. 

o Опрацювання педагогами закладу, рекомендованої методичної літератури. 

o Анкетування педагогів, щодо готовності впровадження програми в освітній процес 

своєї вікової групи. 

o Підготовка методичних матеріалів для проведення консультаційної роботи з 

педагогами та батьками. 

o Складання плану-моделі впровадження альтернативної програми формування 

інженерного мислення у дітей передшкільного віку «STREAM-освіта або 

Стежинки у Всесвіт». 

ІІ. Теоретичний інформаційний етап. 
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o Ознайомлення педагогів з програмою, роз’яснення її переваг та позитивного 

впливу на розвиток компетентної особистості дошкільника. 

o Організація засідань Педагогічних вівторків - «Вивчаємо аспекти впровадження 

STEM – освіти,  провадження освітнього процесу ЗДО».  

o Створення сприятливих умов для розвитку творчості педагогів, показ прийомів 

роботи на практиці – Досвід гурткової роботи закладу. 

o Тренування педагогів в складанні плану роботи освітнього процесу з інтеграцією в 

ньому, всіх освітніх напрямків. 

o Організація моніторингового дослідження, з урахування вимог освітніх напрямків 

STREAM-освіти. 

ІІІ. Практичний етап. 

o Анкетування педагогів: «Здібності педагога до творчого саморозвитку». 

o  Засідання «Педагогічних вівторків» 

Тема 1. Виклики, що постають перед сучасною вітчизняною освітою.  

1.1. STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку в Україні.  

1.2. Виклики, що постають перед сучасною вітчизняною освітою.  

1.3. Співпраця видавців навчальної літератури та закладів освіти для запровадження 

Концепції дошкільної освіти в Україні. 

1.4. Теоретичні аспекти STEM- 

освіти. Стан впровадження її в 

Україні.  

1.5. Мотиваційна та технологічна 

готовність учасників освітнього 

процесу до впровадження STEM-

освіти.  

1.6. STEM-освіта: результат для 

вихователів.  

1.7. Трирівневий підхід до 

організації особистісно-

зорієнтованої моделі навчання. 

o Засідання «Педагогічних 

вівторків» 

Тема 2. Основні технології STEM-навчання: метод проектів, мейкерство, дослідницькі 

методики навчання. 

2.1. Метод проектів у освітньому процесі ЗДО.  

2.2. Успішні практики впровадження STEM-освіти в ЗДО. 

2.3. Організація крос-дисциплінарного мейкерського майстер-класу в ЗДО – 

реальність? 

2.4. Реалізація STEM-освіти через проектну діяльність: з досвіду роботи. 

o Засідання «Педагогічних вівторків» 

Тема 3. STEM-підходи в навчанні дошкільників 

3.1. Від STREAM-навчання дошкільників до STEM-освіти.  

3.2. STEM-осередки - середовище, яке виховує дослідників. Виховання інженерів – 

фантазерів.  

o Засідання «Педагогічних вівторків» 

Тема 4. Реалізація STEM-підходів під час наступності ЗДО та НУШ. 

4.1. Дослідницькі методики навчання. 

4.2. Реалізація STEM-підходів у роботі щодо наступності між ЗДО та НУШ, 
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4.3. Можливості реалізації STEM в ЗДО: захоплююча математика з LEGO.  

o Засідання «Педагогічних вівторків 

Тема 5. STEM-підходів та їх реалізація під час спеціально-організованої діяльності 

дошкільників. 

5.1.  Використання ігрових технологій в STEM- освіті. 

5.2. Напрям STEM-освіти – робототехніка й Інтернет речей: система навчання, 

конкурси, хакатони, змагання.  

5.3. Впровадження робототехніки у освітній процес ЗДО – мрія дошкільника: - 

програми, методичне забезпечення, обладнання. 

o Засідання «Педагогічних вівторків» 

 Тема 6. Дискусія за результатами навчання. Підсумкове обговорення. 

o Консультація – «STREAM-ОСВІТА: техніка+мистецтво»; 

o Консультація – «Метод ППП, один із напрямків STREAM-освіти? » 

o Вебінар –  Презентація альтернативної програми  «STREAM-освіта дошкільників, 

або Стежинки у Всесвіт» (для тих, хто починає працювати за програмою)». 

o Семінар-практикум: «Проблеми реалізації STREAM-освіта в заклад дошкільної 

освіти». 

o Семінар-практикум з елементом хакатону: «STEM-освіта та шляхи її 

впровадження в заклад дошкільної освіти». 

o Тематична педагогічна рада №2 «STREAM-освіта: виховуємо культуру 

інженерного мислення», яка розкрила позитивний вплив альтернативної програми 

на всебічний розвиток дошкільника.  

o Ввести питання ознайомлення з програмою до самоосвіти вихователів ЗДО. 

ІV. Контрольно-

аналітичний етап. 

o Тематичне 

вивчення стану, 

щодо створення 

розвивальних 

STREAM-

осередків в 

групах ЗДО (за 

висновками 

засідання пед. 

вівторка: Тема3. - 

3.2.) 

o Контрольне моніторингове дослідження «Вплив напрямків STREAM-освіти на 

розвиток компетентної особистості дошкільника». 

o Проведення підсумкових зустрічей, визначення рішення впровадження STREAM-

освіти в освітній процес ЗДО. 

o Стан та звітність самоосвіти педагогів закладу, стосовно вивчення альтернативної 

програми формування культури інженерного мислення у дітей передшкільного 

віку «STREAM-освіта дошкільників, або Стежинки у Всесвіт». 

o Презентація ППП, як один з методів «STREAM-освіти». 

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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М-2. Анкетування педагогів 
ШАНОВНА КОЛЕГО! 

Просимо Вас висловити деякі погляди на інноваційні процеси,  

які відбуваються у дошкільній освіті,  їх необхідність, особливості та труднощі впровадження 

інноваційних технологій,  готовність педагогічних колективів до змін 

1. Оберіть визначення поняття «інновація», яке ближче Вам до душі: 

 інновація освіти – цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до модифікацій мети, 

змісту, методів, форм навчання й виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог; 

 інновація – це нетрадиційний підхід до організації навчально-виховного процесі в закладі, 

який має найбільшу результативність та ефективність; 

 інновація – це кінцевий продукт застосування новизни. 

2. Визначте основний, на Вашу думку,  критерій педагогічної інновації: 

 нововведення 

 оптимальність  

 педагогічна експертиза 

 експеримент 

 зміна 

 результативність та ефективність 

 можливість творчого застосування 

в масовому досвіді 

 розробка і апробація  

 професійне зростання 

 компетентність  

 свій варіант 

3. Що, на Ваш погляд,  головне на початковому етапі впровадження інновації: 

 сформулювати конкретну мету 

 бачити кінцевий результат 

 чітке розуміння процесів, що передували впровадженню інновації 

 підібрати гідну команду для здійснення наміченого 

 заручитись підтримкою спонсора 

 отримати згоду дітей та батьків 

4. Що є, на Ваш погляд,  позитивним в інноваціях? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

5. Як Ви гадаєте, що може завадити успішному використанню інновацій (розставте за 

нумерацією, починаючи з  найголовнішої)? 

 інертність педагогів 

 низька інноваційна компетентність педагогів 

 невміння (небажання) проводити діагностичні обстеження дітей 

 примітивізм розуміння сутності інноваційної діяльності в дошкільному закладі 

 свій варіант 

6. На Вашу думку, для чого дошкільні заклади використовують інноваційні підходи? 

o для іміджу установи 

o конкуренція між ДНЗ 

o для результативності роботи 

o для стимулювання росту керівника 

o для покращення педагогічної діяльності  

o для підвищення професійного рівня педагогів 

o для формування творчої активності дошкільників 

o для задовільнення  зростаючих запитів окремих 

груп батьків 

o свій варіант______________________________ 

7. На Вашу думку, які умови необхідні для впровадження інновацій в дошкільній освіті 

(розставте за нумерацією, починаючи з  найголовнішої, за Вашою думкою)? 

 психологічна підготовленість керівника 

 психологічна готовність колективу 

 апробація 

 зв’язок науки і практики 

 моніторинг якості застосування інновації 

 матеріальне забезпечення 

 свій варіант 

 

8. Як Ви гадаєте, до чого може призвести поспішне впровадження нововведень?___________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

9. Як, на Вашу думку, уникнути формального застосування інновацій? 

10. Які інноваційні технології для впровадження в практику роботи Вашого ЗДО Ви 

вважаєте на даний час актуальними? _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

ДЯКУЄМО ЗА ВІДВЕРТІ ВІДПОВІДІ! 
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АНКЕТА  

«Готовність педагога до інновацій» 

1. Чи завжди Вам цікаві новації та експерименти  в педагогічній діяльності? 

 так  ні  не впевнена 

2. Скільки разів у минулому навчальному році Ви пробували застосувати які-небудь новинки у своїй 

роботі? 

 жодного разу 

 1-3 рази 

 3-10 разів 

 не рахувала 

3. Бажання привнести зміни у свою роботу приходить до Вас: 

 перед атестацією 

 під час спілкування з фахівцем педагогічної справи 

 під час читання матеріалів фахової преси (збірок) 

 після курсів підвищення кваліфікації  

 після серйозних розмов з керівником (методистом) 

 після невдачи у спілкуванні з дітьми (батьками) 

 після педради в ДНЗ (або іншого методичного заходу) 

 свій варіант 

4. Назвіть 2-3 основні причини, які гальмують упровадження нових педагогічних ідей і технологій? 

 недостатнє матеріальне забезпечення 

 надмірна насиченість матеріалу 

 психологічна неготовність вихованців до 

сприйняття інновацій 

 поспішне впровадження 

 консерватизм в освіті 

 погане володіння комп’ютером  

 нестача часу 

 не досконале знання психології дитини 

 свій варіант 

5. Чим для Вас приваблива інноваційна діяльність? 

 розвиває інтерес дітей до певного виду діяльності 

 можливість педагогу проявити себе 

 можливість запроваджувати нові методи і форми роботи з дітьми 

 бажання дізнатися щось нове 

6. Назвіть внутрішні протиріччя, що заважають створенню нового:  

 невпевненість у позитивному результаті 

 заважають сумніви, чи зможу я бути успішною в інноваційній чи експериментальній роботі 

 ніхто не зважає на додаткові витрати часу й сил для роботи по-новому 

 немає впевненості, що нове буде краще старого 

 нічого 

 свій варіант 

7. Які нові педагогічні технології Ви змогли б застосувати за сприятливих умов? 

 проектні технології 

 особистісно орієнтовне навчання та виховання 

 інтегроване навчання 

 авторські методики (які саме) 

 свій варіант__________________ 

_______________________________ 

8. Якими ознаками готовності до створення новацій Ви володієте? 

 прагнення пізнати нове  

 бажання експериментувати  

 креативність 

 попередній досвід з упровадження технологій 

 свій варіант 

9. Чому Ви віддаєте пріоритет у цілях і цінностях життя? 

 здоров’ю 

 можливостям самовдосконалюватися 

 сімейному добробуту 

 цікавому колу надійних друзів 

 свій варіант 

10. Що Ви вважаєте головною складовою успіху? 

 впевненість у собі 

 чітке бачення мети 

 самомету, наполегливість 

 пошук та внесення новизни 
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  Анотація програми 
 Ми часто розмірковуємо над тим, як змалку 

виховувати художника, танцівника, співака, вчимо дітей 

грати на різних музичних інструментах... Існує багато 

мистецьких гуртків та студій для дітей різного віку. А от як 

виховати інженера? На що варто звертати увагу, аби вчасно 

виявити таку обдарованість? І як підтримати інтерес до 

техніки? Адже саме ця професія одна з найбільш 

затребуваних  у сучасному суспільстві.   

Відповіді на ці запитання дають нові напрями освіти 

— STEM, STEAM, STREAM.  

SТRЕАМ-освіта — базова сходинка у представленій 

моделі, найбільш багатогранна. Треба надати малюку 

можливість випробувати себе в різних галузях — побути 

співаком, актором, балериною, музикантом, науковцем, 

винахідником... При цьому варто уважно стежити за тим, що дитині найбільше подобається, що 

виходить краще, чим вона може займатися самостійно, і не примушувати до того, до чого в неї немає 

охоти.  

Наш педагогічний колектив вивчаючи досвідом колег К. Крутій та Т. Грицишиної, керівника 

Дошкільної Академії «Унікум» та взяв на озброєння   програму  «STREАМ-освіта, або Стежинки у 

Всесвіт». 

  «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.    

Розвиваючи здібності, обдарованість дитини, 

вкрай важливо спрямувати їх у правильне річище — на 

користь добра. У пропонованій  програмі це завдання 

реалізується завдяки цілісному соціально-психологічному проектуванню ланцюжка моделей-

різновидів взаємодій педагога і вихованців, функціонування яких забезпечує прогресивне духовно-

креативне зростання потенцій як дорослого, так і дитини.  

Ґрунтом для розвитку пізнавальних здібносте малюка є розвиток його сенсорних, інтелектуальних 

і творчих здібностей.  

Напрями програми  

Природничі науки: астрономія (наука про Всесвіт), фізика (наука про склад і структуру) 

матерії, а також про основні явища в неживій природі,  хімія (наука про будову й перетворення 

речовин), біологія (наука про живу природу), географія (наука про Землю), медицина (наука про 

людський організм та його здоров'я).  
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Інженерне мислення — це мислення, спрямоване на розроблення, створення та 

використання технічних інновацій для досягнення найбільш економічних, ефективних і якісних 

результатів, а також для гуманізації виробництва й праці.  

Технології: формування уявлень  про предметно-перетворювальну діяльність людини, світ 

професій, шляхи отримання й зберігання інформації та способи її обробки, здатності до 

формулювання творчих задумів, свідомого дотримання безпечних прийомів роботи та користування 

інструментами і матеріалами; розвиток пізнавальної, художньої й технічної обдарованості, 

технічного мислення в процесі творчої діяльності, навичок володіння ручними техніками обробки 

матеріалів (папір, дерево, глина тощо); ознайомлення з інформаційно-комунікаційними 

технологіями, ґаджетами; експериментування.  

Читання і письмо: формування здатності розуміти зміст тексту; пропедевтичний (вступний) 

курс навчання грамоти; розвиток дрібної моторики, підготовка руки до письма.  

Інженерія: проектування, наочне моделювання, конструювання.  

Мистецтво: просторові мистецтва (архітектура, скульптура, живопис, графіка, художня 

фотографія, декоративно-вжиткове мистецтво та дизайн); часові мистецтва (музика, література); 

просторово-часові (кіномистецтво, театр, танець).  

Математика: кількісні відношення та просторові форми, логіка. Структура програми  

Психолого-педагогічна характеристика дитини дошкільного віку.  

Сенсорний розвиток — технології, читання і письмо.  

Інтелектуальний розвиток — природничі науки, математика.  

Розвиток творчих здібностей — інженерія, мистецтво.  

Шляхи реалізації  STRЕАМ-освіти.  

Пропонований інтегрований підхід до реалізації STRЕАМ-освіти дошкільнят суттєво 

відрізняється від традиційного комплексно-тематичного підходу в розподілі змісту освіти. Так, 

досліджуваний об'єкт або явище діти розглядають не відокремлено, а в комплексі з іншими 

предметами, явищами, подіями. Це сприяє встановленню причинно-наслідкових взаємозв`язків між 

ними, інтеграції освітніх ліній, об`єднаних єдиною темою. Такий підхід відповідає й психічним 

особливостям дошкільнят, для яких характерне домінування процесів інтеграції (синтезу) над 

процесами диференціації (аналізу) (М. Поддьяков, О. Поддьяков).  
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М-3. Проведені форми роботи з педагогами. 
Консультація «STREAM-ОСВІТА: техніка+мистецтво» 

 

Сучасна освіта має бути спрямована не на подачу дітям окремих знань з різних галузей, а на їх 

інтеграцію. Саме за цієї умови у малят формується цілісна картина світу й здатність застосовувати 

набуті знання та вміння не лише в типових, а й у незвичних життєвих ситуаціях. Тож маємо в 

тісному взаємозв'язку розвивати здібності до точних та гуманітарних наук. Реалізувати поставлені 

завдання допомагає новий напрям освіти - STREAM ("ДВ", 2016, №1).  

 

Як і навіщо виховувати інженерів 

Зараз на дворі високотехнологічна ера. Діти з самого малку оточені пристроями, тому мають 

доцільно навчитися ними користуватися, дотримуючись правил безпеки, розпізнавати ознаки 

несправності та вміти їх усувати. Тобто оволодіти навичками інженерії, а ще бути трішечки 

дослідниками та винахідниками.  

Саме тому професія "інженер" - одна із найбільш затребуваних у сучасному світі. Адже 

інженери не лише винаходять та вдосконалюють пристрої, а й повністю керують їхньою роботою. 

Майже в усіх сферах людської діяльності ці фахівці є необхідними.  

Виховати співака, художника, танцівника та музиканта допоможуть різні мистецькі гуртки. А 

як же виховати інженера? Як підтримувати інтерес до техніки та на що варто звертати увагу? 

Відповіді на ці запитання дають нові напрями освіти - STEM, STEAM, STREAM. 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)  - 

наука, технології, інженерія, математика. 

STEAM (мистецтво) - для учнів середньої та старшої шкіл.  

STREAM (читання + письмо) - для дошкільнят та учнів молодших класів. 

Цим терміном традиційно окреслюють підхід до освітнього процесу, відповідно до якого 

основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ, що дає змогу легко охопити 

і здобути знання на основі практики та глибокого розуміння процесів. Для здобувачів вищої освіти. 

У старшому дошкільному віці домінує наочно-образне мислення, механізм якого полягає у 

опорі на уявлення та образи. При наочно-образному мисленні ситуація перетвориться в плані образу 

або уявлення. Характерне для дошкільнят (4–7 років), які мислять наочними образами: щоб думати, 

вони повинні сприймати й уявляти об'єкти, явища, подані в задачі. Мислення дошкільнят зберігає 

зв'язок із практичними діями, але не настільки тісно, як раніше. Під час аналізу чи синтезу предмета 

вони не завжди беруть його в руки, не маніпулюють ним, оскільки здатні його сприймати й уявляти. 

Граючись у шофера, їм не обов'язково мати в руках кермо. Образне мислення властиве художникам, 

модельєрам, конструкторам, інженерам, режисерам. 
Розберімося докладніше, що означає STREAM і як ми можемо впроваджувати таку освіту.  

Усі компоненти STREAM спрямовано на всебічне глибоке дослідження світу, розвиток 

мислення і мовлення, сенсорної сфери, навчання дитини використовувати знання у повсякденні. 

Напрями взаємодіють, допомагають пізнавати довкілля в усій повноті, розглядати явища з різних 

сторін, шукати їх «плюси» і «мінуси», розмірковувати як збільшити переваги і зменшити недоліки.  

Отже, своєрідними сходинками пізнання світу дитиною дошкільного віку у STREAM-освіті 

можуть бути такі: 

• створюємо емоційний образ об’єкту за допомогою живопису, музики, танцю, літератури; 

• взаємодоповнюємо та порівнюємо враження від творів мистецтва, активізуємо власний 

досвід дитини; 

• переходимо від емоційного образу об’єкту до наукового. 

Тому не можна відкинути хоча б один компонент STREAM-освіти. Ми маємо забезпечити 

дитині право вибору, а для цього їй потрібно спробувати себе у різних галузях знань, щоб самостійно 

вирішити що більше подобається, чим насправді хочеться займатися у дорослому житті. А чи може 

подобатися те, чого не спробував? чого не знаєш? Тож головне дитину не примушувати робити щось 

через силу, через «не хочу, не можу, не буду», тоді і результати будуть відповідними, і у дитина буде 

впевнена у власних силах, відчуватиме, що її поважають, до неї прислухаються. 

Чим раніше дитина пізнає світ мистецтва, тим кращими будуть результати (незалежно від 

того, якою діяльністю вона займатиметься у майбутньому). У старшому віці надолужити те, що 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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втрачено у дошкільному, неможливо. Адже фізика і лірика часто доповнюють одна одну. Без 

фантазії, наукової творчості та сміливості, впевненості у власних силах, самостійності, 

цілеспрямованості, умінні доводити свою думку ніколи не буде справжніх відкриттів. А ще 

відкриття починаються з інтуїції, а інтуїція починається змалку на заняттях різного спрямування: 

діти вчаться порівнювати не тільки кількісно, а і якісно (порівнювати не рахуючи точну кількість 

предметів у множинах, не зіставляючи множини, а тільки прикидаючи «на око» де елементів більше, 

а де − менше); висувають гіпотези і придумують експерименти для перевірки їх правильності; 

будують перші хмарочоси, методом проб і помилок навчаються забезпечувати міцність та стійкість 

конструкції; вчаться прикрашати свої роботи, вчасно зупиняючись, прислухаючись до почуття міри; 

придумують цікаві прийоми з’єднання елементів у поробках та цікаві назви геометричним формам, 

яскраві порівняння з об’єктами довкілля; тощо. 

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; 

  комунікація та командна робота; 

 розвиток інтересу до технічних дисциплін; 

 креативні та інноваційні підходи до проектної та дизайн-діяльності; 

 підготовка дитини до технологічних інновацій у житті. 

Конструювання: розвиваємо інженерне і творче мислення 

Творчість належить до найбільш складних і водночас соціально значущих психологічних 

феноменів. Суспільству сьогодні вкрай потрібні люди, які творчо мислять, здатні ефективно діяти, 

проектувати, винаходити, конструювати нове, розв’язувати творчі задачі. 

 

Інженерне мислення — це мислення, спрямоване на розроблення, створення та використання 

технічних інновацій для досягнення найбільш економічних, ефективних і якісних результатів, а 

також для гуманізації виробництва й праці. 

 

Діяльність конструювання, конструкторська діяльність, що вживаються нами як синонімічні 

поняття, є специфічним видом дитячої діяльності, яка збагачує розвиток дитини та відіграє важливу 

роль у формуванні творчості. Поряд із маніпулятивною діяльністю конструювання розвивається у 

дошкільному віці одним із перших. Дошкільник, що є суб’єктом діяльності та конструктором по 

своїй суті, конструює все, починаючи зі слів, закінчуючи складними конструкціями, використовуючи 

у ролі деталей конструктора як предметні, так і образні матеріали. Зауважимо, що специфікою 

конструкторсько-технічної творчості дорослого є її спрямованість на задоволення життєвих потреб 

суспільства, у дитячій творчості цінним є не продукт, а процес творчого пошуку, що триває протягом 

усієї конструкторської діяльності.  

В процесі творчого конструювання у дітей формуються узагальнені засоби побудови 

діяльності , аналогічні тим, які спостерігаються в дитячій словотворчості. Це положення 

підкріплюється і широким розумінням самого терміна «конструювання», який пішов від латинського 

слова «construere» і означає побудову, приведення в порядок, у певне взаємовідношення окремих 

предметів, частин та елементів.  

Все це дозволяє нам розглядати конструювання не тільки як засіб створення конкретних 

виробів, але й як процес розв’язування творчих задач, що робить можливим педагогічне керівництво 

творчою діяльністю дошкільників шляхом постановки перед ними серії творчих завдань на 

конструювання. 

Збагачення дошкільників знаннями про об’єкти, предмети навколишнього світу, їх якості 

сприяє розвитку їхнього когнітивного та операційного компонента розумового розвитку, процесу 

розуміння та формування творчого задуму дітей. Л. С. Виготський зазначав, що, коли ми бажаємо 

мати достатньо міцні основи для творчої діяльності дитини, необхідно всіляко розширювати її 

досвід. Чим більше дитина бачила, чула та пережила, чим більше вона знає та засвоїла, чим більшою 



  

265 
 

кількістю елементів дійсності вона оволоділа, тим більш значущою та продуктивною за інших рівних 

умов буде її діяльність. 

Отже, заняття з конструювання - це ознайомлення з навколишнім світом , експериментування, 

дослідження, розвиток мислення, мовлення та вміння взаємодіяти.  

Заняття з конструювання для дітей молодшої групи 

Кольорові будинки для LEGO - цеглинок (вправа) 

Мета: сприяти вправлянню дітей у розрізненні цеглинок LEGO DUPLO за кольором, 

знаходити відповідний колір та називати його. Формувати сенсорні основи сприйняття, вміння 

порівнювати, класифікувати, розрізняти предмети за величиною (великі, маленькі). Розвивати дрібну 

моторику рук. Виховувати наполегливість під час виконання завдання. 

Обладнання: кольорові кошики, цеглинки різного кольору. 

Ключові слова-характеристики, орієнтири: різнокольорові цеглинки, колір, поняття «один», 

«багато», уявлення «будинок-кошик», «величина», сприйняття, спостережливість. 

Хід вправи 

1. Поділ дітей на підгрупи по 4-6 осіб. 

2. Розташувати підгрупи навколо столів з дидактичним матеріалом: різнокольорові кошики, 

відповідного кольору (до корзинок) різні за величиною цеглинки LEGO DUPLO. 

3. Запропонувати дітям уважно роздивитись матеріал. 

4. Попросити розкласти цеглинки у свої будинки-кошики (за кольором). 

Запитання і завдання (ускладнення, розширення) 

1. Чи у кожної цеглинки є свій будиночок? 

2. Чим цеглинки відрізняються в будиночку? 

3. Скільки корзинок червоного (іншого) кольору? А скільки цеглинок цього кольору? Чого 

більше: корзинок чи цеглинок? 

4. Знайдіть предмети в кімнаті такого ж кольору. 

5. Візьміть в руки цеглинку червоного (іншого) кольору. 

6. Добавити прозору корзинку та цеглинки додаткових кольорів (корзинок якого кольору не 

було). Запропонувати дітям скласти цеглинки іншого кольору в прозорий будиночок. 

Заняття з конструювання (молодша група) 

Тема: «Парканчик». 

Мета: вчити будувати парканчик з цеглинок за зразком вихователя,  використовувати виріб у 

грі, розвивати вміння орієнтуватися у просторі, виховувати бажання допомагати один одному. 

Матеріал: будівельні цеглинки. 

Хід: 

1. Сюрпризний момент. (З’являється півник і розповідає, що біля будинку де він живе немає 

парканчика і він боїться сам без котика гуляти, тому просить діток допомогти йому побудувати 

його). 

2.Розгляд цеглинок. 

 Подивіться, дітки перед вами лежить будівельний матеріал, це цеглинки,  давайте розглянемо 

їх. Подивіться, у цеглинки є широка сторона і є вузька, довга і коротка. Подивіться які гарні 

цеглинки, вони всі різного кольору (назвати колір цеглинок) 

3.Будуємо парканчик для півника. 

- Зараз я навчу вас будувати парканчик, дивіться. 

- Щоб парканчик був високий, ставимо одну цеглинку вузькою короткою стороною, потім 

іншу цеглинку так само вузькою стороною ставимо поруч, ставимо їх рівно, один до одного. Ось 

такий у нас вийшов парканчик. Високий, міцний, півнику не страшно буде за ним тепер гуляти. 

Давайте покличемо півника (діти звуть, вихователь виставляє фігурку півника). 

4. Підсумок. 

- Півник говорить вам спасибі. Ми з вами добре попрацювали, а тепер давайте відпочинемо, 

пограємо в гру.  

Конспект семінару-практикуму на тему: 

«Можливості STREAM- освіти в сучасному ЗДО: розвивальне середовище» 
Форма проведення: інтерактивне навчання 
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Мета: впровадження елементів  STREAM  в організацію освітнього процесу;  допомогти педагогам 

оволодіти новими, ефективними формами і методами роботи з дошкільниками, створити умови для 

розвитку творчості педагогів, підвищити їхню професійну майстерність та компетентність.   

І. Теоретична частина 

Вихователі заходять до групи витягуючи цеглинку – LEGO з мішечка. Таким чином учасники 

діляться на 3 команди. 

Привітання 

Доброго дня колеги, вихователі, друзі! 

З гарним настроєм хто прийшов – махніть, 

Хто чує мене – головою кивніть, 

Хто бачить мене – прошу оком моргнути, 

Хто любить дітей –усміхніться. 

Сучасне життя потребує ініціативних, 

творчих педагогів, здатних забезпечити 

високий освітній рівень дітей та відповідний 

рівень їхньої вихованості. Це вимагає від 

педагогічного колективу дошкільної освіти 

якісно нової організації своєї роботи, 

створення умов для розвитку творчої 

активності вихователів, постійного пошуку 

нових форм і методів діяльності, модернізації 

відомих положень, які будуються на основі 

впровадження інноваційних педагогічних ідей. 

Для того щоб дізнатися тему нашого 

заходу,  потрібно скористатися QR  кодом. 

Так тема нашого семінару-практикуму 

на тему: «Можливості STREAM- освіти в 

сучасному ЗДО: Розвивальне середовище» 

Звісно у кожного з Вас  є певні очікування, що до нашого заходу, можливо  хтось хоче 

отримати нову інформацію, ознайомитися з новими термінами, дізнатися про досвід своїх колег. 

Тому прошу Вас зосередитися на цих думках на цих думках, а скринька очікувань втілить їх в 

письмовому вигляді. 

(Ведуча проносить скриньку поміж учасниками, які дістають і …. 

o Дізнатися про сучасні технології які можна 

використовувати на практиці у групі 

o Створити атмосферу  для підсилення професійної 

мотивації до роботи 

o Стати дизайнерами розвивального середовища 

o Розвинути творчу активність, нестандартне мислення 

Вправа «Освітні осередки» (презентація) 

Як ви розумієте дане питання? 

Під розвивальним освітнім середовищем розуміємо 

спеціально змодельовані умови, що забезпечують 

різноманітні варіанти вибору шляху розвитку і дорослішання 

особистості. Створення освітнього середовища дозволяє 

дитині усвідомити власні можливості, виявити ініціативу і 

всебічно реалізувати себе. (К. Крутій) 

Робота в локаціях «Мозговий – штурм» 

Як організувати простір для дітей  в групі? 

Ваше завдання схематично зобразити (простір групи) 

зонування вашої групи. 

Кожен з Вас отримав цеглинку відповідного кольору, 

поділіться будь ласка на команди. Перша команда схематично 

зображує простір для дітей раннього віку, друга для 
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середнього і молодшого, третя для старшого віку. Вам для підготовки дається 4 хв., і одна хвилина 

для презентації. 

Як створити особистий простір дитини або що таке  «Осередки затишку, тиші»? 

Це простір особистих переживань, проблем і способів їх вирішення; простір події; простір 

взаємостосунків та взаємодії з дітьми, педагогами; простір предметний) простір групи. У дитини має 

бути можливість усамітнитись і зайнятися своїми справами. Навіть не тільки справами: іноді дітям 

треба піти кудись, щоб трохи розслабитись, впоратись із прикрістю, гнівом, агресією. Фахівці 

радять: навіть малюку обов’язково потрібно місце. Де можна побути пару хвилин із самим собою («я 

в будиночку»). 

Нарешті, це просто  Будинок, модель майбутнього сімейного гніздечка для дівчаток, які 

люблять грати в «дочки – матері», або козацький курінь для хлопчиків. 

II. Практична частина - Практична робота з дослідами 

STREAM- лабораторія як новий елемент предметно-розвивального середовища закладу 

дошкільної освіти 

STREAM - лабораторія – це новий елемент предметно - розвивального середовища ЗДО. Вона 

створюється для розвитку в дітей пізнавального інтересу, інтересу до дослідницької діяльності і 

сприяє формуванню наукового світогляду.  

Які види лабораторій Вам знайомі? 

Доречно створювати такі лабораторії: лабораторія в окремому приміщенні, тематичні міні - 

лабораторії, лабораторія на веранді, лабораторія на ділянці дитячого садка. Для сюрпризних 

моментів можна використовувати незнайомих дітям персонажів, або в лабораторії поселити 

постійних жителів. 

Специфіка організації досліджень в лабораторії 

Спільна діяльність вихователя в лабораторії організовується щотижня з дітьми молодшого 

дошкільного віку 1-2 досліди до 15 - 20 хв., з дітьми старшого дошкільного віку – 2-3 досліди до 25 - 

30 хв. Робота проводиться невеличкими підгрупами (6 - 8 дітей), з урахуванням рівня розвитку 

пізнавальних інтересів та активності дітей. 

Я пропоную провести декілька дослідів з тих матеріалів, які я вам підготувала. Кожна група 

отримає різні матеріали. Уважно розгляньте, а потім запропонуйте своїм колегам провести ці досліди 

з дітьми у групах. 

Дослід «Що таке молекули?»  

(Усе навколо складається  з маленьких частинок. Вони такі маленькі, що ми їх не можемо 

побачити, навіть якщо будемо довго – довго придивлятися. Ці частинки називаються молекули. Ми 

їх можемо уявити як маленьких чоловічків. Чоловічки молекули живуть дуже дружно, ніколи не 

сваряться, адже якщо вони посварять прередмет може розвалитися на дрібні частини.  

Наприклад: щоб уявити як діють чоловічки, ми зараз на них перетворимося (визначається 

ділянка, де вони можна ходити). Чоловічки – молекули, які утворюють воду, завжди близько стоять 

один від одного або ходять, далеко не розходяться, але за руки не тримаються. Ходять чоловічки 

близько один біля одного приблизно на відстані витягнутої руки, завжди один одного бачать і навіть 

перемовляються тихенько) 

Чому ж вони не виходять за певні межі?  

Подивіться на воду: ми налили її в склянку і вона сама собою не може вилитись. Так і 

слухняні чоловічки – молекули ходять тільки в межах місця відведеного їм. А от якщо ми нахилимо 

склянку, вода виллється. (вилити частину води на піднос, показати що далеко вода вийти не може) 

Висновки: Експериментування, дослідження, милування природою тощо сприяє формуванню 

в дітей уявлень про об’єкти, предмети та явища природи, активізує пізнавальний розвиток і закладає 

основи для усвідомлено правильного ставлення до об’єктів природи, формує культуру інженерного 

мислення. Це дає поштовх для розвитку пізнавальних інтересів дітей, розширення досвіду 

орієнтування в довкіллі, впливає на сенсорний розвиток, розвиток допитливості та пізнавальної 

мотивації, на формування пізнавальних дій, становлення свідомості; розвиток уяви і творчої 

активності; формування первинних уявлень про об’єкти, властивості й відносини об’єктів довкілля 

(форму, колір, розмір, матеріал, звучання, ритм, темп, причини і наслідки тощо); сприяє розвитку 

сприйняття, уваги, пам’яті, спостережливості, здатності аналізувати, порівнювати, визначати 

характерні, суттєві ознаки предметів і явищ навколишнього світу; сприяє формуванню вміння 

встановлювати найпростіші зв’язки між предметами і явищами, робити найпростіші узагальнення. 
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Дослід «Кулі які самостійно надуваються» 
Матеріал: 

o 4 пластикові пляшки 

o Столовий оцет 

o 3 ст.л. соди 

o 3 повітряних кульок 

o харчові барвники 

Насипте у повітряні кульки по одній столовій ложці соди. Налийте оцту в пляшки, додайте в 

оцет харчового барвнику. Натягніть повітряні кульки на пластикові пляшки, щоб не просипалась 

сода. При підніміть кульку, щоб сода висипалась в оцет, відбудеться реакція з оцтом і кульки 

надуватимуться самостійно.  

Створення  голографічного 3D - зображення 

Якою є сучасна дитина дошкільного віку? 

 уміє добре користуватися новітніми 

технічними ІКТ-засобами (смартфонами, 

мобільними телефонами, планшетами); 

 у неї може бути достатньо широкий 

кругозір… 

У своїй роботі Ви активно 

використовуєте ІКТ. Сьогодні я познайомлю Вас  

з 3 D голограми. 

Створити таку віртуальну реальність 

можна за допомогою смартфона, спеціального 

відео і нескладної установки – голографічної 

піраміди. 

Модель 3D–проектора легко зробити 

власноруч. Для цього знадобиться паперовий шаблон, суперклей, з ком пакт – диско або можна 

використати прозору пластикову бутилу), канцелярський ніж і ножиці. 

Етапи створення дуже прості: 

1. Накреслити паперовий шаблон трапеції (висота – 3,5 см, довжина основ – 6 і 1 см) якщо 

великий (висота – 14 см, довжина основ – 24 і 4 см) 

2. Обвести трафарет на пластику 

3. Склеїти деталі в пірамідку 

4. Вирізати за шаблоном 4 деталі. 

Піраміда готова! Де ж узяти спеціальне відео? Його можна переглянути на  YouTube «Відео 

для 3D голограми» 

III.Підведення підсумків 

Педагоги дають відповіді чи справдились їхні очікування які  втілила в письмовому вигляді 

скринька. 

Консультація для педагогів на тему: 
«ІНТЕГРАЦІЯ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ЯК 

ІННОВАЦІЙНЕ ЯВИЩЕ» 

У дидактиці дошкільної освіти існують 

два протилежні погляди на способи, форми і 

методи формування в дітей уявлень про 

довкілля.  

“Предметний” (або “об’єктний”) 

принцип (“Програма виховання і навчання 

дітей в дитячому садку”, 1938 р.), відповідно 

до якого діти дошкільного віку засвоюють 

уявлення лише про окремі предмети (об’єкти) 

навколишнього середовища, але не 

вибудовують взаємозв’язків між ними. Š   

Принцип системності знань (Н.Гавриш, 
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К.Крутій та ін.), що базується на потенційних можливостях, а згодом і вмінні дітей дошкільного віку 

встановлювати і вибудовувати причиннонаслідкові зв’язки; здатності опановувати системні знання 

про явища і предмети довкілля в їх взаємозв’язку, взаємопроникненні та взаємодії (Л.Виготський, 

Л.Венгер, А.Усова, М.Поддьяков). На цьому принципі ґрунтується сучасний науково-дослідницький 

напрям, спрямований на вивчення і формування в дошкільників системних знань. Його реалізація 

передбачає систематизацію наявних знань (об’єднання предметів у групи за певними характерними 

для них ознаками (колір, форма, величина, використання тощо) та побудову системних знань 

(розкриття різних аспектів досліджуваного об’єкта або предмета, встановлення причинно-

наслідкових зв’язків між ними, усвідомлення закономірностей). 

Відповідно до сучасних досліджень, одна з проблем дошкільної освіти — втрата дітьми 

живого інтересу до процесу пізнання. 

Як же цей інтерес викликати і 

підтримати? Теоретично відповідь є: 

необхідно вибудовувати освітній 

процес у закладі дошкільної освіти так, 

щоб розвивались і реалізовувались 

пізнавальні можливості дошкільника, а 

взаємодію з дитиною спрямувати на 

формування пізнавального інтересу, 

пізнавальної самостійності та 

ініціативності. Але як втілити цей план 

у практичній діяльності конкретного 

вихователя, вихователя-методиста, 

директора дитсадка?  

Аналіз сучасних досліджень 

(І.Бех, М.Вашуленко, Н.Гавриш, 

І.Зязюн, В.Ільченко, І.Кіндрат, О.Савченко та ін.) і практики роботи педагогів закладів дошкільної 

освіти свідчить про стійкий інтерес до проблеми інтеграції в освіті.  

Поняття “інтеграція” увів у науку Ґ.Спенсер у 1857 році, пов’язавши його з протилежним 

поняттям — “диференціація” (від лат. differentia — розрізнення). Якщо диференціація передбачає 

послаблення взаємозв’язків між елементами цілого (системи) з метою максимального підвищення 

ефективності функціонування кожного з них, то інтеграція спрямована на об’єднання всіх елементів 

для забезпечення максимально ефективного функціонування системи загалом. Інтеграція (від лат. 

integratio — з’єднання, відновлення) — об’єднання будь-яких елементів (частин) у ціле і процес 

взаємного зближення; об’єднання і структурування невпорядкованих явищ, підвищення 

інтенсивності взаємодії між елементами системи, впорядковане функціонування частин цілого. У 

дошкільній освіті визначення інтеграції вважаємо за доцільне сформулювати так. 

Інтеграція — природний динамічний процес, що передбачає взаємопроникнення і 

взаємозв’язок елементів, розділів та освітніх напрямів на основі системного й усебічного розкриття 

процесів і явищ, спрямований на забезпечення цілісності знань та вмінь дітей дошкільного віку. 

Відіменникові прикметники інтегративний — інтеграційний і віддієслівні інтегрований — 

інтегрувальний мають різні значення і різну лексичну сполучуваність.  

Інтегративний — суцільний, цілісний предмет або явище. 

Інтеграційний — той, що стосується інтеграції, об’єднувальний.   

Інтегрований — комплексний; той, що ґрунтується на об’єднанні, тобто той, який зазнав дії 

інтегрування. 

Інтегрувальний — який інтегрує, діє як об’єднувальний чинник. Це слово нове, не 

кодифіковане лексикографічними виданнями, воно ще не має традиції вживання в літературній мові. 

Проте його словотвірна модель відповідає законам української мови. 
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Отже, говорячи про освіту, підхід, заняття, що ґрунтуються на інтеграції, вживаємо термін 

“інтегрований”.  

“Енциклопедія освіти” визначає 

інтегрований підхід в освіті як підхід, 

який веде до інтеграції змісту, тобто 

доцільного об’єднання його елементів 

у цілісність, і результатом 

застосування якого в педагогіці 

можуть бути цілісні знання різних 

рівнів: про дійсність; про природу; з 

тієї чи іншої освітньої галузі, 

предмета, курсу, розділу, теми.  

Інтегрований підхід є 

стрижневим і відображає реалізацію 

ідей взаємозв’язку і взаємодії в будь-якому з компонентів освітнього процесу відповідно до тих чи 

інших цілей і завдань освіти, що веде до підвищення рівня його цілісності.  

На думку М.Поддьякова, Р.Чумичової та ін., діти глибше усвідомлюють зміст, якщо його 

представлено в різноманітних зв’язках і відношеннях. У картині світу дитини ще немає знання про 

окремі науки. Дитина не проходить паралельні шляхи наукових досліджень різних наук, вона йде 

своїм індивідуальним шляхом. Тому використання інтеграції  доцільне й ефективне, а також 

обумовлене віковими особливостями вихованців дитсадків. 

Інтеґрований підхід до дошкільної освіти полягає в:   

 реалізації як пріоритетних цілей і завдань виховання та розвитку особистості на основі 

формування цілісних уявлень про довкілля; 

 здійсненні не тільки змістовних, а й формальних цілей і завдань виховання та розвитку; 

 посиленні зв’язків компонентів змісту різних розділів освітньої комплексної або парціальної 

програми (міжвидова інтеґрація) і всередині розділів (внутрішньовидова інтеґрація);   

 взаємодії методів та прийомів виховання і навчання (методична інтеґрація); 

 синтезі видів дитячої діяльності; 

 упровадженні інтеґрованих форм організації 

навчання: інтеґрованих занять, циклів занять, 

освітніх ситуацій, освітніх подорожей, 

тематичних днів тощо, що мають складну 

структуру. 

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ, ЩО 

ОБУМОВЛЮЮТЬ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ: 

 поведінка та діяльність дошкільника є «ще 

недостатньо диференційованим цілим» 

(Л.Виготський); 

 «Схоплення» цілого раніше частин дає 

можливість індивіду (в дитячому віці)  

«відразу» інтегрально бачити предмети 

очима всіх людей.» (В. Давидов) 

 «Перш, ніж знання про цілісність світу 

будуть сформовані в системі теоретичних 

уявлень дитини, вона має відтворити 

відтворити рухливий інтегральний образ 

дійсності на рівні уяви». (В. Давидов) 

 В умовах інтегрованого підходу 

взаємопроникнення й систематизація знань 

дітей, становлення в них цілісної та 

багатовимірної картини Всесвіту, розвиток 

пізнавальних здібностей, гнучкого мислення, 
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вмінь і навичок відбувається ефективніше, тому для цієї вікової категорії органічним є 

інтегрований підхід до змісту освіти». (К.Крутій). 

Під принципом інтеґрації розуміється стан пов’язаності, взаємопроникнення і взаємодії 

окремих освітніх галузей, що забезпечують цілісність освітнього процесу.  

Потрібно також підкреслити важливість не тільки інтеґрації змісту дошкільної освіти, а й 

організаційних форм (занять, освітніх ситуацій та подорожей, гри), у яких тією чи іншою мірою 

будуть інтеґруватись і різні види дитячої діяльності.  

Інтеґрація, будучи дидактичним принципом, вимагає навмисного та послідовного включення 

взаємозв’язків освітніх напрямів (ліній) в освітній процес ЗДО. 

У практиці дошкільної освіти принцип інтеґрації реалізується шляхом:   

o інтеґрації в змісті пропонованого дітям матеріалу з метою розкриття сутності понять – 

посилення зв’язків компонентів змісту різних розділів освітньої комплексної або парціальної 

програми (між предметна інтеграція) і всередині розділів (внутрішньо предметна інтеграція); 

o інтеграція на рівні завдань (як пріоритетні, так і вторинні); 

o методичної інтеґрації  задля всебічного розгляду понять і явищ (взаємодія методів і прийомів 

виховання й організації безпосередньої освітньої діяльності дітей); 

o інтеґрації теорії та практики з метою практичного використання набутих знань, умінь і 

навичок;   

o синтез видів дитячої діяльності (ігрової, навчальної, художньої, рухової, елементарно-

трудової); 

o упровадження інтегрованих форм організації навчання: інтегрованих  занять, циклів занять, 

освітніх ситуацій, освітніх подорожей, тематичних днів та інших. – які мають складну структуру; 

o розвитку інтеґративних якостей особистості дитини як результату дошкільної освіти, а також 

основи базової культури дитини дошкільного віку;   

o інтеґрації різних типів організацій (дошкільної, додаткової освіти, соціокультурних центрів, 

бібліотек, клубів, гуртків та секцій тощо) і центрів для дітей дошкільного віку, які надають різні 

можливості для розвитку та забезпечують позитивну соціалізацію дошкільників. 

Під освітнім процесом у ЗДО розуміємо цілеспрямований процес розвитку дитини в 

результаті її активної життєдіяльності в певним чином організованих умовах та взаємодії з 

педагогічними працівниками, батьками й однолітками.  

Перехід до інтеґрованого освітнього процесу є нагальною потребою сьогодення, що 

обумовлено модернізацією дошкільної освіти та психофізіологічними особливостями сучасних 

дошкільників, їхніми 

соціокультурними запитами. 

Інтеґрований освітній 

процес у ЗДО — це цілеспрямований 

і систематичний процес об’єднання 

освітніх напрямів під час спеціально 

організованої взаємодії педагогів і 

вихованців, спрямований на 

вирішення освітніх завдань на основі 

інтеґрації змісту освіти та видів 

дитячої діяльності. 

Побудова інтеґрованого 

освітнього процесу ЗДО можлива з 

урахуванням таких умов: 

об’єкти дослідження мають або 

збігатися, або бути досить 

близькими; 

в інтеґрованих освітніх напрямах 

використовуються однакові або 

близькі методи навчання;   

інтеґровані напрями будуються на 

загальних закономірностях, загальних теоретичних концепціях. 
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Інтегрований підхід до освітнього процесу дозволяє відійти від сформованої навчально-

дисциплінарної моделі освіти дошкільнят. 

Переваги інтегрованого освітнього процесу: 

 можливість здійснювати переходи між раніше відокремленими галузями знань і, отже, 

створювати нові освітні напрями, що дають цілісну, а не мозаїчну картину Всесвіту. Таким 

чином виходить неперервна пізнавальна діяльність дітей з плавними переходами від однієї 

форми до іншої без чіткого часового обмеження частин;  

 подолання протиріччя: між біологічною та соціальною програмами розвитку дитини; 

 гнучка реалізація в режимі дня різних видів дитячої діяльності, скорочення кількість занять у 

цілому і їх загальної тривалості;  

 пробудження внутрішнього потенціалу дитини до набуття знань, стимулювання її пізнавальної 

активності. 

Інтеграція змісту дошкільної освіти - пов’язаність, взаємопроникнення та взаємодії окремих 

освітніх галузей, що забезпечує цілісність освітнього процесу в ЗДО.  

Зміст дошкільної освіти реалізується в комплексних освітніх та парціальних програмах, 

перспективно-календарному плануванні, у методах і засобах навчання, організаційних формах 

навчання, а також в умовах, які сприяють активній творчій пізнавальній діяльності дітей та їхньому 

розумовому розвитку.  

Інтеґрацію здійснено вдало, якщо кордони злиття напрямів не помітні, гармонійно 

наскрізно перехрещуються.  

З метою подолання можливості “не перехрещування” компонентів змісту освіти і створення 

цілісності є сенс ввести так звані інтеґрувальні чинники загального та предметного плану. 

Інтеґрувальний чинник — це компонент освітнього процесу, який слугує підґрунтям для 

об’єднання різнобічного змісту в єдине ціле і посилення його розвивальної спрямованості. 

До інтеґрувальних чинників загального плану належать:  

 тема, мета та завдання; активний характер змісту;  

 зміст комплексної освітньої програми; 

 інтелектуальні технології (ТРВЗ, технології В. Воскобовича, ігри                  Б. Нікітіна та ін.); 

 гра;  

 освітні ситуації;  

 регіональний та екологічний компоненти. 

До інтеґрувальних чинників 

предметного плану належать: 

 художні образи,  

 уявлення про предмети, об’єкти, явища 

довкілля, які є спільним “інтеґративним 

ядром”, а, отже, об’єднувальними для всіх 

компонентів інтеґрованого змісту. 

Формами організації інтеґрованого 

навчання в сучасних ЗДО є:  

 інтеґровані заняття (у тому числі 

комплексні, тематичні, домінантні тощо);  

 інтеґрований (тематичний) день, 

 інтеґрований цикл. 

Потрібно також назвати змістові та 

формальні цілі, які властиві інтеґрованому 

навчанню дошкільників.  

До змістовних цілей інтеґрованого 

навчання дошкільників віднесено: 

 формування цілісної картини Всесвіту (пріоритетнамета);   

 забезпечення більш ефективного формування знань, умінь і навичок з кожного напряму (лінії, 

розділу) комплексної програми, яке ґрунтується на укрупненому та ущільненому змісті 

інтегрованого навчання;   

 посилення діяльнісної основи засвоєння змісту освіти; 
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 стимулювання розвитку пізнавальної сфери (пізнавальної активності, потреб, інтересів тощо); 

 забезпечення єдності чуттєвого і раціонального в пізнавальній діяльності; 

 стимулювання творчих здібностей; 

 посилення виховної спрямованості процесу навчання (гуманізація, екологізація тощо);   

 зв’язок отриманих знань з навколишнім життям дітей, так легше показати дітям зв’язок науки з 

практикою, формування навичок використовувати у своїй повсякденній діяльності отримані 

знання 

До формальних цілей інтеґрованого навчання віднесено такі: 

 зменшення навчального навантаження на дитину за умов збереження якостіосвіти; 

 перерозподіл пріоритетів (виховні та розвивальні цілі є домінантними); 

 ущільнення змісту передбачає обов’язкове дотримання норм тривалості навчальних занять; 

 уникнення дублювання змісту освіти; 

 виконання функції здоров’язбереження дітей під час навчальної діяльності. 

Зауважимо — не може один вихователь охопити весь потенціал можливостей інтеґрації. 

Зокрема визначають чотирирівневу інтеґрацію: 

 на рівні управління ЗДО; 

 на рівні методичного забезпечення; 

 на рівні інтеґрації навчальної діяльності; 

 на рівні предметно-розвивального середовища кожної вікової групи та освітнього простору 

дитсадка загалом. 

На рівні управління ЗДО — це практичне забезпечення з боку керівництва реалізації 

принципу інтеґрації основних напрямів розвитку дитини (фізичний, соціально-особистісний, 

пізнавально-мовленнєвий, художньо-естетичний). На цьому рівні відбувається  об’єднання в одне 

“ціле” різних елементів (частин), об’єднання понятійних категорій різних напрямів розвитку дитини, 

що робить освітній процес більш цікавим ізмістовним.   

На рівні методичного забезпечення — це практичне забезпечення з боку старшого 

вихователя інтеґрації освітніх напрямів, коли встановлюються зв’язки між цілями і завданнями 

одного освітнього напряму та цілями і завданнями інших освітніх напрямів.   

На рівні інтеґрації навчальної діяльності — це практичне вирішення інтеґрованих завдань 

у ході спільної з педагогом діяльності, коли дитина за допомогою дорослого “притягує” ланцюжки 

асоціативних зв’язків і виокремлює якусь ознаку не саму по собі, а в системі інших властивостей і 

зв’язків інтеґрованих освітніх напрямів, що є ґрунтом для узагальнення. Процес виокремлення 

істотних ознак відбувається тим успішніше, чим ширше орієнтується дитина в цьому освітньому 

напрямі. 

На рівні предметно-

розвивального середовища та 

освітнього простору – це 

збагачення мікро- та 

макросередовища групових 

кімнат, створення міні-

лабораторій, майстерень, 

«читацьких гніздечок» тощо, 

запровадження технології 

«Стіни, що говорять» тощо. 

Інтеґроване завдання 
— це найменша одиниця 

реалізації принципу інтеґрації в 

освітньому процесі, в якій 

інтеґруються зміст і дії, 

елементи різних видів 

діяльності. Інтеґровані 

завдання забезпечують злиття 

різних видів діяльності з метою 

активізації потенційних можливостей дитини. 
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У кожному ЗДО доцільно проводити роботу над створенням системи інтеґрованих занять, 

оскільки вони вирішують не безліч окремих завдань, а їхню сукупність. Форми проведення заняття 

можуть бути різні, але в кожному має бути достатньо матеріалу для вправляння “діяльних сил” (І. 

Песталоцці) дитини, отриманих нею від природи.  

Інтеґроване заняття — це особливим чином організована елементарна навчальна діяльність 

дітей дошкільного віку, зміст якої має складну структуру, що охоплює кілька різних компонентів, 

характеризується визначеними відношеннями і силою взаємодії, сприяє формуванню в дошкільників 

цілісної картини Всесвіту.  

Структура інтеґрованих занять відрізняється: чіткістю, компактністю, стислістю, логічною 

взаємообумовленістю пропонованого дітям матеріалу на кожному етапі заняття, значною 

інформативною місткістю матеріалу. У формі інтеґрованих занять доцільно проводити 

узагальнювальні заняття, на яких буде розкрито проблеми, найважливіші для двох або декількох 

напрямів (розділів, ліній) програми. 

Максимально допустиме навчальне навантаження для дошкільників визначається 

чинними нормативними документами МОН України. Отже, тривалість інтеґрованого заняття для 

дітей дошкільного віку не може перевищувати усталені норми. Пояснення вихователів щодо 

складності проведення такого виду занять і бажання “втиснути” якомога більше інформації лише 

свідчить про методичну безпорадність (можливо, й безграмотність) щодо організації навчальної 

діяльності дошкільників. 

Звісно, інтеґроване заняття вимагає від вихователя ретельної підготовки та професійної 

майстерності. Технологія інтеґрованих занять може бути різною, проте в будь-якому випадку 

необхідне їхнє попереднє моделювання. 

Закономірності інтеґрованого заняття:  

 усе підкорено авторському задуму;  

 об’єднується основною думкою (стрижень заняття);  

 складає єдине ціле,  

 етапи заняття — це фраґменти цілого;  

 етапи і компоненти заняття перебувають у логіко-структурній залежності;  

 обраний для заняття дидактичний матеріал відповідає задуму.  

Отже, особливістю інтеґрованого заняття є те, що воно ґрунтується на одній головній або 

домінантній діяльності, ідеї (понятті, явищі), яка є стрижнем заняття. Усе інше лише допомагає 

глибше зрозуміти головний зміст заняття. 

У практиці роботи з дітьми зазвичай є й інтеґровані цикли занять, які можуть 

конструюватися по-різному:  

 цикл занять може складатися із занять, які вибудувані в певній послідовності відповідно до рівня 

освітніх зв’язків (наприклад: заняття з ознайомлення з довкіллям та з образотворчої чи музичної 

діяльності). 

 цикл також може повністю складатися з інтеґрованих занять або охоплювати заняття в поєднанні з 

інтеґрованими як узагальнювальними. 

Цікавим і пізнавально навантаженим є інтеґрований (тематичний) день, що передбачає таку 

організацію пізнавальної діяльності впродовж дня в дитячому садку, коли будь-яка конкретна тема є 

наскрізною і відбивається не тільки в змісті занять, але й у змісті рухливих, сюжетно-рольових та 

інших ігор, спостережень на прогулянках і в інших режимних моментах.  

Звісно, інтеґрація як інноваційне явище в педагогічній практиці ЗДО, викликає складність 

щодо впровадження в практику, тому що має ще слабке теоретичне та методичне обґрунтування. 

Інтегроване заняття з пріоритетом логіко- математичних завдань з використанням Lego 

технології 

Інтеграція художня література, конструювання 

Тема: «Осінні пригоди листочка» 

Мета: розвивати логічне мислення увагу пам'ять дрібну моторику кисті руки, емоційно 

сприймати художній текст; виховувати любов до природи, бажання допомагати іншим і посидючість 

на зайнятті; закріпити знання дітей про сезонні зміни у природі, називати декілька видів дерев: дуб, 

береза, клен, ялинка, сосна, розрізняти і називати з якого дерева листя; викладати числовий ряд від 

одного до п'яти,  лічити прямою лічбою; ознайомити з числом і цифрою 6; вчити визначати склад 
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числа 6; називати початок, кінцівку казки, дії головного героя; працювати з конструктором LEGO на 

занятті. 

Матеріали і обладнання: листок з загадкою, листя дуба берези клена, роздатковий матеріал 

цифри від одного до п'яти, малюнки з цифрою 6, ручки ,шаблон цифри 6, 6 лего цеглинок, картки 

складом числа 6 ,кошик з їжачком  

Хід заняття 

I.Комунікативна діяльність 

Добрий день сонце привітне 

Добрий день небо блакитне 

Добрий день небі пташки 

Добрий день тобі і мені 

 Організаційний момент: 

Вихователь: 

Діти домовляємось не шуміти 

На занятті не дрімати 

Вчасно руки піднімати 

На запитання вихователя відповідати. 

II. Мотивація діяльності дітей. 

Коли я поспішала сьогодні на роботу 

повіяв вітерець і мені на руки впав листок.  І 

він захотів поділитися своєю історією з вами, 

але спочатку потрібно нам відгадати загадку. 

Загадка: 

Коли з дерев усі листочки злітають 

Коли вже на південь птахи відлітають 

Коли з неба холодний дощик ллється 

Як ця пора діти зветься?(осінь) 

Осінь діти за легендою - старша дочка сонця і була вона у природі четвертою порою року на 

землі. Одного разу сонце сказала осені забирай всі мої багатства, все золото і будь щедрою і віддай 

своє багатство людям і вони полюблять тебе. 

Дидактична гра «Осінній листочок візьми про осінь розкажи» 

Ми часто на заняттях говоримо про осінь, про зміни у природі, під час прогулянок 

спостерігаємо, що ви можете розказати про зміни в природі з приходом осені? 

(Відповіді дітей) 

Осінь дуже гарна пора року. Її кольори жовті, червоні, оранжеві нас зачаровують своєю 

красою, дерева стоять немов казкові. 

1. Які дерева ростуть біля садочка? 

2. Чи всі дерева восени скидають листя? 

III. Основна діяльність. 

Восени дуже часто віє вітер і ось він позривав листочки з дерев, і заніс їх до нас у групу. Ми 

зараз пограємо у гру 

Дидактична гра «З якого дерева листочок?» 

Я знаю дуже цікаву казку про наш листочок і зараз вам її розповім, сідайте зручніше і 

слухайте уважно. 

Казка «Про листочок і їжачка» 

Жив собі листочок і були в нього багато друзів листочків. Осіню усі листочки стали жовті 

червоні оранжеві. Налетів сильний вітер кружляв і кидав листочки на землю. 

- Не займай мене вітре- просив листочок. 

- Не бійся- казав вітер я не віднесу тебе далеко 

- Але що зі мною буде?- журився листочок 

- Я нікому не потрібний. 

Тут звідкись прибіг їжачок i наколов на колючку листочок і поніс до своєї хатки адже скоро 

осінь закінчиться і настане зима. 

Зрадів листочок що він стане у пригоді їжачкові. 

- Як називалася казка? 
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- Який початок казки? 

- Хто головний герой казки? 

- Який кінець казки? 

- Чому зажурився листочок? 

- Кому став у пригоді листочок? 

Діти але листочок один, а їжачків у природі багато, чи вистачить одного листочка усім 

їжачкам на зиму?давайте допоможемо їжачка підготуватися до зими. Але перед тим як ми будемо 

працювати, відпочинемо і наберемося сил. 

Фізкультхвилинка 

Пальчик, пальчик тук, тук 

По цеглинці стук-стук 

Плесь,  плесь раз-два-три 

Ти цеглинку візьми 

Її другу передай 

Гру спочатку починай. 

Ми погралися а тепер потрібно 

виконувати свою обіцянку, допомагати 

їжачкам зібрати листочки. 

За кожне виконане завдання ми 

покладемо листочок у кошик їжачкам. 

- Викласти числовий ряд від одного до 

п'яти; 

- Лічити прямою лічбою в межах п'яти; 

- Яка цифра іде наступною? 

- Ознайомити з цифрою 6. 

Цифра 6 немов замок 

Вгорі гачок 

Внизу-кружок. 

- розглянути малюнки з зображенням 6; 

- Написання пальчика у повітрі цифри 6; 

- З'єднати ручкою крапочки 6; 

- Викласти з лего цеглинок цифру 6 

Звернути увагу на дошку на якій викладено 6 їжачків i 5 листочків 

- Скільки їжачків? 

- Скільки листочків? 

- Чого більше їжачків чи листочків? 

- Чи вистачить їжачкам листочків? 

- Що потрібно зробити? 

Дидактична гра «Склад числа 6» 

Розглядаю будиночок і разом з дітьми роблю варіанти складу числа 6. 

Кожна дитина самостійно виконує завдання скласти варіант складу числа 6. 

Ой скільки листочків у нас в кошику. Я думаю що всім їжачка  вистачить їм буде тепло в 

будинках які ми збудуємо за допомогою цеглинок LEGO. 

ІV. Оцінно-контрольна діяльність. 

- Вам сподобалось заняття? 

- Що цікавого було на заняття? 

- На вашу думку хто був головним героєм на занятті? 

- З яким числом та цифрою ми ознайомились? 

- Кому допомагали? 

Інтегрованого заняття з природи та розвитку мовлення   

«Любов до природи» 
Мета: збагачувати уявлення дітей про природне довкілля, формувати уявлення про 

екологічний стан довкілля та його вплив на здоров’я людини, екологічне мислення дітей, уявлення 

про види природного та штучного сміття, зміни в його стані після закопування; 
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вчити робити висновки зі спостережень (порівняння станів сміття на кожному етапі 

довготривалого досліду); закріпити знання дітей з теми «Природа»; розвивати зв’язне мовлення 

(вміння відповідати на запитання повним реченням); 

розвивати спостережливість, пізнавальний інтерес, пам'ять. вміння помічати наслідки впливу 

діяльності людей на природу, бажання дотримуватись правил природокористування; виховувати 

бажання колективно працювати, відповідальність за стан довкілля, любов до природи рідного краю 

 Обладнання: оповідання В. О. Сухомлинського «Соромно перед соловейком», природні 

відходи (сухе листя, плоди каштанів),штучні відходи (pet-пляшки, залізна банка),лопаточки , відро  

для складання відходів, відра з піском, табличка із зазначенням виду відходів, щоденник 

спостереження, набір кольорових олівців. 

Хід заняття: 

І. Комунікативна діяльність 

Усміхнемось сонечку: «Здрастуй, золоте!» 

Усміхнемось деревцю: «Хай вона росте!» 

Усміхнемось дощику: «Лийся мов з відра» 

Гостям усміхнемося: «Зичим їм добра!» 

Вихователь. А щоб ми посміхалися і нам було ще приємніше, давайте побажаємо один 

одному щось хороше, добре. Починаємо. Артем, бажаю тобі…                                                                                                                         

Вихователь. А я, діти, бажаю вам, щоб ви гарно відповідали, грались. 

II. Мотивація діяльності дітей. 

 Сьогодні ми поведемо розмову про природу. Що ж таке природа? 

Вихователь. Так діти, природою ми називаємо весь світ, що нас оточує. А що ж відноситься 

до природи?                                                                                              

Відповіді дітей                                                                                                                   

Давайте з вами трішки пограємось. Я кидаю вам м’ячик, а ви назвете, що відноситься до 

природи. 

Вихователь. Якого кольору може 

бути природа взимку? (восени, влітку, 

навесні) Природа шкідлива чи корисна? 

Вихователь. Хто і що 

найголовніше в природі?                                                     

Відповіді дітей 

Вихователь. У природі немає 

головного і другорядного. Все 

взаємопов’язане. Не буде іти дощ – не 

будуть рости рослини – не буде комах - 

не буде пташок – не буде плодів дерев – 

не буде вітамінів, її людям, тваринам – 

всі будуть хворіти… Послухайте 

оповідання В. О. 

III. Основна діяльність. 

Сухомлинського «Соромно 

перед соловейком» 

Оля й Ліда, маленькі 

першокласниці, пішли до лісу. Після втомливого шляху вони сіли на траві відпочити й пообідати. 

Витягли з сумки хліб, масло, яєчка. Коли дівчатка вже пообідали, недалеко від них сів на дерево 

соловейко й заспівав. Зачаровані прекрасною піснею, Оля й Ліда боялись поворухнутись. 

Соловейко перестав співати. 

Оля зібрала недоїдки й шматки газети, кинула під кущ. 

Ліда забрала недоїдки, загорнула в газету й поклала в сумку. 

— Навіщо ти забрала сміття? — запитала Оля. — Це ж у лісі... Ніхто не бачить... 

— Соромно перед соловейком...— тихо відповіла Ліда. 

Вихователь. Про кого оповідання? 

Вихователь. Що робили дівчатка? Яка з дівчаток вам більше подобається? 

Чому? 
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Вихователь. Чому Ліді стало соромно перед соловейком?                                                                                                                                            

Вихователь знаходить лист на дереві ««Була я гарна та гожа, а тепер на себе не  схожа. Траву на мені 

потоптали, сміттям позакидали. Врятуйте мене будь ласка! Лісова галявина»                                                                                                                                                  

Вихователь. Лісова галявина просить допомоги, тому ми повинні відвідати куточок лісу. 

Поспішаймо! Адже лісовій галявині вкрай необхідна наша допомога. А для цього нам потрібно 

обрати правильну дорогу. 

Дидактична гра «Обери правильну дорогу» 

Завдання: із трьох запропонованих стежин потрібно обрати правильну, обґрунтувавши свою 

відповідь. 

Хід гри: вихователь викладає три декоративні стежини: 

– на першій ростуть квіти; 

– на другій – мурашник; 

– на третій – горить багаття. 

Вихователь. Як ви думаєте: яку ж стежину оберемо, щоб нікому не зашкодити? 

Відповіді дітей. 

Якщо йти першою – можна потоптати квіти, які ростуть на стежині. 

Якщо йти другою – наступимо на мурашник. 

Посередині третьої стежини горить багаття: його слід загасити і можна вирушати. 

Вихователь. Отже, обираємо третю стежину. Ми можемо вирушати. Але сьогодні прогулянка 

буде незвичайна, цікава, тому що з нами буде працювати відео оператор, який фіксуватиме нашу 

роботу. 

Діти підходять до галявини і бачать сміття (pet-пляшки, сухе листя, плоди каштанів). 

Вихователь. 

o Діти, як ви вважаєте: чи не ця галявина просила допомоги? 

o Як ми можемо їй допомогти? 

o А яким сміттям забруднена галявина? 

o Яке сміття є природним? Яке штучним? Чому? 

Відповіді дітей. 

Вихователь. Отже, сміття, яке принесли на галявину люди, називають штучним, а сміття від 

дерев, кущів, квітів – природним. 

 Чи прикрашає сміття галявину? 

 Чи завдає воно шкоди людям і 

природі? 

Діти пригадують напередодні 

переглянутий відеоролик 

«Інформаційний відеоролик для дітей 

про шкідливість сміття». 

Відповіді дітей. 

Вихователь. 

 А чи все сміття зберемо в одне 

відро? Чому? 

 Що слід з ним зробити? 

Відповіді дітей. 

Вихователь. Діти, як ви гадаєте, 

хто приніс сміття на галявину? Хто 

смітить в природі? 

Відповіді дітей. 

Вихователь. Діти, сміття можна палити? 

Відповіді дітей на основі знань, отриманих під час спостереження за спалюванням сміття та 

переглянутого відеоролика про шкідливість диму. 

ІV. Оцінно-контрольна діяльність. 

Висновки, які зробили діти: Палити не можна, бо може виникнути пожежа, коли подме вітер. 

А ще дим, який утворюється від спалювання сміття, чорний і має неприємний запах. Це отруює 

природу і погано впливає на наше здоров’я. 

Вихователь. Можливо, закопаємо сміття в ґрунт? Що ж з ним станеться? 
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Вихователь слухає припущення  дітей та схвалює спільну думку: закопати сміття в ґрунт та 

спостерігати за змінами, які відбудуться через п’ять місяців. 

 Вихователь пропонує дітям відображати результати спостережень  в щоденнику.  

Вихователь. 

 Діти, чи слід берегти природу? Чому? 

 А як саме берегти природу? 

 А як же бути зі сміттям? 

Відповіді дітей 

Діти.  Земля від роду і до роду 

У спадщину передається. 

Шануймо ж все на ній, що зветься 

Так просто й коротко – ПРИРОДА: 

І буйні трави, й тихі води, 

І кожну квіточку в росі… 

Щоб світ у всій своїй красі 

Дістався і новому роду. 

Педагогічна рада №2 

«STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт: альтернативна програма формування 

культури інженерного мислення в дітей передшкільного віку» 
Альтернативну програму “STREAM-освіта, 

або Стежинки у Всесвіт” схвалено МОН України 

для використання у дошкільних навчальних 

закладах (лист від 14 липня 2020 року № 22.1/12-Г-

274). 

Програму “STREAM-освіта, або Стежинки 

у Всесвіт” зорієнтовано на цінності та інтереси 

дитини, на ампліфікацію дитячого розвитку, 

взаємозв’язок усіх сторін життя, формування 

культури інженерного мислення. 

Програму адресовано педагогам, 

практичним психологам і соціальним педагогам 

закладів дошкільної освіти, вихователям, які 

працюють у будинках сімейного типу, в закладах 

інтернатного типу тощо; студентам педагогічних 

інститутів та коледжів, які навчаються за 

спеціальністю “Дошкільна освіта”; батькам. 

ІНЖЕНЕРІЯ 

Інжене́рія (від лат. ingenium - здібність, винахідливість; син. - інжиніринг, рідше вживають 

«інженерна справа», ще рідше «інженерство») - галузь людської інтелектуальної діяльності по 

застосуванню досягнень науки до вирішення 

конкретних проблем людства.  

Це реалізується через застосування як 

наукових знань, так і практичного досвіду 

(інженерних навичок, умінь) до створення (перш 

за все проектування) корисних (найчастіше 

технологічних) процесів та технічних об'єктів, 

що реалізують такі процеси.  

Структурними елементами 

інженерної творчості є: 

 відображення і осмислення технічної 

потреби як проблеми технічного прогресу; 

 виношування нової технічної ідеї; 

 розробка ідеальної моделі технічного 

пристрою; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82
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 конструювання - перехід від ідеальної моделі до створення нового технічного пристрою на 

основі математичних і технічних розрахунків, створення нового промислового зразка. 

В контексті STREAM- освіти «інженерія» розглядається як навчання дітей проектувати, 

наочно моделювати, конструювати. 

Наочне моделювання 

На сучасному етапі є актуальним використання методу наочного моделювання в різних 

сферах пізнавальної діяльності дітей, оскільки доведено його ефективний вплив на пізнавальну 

активність дітей, розвиток логічного мислення, підвищення інтересу до краси власної мови та 

виникнення захвату від більш повноцінного сприйняття оточуючого світу та на розвиток пам’яті, 

уяви, виховання самостійності й впевненості в собі.   
Моделювання виключає формальну передачу знань - вивчення об'єкта чи явища відбувається 

в ході інтенсивної практичної і розумової діяльності, розвиваючи мислення і творчі здібності людини 

будь-якого віку. 

Актуальність використання наочного моделювання в роботі з дітьми полягає в тому, що: 

- по-перше, дитина дошкільного віку дуже пластична і легко навчається, але для більшості 

дітей характерною є швидка стомлюваність і втрата інтересу до заняття. Використання наочного 

моделювання викликає інтерес і допомагає розв’язати цю проблему; 

- по-друге, використання символічної аналогії полегшує і прискорює процес запам’ятовування 

і засвоєння матеріалу, формує прийоми роботи з пам’яттю; 

- по-третє,застосовуючи графічну аналогію, вчимо дітей бачити головне, систематизувати 

здобуті знання.  
Конструювання 

Конструювання — це процес створення моделі, побудови об’єктів та приведення у певний 

порядок, взаєморозміщення їхніх частин, елементів. 
Під дитячим конструюванням традиційно розуміють створення різноманітних конструкцій і 

моделей з будівельних матеріалів і деталей конструкторів різних видів, виготовлення виробів з 

паперу, картону, природного та залишкового матеріалу. 

У процесі конструювання 

розв’язуються такі основні завдання: 

 формування уявлень про елементи 

різних конструкторів та будівельних 

матеріалів; 

 формування уміння аналізувати 

споруду, виріб, схему, малюнок; 

 навчання розділенню складної 

форми на складові частини та 

навпаки - з простих форм складати 

складні споруди; 

 навчання будівництву споруди за 

заданими умовами (зразок, модель, 

вказівки тощо) та навпаки - робити 

графічне зображення до 

запропонованої моделі; 

 сприяння засвоєнню сенсорних 

еталонів (розмір, форма, колір, просторова характеристика) та використовувати їх для 

характеристики об’єктів; 

 формування навичок  просторової орієнтації; 

 розвитку зорово - рухової координації; 

 розвитку дрібної моторики рук; 

 формування вміння створювати художній образ; 

 формування художнього смаку у процесі оформлення конструкцій; 

 розвитку мовлення дітей. 

У роботі з дошкільниками виокремлюють технічне та художнє конструювання. 
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Під час технічного конструювання діти відображають реальні об’єкти дійсності та створюють 

конструкції за асоціаціями з деякими казковими образами. При цьому вони моделюють їх основні 

структурні та функціональні ознаки: будівля з дахом та вікнами тощо. 

Під час художнього конструювання, створюючи образи, діти відображають не тільки 

структуру, але й своє ставлення до об’єкту, характеру образу. 

Способи навчання конструювання 

Конструювання за зразком, пропоноване ще Фрідріхом Фребелем (Frederick Froebel), 

полягає у тому, що дітям пропонують зразок будівлі, виробу з паперу та показують спосіб 

виготовлення цього об’єкту. Як зразок можна пропонувати фото або малюнок (за Фаіною Ізотовою). 

Перетворення зразка за заданими умовами (за Ларисою Парамоновою) — це перехідний етап від 

конструювання за зразком до конструювання за заданими умовами. 

У конструюванні за умовами дітям не дають зразка, а пропонують лише умови, яким має 

відповідати будівля. Ці умови визначають функцію об’єкта, скажімо: міст через річку певної ширини 

для транспорту та перехожих. 

У конструюванні за моделлю дітям пропонують модель, у якій вигляд окремих деталей 

прихований (наприклад, конструкція, обклеєна папером). Так, дітям пропонують завдання, але не 

показують способів його розв’язання. 

Навчання конструювання за простими кресленнями та наочними схемами доцільно 

розпочинати з використання простих схем, а потім переходити до конструювання за кресленнями. 

Підготовчим етапом до виконання конструювання за кресленнями є виконання з дітьми схем 

до вже готових споруд. Для початку варто запропонувати обрати необхідну схему з кількох 

запропонованих варіантів. 

У конструюванні за заданою темою дітям пропонують тематику конструкцій, а їх 

характер, матеріали для них діти обирають самостійно. Конструювання за заданою темою близьке до 

конструювання за задумом, але обмежене певною темою. 

Конструювання з використанням каркасу передбачає попереднє ознайомлення дітей із 

простим каркасом як основою конструкції і демонстрацію різних трансформацій конструкції у 

зв’язку зі змінами каркасу. 

Конструювання за задумом не є засобом навчання, воно лише дає змогу використати та за-

кріпити знання та вміння, набуті дитиною раніше у процесі конструювання за зразком, за умовами 

тощо. 

Вагоме місце у дитячому конструюванні на сучасному етапі займають LEGO – конструктори. 

У процесі конструювання в дітей легко виробляється природний інтерес до проектування і створення 

різних моделей. Ну а LEGO пропонує моделі з самих різних областей життя і техніки, аж до науково-

фантастичних. Перший етап - складання за інструкцією - скоро переростає в авторську технічну 

творчість і винахідництво. Останнє особливо актуальне для сучасних дітей, звиклих тільки 

«натискати на кнопку». 

Видатний німецький математик Карл Веєрштрасс писав: «Не можна бути справжнім 

математиком, не будучи трохи поетом». Побачити самим та показати красу ліній, кольору, 

геометричних фігур, двовимірного і тривимірного простору допоможуть фрактали. Фрактали – це  

математичні візерунки, нескінченно самоподібні 

(або приблизно самоподібні) геометричні фігури, 

складені з частин, кожна з яких повторює фігуру  

загалом, або схожа на неї.  

M – фрактал «Математика» 

«STREAM - освіта» допомагає по – 

іншому поглянути на математичні поняття. 

Побачити у навколишньому світі красу ліній, 

кольору, геометричних фігур, двовимірного і 

тривимірного простору допоможуть фрактали 

(математичні візерунки, нескінченно само 

подібні геометричні фігури).  

E – фрактал «Інженерія» 

Захоплюючим заняттям дошкільнят 

наразі є конструювання. І для цього створені усі 
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умови: розроблено способи конструювання, представлені найрізноманітніші конструктори.  

Діти із задоволенням проводять час за даним видом діяльності. Та перед нами поставлена 

мета: перетворити гру на навчальне, розвиваюче дозвілля дошкільника.  

У процесі конструювання  можливо не просто створювати моделі тварин, будівель, а 

будувати за певною послідовністю створюючи у ході діяльності казку, про тих чи інших героїв.  

Висновок: 

Для забезпечення реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просто-

рі» педагогам ЗДО рекомендуємо: 

1) формувати сенсорно-пізнавальну, математичну та логічну компетентності шляхом: 

формування пізнавальної активності у процесі організації життєдіяльності дітей протягом 

перебування в дошкільному навчальному закладі; 

організації різноманітних дидактичних занять логіко-математичного спрямування, що за-

безпечують мотивацію дітей до пізнання, спрямовують їхні розумові зусилля, стимулюють розвиток 

психічних процесів; 

добору дидактичного матеріалу, спеціальних розвивальних ігор, що передбачають 

практичну дію з предметами або їх замінниками; 

організації розумової діяльності в повсякденному житті, яка б ставила дитину перед 

необхідністю спрямувати свої інтелектуальні здібності на пошук і вибіркове використання знань і 

вмінь для розв'язання конкретних завдань; 

створення відповідного розвивального предметно-ігрового середовища; 

2) сприяти впровадженню інноваційних технологій, що підвищують результативність логіко-

математичного розвитку, є прийнятними для роботи з дошкільниками протягом усіх періодів їхнього 

розвитку, зорієнтовані на індивідуальний підхід до дитини і забезпечують реалізацію освітніх 

завдань відповідно до вимог Державного стандарту; 

3) здійснювати моніторинг освітньої роботи з дітьми щодо сформованості сенсорно-пізна-

вальної, математичної компетентності та логічних умінь; 

4) проводити просвітницьку роботу з батьками для ознайомлення із сучасними перспектив-

ними педагогічними технологіями із зазначеної проблеми й подальшого їх використання. 
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