
 

 

ПРИЧОРНОМОРСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ   

ЕКОНОМІКИ ТА ІННОВАЦІЙ 

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 

Науковий журнал  

Випуск 28 

Том 1 

 

Видавничий дім 

«Гельветика» 

2020 

Головний редактор: 



 

Терешкінас Артурас – доктор соціальних наук, професор, професор кафедри соціології Університету 
імені Вітовта Великого (Каунас, Литовська Республіка)  
  

Члени редакційної колегії: 

Байша Кіра Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов 
Херсонського національного технічного університету 

Благун Наталія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 
початкової освіти Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 

Богуш Людмила Андріївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри менеджменту 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука 

Бочелюк Віталій Йосипович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Запорізького 
національного технічного університету 

Кочарян Артур Борисович – кандидат педагогічних наук, доцент, радник Міністра освіти і науки України 
Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри загальної 

педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 
Пермінова Владислава Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних 

мов професійного спрямування Чернігівського національного технологічного університету 
Пушкарьова Тамара Олексіївна – доктор педагогічних наук, професор, начальник відділу проектного 

управління ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України 
Шапошникова Ірина Василівна – доктор соціологічних наук, професор, декан соціальнопсихологічного 

факультету Херсонського державного університету 
Алісаускіене Мілда – доктор соціальних наук, професор, завідувач кафедри соціології Університету імені 

Вітовта Великого (Каунас, Литовська Республіка) 
Гражієне Віталія – доктор педагогічних наук, завідувач відділу якості освіти Вільнюської академії 

мистецтв (Вільнюс,  Литовська Республіка) 
Конрад Яновський – PhD, ректор Економіко-гуманітарного університету у Варшаві  

(Варшава, Республіка Польща) 

Електронна сторінка видання – www.innovpedagogy.od.ua 

Рекомендовано до друку та поширення через мережу Internet 

Вченою радою Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та 

інновацій (протокол № 10 від 26.10.2020 року) 

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б»)  у галузі педагогічних 

наук (011 – Освітні, педагогічні науки, 012 – Дошкільна освіта,  

013 – Початкова освіта, 014 – Середня освіта, 015 – Професійна освіта   

(за спеціальностями), 016 – Спеціальна освіта)   

відповідно до Наказу МОН України від 14.05.2020 № 627 (додаток 2) 

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International  

(Республіка Польща) 

Науковий журнал «Інноваційна педагогіка» зареєстровано   

Міністерством юстиції України   

 (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації  серія КВ № 22897-

12797Р від 02.08.2017 року) 

Міжнародний цифровий ідентифікатор журналу: https://doi.org/10.32843/2663-6085 

ISSN 2663-6085  © ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2020 

 
 

 
  



 

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИЗМІСТ 

ЗМІСТ 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ 

Антонець Н.Б. 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ШКОЛИ-ХУТОРА ГЛУХОНІМИХ (1903–1911):   
ДО ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТЕМИ  11 

Балацинова А.Д. 

ДОСВІД РОБОТИ РАД ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯХ КИЇВСЬКОГО   
ТА ХАРКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНИХ ОКРУГІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ   

ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ  16 

Джус О.В. 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ПЕРШОЇ ХВИЛІ   
УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)  23 

Зайченко Н.І. 

ЗМІСТ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ ЗА ІСПАНСЬКИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ ТРАКТАТАМИ   
МЕЖІ ХІХ–ХХ СТ.  29 

Залуцька Г.І. 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР СЛУЖЕБНИЦЬ   
НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1892–1939)  33 

Коляденко О.В. 

«СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» БОРИСА ГРІНЧЕНКА І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ   
В КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)  37 

Олізько О.В. 

М. ФЕДОРОВСЬКИЙ – ЗАСНОВНИК ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ  

ГРАМОТНОСТІ ТА РЕМЕСЕЛ  44 

Хопта С.М. 

48 

Щербак І.В. 

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЙ ТА СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ   
ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ  52 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ) 

Конотоп О.С. 

ВИМОГИ ДО ІНШОМОВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ   
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ  57 

Корнейко Ю.М., Єрмакова Т.С. 

ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM   

Кухарчук І.О. 

Логінова А.О. 

 

  

  

  



 

Магдич Т.П. 

Рудюк Т.В. 

РОДИННА ЛЕКСИКА ТА ГЕНЕАЛОГІЯ (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)  89 

3 

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 

Яковлева В.А., Власенко Р.П., Костюк В.С., Андрійчук Т.В. 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ   
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО КУРСУ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»  93 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 
Бєсєда В.В. 

ОСОБЛИВОСТІ МІОФАСЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ   
В ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗПМР  100 

Верітов О.І. 

ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ  З ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  134 

Гарачук Т.В. 

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ   
«Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ  139 

Гурін Р.С., Терзі П.П., Яцій О.М. 

ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  146 

Давидова М.О., Ковтун А.В., Шевченко Н.О. 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ  151 

Дмітрієва Н.С. 

АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ»    

У СИСТЕМІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ  

Мартиненко В.О. 

ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ:   

77 

АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКІВ З ЧИТАННЯ  82 

Коргун Л.М., Грещенко А.С. 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ   

 

ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ В ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ  

Чобанян А.В. 

ЗМІСТОВА НАПОВНЮВАНІСТЬ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ   

107 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

Богомаз О.Ю. 

ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОЇ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ   

113 

«РАМКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ»  

Бондаренко Є.В. 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

117 

МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ  

Будянська В.А., Мариківська Г.А. 

ФОРМУВАННЯ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ КУЛЬТУРИ   

122 

ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ  127 



 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»   
У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ  156 

Випуск 28. 2020 

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИЗМІСТ 

Ляшенко М.Ю. 

ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   
«ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА» МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ  180 

Максимович Г.О., Шульга Т.В., Кодола Р.М. 

ПОДОЛАННЯ МОВНОГО БАР’ЄРУ ЛЬОТНОГО   
Й ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО СКЛАДУ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ 184 

Олійник Н.А. 

АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ  188 

Петрук О.В. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА» МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ   
З ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ  192 

Поліщук Г.В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ   
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ  198 

Поліщук Л.В. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАШИНІСТІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ   
У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ  206 

Полулященко Ю.М. 

МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ 
КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  210 

Попова А.Б., Сіненко О.О. 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ   
(НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ГРЕГОРІ ПОРТЕРА)  215 

Радченко К.А. 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ   
МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ  219 

Шульга Н.В. 

РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ  245 

4 

Драчук М.І., Федорович З.Я. 

ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ   

 

ЗА УМОВ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

Краснова А.В., Ярославцева М.І., Пєхарєва С.В. 

МЕТОДИ Й ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ   

161 

ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

Кругляченко А.Ю., Зиско В.В. 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗИ ВИМОГ   

165 

ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА  

Літіченко О.Д., Гаращенко Л.В. 

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ   

170 

ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗДО  176 

Регеша Н.Л., Скопцова О.М. 

ВПЛИВ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЯНІСА КСЕНАКІСА   

 

НА МИСТЕЦЬКУ ПРАКТИКУ XX–XXI СТОЛІТТЯ Савка І.В., 

Якимович Т.Д. 

224 



 

5 

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ 
Паскаль О.В., Колбіна Л.А. 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ   
МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВАГІТНОСТІ ТА БАТЬКІВСТВА  255 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ 
Морін О.Л. 

АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ   
ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  259 

ОСОБЛИВОСТІ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ  

Самойленко О.О. 

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МАСОВОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ   

ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ YOUTUBEКАНАЛІВ З 

ІНТЕРАКТИВОМ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ   

228 

ТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРІВ  

Сорокіна М.В. 

РОЛЬ МУЗИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ   

232 

І ТЕАТРАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ І–ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ  

Фенцик О.М. 

ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ   

236 

У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  241 

Шульга Т.В. 

ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ   

 

МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  251 

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

Лісовська Т.А. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАСТУПНОСТІ В ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ   

 

ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ 

Голуб Л.В., Лимар Ю.М. 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ   

264 

В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ  

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

Середа Х.В. 

МЕНЕДЖМЕНТ НАУКОВО-ДОКУМЕНТНОГО МАСИВУ НАПН УКРАЇНИ   

269 

НА ЗАСАДАХ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ  273 



 

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ 277 

Випуск 28. 2020 

 
  

6 



 

 
ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 

ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ   

ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗДО 

PREPARATION OF BACHELORS OF PRESCHOOL EDUCATION FOR ARTISTIC  

AND CREATIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

УДК 378.22:[373.2.016:689]:005.336.2 
DOI 

https://doi.org/10.32843/26636085/2020

/28.32 

Літіченко О.Д., канд. пед. 

наук, старший викладач 

кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка 

Гаращенко Л.В., канд. пед. наук, 

доцент кафедри дошкільної освіти 

Педагогічного інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 
Актуальним питанням для дошкільної 
освіти є підготовки фахівців 
спеціальності 012 «Дошкільна освіта» 
до здійснення освітньої робити з 
художньо-творчого напряму. Вивчено 
сучасні наукові праці, що висвітлюють 
питання підготовки майбутніх 
педагогів за означеною 
проблематикою. З’ясовано, що 
набуття фахових компетентностей 
має відбуватися не лише через 
збагачення знань, умінь і навичок 
здобувачів вищої освіти, а й через 
підвищення власної культури. 
Розширення знань про сучасні види 
мистецтва дають змогу поглибити 
уявлення студентів про техніку 
виконання виробів, ефективні прийоми 
роботи, формують художньо-
естетичний смак, мотивують до 
художньо-творчої діяльності з дітьми 
раннього й дошкільного віку. 
Актуальним питанням залишається 

пошук ефективних підходів, засобів і форм 
роботи, що сприяють процесу становлення 
та вивищення особистості сучасного 
педагога. У статті висвітлено досвід 
подання навчального матеріалу з 
художньо-творчого напряму під час 
вивчення дисципліни «Мистецьке 
рукоділля». Визначено основні механізми 
підвищення якості фахової підготовки в 
процесі оволодіння змістовим 
компонентом курсу. Розглянуто мету, 
завдання, компетентності й результати, 
що формуються під час опанування 
дисципліною. Подано теми змістових 
модулів курсу «Мистецьке рукоділля», 
описано логіку їх подачі. Кожен змістовий 
модуль має свої основні акценти, що 
допомагають поетапно розкрити 
особливості художньо-творчої та 
предметно-перетворювальної діяльності з 
дітьми дошкільного віку. Наведено 
приклади практичних занять, самостійної 
й модульних контрольних робіт. 
Висвітлено критерії якісного контролю 
виконання практичних завдань. Значна 
увага приділяється модульним 
контрольним роботам, оскільки вони 
мають творчий характер і потребують 
оцінки.  
Ключові слова: навчання, розвиток, 
пізнавальна діяльність, художньо-творча 
діяльність, самостійна пошукова 
діяльність, фахова компетентність, 
дизайн. 

An urgent issue for preschool education is the 
training of specialists in the specialty 012 
“Preschool Education” to carry out educational 
work in the field of art and creativity. Modern 
scientific works that cover the issues of training 
future teachers on these issues have been 

studied. It was found that the acquisition of 
professional competencies should take place not 
only through the enrichment of knowledge, 
skills and abilities of students from higher 
educational institutions, but also through the 
improvement of their own culture. Expansion of 
knowledge about modern arts allows deepening 
students' understanding of the technique of 
making products, effective methods of work, 
form artistic and aesthetic taste, motivate to 
artistic and creative activities with children of 
early and preschool age. The search for effective 
approaches, means and forms of work that 
contribute to the formation and improvement of 
the personality of a modern teacher remains an 
urgent issue. The article highlights the 
experience of presenting educational material in 
the field of art and creativity during the study of 
the discipline Artistic Needlework. The main 
mechanisms for improving the quality of 
professional training in the process of mastering 
the content component of the course are 
identified. The purpose, tasks, competencies 
and results formed during mastering the 
discipline are considered. The topics of the 
content modules of the course Artistic 
Needlework are given; the logic of their 
presentation is described. Each content module 
has its main accents, which help to gradually 
reveal the features of artistic and creative, 
subject and transforming activities with 
preschool children. Examples of practical 
classes, independent work and modular tests 
are given. The criteria of quality control of 
practical tasks are highlighted. Much attention 
is paid to modular tests, as they are creative and 
need evaluation. Key words: training, 
development, cognitive activity, artistic and 
creative activity, independent search activity, 
professional competence, design. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасна система освіти в Україні модернізується 
відповідно до запитів суспільства та нової державної 
політики. Зміни торкаються всіх освітніх ланок, від 
закладу дошкільної освіти до вищої школи, що вимагає 
постійного вдосконалення та оновлення системи 
підготовки фахівців.  

Серед важливих напрямів освітньої роботи з дітьми 
раннього й дошкільного віку є розвиток дітей у 
художньо-творчої діяльності в закладі дошкільної 
освіти. Науково доведено, що діти на цьому етапі 

дитинства надзвичайно допитливі, оскільки бажання 
пізнавати навколишній світ є базовою природною 
потребою кожної особистості, а накопичений дитиною 
досвід і знання  
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необхідною передумовою для майбутньої творчої 
діяльності. Загальновідомо, що мислення дітей 
дошкільного віку незаангажоване та вільне від 
стереотипів, притаманних мисленню дорослих людей. 
Тому організація й забезпечення умов розвитку дітей 
дошкільного віку в художній діяльності – важливе 
завдання, що стоїть перед вихователями. Закономірно, 
що розвивати природні здібності дітей може лише 
підготовлений кваліфікований педагог з достатнім 
обсягом знань з психології й педагогіки, 

сформованими практичними навичками 
образотворчої діяльності, який володіє технологіями 
роботи з художньої праці.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  

Питанням формування професійної компетентності 
вихователів дітей дошкільного віку присвятили 
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дослідження Л. Артемова, Г. Бєлєнька, О. Богініч, Н. 
Гавриш, І. Дичківська, К.  Крутій, Т. Поніманська. 
Окремі аспекти підготовки фахівців у галузі дошкільної 
освіти висвітлено в дослідженнях Г. Бєлєнької, О. 
Коваленко, Л. Козак, Н. Лисенко, О. Половіної та ін. 
Формування художніх і конструкторських умінь у 
студентів було предметом дослідження Г. Борин, Н. 
Голоти [1; 2]. Організацію роботи зі студентами 
спеціальності «Дошкільна освіта» на заняттях із 
дисципліни «Художня праця та основи дизайну» 
висвітлено в працях С. Матвієнко. На основі аналізу 
проведення лабораторних занять учена дійшла 
висновку, що під час планування та проведення 
навчальних занять з дисципліни необхідно 
враховувати специфіку й методику проведення занять 
з художньої праці у ЗДО і ґрунтуватися на використанні 
широкого кола новітніх художніх технік, матеріалів, 
творчих ідей [3]. 

Виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми. Важливим складником професійної 
компетентності вихователя дітей дошкільного віку є 
наявність глибоких, достовірних знань і вмінь у 
різноманітних галузях пізнання. Тому сучасні науковці 
акцентують увагу на важливості пошуку засобів, що 
забезпечують процес становлення особистості 
педагога, який би відповідав потребам сучасного 
суспільства та був взірцем гуманістичних цінностей, 
духовно-моральних якостей, високої педагогічної 
культури, був здатним продукувати інноваційні 
процеси в теорії і практиці дошкільної освіти. Питання 
оптимального структурування змісту навчального 
матеріалу й організації освітнього процесу в умовах 
динамічних змін у вищій освіті залишається 
актуальним і потребує аналізу наявного досвіду. 

Мета статті – розкрити змістово-логічні блоки 
програми навчальної дисципліни з підготовки фахівців 
дошкільної освіти до художньо-творчої діяльності в 
ЗДО. 

Виклад основного матеріалу. Навчальна 
дисципліна «Мистецьке рукоділля» є складником 
фахової підготовки фахівців відповідно до 
освітньопрофесійної програми 012 «Дошкільна освіта» 
першого (бакалаврського) освітнього рівня. Вона 
спрямована на формування загальних і професійних 
компетентностей із художньо-творчого напряму. 

Метою вивчення курсу «Мистецьке рукоділля» є 
підготовка бакалаврів дошкільної освіти, забезпечення 
в майбутніх вихователів комплексу знань і 
професійних умінь, які дають можливість 
організовувати формування в дітей дошкільного віку 
художньо-продуктивної та предметно-
перетворювальної компетентності. Основні завдання 
навчальної дисципліни: вивчення теоретичних і 
дидактичних засад художньої праці дітей дошкільного 
віку в ЗДО; формування теоретичних знань з питань 
організації дитячої художньої праці, комплексу 
практичних умінь роботи в різних техніках, 
спрямованих на формування предметно-
перетворювальної та художньо-продуктивної 
компетентності дітей дошкільного віку; оволодіння 
студентами педагогічними формами освітньої 
взаємодії, ефективними методами навчання, 
виховання, розвитку дітей дошкільного та раннього 
віку; розвиток професійної компетентності майбутніх 
вихователів. 

Серед основних фахових компетентностей, що 
формуються в майбутніх вихователів у процесі 
опанування навчальної дисципліни, виокремлюємо 
здатність до розвитку в дітей раннього й дошкільного 
віку креативності як базової якості особистості; 
навичок безпечної поведінки та діяльності в побуті під 
час мистецької діяльності; естетичного ставлення до 
власної художньої творчості. Складниками фахових 
компетентностей є здатність до формування в дітей 
раннього й дошкільного віку уявлень про різні види 
мистецтва та засоби художньої виразності; здатність 
до організації художньо-продуктивної діяльності дітей 
раннього й дошкільного віку. 

У результаті опанування навчальної дисципліни 
майбутні вихователі оволодіють уміннями, 
необхідними для реалізації освітньої лінії «Дитина у 
світі культури» БКДО та чинних програм щодо 
формування художньо-продуктивної і предметно-
перетворювальної діяльності; технологіями організації 
розвивального середовища в групах раннього й 
дошкільного віку; упровадження інноваційних 
педагогічних технологій щодо організації художньо-
практичної компетентності в освітньому процесі ЗДО; 
планування освітнього процесу, зокрема розроблення 
планування й конспектів різних форм художньо-
продуктивної діяльності дітей раннього та дошкільного 
віку. 

Програма дисципліни «Мистецьке рукоділля» 
включає чотири змістові модулі. Ураховано, що 
дисципліна починає вивчатися на першому курсі, коли 
студентами ще не опановані навчальні дисципліни з 
дошкільної педагогіки й дитячої психології в повному 
обсязі. Тому доцільно під час лекційних і практичних 
занять пропонувати студентам матеріали 
інтегрованого характеру. Вони допомагають 
реалізувати засвоєні знання з інших дисциплін і 
здобути новий практичний досвід щодо організаційно-
змістової роботи з дітьми в ЗДО. 

У змістовому модулі 1 «Сучасні технології 
художньої праці дітей дошкільного віку» подано 
вступні лекції з дисципліни «Мистецьке рукоділля», 
розкрито значення художньої праці для розвитку дітей 
раннього й дошкільного віку, здійснено огляд 
класичних і сучасних технологій художньої праці. 
Переконані, що здобуті ручні навички роботи з різними 
матеріалами важливі не лише для організації освітньої 
діяльності з дітьми, а й для забезпечення 
індивідуального підходу шляхом створення  

177 

ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 
елементів розвивального середовища, дидактичних 
матеріалів для занять і розваг у ЗДО. 

У змістовому модулі першими подаються теми, 
пов’язані з роботою з папером. На нашу думку, вони є 
найбільш вдалими для початку вивчення курсу, 
включають ознайомленням з основами дизайну та 
охоплюють значну кількість художніх прийомів, що 
будуть відпрацьовуватися в роботі з іншими 
матеріалами впродовж вивчення курсу. Під час 
практичних занять на основі вивченого теоретичного 
матеріалу опановуються технологічні прийоми 



 

обробки паперу, розглядаються методичні основи 
ознайомлення дітей дошкільного віку з властивостями 
паперу, вивчається методика роботи з дітьми й техніка 
виготовлення паперових виробів у техніці оригамі, 
квілінг, кусудама, витинанка тощо.  

У модулі 2 «Технології роботи з тканиною для дітей 
дошкільного віку» охоплено теми, що ґрунтуються на 
новітніх художніх техніках роботи з фетром, шерстю, 
тканинами, нитками. Основна увага приділяється 
особливостям використання різних технік, прийомів 
роботи в художньо-творчій діяльності з дітьми 
дошкільного віку. 

Під час практичних занять у студентів формується 
комплекс методичних знань і фахових умінь, що 
забезпечують можливість організовувати з дітьми 
дошкільного віку художню працю, а також 
розширюються знання про різні види мистецтв. Це є 
важливим засобом формування педагога як 
представника певної культури, а також формування 
умінь творчо й оперативно реалізовувати знання та 
навички в професійній діяльності.   

Наприклад, під час практичного заняття з теми 
«Виготовлення виробів з тканини технікою «ізонитка» 
з дітьми дошкільного віку» розглядається стринг-арт як 
вид декоративного мистецтва, його історія, техніка 
виготовлення виробу. Відпрацьовується доступний 
дітям дошкільного віку спрощений вид стринг-арту – 
техніка «ізонитка» Розглядаються особливості її 
використання, методика заповнення різних форм, 
студенти вдосконалюють практичні навички з 
виготовлення поробок, відповідно до методичних 
рекомендацій, що можуть бути виготовлені в різних 
вікових групах.  

Технологіям конструювання та моделювання з 
різних матеріалів присвячений 3 змістовий модуль. Під 
час навчальних занять розглядаються методичні 
основи роботи з природним і залишковим матеріалом, 
особливості роботи з глиною, пластичними 
матеріалами, солоним тістом. Акцентується увага на 
основних підходах до організації художньо-творчої 
діяльності дітей дошкільного віку впродовж дня, 
керівництва гуртковою роботою, забезпечення 
самостійної художньої діяльності. Особлива увага 

приділяється методичним аспектам організації різних 
форм спільної діяльності дітей, значенню колективної 
роботи дітей у різних вікових групах, а також розвитку 
культури праці. 

Підготовка майбутніх вихователів до 
художньотворчої діяльності має особливості, оскільки 
вони традиційно не лише займаються освітньою 
роботою з дітьми дошкільного віку, а й створюють 
естетичний розвивальний простір у ЗДО. Вихователі 
займаються оформленням групових кімнат, беруть 
участь у святковому прикрашанні залу, виготовляють 
атрибути для різних самоцінних видів дитячої 
діяльності (ігрової, художньо-мовленнєвої, 
театралізованої діяльності), нетрадиційний 
фізкультурний інвентар, дидактичні ігри, посібники, 
аксесуари тощо. Цілком закономірно, що змістовий 
модуль 4 присвячений дизайну та технологіям 
декорування освітнього простору в ЗДО. Він охоплює 
такі теми: дизайн приміщення та ділянки ЗДО із 
залишкового матеріалу; дизайн і декорування вікової 
групи до святкових подій; конструювання 
нестандартного обладнання для занять з дітьми 
раннього та дошкільного віку; виготовлення елементів 
костюмів із залишкового матеріалу з дітьми старшого 
дошкільного віку тощо. Вивчення цих тем дає 
студентам змогу глибше ознайомитися з основами 
дизайну: проектувати естетичний освітній простір у 
закладі дошкільної освіти та продовжувати 
вдосконалення практичних умінь і навичок 
виготовлення й художнього оформлення виробів.  

Зважаючи на специфіку дисципліни, для виконання 
завдань практичних занять необхідна підготовка 
матеріалів, інструментів тощо. З метою підвищення 
рівня опанування навчальним матеріалом студентам 
пропонується до виконання самостійна робота. Вона 
має уніфіковану форму й полягає в підготовці до 
практичних занять та оформлення його результатів у 
педагогічне портфоліо. Робота для самостійного 
опрацювання включає завдання пошукового і творчого 
характеру.  

Таблиця 1 

Самостійна робота з дисципліни «Мистецьке рукоділля» 

Завдання Критерії оцінювання  Бали 

1 Підготовка матеріалів до практичного заняття відповідність санітарно-гігієнічним вимогам 1 

дидактичним вимогам 1 

2 Оформлення результатів опрацювання теми у вигляді 

технологічних карт, інструкцій виготовлення виробу з 

розгорткою, розробка фрагменту художньо-творчої 

діяльності з дітьми дошкільного віку 

відповідність вимогам програми, віку дітей; 

методична грамотність виконання виробу 
1 

дотримання технології виготовлення виробу 1 

естетичний вигляд виробу 1 

Усього  5 

Випуск 28. 2020 

ЗАГАЛЬНА ПЕДАГТЕОРІЯ І МЕТОДИКА 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІК 

Після логічного завершення тематичного блоку 
дисципліни здійснюється модульний контроль, що 

враховується при виставленні підсумкової 
оцінки. Зважаючи на специфіку цієї дисципліни, 
контрольні роботи мають пошуковий і творчий 
характер. Вони дають змогу виявити рівень 
засвоєння теоретичних аспектів художньої 

праці та здобутих практичних навичок. Наприклад, 
завданням МКР № 3 є виготовлення дидактичної гри 
для сенсорного розвитку дітей раннього або 
молодшого дошкільного віку. 

№ Критерії оцінювання МКР № 3 Бали 

178 



 

1 
Відповідність вимогам програми, віку 

дітей 
5 

2 
Методична грамотність виконання 

виробу 
5 

3 
Дотримання технології виготовлення 

виробу 
10 

4 Естетичний вигляд виробу 5 

Усього  25 

Завдання мають на меті стимулювати 
інтелектуальний розвиток студентів, критичне 
мислення, навички доцільно застосовувати сучасні 
техніки художньої праці. Для організації контролю 
поєднують індивідуальні й колективні форми роботи. 
Наприклад, МКР № 5: підгруповий проєкт 
«Мультфільм для дітей дошкільного віку».   

Висновки. Важливим складником фахової 
підготовки майбутніх вихователів є опанування 
теоретичними і практичними аспектами 
художньотворчої діяльності. Організація освітнього 
процесу під час вивчення курсу «Мистецьке 
рукоділля» спрямована на інтелектуальний і творчий 
розвиток  

№ Критерії оцінювання МКР  Бали 

1 
Наявність цікавого сценарію 

мультфільму (відповідно до віку дітей і 

педагогічної доцільності) 
5 

2 
Організація простору (дизайн відповідно 

до теми відеоролика, естетика простору) 7 

3 
Персонажі мультфільму (естетика 

вигляду, графічна правильність, 

дотримання пропорцій) 
8 

4 Монтаж відеофрагменту, презентація  5 

Усього  25 

студентів, передбачає цілеспрямоване, науково 
обґрунтоване конструювання змісту навчання, його 
дидактичного забезпечення, форм контролю й методів 
стимулювання творчої діяльності. Перспективним є 
подальше дослідження сучасних педагогічних 
технологій художньої-праці, що забезпечить 
отримання якісних результатів засвоєння студентами 
навчального матеріалу. 
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