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ВПЛИВ ІДЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ Ш КОЛИ НА ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ДОШ КІЛЬНОЇ ОСВІТИ

THE INFLUENCE OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL IDEA ON THE CONTENT OF 
THE PRESCHOOL PEDAGOGUES' ACTIVITIES

У статті здійснено аналіз впливу концепції та основних ідей Нової української 
школи на організацію освітнього процесу в дошкільних закладах освіти (ЗДО), виділено 
основні напрями діяльності вихователів дітей дошкільного віку, що потребують змін: 
ознайомлення з концепцією нової української школи задля забезпечення наступності між 
дошкільним закладом і школою, посилення роботи у  напрямі просвітництва батьків, 
введення гнучкого розпорядку дня для дітей, відмова від колективних занять як основної 
форми організації освітнього процесу, забезпечення дітям вільного вибору діяльності. 
Автором підкреслена необхідність перегляду змісту освітніх програм для закладів 
дошкільної освіти з метою перенесення акцентів з когнітивного на морально-етичні 
компоненти змісту. Зазначено, що основною метою ЗДО, у  відповідності до Базового 
компонента дошкільної освіти є формування життєвої компетенції дитини.

Ключові слова: заклад дошкільної освіти, діти дошкільного віку, Нова українська 
школа, наступність, організація життєдіяльності.

The article analyzes the influence o f the concept and main ideas o f  the New Ukrainian 
School on the organization o f the educational process in preschool educational institutions. The 
article outlines the main directions ofpre-school teachers ' activity in need o f change: knowing the 
concept o f a new Ukrainian school in order to ensure continuity between preschool institutions 
and schools, intensification o f parent education, implementing flexible schedule for children, 
rejecting collective classes as the main form o f  organization o f the educational process, providing 
free choice o f activities for children. The author emphasizes the need to revise the content o f 
educational programs for preschool education institutions in order to shift emphasis from 
cognitive to moral and ethical components o f  its content. It is noted that the main goal o f  
preschool educational institutions, in accordance with the Basic component o f preschool 
education, is the formation o f the vital competence o f the child.

Key words: preschool educational institution, preschool children, New Ukrainian School, 
continuity, organization o f life sustainability.

Постановка проблеми. Успішне функціонування системи освіти можливе за 
умов забезпечення єдності мети та послідовного й наскрізного вирішення 
поставлених завдань в усіх її ланках. Зміни в одній з ланок системи автоматично

УДК: 373.2.091
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ведуть до змін у наступних. Тому заклади дошкільної освіти повинні з увагою 
поставитись до змін, що відбуваються нині у початковій школі. Це стосується як 
змісту освіти, так і організації освітнього процесу.

Враховуючи той факт, що початкова школа відмовилась від класичної 
дидактичної одиниці “урок”, як основної форми організації освітнього процесу на 
користь інтегрованих форм і дослідницько-ігрових методів навчання, актуалізується 
потреба у переорієнтації роботи педагогів першої (дошкільної) ланки в системі 
освіти. Відмова в закладах дошкільної освіти від занять, як основної форми 
організації навчання дошкільнят, обумовлює низку змін в організації освітнього 
процесу і передбачає своєчасну підготовку до них вихователів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема організації освітнього 
процесу в сучасному закладі дошкільної освіти розглядається в роботах 
Н. Є. Васюкової, Н. В. Гавриш, К. Л. Крутій, М. В. Лазарєвої, Н. А. Короткової, 
Н. Я. Михайленко та ряду інших авторів. Так, М. В. Лазарєва вводить у науковий 
обіг поняття “спосіб інтеграції” як основоположну характеристику структури 
інтегрованих занять, що містить дві основні ознаки: характер залежностей 
компонентів (рівність чи нерівність) і ступінь іх взаємопроникнення. У роботах 
Н. Є. Васюкової розглянуто планування як механізм побудови інтегративного змісту 
педагогічного процесу в закладі дошкільної освіти. Н. В. Гавриш та І. Р. Кіндрат, 
обгрунтовують доцільність інтегративного підходу в дошкільній освіті [4, 5], 
К. Л. Крутій пропонує блоково-тематичне планування на засадах інтеграції. В 
роботах Н. А. Короткової та Н. Я. Михайленко представлено оптимальну, з їхньої 
точки зору, модель освітнього процесу для дітей дошкільного віку. Оптимальна 
модель освітнього процесу в групах дітей дошкільного віку, на думку авторів, 
повинна з ’єднувати гідності комплексно-тематичної і предметно-середовищної 
моделей, з ненав’язливою, партнерською позицією дорослого, гнучким підбором 
освітніх змістів і предметного матеріалу [4].

Проте, як бачимо, всі дослідження присвячені саме питанням організації 
навчання дошкільнят, а не цілісному процесу організації життєдіяльності дитини в 
закладі дошкільної освіти впродовж дня: від ранкового прийому до повернення 
додому.

Мета статті полягає у представленні завдань дошкільного закладу освіти 
щодо організації процесу життєдіяльності дітей в ньому з урахуванням потреб та 
інтересів самих дітей, запитів батьків, життя соціуму і концепції Нової української 
школи.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ефективність діяльності закладів 
дошкільної освіти залежить від ряду факторів. Насамперед, від змін, що 
відбуваються в системі освіти. По-друге, від того як підготувався освітній заклад до 
зустрічі зі своїми вихованцями. І найважливіше, від того з яким настроєм й 
прагненнями зустрічає педагог своїх підопічних.

Щодо змін в системі освіти України, то тут головною подією є масове впро
вадження в практику роботи початкової школи ключової реформи Міністерства 
освіти і науки -  Нової української школи. Сутність її полягає у переході від школи 
знань (обсягу інформації яка в сучасних умовах швидко застаріває) до школи компе- 
тентностей (поінформованості, обізнаності, вмінь застосовувати знання в житті) [1].

Враховуючи той факт, що одним із базових принципів Нової української 
школи є положення про безперервність освіти, заклади дошкільної освіти також 
залучені до цього процесу. Адже процес виховання, навчання та формування
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сооистості починається відразу від народження і триває пожиттєво. Державою на 
зтхонодавчому рівні визнано, що базовими етапами фізичного, психічного та 
соціального становлення особистості дитини є вік немовляти (до року), ранній вік (1- 
5 роки), дошкільний вік (3-6/7 років) і наголошено, що неперервність здобуття 
людиною освіти є можливою за умови реалізації принципів перспективності і 
наступності між суміжними рівнями освіти [2]. Навчання у початковій школі тепер 
~тнватиме 4 роки, але перший і другий клас -  адаптаційний період, коли діти 
навчаються за допомогою ігрових методів та проектної діяльності у різних формах 
взаємодії — парній, груповій, колективній. Таким чином реалізується принцип. 
врахування вікових особливостей дітей й забезпечується м ’який перехід від 
лошкілля до школи.

Згідно статистичних даних до закладів дошкільної освіти різного типу у 2018 
році прийшло близько півтора мільйона дітей. Для них по всій Україні відкрили 
двері майже 15 000 дошкільних закладів. І вихователі взялися за виконання своїх 
сюов’язків, які для більшості з них є покликанням. До цих обов’язків входить не 
лише робота з дітьми, як вважає більшість пересічних громадян, а й глибока робота з 
лросвітництва батьків. Адже досі серед останніх побутує думка, що основним 
завданням дошкільного закладу є підготовка дітей до навчання у школі.

Проте часи і діти змінилися. Тому вихователі мають посилити діяльність у 
напрямі переорієнтації уваги батьків з інтелектуального розвитку дитини на 
моральний, роз’яснення значущості змістовного спілкування та спільної 
продуктивної діяльності для формування базових якостей особистості, ролі гри в 
дошкільний період дитинства. Вибудовуючи бесіду з батьками слід спиратися на 
лані психології та фізіології дитини, наводити аргументи вчених. В нагоді стануть 
напрацювання вітчизняних психологів з Лабораторії дошкільника Інституту 
психології імені Г. Костюка [3, 6].

Сьогодні і в родинах, і в закладах дошкільної освіти інтенсифікація 
інтелектуального розвитку дошкільнят має поступитись місцем розвивальній та 
виховній складовим освітнього процесу. Адже, як бачимо, інтелектуалізація соціуму 
не зробила його кращим -  ні добрішим, ні чемнішим, ні мудрішим. Тож сучасні 
пріоритети закладів всіх рівнів освіти маємо вибудовувати у площині соціалізації, 
морального та естетичного виховання, формування мотивів пізнавальної діяльності 
та прагнення особистості до саморозвитку.

Звертає на себе увагу той факт, що Державним стандартом початкової освіти 
навчання дитини писемному мовленню (читання, письмо) передбачено в початковій 
школі. І оскільки у Новій українській школі, перший і другий класи є адаптаційними, 
з навчання дітей тісно пов’язане з грою, в дошкільному закладі освіти спеціально 
готувати дитину до школи не потрібно. Усілякі тестування дітей при вступі до 
першого класу скасовано, тож лишати малюків дитинства заради оволодіння 
навичками рахунку, читання й письма в дошкільний пріод недоцільно. Кожна дитина 
індивідуальна і має свій темп розвитку. За два перші роки в школі вчителі, 
орієнтуючись на особливості кожної дитини, спокійно й виважено зможуть 
сформувати у маленьких школярів всі необхідні вміння. А дошкільний заклад має 
забезпечити малюкам щасливе проживання дитинства -  в любові, радості, грі й 
спілкуванні з іншими дітьми під супроводом педагога.

Це вимагає перегляд змістового наповнення Програм для закладів дошкільної 
осзіти в контексті їх спрощення та переорієнтації з інтелектуального на морально- 
етичний компоненти. Разом з тим, маємо розуміти, що штучно уповільнювати інди-
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відуальний темп розвитку дитини в період дошкільного дитинства. Є діти які в 
дошкільному віці значно випереджають в інтелектуальному розвитку своїх одно
літків. Опанування знаннями є їхньою потребою й інтересом. Тож їх треба задовіль- 
нити. Шляхом організації розвивального освітнього простору, індивідуальної 
роботи, ігор, надання можливості дитині самостійно здобути знання, консультування 
батьків тощо.

Основним завданням дошкільної освіти лишається формування життєвої 
компетентності дитини на основі отриманих знань [2]. Тож слід наповнювати 
навчальні завдання таким змістом, щоб малюк міг використати отримані знання у 
повсякденні. Наприклад, при опануванні дитиною знанням про час, потрібно форму
вати вміння цінувати його: запропонувати самостійно визначити скільки часу 
потрібно їй, щоб одягнутися, прибрати іграшки, сервірувати стіл тощо. З цією метою 
можна використати пісочний чи інший годинник. Так ми привчатимемо дитину до 
самостійності й самоконтролю. Можливе й інше завдання -  провести дослідження 
(тобто поспостерігати, поставити запитання й зробити висновки) скільки часу 
витрачають на домашню роботу й відпочинок у вечірні години всі члени родини. Та
ким чином сприятимемо розвитку спостережливості й емпатії, бажанню допомогти. 
Ознайомленню з цифрами допоможе пошук їх зовнішнього відображення в природі 
й предметному довкіллі: лебідь схожий на цифру 2, перевернутий спинкою донизу 
стілець може нагадати четвірку, хвіст у кота складається як цифра 6, окуляри схожі 
на цифру 8, а гілки дерев взагалі можуть “вимальовувати” цифри, тобто бути зігну
тими чи переплітатись таким чином, що покажуть весь ряд натуральних чисел від 0 
до 10! Пошук зображення цифр та букв в навколишньому оточенні сприяє розвитку 
як уваги, так і уяви, спостережливості й нестандартності мислення. Проте для 
дитини це цікава гра в процесі якої відбувається запам’ятовування навчального 
матеріалу.

Готуючись до нового навчального року вихователі складають перспективні 
плани роботи з дітьми, орієнтуючись на Програми розвитку дітей дошкільного віку 
та розпорядок дня (режим) дошкільного закладу. Загальні підходи до організації 
освітньої діяльності з дошкільниками висвітлені у Листі МОН України № 1/9-386 від 
13.06.2018 “Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 
2018/2019 н.р.” [7]. Зокрема в ньому зазначено, що сьогодні вихователі вільні у 
виборі програм, які рекомендовані для використання МОН України і розміщені на 
порталі міністерства. Вони можуть поєднувати їх, використовувати в повному обсязі 
чи частково, доповнювати. Щодо розпорядку (або режиму дня), то тут слід нагадати, 
що загальними компонентами режиму в усіх вікових групах ЗДО є: прибуття у ЗДО, 
ранкова гімнастика, самостійні ігри, приготування до сніданку, сніданок, допомога у 
прибиранні посуду, заняття, прогулянка, обід, сон, гігієнічна гімнастика, самостійна 
діяльність, полуденок, прогулянка, ігри, вечеря.

Проте, щоб перебування в закладах дошкільної освіти було цікавим, насиче
ним і корисним для дітей, у педагогів має бути чітке розуміння такого поняття як 
“гнучкість розпорядку дня”. Хоча створення й підтримання розпорядку має безліч 
переваг, спонтанність та творчість необхідні всім дітям. Тому під гнучкістю будемо 
розуміти зміни в розподілі часу на окремі моменти життєдіяльності дитини, 
обумовлені біоритмами дитячого організму та інтересами дітей, а також особливими 
подіями в природі та соціумі.

Наприклад, дитині зі збудливою, слабкою нервовою системою потрібно 
частіше відпочивати і більше спати. Цілком нормально, якщо ви дозволити їй дещо
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~ : лс вжити денний сон і встати на 20-30 хвилин пізніше. Дітям, які швидко 
справляються з побутовими процесами: одяганням-роздяганням, прийомом їжі мож
ні леззалити першими виконати їх, з тим, щоб вільний час вони змогли використати 
для справ, шо є для них цікавими: помалювати після сніданку чи підвечірка, 
провести невелике дослідження в куточку природи, виконати трудове доручення.

Про особливі події в природі мова окрема. Насамперед, що можна вважати 
особливими подіями. Це і перший сніг, і веселка навпроти вікна, і зграя снігурів на 
горобині, грім і блискавка, дощ тощо. І якщо в цей час у вас по плану робота з 
картиною, аплікація чи інша діяльність, доцільно залишити все і разом з дітьми 
розглянути те. що привернуло їхню увагу і наразі є важливішим, бо дало поштовх 
численню, простір мовленню і почуттям. Не бійтесь змінювати тематику й змістове 
наповнення занять, рухаючись за дитячим інтересом та ініціативою. Адже план -  не 
догма, з. лише орієнтир спільних дій. Перший сніг -  привід для того, щоб раніше 
розпочати і продовжити прогулянку, грім з блискавкою -  скоротити її, але провести 
більш тривале спостереження через вікно групової кімнати, снігурі -  тема для малю- 
вання і мотив для виготовлення годівничок. Перелік можна продовжувати й далі.

Побутові та соціальні події також можуть вносити корективи в життя дітей і 
впливати на зміну плану роботи вихователя. До побутових можна віднести дні 
народження дітей, значущі події в житті родин вихованців (народження другої 
дитини, ювілеї в родини, переїзд в іншу квартиру, ремонт, подорожі та враження від 
них тощо), до соціальних -  свята (Свято урожаю, Новий рік, Різдво, Пасха, День 
Конституції, День українського прапора тощо). Підготовка до свят позначається на 
розкладі життя. Насамперед тематиці свят підпорядковуються спостереження і 
заняття, трудова колективна та індивідуальна діяльність дітей. Можливо в цей час у 
розпорядку дня дещо зменшиться час на побутові процеси, кількість спеціально 
організованих колективних занять на користь тематичних бесід, проектної чи 
трудової діяльності, пов’язаної з підготовкою до свята.

Значущі події в житті суспільства, що захоплюють уми дорослих, 
позначаються на поведінці і відображуються в їхніх розмовах, без сумніву здатні 
впливати як на зміст освітнього процесу, так і на зміни у розпорядку дня 
дошкільного закладу. Мова йде про такі речі як військові події в країні, майдан, 
вибори, Олімпійські ігри тощо. Враховуючи той факт, що діти завжди переймаються 
емоціями дорослих, радимо відкрито виявляти їх і пояснювати, враховуючи вік дітей 
і рівень розуміння проблеми. У такі дні можна відмовитися від організованих занять, 
замінивши їх спілкуванням та бесідами на відповідну тему. Доцільним буде перегляд 
фрагментів зрозумілих дітям телерепортажів, збільшення часу на самостійну 
художню діяльність, розмови-міркування, ознайомлення з професіями дорослих 
(журналіст, телеоператор, ведучий телепередач, спортивний суддя, арбітр тощо), 
фантазування, ігри по типу “Інтерв’ю ”, “Репортаж з місця подій” та інші.

Розпорядок дня може бути гнучким як для колективу дітей, так і для конкрет
ної дитини. Індивідуальна гнучкість впроваджується, насамперед, з врахуванням са
мопочуття та стану здоров’я дитини. Якщо настрій чи самопочуття дитини не спри
яють активним видам діяльності чи колективній роботі, дайте дитині можливість 
побути на самоті, зайнявшись легкими улюбленими справами, або просто відпочити 
й нічого не робити. При цьому не полишайте її своєю увагою: скажіть, що розумієте 
її стан, і за бажанням вона сама вирішить коли їй приєднатися до гурту дітей.

Якщо ж розпорядок дня буде занадто суворим, діти будуть відчувати диском
форт через обмеження в діях і реалізації власних бажань. Тому доцільно продумати
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впродовж дня події, які будуть особливо приємними для всіх. Це може бути нова 
казка з використанням елементів театру, цікава гра за участі вихователя, фруктовий 
сюрприз, перегляд мультфільму, рухливі фантазії (танці) під музику тощо.

Ще раз наголосимо, що в ранньому і молодшому дошкільному віці акцент в 
роботі вихователя має бути зроблений на здоров’ї дитини, її емоційному благопо
луччі, формуванні навичок здорового способу життя, самообслуговування та етике
ту. У старшому дошкільному віці пріоритетом постає формування таких особистіс- 
них якостей дітей як ініціативність, відповідальність, самостійність, толерантність.

Для всіх дітей важливою є свобода вибору діяльності. Тому однозначною 
сьогодні має стати відмова від застарілих підходів: фронтальних форм організації 
освітнього процесу, класичного (потиличного) розташування дітей під час навчання, 
статичних поз на заняттях тощо.

Про таку форму організації освітнього процесу як заняття, очевидно треба 
сказати окремо. Фронтальні заняття мають місце в закладі дошкільної освіти. 
Особливо підсумкові за результатами вивчення великої теми (Осінь, Птахи, професії 
дорослих тощо). Але не можна вважати їх основною формою організації навчання 
дошкільнят. Адже діти вчаться кожної миті в процесі взаємодії з навколишнім 
природним і соціальним світом. Колективних занять має бути не більше ніж одне -  
два на місяць. Щоденні ж заняття у їх класичному вигляді слід замінити на проектну 
діяльність, або ігрову, інтегровану з іншими продуктивними видами. Саме слово 
“заняття” має залишитися лише у свідомості вихователя. Для дітей це -  просто 
спільна діяльність з вихователем, результатом якої є нове знання й нові вміння.

Пропонуємо й у розкладі занять, який так полюбляють вивчати батьки, замі
нити сухе слово “заняття” наступним чином: ігрові інтегровані заняття, дослідження 
в природі, формування рухів, основи художнього мистецтва, музичний розвиток, 
конструювання та логіка, мовний розвиток і етикет, основи домоведення тощо.

В освітньому процесі як дошкільного закладу, так і початкової школи 
провідним має стати спілкування дорослого з дітьми у формі діалогу. Тому 
дошкільнят треба вчити не лише слухати дорослого, а й ставити йому запитання, 
висловлювати власну думку, формулювати судження. Вмінню критично мислити 
допомагає навчити художня література, а саме обговорення змісту, мотивів і 
результатів дій героїв твору, придумування нової кінцівки твору.

А наостанок про головне -  настрій вихователя, з яким він зустрічає дітей і 
проживає (а не відпрацьовує) кожен новий день. Настрій забарвлює діяльність 
вихователя, характеризує його життєвий тонус. В основі настрою лежать емоції, які є 
складною реакцією організму на внутрішні й зовнішні фактори впливу на людину. 
Настрій вихователя заразливий, він передається дітям, впливаючи на їхнє 
сприйняття, готовність зрозуміти сказане, бажання слідувати вказівкам педагога. 
Помічено, що діти завжди тягнуться до людей, яким властивий підвищений веселий 
настрій, і, навпаки, уникають людей похмурих, неусмішливих, нудьгуючих. їх 
сковує настрій смутку, пригніченості дорослого. Тому від настрою вихователя 
значною мірою залежить результат освітнього процесу. Дбайте про нього, 
регулюючи власні емоції.

Проте, навіть майстерно володіючи мистецтвом перевтілення, не завжди 
вихователі можуть приховати свій поганий настрій від дітей. Та й не потрібно цього 
робити. Треба, по можливості, пояснити дітям його причину (погане власне 
самопочуття чи близьких людей, нечемна людина зустрілася в транспорті, негода за 
вікном, втома, негативний результат якоїсь справи тощо). Це спонукатиме дітей до
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>?з)линня свого вихователя, вияву співчуття, бажання поліпшити настрій. Єдиним 
Т аб у "  у вияві негативного настрою має бути крик. “Крик -  це найвірніша ознака від
сутності культури людських відносин”, зауважив свого часу Василь Олександрович 
Сухомлинский. А оскільки вихователь -  це педагог, культурна людина з вищою 
:с5:тою, крик просто неможливий у його діяльності.

До речі, австралійський психолог, професор Джо Форгас, який вивчає емоції, 
д йшов висновку, що роздратований, сердитий, поганий настрій змушує людину 
логічніше і чіткіше думати. На відміну від щасливих людей, пригнічені краще пора
ються з висновками і легше приймають рішення. Тож дозвольте собі інколи показати 
свій настрій дітям, але не зловживайте ним, а спробуйте використати з користю.

В исновки. Підсумуємо все вище сказане. Орієнтирами у новому навчальному 
ре ці закладів дошкільної освіти є:

-  з метою забезпечення неперервності освіти -  орієнтація на зміст і завдання як 
Базового компоненту дошкільної освіти, так і Нової української школи;

-  задля єдності підходів і виховних впливів на дитину зі сторони родини й 
закладу освіти -  посилення роботи в напрямі просвітництва батьків;

-  х ія  створення комфортних умов перебування дитини в ЗДО — введення 
гнучкого розпорядку дня;

-  відмова від заняття як основної форми організації освітнього процесу в 
дошкільному закладі;

-  забезпечення дітям вільного вибору діяльності;
-  збереження позитивного настрою педагога на зміни в освіті та соціумі як 

запоруки емоційного комфорту та успішності дітей в оволодінні необхідною 
життєвою компетентністю.
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СУЧАСНА ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ШЛЯХ ВІД ТРАДИЦІЙ -  ДО ІННОВАЦІЙ

MODERN PRESCHOOL EDUCATION: A PATH IS FROM TRADITIONS TO
INNOVATIONS

Актуальність сучасних підходів до проекологічної освіти зумовлює сучасний стан 
природного довкілля. Традиційно її розглядають у  руслі завдань ознайомлення дітей з 
природою. Основи екологічної спрямованості змісту знань про живу і неживу природу 
закладені у  працях відомих педагогів -  представників європейських освітніх систем: 
Я.А.Коменський, Ф.Фребель, С.Френе, а також послідовників їхніх ідей в Україні: С.Русова, 
В.Сухомлинський, К.Ушинський та ін. Спираючись на наукові підходи біологів, екологів, 
фахівців у  галузі охорони природи для дітей дошкільного віку рекомендовані знання, які 
доступні для їхнього сприйняття. Це знання про атмосферу, ґрунти, води, рослин і тварин 
та ін. включно із процесами, які у  них відбуваються. Відповідно природне довкілля постає 
перед дошкільником як цілісне і неподільне з яким людина взаємодіє, пізнає і охороняє. 
Природа є її житлом, їжею, одягом, натхненням для творчості і діяльності. Згубний вплив 
на рослини, тварини, озера і ріки обмежує позитивний і об’єктивний погляд у  майбутнє.

Відповідно проекологічну освіту слід розпочинати змалку для того, щоб кожна 
дитина оволоділа не лише знаннями про природу, а й практичними навичками її охорони.

Зміст проекологічної освіти є досить багатогранним і різностороннім, отож дітям 
її визначають як знання про світ, у  якому вони живуть; про повітря, яким вони дихають; 
про їжу, якою вони харчуються; про оточення дорослих і однолітків, з якими вони 
спілкуються; про стиль життя їхньої сім ’ї  і родини.

Новітні освітні технології передбачають неподільну єдність між науковими 
знаннями та виховними цілями, які вони реалізують. Відповідно вони взмозі змінювати 
стиль і якість життя дітей та їхніх батьків. Проекологічна освіта опирається на наукові 
основи організації керівництва нею у  закладах дошкільної освіти та на принципи 
дошкільної дидактики. Її зміст може бути зреалізований у  різних формах.

У статті наведено приклад організації зеленого дошкілля у  Республіці Польща в руслі 
ініціатив Міжнародної фундації прихильників природи “Children and Nature Network”. 
Практика зеленого (лісового) дитячого садка спрямована на максимальне залучення дітей 
до використання проектних методів пошуково-дослідницької діяльності у  пізнанні 
природного довкілля. Такі методи покликані забезпечити дітям широкий обсяг інформації
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