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ВСТУП
Як організувати життя дитячого садка, щоб перед дітьми відкривався чудовий світ у
живих фарбах, яскравих і трепетних звуках, через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу
творчість? Як пробудити в кожної дитини джерело мислення й мовлення? Щоб кожен відчув
себе дослідником і мудрим мислителем, щоб власне досягнення викликало трепет серця й
гартувало волю? Ці питання завжди хвилюють дорослих, хто причетний до вирішення проблеми
становлення особистості та розкритті її творчого потенціалу у дитинстві. Відповідь на ці
питання представлено у теоретичних пошуках науковців лабораторії психології дошкільника
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та досвіді впровадження технології «Радість
розвитку» талановитими практиками дошкільної освіти в різних регіонах України - Київській,
Житомирській, Сумській, Волинській, Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Чернігівській,
Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській.
Науковців та практиків об’єднує свідоме розуміння того, що увага до дитинства – це не
розкіш, це перший вклад в дітей, який робить суспільство, оскільки перші вісім років життя є
першим віконцем можливостей для розвитку базових фізичних, емоційних, інтелектуальних
та соціальних здібностей людини. Протягом цього часу не тільки формується структура мозку
та встановлюються когнітивні моделі, формуючи майбутню базу здібностей необхідних для
навчання, а й розвиваються соціальні моделі поведінки, які визначають подальший соціальний
статус людини та втілення у її житті культурних цінностей.
Збалансований підхід до збереження та розвитку сил дитини є важливою метою освітніх
закладів і це актуалізує науково обґрунтовані та підтверджені практикою рекомендації, які
спираються на природний потенціал активності дитини дошкільного та молодшого шкільного
віку, спрямовують зусилля педагогів та батьків на розвиток у дітей відповідного віку соціальних
навичок ефективної взаємодії та самореалізації.
Те, чим на протязі кількох десятиліть живе технологія «Радість розвитку» стає трендом в сучасній
дошкільній та початковій освіті. Це і компетентностный підхід, і діяльнісна самопрезентація своїх
успіхів та надбань, це командні форми роботи, активне спілкування та взаємодія педагогів з батьками
вихованців у спільних освітніх проектах, це змістовне якісне оцінювання ефективності системи
за критеріями оцінки її розвиваючого ефекту на цілісний та гармонічний розвиток кожної дитини.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ІННОВАЦІЇ
Кожна людина володіє невід›ємним правом на Р А Д І С Т Ь. Реалізація людиною цього
права – якісне проживання життя, гармонія взаємодії зі світом та іншими людьми, опанування
потенціалу своїх переживань, розвиток здібностей до позитивних змін.
Технологія «Радість розвитку» – унікальний і необхідний людині інструмент розвитку здібностей
щодо реалізації права на радість:
Підвищення творчої активності людини.
Розвиток потенціалу особистості.
Гармонізація взаємодії між дітьми та дорослими.
Захист від негативних переживань і конструктивне проходження життєвих випробувань.
Виходячи з цих позицій ціннісною орієнтацією освітньої технології «Радість розвитку» виступає
Дитина, яка здатна на творчу діяльність.
Творча особистість характеризується такими рисами, як самостійність оцінок та суджень,
відкритість розуму до нового, готовність та конструктивна активність до вирішення проблем, які
постають в житті, розвинені етичні почуття любові та добра, сформованість естетичних потреб
і прагнення до краси.
Саме таку дитину ми хочемо бачити як результат педагогічних зусиль, саме такі очікування
висловлюють батьки до освітянської галузі, саме в цьому напрямку науково-педагогічна громада
намагається зробити все можливе для того, щоб зберегти найкращі здобутки в освітянської
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галузі та утвердити позитивні надбання сучасних інновацій.
Тому для всіх учасників технології «Радість розвитку» значущими цінностями виступають: діалог
з дітьми і батьками вихованців, відкритість, загальна атмосфера підтримки дитини, готовність
ділитися своїми знахідками, обговорювати проблемі, відкривати свій простір для усіх, хто
зацікавлений в розвитку творчих здібностей дітей.
Учасники інновації – діти дошкільного віку та батьки вихованців, фахівці педагогічних колективів
дошкільних освітніх закладів та класів початкової школи, викладачі кафедр дошкільної освіти
закладів вищої школи, післядипломної педагогічної освіти, науковці Інституту психології імені
Г.С.Костюка НАПН України .

Досвід взаємодії всіх учасників освітнього процесу в дошкільному закладі формує практику
довіри та відкритості батьків до системи освіти, практику конструктивного вирішення з
фахівцями навчально-виховних питань розвитку дитини. Досвід впровадження освітньої
технології «Радість розвитку» надає поштовх розвитку творчого потенціалу кожного учасника
освітнього процесу, допомагає дитині реалізувати задану природою її внутрішню програму,
формує досвід організації творчої діяльності у повсякденному житті.
Таким чином окремий дитячий садок, проводячи в рамках експериментальної роботи особисту
інноваційну політику, безпосередньо впливає на внутрішню культуру оточення, і в цілому на
освітянську галузь, оскільки ці зміни ведуть до покращення всієї системи.
Досвід окремого дитячого садка спочатку відіграє роль окремих, часткових змін. Але з часом
проведені педагогічні інновації осмислюються, закріплюються та переходять у традиції, культуру
організації, стають невід’ємною частиною освітянського процесу найближчого оточення. В
такий спосіб окремий дитячий садок виступає ініціатором конструктивних та послідовних змін
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в освітньому просторі нашого суспільства, оскільки розвиток творчих здібностей дошкільників
у пізнавальній, музичній, зображувальній діяльності, здатність проявляти високі моральні риси
у спілкуванні з дорослими та однолітками, вміння відповідати за свою поведінку, забезпечує
наступність між дошкільним освітнім закладом та початковою школою.
Представлена освітня технологія характеризується гуманістичною та психотерапевтичною
спрямованістю, базується на утвердженні в житті дорослих і дітей загальнолюдських та
національних цінностей, робить новий акцент на посиленні змісту, форм, методів і прийомів
психолого-педагогічної роботи з дітьми та батьками вихованців в умовах гнучкого реагування
на сучасні соціокультурні виклики та запити суспільства. Інноваційний досвід психологічно
обґрунтованої освітньої технології «Радість розвитку», критерієм оцінки якої виступає творчий
розвиток особистості дитини, системно об’єднує цілеспрямовані зусилля всіх суб’єктів освітнього
простору та привносить в практику освіти нову якість:
- взаємозв’язок науки та практики суспільного дошкільного виховання;
- координованість та співпраця з усіма партнерами, які забезпечують оптимальний та успішний
розвиток дитини на етапі раннього дитинства (взаємозв’язок суспільного та родинного
виховання);
- гнучкість, стійкість та адаптивність вибору форм та методів навчально-виховної роботи
педагогів, який спирається на індивідуальний потенціал дитини та дитячої групи.
Досвід впровадження інновації виявив, що керувати – значить поєднувати в одне ціле думки,
настрої, розум і дії сотень людей, знаходити і ставити реальні цілі та завдання. Тільки це є
запорукою надії, що ідеї гуманізації освіти знайдуть реальні шляхи втілення.

Гуманістична спрямованість та рівень організації вільної, творчо
забарвленої, культурно збагаченої в ім’я людини освіти – це питання
кожного громадянина, тому так важливо об’єднувати наші зусилля у
рішенні важливої проблеми суспільства – розвитку відповідальної та
творчої особистості.
Мудрість Вчителів зауважує: якість знань, цінність ідей, думок і діяльності людини, що виникли
на базі знань, визначаються не тільки істинністю самих знань, але її духовною насиченістю,
особистісним ставленням людини до знань.
В зв’язку з цим слушно підкреслити базові поняття гуманно-особистісної педагогіки, в яких
відроджується сутність духовного розвитку і становлення підростаючої людини, суть труднощів
на шляху такого становлення. Лише на ґрунті духовності та моральності повинно базуватись
засвоєння дитиною будь-яких знань і умінь.
Технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість
розвитку» продовжує традиції вітчизняної наукової школи, в основу якої покладено:
філософські, психологічні, педагогічні положення про розвиток особистості (Г.О.Балл, Л.І. Божович,
Л.С. Виготський, І.С. Кон, Г.С. Костюк, С.Л. Рубінштейн);
генетичний підхід в розвитку особистості (С.Д. Максименко),
діяльнісний підхід у дослідженні розвитку психіки (О.М. Леонтьєв);
теоретичні засади психології сім’ї та родинної педагогіки (І. Д. Бех, А.М. Богуш, М.Й. Боришевський,
В.К. Котирло, С.Є. Кулачківська,);
наукові положення про закономірності психічного розвитку дітей дошкільного віку
(О.Є. Алексєєва, Л.І. Божович, О.К. Дусавицький, О.В. Запорожець, В.У. Кузьменко, О.М. Леонтьєв,
В.С. Мухіна, Т.О.Піроженко);
сучасні напрямки дослідження соціальних інституцій: сім’я, родина, батьківство (Т.Ф. Алєксєєнко,
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О.В. Безпалько, Л.М. Буніна, Т.Г. Веретенко, Н.Ф. Голованова, І.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, С.О.Ладивір,
Г.М. Лактіонова, Т.Л. Лях, Р.В. Овчарова,В.І. Тернопільська, С.Я. Харченко,О.Ю.Хартман,
Н.Ю. Шевченко).

ПРОЕКТУВАННЯ

ВЗАЄМОДІЇ

ДОРОСЛОГО

Тому теоретична та практична значимість комплексної науково-прикладної роботи «Освітня
технологія «Радість розвитку» − партнерська взаємодія дорослих та дітей» визначається тим, що
розроблено, науково обґрунтовано та забезпечено навчально-методичною літературою, а також
впроваджено у практику дошкільної освіти оригінальну освітню модель взаємодії дорослого з
дитиною дошкільного віку – технологію «Радість розвитку», в якій розвиток базових здібностей
дитини дошкільного віку та цілісність психологічних досягнень у сфері емоцій, пізнавального
розвитку та вольової регуляції діяльності й поведінки дитини виступають пріоритетними
індикаторами особистісного зростання.

ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО
З ДИТИНОЮ «РАДІСТЬ РОЗВИТКУ»

Специфіка становлення особистості на етапі дошкільного дитинства потребує збереження
простору дитячої субкультури, врахування психолого-педагогічних передумов розвитку
духовних орієнтирів в життєдіяльності дошкільників, об’єднання зусиль педагогів та батьків у
створенні соціокультурного розвивального середовища та адекватної психологічної атмосфери
навколо проблеми становлення базових комунікативних, пізнавальних, образотворчих
здібностей, що формуються у дитинстві.
Рішення проблеми становлення активної творчої особистості дитини дошкільного віку в
сучасному соціопросторі потребує посилення уваги суспільства до якості розвитку дитинства
шляхом життєзабезпечення таких форм взаємодії дорослого з дитиною, в яких вона виступає
активним суб’єктом власного розвитку.
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Реалізація принципів гуманізації освітнього процесу, збереження простору дитячої субкультури
відбувається у процесі поширення форм впровадження психологічно обґрунтованих
розвивальних технологій. Широке впровадження розвивальних технологій в умовах дошкільного
закладу сприяє формуванню свідомого, відповідального та психологічно виваженого підходу
дорослих до процесу цілеспрямованого розвитку найважливіших надбань дитинства, якість
розвитку яких забезпечує соціальну, пізнавальну та творчу активність людини на подальших
етапах розвитку.
Окремої уваги приділяється питанню духовного розвитку дитини дошкільного віку як фактора її
психологічного здоров’я. Потреба підвищення якості розвитку дитинства посилює необхідність
оптимізації життєдіяльності дошкільників на базових засадах вітчизняної культури, створення
адекватної психологічної атмосфери навколо проблеми становлення ціннісних орієнтацій
розвитку дитини з метою об’єднання напрямів діяльності системи освіти та батьків.

•
Інноваційна технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії
дорослого з дітьми «Радість розвитку» в умовах організації навчальновиховного процесу надає можливість оптимізувати життєдіяльність
дітей дошкільного віку як суб’єктів творчої діяльності. Цілеспрямована
увага дорослих до взаємодії дітей з оточенням на базових засадах
вітчизняної морально-етичної культури привертає увагу до активних
міжособистісних та внутрішньо особистісних процесів, за допомогою
яких дитина осмислює власне життя.

Мета і завдання розробки та впровадження освітньої технології – психолого-педагогічний
супровід формування у дітей, педагогів та батьків вихованців життєво значущих цінностей
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Очікуваний результат
Врахування реальних
пізнавальних інтересів дитини,
її інтелектуальних, етичних
та естетичних почуттів,
можливість – йти за дитиною!
та спонукати до прояву
особистісної активності й
творчості у проектуванні
спільної з ровесниками та
дорослими діяльності

та компетенцій у процесі цілеспрямованої взаємодії освітнього закладу з сім›ями та всіма
партнерами, хто опікується дитинством.
Сутність технології «Радість розвитку» полягає в способі організації життєдіяльності дітей,
батьків вихованців, педагогів та психологів, який дозволяє актуалізувати внутрішні спонукання
дитини, враховувати індивідуальні психологічні особливостей дітей, запити їх розвитку (сенситивні
періоди та зону найближчого розвитку), вирішувати освітні завдання будь-якої з діючих в Україні
програм виховання та навчання дітей, а також досягати результатів, які визначають Базовий
компонент дошкільної освіти (стандарт) й стандарт початкової освіти. Стрижнем пропонованої
інновації є гармонізація внутрішнього психічного життя дитини завдяки організації культури
життєдіяльності. Для цього прогнозуються виховні ситуації розвитку дитини, в яких інтегрується
зміст (функції виховної діяльності педагога), методи (засоби виконання функцій) та критерії
якості (показники психолого-педагогічної діагностики розвитку дитини), що застосовує педагог.
Таке проектування системи індивідуально-розвивальної взаємодії здобуває обриси моделі
цілісної освітньої технології «Радість розвитку», в якої запропонована система методів навчання
характеризується з погляду реальної взаємодії педагога з вихованцями на відміну від загальної
класифікації, що побудована на дидактичних ознаках методів навчання (наочні, словесні,
практичні методи). Освітня система «Радість розвитку» розглядає такі методи та етапи:
• методи створення мотивації діяльності – мотиваційно-діагностичний етап технології;
• методи організації пізнавальної діяльності дітей, спрямованої на одержання нової інформації
– інформаційний етап;
• методи репродукції знань і формування умінь і навичок – репродуктивний етап;
• методи систематизації й узагальнення одержаних знань – узагальнюючий етап;
• методи організації творчої діяльності – творчий етап, що надає дитині можливість використання
знань, умінь і навичок у нових умовах на творчому рівні.
Всі шість етапів побудови взаємодії дорослого з дитиною в Технології «Радість розвитку»
утворюють тематичний цикл – формат організації спільної ігрової та навчальної діяльності дітей
від 2 до 12 років. В такий спосіб впровадження технології виступає унікальним та необхідним
освітнім інструментарієм щодо реалізації права кожної людини на радість (збагачення моральних,
естетичних та інтелектуальних почуттів, розвиток здібностей, підвищення творчої активності,
розвиток особистісного потенціалу, гармонізація взаємодії між людьми).
Тематичний цикл – інструмент інтеграції ціннісно-смислових акцентів змісту та завдань
державних освітніх програм та розгортання спільної діяльності. Дотримання послідовності
етапів та виконання концептуальних завдань кожного з них стовідсотково забезпечують
очікуваний результат.
Освітня технологія «Радість розвитку»
Етап
Мотиваційний

Концептуальна задача
Створення розвивальної
ситуації породження мотивів
та цілей спільної діяльності,
проектування образу
майбутнього результату
діяльності, планування та
обговорення форм спільної
творчої діяльності.

7

Інформаційний

Репродуктивний

Узагальнюючий

Творчій

Рефлексивний

Розвиток здібностей пошуку
потрібної інформації,
збагачення досвіду спільної
пізнавальної діяльності дітей
та дорослих, потрібної для
реалізації спільного творчого
задуму. Розширення способів
дослідницької діяльності дітей.
Використання в освітньовиховному процесі усіх
практичних форм роботи
з метою закріплення,
розширення, повторення,
уточнення знань та
формування умінь і навичок
використання отриманих
знань в практичній діяльності
на репродуктивному (за
зразком) рівні.
Узагальнення отриманих знань
та способів використання
навичок в нових розвивальних
ситуаціях. Оцінка рівня
засвоєння знань, вмінь та
навичок у відповідності вимог
освітніх програм.
Перехід на новий творчій
рівень організації спільної
діяльності, креативне та
мобільне використання
досягнень в нових умовах
Етап усвідомлення досвіду,
розширення соціального
простору «МИ» та вибору
ціннісних орієнтацій для
подальшої взаємодії. Перехід
до наступної теми.

Впорядкування навчального
матеріалу у відповідності
до мотивації дітей, логіки
розгортання діяльності та
спільного для групи дітей
творчого задуму

варіювання форм, методів,
матеріалів для організації
спільної діяльності з дітьми,
можливість вдосконалювати
навички комунікації та
предметно-практичної
діяльності

Усвідомлення дітьми та
дорослими набутих знань,
вмінь та навичок, можливість
індивідуальної корекції
розвитку дитини, актуалізація
рефлексивного досвіду, коли
результати спільної діяльності
оцінюють діти
Реалізація спільного задуму
та організація вільної творчої
діяльності дітей на основі
здобутих знань, вмінь та
навичок
Формування передумов
та навичок критичного
мислення, усвідомлення шляхів
ефективної взаємодії, емоційної
підтримки, вмінь діяти разом

Таким чином, психолого-педагогічне проектування взаємодії – це проектування сумісної діяльності
дорослих та дітей, в якому поєднані такі складники: - бажання, прагнення, інтереси дитини, актуальний
та потенціальний рівень її розвитку; - варіативність форм, методів, засобів розвиваючих впливів
педагога; - психологічні закономірності природного розвитку спільної діяльності дітей та дорослих
(від створення образу результату – до реалізації задуму на творчому рівні діяльності).
Розвиненість та зрілість (сформованість) емоційних, когнітивних, вольових психічних процесів
надає дитині якісно нові можливості прояву свого «Я» у всіх видах діяльності. Дитина може діяти
не тільки за зразком, але й на творчому рівні. Творчий рівень будь-якої діяльності демонструє
особистісний рівень розвитку дитини, що спрямовує нові завдання її розвитку – самостійне
та гармонійне поєднання рушійних сил активності («Хочу»), пошук необхідних можливостей –
знань, умінь та навичок («Можу») та особистісних механізмів регуляції поведінки для досягнення
цілі («Буду»). Можна стверджувати, що в освітній технології «Радість розвитку» центральним
об›єктом уваги дитини стає постійно зростаюче “Я”. Маля навчається почувати, аналізувати,

8

осмислювати, узагальнювати ступінь своїх бажань, намірів, можливостей, здібностей. В цьому
процесі ступінь педагогічного керівництва полягає в наданні необхідної допомоги з урахуванням
вікових та індивідуальних можливостей дитини. Тому, у системі навчання, спрямованої на
розвиток культури спілкування і життєдіяльності в цілому, особливого значення набуває стиль
взаємин педагога з вихованцями. Усунення авторитарного стилю керівництва виступає в
такому контексті одним з важливих факторів психічного розвитку дітей. Демократичний стиль
спілкування педагога з дітьми формує в дошкільників найважливішу якість мовної поведінки
і діяльності в цілому – уміння регулювати свої дії та вчинки, підвищує рівень самоорганізації
діяльності.
Критерієм ефективності технології визначається активність та самореалізація дитини,
цілісність та гармонічність психічного розвитку дошкільника (емоційного, пізнавального,
мовленнєвого, вольового, особистісного). Пропонована технологія психолого-педагогічного
проектування взаємодії не розмежовує процес навчання по галузях знань (математика,
природа, мова), а виходить з головного принципу – діяльнісного підходу до розвитку
особистості. Передбачається, що дитина повинна навчиться визначати (приймати ззовні)
мету своєї діяльності, знаходити засоби її реалізації, виявляти вольове зусилля в досягненні
мети і наполегливе прагнення бути автором, творцем своєї життєдіяльності. Інакше кажучи,
центральним стрижнем пропонованої інновації є гармонізація внутрішнього психічного життя
дитини через організацію культури життєдіяльності.
З позиції системного підходу до оцінки сучасного рівня інноваційної освіти досвід розробки
та впровадження технології «Радість розвитку» дозволяє стверджувати: інноваційна освіта - це
процес і результат такої освітньої діяльності, яка стимулює і проектує новий тип відносин як
окремої людини, так і суспільства в цілому.
Призначення (мета) інноваційної освіти - забезпечення наступності та змін у соціокультурному
просторі життя всіх його учасників (вихованців, батьків, педагогів, психологів).
Характер інноваційної освіти - продуктивний, творчий.
Зміст - гуманізований, структурований за освітніми галузями, інтегрований за новими і
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО

ПРОЕКТУВАННЯ

ВЗАЄМОДІЇ

традиційними навчальними програмами.
Організація освітнього процесу - технології, орієнтовані на різнобічну і творчу реалізацію
потенціалу особистості.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ДОРОСЛОГО З ДИТИНОЮ
«РАДІСТЬ РОЗВИТКУ»
Впровадження освітньої технології «Радість розвитку» в дошкільному та початковому секторах
освіти забезпечує:
1) збалансований розвиток дітей у сфері фізичного, емоційного, пізнавального, вольового та
духовного розвитку особистості дитини, що набуває особливого значення на етапі переходу
малюка від дошкільної до початкової освіти;
2) підвищення психологічної культури взаємодії дорослого з дитиною та розвиток творчого
професійного потенціалу дорослих;
3) усвідомлення дорослими відповідальності за повноцінний розвиток дитини;
4) ефективність підготовки фахівців в рішенні виховних та навчальних завдань у галузі освіти,
яка базується на збагаченні досвіду взаєморозуміння через співпрацю з усіма партнерами, хто
опікується дитинством.
Оригінальна технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною
виступає передумовою розвитку творчого потенціалу та креативності всіх учасників освітнього
простору системи дошкільного виховання (дітей, батьків вихованців, педагогів, керівників та
управлінців, науковців).
З метою розповсюдження досвіду нового формату організації життєдіяльності дитини
в умовах дошкільного навчального закладу створено комплекти навчально-методичних
матеріалів «Дитина замовляє розвиток», «Світ дитячої гри», «Ціннісні орієнтації дитини у
дорослому світі», «Вчимося жити разом», матеріали яких адресовані всім суб’єктам освітнього
процесу дошкільного навчального закладу – дітям, батькам вихованців, педагогам, психологам,
управлінцям в галузі дошкільної освіти, майбутнім педагогам – студентам вищих навчальних
закладів у спеціальності «дошкільна освіта», учасникам курсів обласних інститутів підвищення
педагогічної кваліфікації, що забезпечує фахівців у галузі дошкільної освіти сучасним психологопедагогічним інструментарієм для реалізації завдань особистісно-орієнтованої педагогіки.
Загальна мета публікацій комплекту – науково-методичній супровід процесу цілеспрямованої
взаємодії освітнього закладу з сім›ями, формування у дітей, педагогів, батьків вихованців
життєво важливих цінностей та компетенцій, розвитку базових здібностей дитини раннього
та дошкільного віку – здібностей до взаємодії з дорослими та однолітками, до пізнання світу
та творчої діяльності, збереження специфіки використання дидактичних форм та методів
в організації навчально-виховної діяльності дорослого з дітьми раннього, дошкільного та
молодшого шкільного віку, підтримка свідомого, відповідального та психологічно виваженого
підходу дорослих до процесу становлення найважливіших надбань дитинства, якість розвитку
яких забезпечує соціальну, пізнавальну та творчу активність людини на подальших етапах
розвитку.
Матеріали видання зорієнтовано на всіх учасників освітнього процесу: –науково-методичні
матеріали для педагогів, психологів, керівників дошкільних освітніх закладів, які спрямовано на
зміни формату взаємодії дорослих та дітей; –розвивально-дидактичне забезпечення для дітей,
батьків вихованців, педагогів та психологів, які реалізують психологічний супровід та підтримку
індивідуальної траєкторії розвитку кожної дитини.
Загальна кількість публікацій складає 25 найменувань. З них: монографії – 1; парціальна програма
з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6(7) років – 1; наукове видання
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– 4; навчальне видання – 2; навчальні посібники – 1; методичні посібники – 1; науково-методичні
посібники – 2; науково-методичне видання – 3; науково виробниче видання – 4; методичні
рекомендації – 1; навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку – 1; 4 альбоми
розвивальних ігор та вправ для індивідуальної роботи з дітьми раннього, молодшого, старшого
дошкільного віку; два свідоцтва про реєстрацію авторського права Міністерства освіти і науки
України Державного департаменту інтелектуальної власності (№ 33342, №33343), тринадцять
захищених дисертацій за спеціальностями 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія, 19.00.05 соціальна психологія, психологія соціальної роботи.
Посібники, що входять до науково-методичного блоку становлять систему теоретичного
обґрунтування закономірностей взаємодії дорослого з дитиною, що забезпечує розвиток
активної особистості, спрямованої на прояв здібностей. Система теоретичних знань, в якої
розкриваються особливості сучасної педагогічної технології, спрямована на формування
позитивного світогляду дорослих щодо можливостей та перспектив розвитку дитини та
формування креативності у професійному мисленні та поведінки педагога. Матеріали науковометодичного характеру комплекту „Дитина замовляє розвиток” за науковою редакцією
Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір:
„Особистість дошкільника: перспективи розвитку” (Т. Піроженко). У посібнику розкрито основні
питання організації життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах особистісно орієнтованої
педагогічної технології. Відображена технологія має на меті різнобічний, вільний та творчий
розвиток особистості дитини і тому характеризується гуманістичною і психотерапевтичною
спрямованістю. Упровадження матеріалів посібника сприяє подальшому розвитку досліджень
психології особистості, оновленню змісту дисциплін з дитячої психології у вищих навчальних
закладах, функціонуванню дошкільних навчальних закладів на засадах партнерської взаємодії
фахівців зі всіма суб’єктами соціального оточення, хто опікується розвитком дитини, змістовому
наповненню Базового компонента дошкільної освіти. Посібник розроблений для науковців
в галузі вікової та педагогічної психології, практичних психологів, вихователів, викладачів,
докторантів, аспірантів вищих навчальних закладів.
„Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника” (Т. Піроженко). Матеріали навчально-
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методичного посібника «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника» послідовно
розкривають наукові, методичні, організаційні засади та ефективні засоби взаємодії дорослого
з дитиною, що є адекватними природним силам малюка та стимулюють формування його
мовленнєвих здібностей в єдності емоційних, поведінкових, особистісних надбань. Упровадження
посібника сприяє подальшому розвитку досліджень психології особистості, оновленню змісту
дисциплін з дитячої психології у вищих навчальних закладах, функціонуванню дошкільних
освітніх закладів на засадах партнерської взаємодії фахівців зі всіма суб’єктами соціального
оточення, хто опікується розвитком дитини, а також сприяє змістовому наповненню освітніх
стандартів та навчально-виховних програм у галузі дошкільної освіти. Навчально-методичний
посібник розроблений для науковців в галузі вікової та педагогічної психології, викладачів
вищої школи, докторантів, аспіранті, фахівців дошкільних закладів.
„Виховання гуманних почуттів у дітей” (С. Ладивір, О. Долинна, В. Котирло, С. Кулачківська,
С. Тищенко О. Вовчик-Блакитна, Ю. Приходько). У посібнику розкрито психологічні особливості
становлення першооснов особистості дитини, яка зростає в умовах підвищеної напруженості
та невизначеності розвитку суспільства, а саме: вихованню гуманних почуттів сучасних
дошкільників у дитячому колективі та сім›ї. Упровадження посібника сприяє створенню умов
для розвиткові емоційної сфери дітей та структурують їхній внутрішній емоційний простір,
активізують виявлення ними гуманного ставлення до дорослих та дітей у різних видах діяльності
й спілкуванні. Запропоновано вивірені на практиці шляхи виховання доброзичливого та чуйного
ставлення до оточення, що значною мірою визначає закладання духовних підвалин особистості.
Посібник розроблений для науковців в галузі вікової психології, практичних психологів,
викладачів, докторантів, аспірантів вищих навчальних закладів.
„Матеріали по впровадженню освітньої технології психолого-педагогічного проектування
взаємодії дорослого з дитиною „Радість розвитку” (Т. Піроженко, С. Ладивір, К. Карасьова,
Ю. Манилюк, Л. Тищук). Презентація матеріалів представляє основні питання організації
життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах особистісно-орієнтованої педагогічної технології
взаємодії дорослих з дітьми. Упровадження матеріалів сприяє визначенню особливостей
інноваційної технології психолого-педагогічного проектування спільної діяльності дорослих
та дітей, яка спрямована на забезпечення дитині емоційного благополуччя та своєчасного
розвитку суто людських здібностей – комунікативних, інтелектуальних, вольових. Матеріали
розроблені для науковців та практиків у галузі дошкільної освіти.
„Радість розвитку. Взаємодія дорослого і дитини” (С. Ладивір). У книжці описується досвід
створення розвивальної ситуації, в якої дитина збагачує досвід розуміння світу через збагачення
літературних образів, вчиться створювати особисті ідеї та втілювати їх у життя у різних
специфічно дитячих видах діяльності. Матеріали розроблені для практиків у галузі дошкільної
освіти, науковців вікової та педагогічної психології.
Блок розвивально-дидактичного забезпечення педагогічної діяльності комплекту видань
„Дитина замовляє розвиток” включено розробки психологів для індивідуальної роботи
дорослих з дитиною. Чотири „Альбоми розвивальних ігор та вправ” для дітей 3–4, 5, 6, 7 років
розроблені за участю співробітників лабораторії психології дошкільника – Т. Піроженко,
С. Ладивір, І. Карабаєвою, Т. Гурковською, Л. Соловйовою. Система розвивальних ігор та вправ
спрямовують дорослого на здійснення індивідуально-диференційованого підходу в процесі
розвитку дитини, пошуку способів підтримки ініціативи дітей, збагачують знання педагога про
вікові закономірності психічного розвитку дошкільників, націлюють дорослих на формування
у малюків інтересу до виконання різноманітних розвивальних вправ. Навчання дитини
проводиться у формі гри або вплітається у суто специфічні види дитячої діяльності: малювання,
ліплення, конструювання тощо.
З метою збагачення загальнонаукових й специфічних підходів до проблеми збереження
дитячої субкультури та підтримки творчого потенціалу та активності малюків узагальнено
рекомендації в організації дорослими провідного виду діяльності в житті дошкільника, яким
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виступає сюжетно-рольова гра. Серія навчально-методичних матеріалів про ігрову діяльність
дітей дошкільного віку (автори К. Карасьова, Т. Піроженко) доповнює методичну літературу для
фахівців дошкільної освіти принциповими позиціями науковців щодо дієвості та ефективності
виховного і навчального впливу сюжетно-рольової гри у процесі розвитку творчого потенціалу
дітей дошкільного віку:
„Світ дитячої гри” (К. Карасьова, Т. Піроженко). У навчально-методичному посібнику подано
загальнонаукові й специфічні підходи до організації дослідження сюжетно-рольових ігор дітей,
а також визначено умови актуалізації їхньої ігрової взаємодії. Упровадження основних підходів
до процесу розвитку ігрової діяльності дітей сприяє подальшому розвитку досліджень з
психології дитячої гри та створенню розвивально-ігрового середовища для дітей дошкільного
віку. Навчально-методичний посібник розроблений для фахівців у галузі дошкільної освіти,
науковців вікової та педагогічної психології, практичних психологів, викладачів, докторантів,
аспірантів вищих навчальних закладів.
„Ігровий простір дитини” (К. Карасьова, Т. Піроженко). Друга книга про гру є продовженням
дослідження у визначенні гри як потужного розвивального засобу, що не втрачає своєї значущості
на всіх етапах життя людини. Упровадження основних надбань представлених у посібнику
сприяє формуванню свідомої відповідальності фахівців дошкільної галузі за збереження умов
дитячої субкультури, оновленню підходів до вивчення основних закономірностей розвитку гри
на всіх етапах життя людини: дошкільник, молодший школяр, підліток, дорослий. Навчальнометодичний посібник розроблений для науковців та практиків в галузі освіти .
„Самодіяльні ігри дитини” (К. Карасьова, Т. Піроженко). У книжці визначено основні напрями
роботи педагога дошкільного освітнього закладу із вихованцями щодо збагачення їхніх
самодіяльних ігор. Упровадження матеріалів посібника сприяє подальшому розвитку
професійних знань фахівців дошкільної галузі освіти стосовно питань психології розвитку
провідної діяльності дитини, змісту і структури сюжетно-рольової гри дошкільників. Навчальнометодичний посібник розроблений для науковців та практиків в галузі дошкільної освіти.
„Ігрова діяльність дошкільника: старший дошкільний вік” (Т. Піроженко, К. Карасьова). У
методичному посібнику розкривається освітній зміст та інноваційні підходи до гри як провідної
діяльності дитини. Методичний посібник відповідає вимогам освітньої лінії «Гра дитини» Базового
компонента дошкільної освіти та чинним програмам, що затверджено МОН України для рішення
освітніх завдань дошкільних навчальних закладів. Упровадження матеріалів посібника сприяє
подальшому розвитку різноманітних форм роботи педагога з дітьми (дидактичних, рухливих
ігор, ігор-забавлянок тощо). Методичний посібник розроблений для педагогів дошкільних
освітніх закладів, центрів розвитку та підготовки дітей до школи, батьків вихованців.
„Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік”
(Т.Піроженко, Т.Зав’язун, І.Карабаєва, Л.Соловйова, О.Сахно). У методичному посібнику
розкриваються особливості розвивального впливу ігрової діяльності на психічний розвиток
дітей четвертого та п’ятого років життя, відображено різноманітні форми роботи педагога
з дітьми, наведено зразки різних видів ігор. Методичний посібник розроблений для фахівців
дошкільної освіти (управлінців, педагогів, психологів), студентів спеціальності «дошкільна
педагогіка та психологія», батьків вихованців.

З метою збагачення загальнонаукових й специфічних підходів до проблеми особистісного
розвитку дитини дошкільного віку, наріжним центром якого є духовні надбання, науковцями
лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
проведено дослідження проблеми ціннісних орієнтацій дитини на етапі переходу від дошкільної
освіти до систематичного шкільного навчання.
В матеріалах досліджень узагальнено та представлено подальший розвиток ідей освітньої
технології «Радість розвитку» та специфіки їх впровадження з метою рішення нових завдань
– формування ціннісних орієнтацій дошкільників. Інноваційний досвід впровадження
представлено у наступних матеріалах:
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Монографія «Становлення внутрішньої картини світу дошкільника»
/Т.О.Піроженко, С.О.Ладивір, О.О.Вовчик-Блакитна та ін../ В роботі розкриваються психологічні
питання процесу становлення внутрішньої картини світу дитини. Представлено теоретичні та
методичні аспекти розвитку вікових психологічних досягнень і новоутворень дитини дошкільного
віку у взаємозв’язку з формуванням та віддзеркаленням їх скрізь внутрішню картину світу.
Предметним змістом розділів монографії виступають питання розвитку образно-пізнавальної,
емоційно-оцінної і діяльнісно-практичної підсистем (складових) внутрішньої картини світу
дошкільника. В матеріалах колективної монографії аналізуються та конкретизуються вікові
особливості процесу становлення внутрішньої картини світу дитини молодшого, середнього,
старшого дошкільного віку через опис різного пропорційного вкладу емоційних, когнітивних,
і вольових його компонентів. Переваги та особливості емоційних, когнітивних, вольових
елементів в пізнавальних, ціннісних, діяльнісних підструктурах світогляду дитини дошкільного
віку виступають змістовним предметом кожного розділу.
Навчальний посібник «Дитина у сучасному соціопросторі» (Т.О.Піроженко, С.О.Ладивір,
І.І.Карабаєва, К.В.Карасьова, І.М.Біла, І.С.Мельник, Л.І.Соловйова, О.В.Пісарєва, Л.Д.Токарєва,
О.І.Федорчук)
Посібник присвячений характеристиці ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку як
пріоритетних індикаторів особистісного зростання та аналізу параметрів сучасного соціального
оточення, що визначають становлення та реальне функціонування ціннісних орієнтацій
дошкільника у системі взаємодії дитини із соціальним та предметним середовищем. Матеріали
посібника відображають основну ідею проведеного дослідження, яка полягає у тому, що ціннісні
орієнтації виступають характеристикою зростаючих можливостей дитини дошкільного віку у
свідомому виявленні психологічного простору „Я”. У ціннісних орієнтаціях відбивається рівень
суб’єктної активності дитини, ступінь дорослішання та гармонізації всіх психологічних надбань,
що має прояв в поведінці, відносинах з іншими людьми, у пізнавальній та предметно-практичних
видах діяльності.
Адресовано студентам вищих навчальних закладів, педагогам, психологам, керівникам галузі
„дошкільна освіта”.
Методичні рекомендації «Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу». (Т.О.Піроженко,
С.О.Ладивір, І.І.Карабаєва, К.В.Карасьова, Л.І.Соловйова, Л.Д.Токарєва, О.І.Федорчук)
У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, психологічні та педагогічні
питання щодо завдань та умов становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці. Матеріали
спрямовано для обговорення проблемного кола питань становлення базових цінностей
дошкільника та їх психолого-педагогічного супроводу батьками та фахівцями дошкільної освіти.
Адресовано студентам вищих навчальних закладів, педагогам, психологам, керівникам галузі
„дошкільна освіта”.
Навчально-методичний посібник «Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі» ( Т.О.Піроженко,
Л.І.Соловйова, С.О.Ладивір, І.І.Карабаєва, О.Ю.Хартман, Л.Д.Токарєва, О.І.Федорчук)
У матеріалах навчально-методичного посібника розкрито особливості становлення базових
цінностей дошкільника і визначено специфіку психолого-педагогічного супроводу даного
процесу. Матеріали рекомендовано для використання вихователями та психологами
дошкільних навчальних закладів, гувернерами, батьками вихованців, а також для професійної
науково-предметної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» у вищих
навчальних закладах різних рівнів акредитації.
Навчальний посібник „Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника ” для дитини старшого
дошкільного віку (шостий і сьомий рік життя), присвячений комплексному здійсненню завдань
особистісного розвитку дитини дошкільного віку, спрямований на збагачення цілеспрямованої
роботи дорослих щодо формування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку та інтеграцію
змісту дошкільної освіти, через комплексну реалізацію програмових завдань з різних освітніх
ліній Базового компонента дошкільної освіти.
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Упровадження навчального посібника „Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника ”
допоможе батькам вихованців, педагогам, психологам у роботі з розвитку мислення, пам’яті,
емоцій, комунікації та її вміння регулювати власну поведінку на основі становлення регулюючої
функції ціннісних орієнтацій.
Пропоновані матеріали для роботи з дитиною старшого дошкільного віку відповідають
вимогам Базового компонента дошкільної освіти та чинним програмам розвитку, виховання і
навчання дітей старшого дошкільного віку, що затверджені Міністерством освіти і науки України.
Впровадження навчального посібника „Компас” передбачає можливість його застосування у
практиці дошкільної освіти через різні форми її надання (дошкільні освітні заклади різних типів
і форм власності, групи і центри підготовки до школи при загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах, соціально-педагогічний патронат, родинне виховання та інші).
Для дошкільників, батьків вихованців, фахівців у галузі дошкільної освіти, науковців в галузі
вікової та педагогічної психології, практичних психологів, викладачів, докторантів, аспірантів
вищих навчальних закладів.

З метою посилення активності батьків та їх участі в освітньому процесі дошкільного закладу
до матеріалів навчально-методичного комплекту, що присвячений підтримці та супроводу
психічного розвитку дітей дошкільного віку розроблено навчально-методичний посібник
«Виховуємо дитину – зростаємо як батьки» (Т.Піроженко, О.Хартман)
Посібник присвячений проблемі формування батьківської відповідальності. У ньому висвітлено
результати дослідження проблеми пошуку психологічних чинників становлення відповідальності
батьків за розвиток і виховання дітей дошкільного віку. Посібник містить програму та практичні
матеріали з досвіду роботи психолого-педагогічної підтримки батьківства в умовах дошкільного
освітнього закладу.
Впровадження посібника сприятиме подальшому дослідженню проблеми пошуку психологічних
чинників становлення відповідальності батьків за розвиток і виховання дітей дошкільного віку
Для психологів-практиків, соціальних педагогів, вихователів дошкільних освітніх закладів,
зацікавлених батьків та всіх, хто опікується проблемою щасливого дитинства.

Поширення ідей освітньої технології «Радість розвитку», яка демонструє втілення принципів
гуманної педагогіки та партнерства дорослих та дітей, відображено в розробці парціальної
програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років, яка
була ініційована Представництвом Дитячого фонду ООН ( ЮНІСЕФ) для дітей, що опинились в
сучасних умовах суспільного життя в зоні конфлікту. Автори програми «Вчимося жити разом»
- Т.Піроженко, О. Хартман, не тільки запропонували зміст рекомендацій, але й активно втілюють
пропозиції та досвід навчання тренерів для вихователів, психологів, управлінців дошкільної
освіти в Запорізьській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Харьківській областях України.
http://autta.org.ua/ua/ProjectUNICEF/resourse/preschool

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7
років «Вчимося жити разом» (ua, ru)
(Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.)
Видання підготовлено в рамках проекту «Вчимося жити разом, мета якого – навчити дітей
та підлітків, які найбільше постраждали внаслідок воєнного конфлікту в Україні, життєвих
навичок, необхідних для мирного життя у приймаючих та домашніх спільнотах. Програма є
складовою навчально-методичного комплекту « Вчимося жити разом» для дошкільних освітніх
закладів. Цей комплект спрямований на розвиток у дітей відповідного віку соціальних навичок
ефективної взаємодії. У змісті програми розкрито можливості організації в умовах дитячого садка
діяльності, яка дозволяє об’єднати дорослих (педагогів, батьків) та дітей на шляху до прийняття

15

та взаєморозуміння. Видання прислужиться вихователям, психологам, студентам педагогічних
навчальних закладів, методистам.
Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної
взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» Видання підготовлено в рамках проекту
«Вчимося жити разом, мета якого – навчити дітей та підлітків, які найбільше постраждали внаслідок
воєнного конфлікту в Україні, життєвих навичок, необхідних для мирного життя у приймаючих
та домашніх спільнотах. Посібник є складовою навчально-методичного комплекту « Вчимося
жити разом» для дошкільних освітніх закладів. Цей комплект спрямований на розвиток у дітей
відповідного віку соціальних навичок ефективної взаємодії. У посібнику висвітлено методичні
рекомендації та практичні матеріали щодо впровадження парціальної програми з розвитку
соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років. Видання прислужиться
вихователям, психологам, студентам педагогічних навчальних закладів, методистам.
http://autta.org.ua/ua/ProjectUNICEF/resourse/preschool
Також до науково-методичних матеріалів увійшли наукові статті у збірниках наукових праць
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
/ [гол. ред. С. Д. Максименко]. – К. : Срібна хвиля. – Т. IV. Психологія розвитку дошкільника. Вип.
Щорічне видання ;
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України. - Том ХІІІ: Психологія розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової освіти.
- Щорічне видання ;
Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду колективів дошкільних навчальних
закладів через систему навчально-методичної літератури, систему наукового супроводу роботи
експериментальних майданчиків та активну участь науковців в роботі семінарів, конференцій,
проблемних діалогів, навчальних курсів для студентів вищої школи, педагогів дошкільної освіти,
дозволяє визначити комплексну науково-прикладну роботу «Освітня технологія «Радість
розвитку» − партнерська взаємодія дорослих та дітей» /Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, О.Ю.Хартман
/ як ефективний формат діяльності творчої групи лабораторії психології імені Г. С. Костюка НАПН
України в галузі дошкільної освіти.
Освітня технологія «Радість розвитку», ефективність якої визначається досягненнями дитини,
органічно пов›язана зі змістом сучасної дошкільної світи, визначеної в її Базовому компоненті,
співвідноситься зі всіма освітніми програмами дошкільної освіти, затвердженими МОН
України: Програмою навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку «Дитина», «Я
у Світі», «Малятко», «Українське дошкілля», «Впевнений старт» і тому виступає психологічно
обґрунтованим педагогічним інструментарієм реалізації особистісно-орієнтованої освітньої
практики дітей дошкільного віку.
Презентація результатів дослідження:
Починаючи з 2000 року результати досліджень авторів впроваджувалися в освітніх закладах
всіх рівнів акредитації і за результатами на наукових, науково-методичних та практичних
конференціях одержали позитивну оцінку. Педагоги освітніх закладів різного рівня акредитації,
представники професорсько-викладацького складу вищої школи, управлінці у галузі дошкільної
освіти підтверджують високий ефект впровадження ідей освітньої інновації «Технологія
психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» як
фактора особистісного зростання всіх суб’єктів освітнього простору.
Науково-практична робота та практика впровадження моделі життєзабезпечення дитини
дошкільного віку в умовах освітнього закладу узагальнена в численних публікаціях авторів та
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визнана позитивною та доцільною для поширення її в дошкільних закладах України з метою
реалізації особистісно-орієнтованого підходу до дитини в умовах суспільного та сімейного
виховання (протокол № 4 засідання Вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
від 28.03.2002р.).
В рамках обговорення проблеми “Психічний розвиток дошкільника в умовах інноваційних
систем виховання” матеріали інноваційної практики визнані як ефективні та перспективні, що
дозволило в Постанові Президії Академії Педагогічних наук України акцентувати рішення,
які пов’язані з продовженням робіт спрямованих на забезпечення інтеграційних підходів
до розробки методичних матеріалів Базового компонента дошкільної освіти та проведення
комплексних досліджень проблеми наступності дошкільної та початкової освіти ( протокол
№1-7/9-156 від 21 листопада 2002року). Досвід впровадження був представлений на Шостій
Міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2003” (6-9 лютого 2003
року)
За останні роки впровадження інновації реалізовано на основі рішень Колегії Президії Академії
педагогічних наук України (2010 р., 2014 р.); наказів МОНмолодьспорту України від 10.09.2012 р.
№ 1/9–639 «Про освітню розвиваючу технологію «Радість розвитку»; схвалення та високу оцінку
комісії Комітету з Державної премії України в галузі освіти у номінації дошкільна та позашкільна
освіта (лист №1/11-6967 від 01.08.2011 р.); рішення організаційного комітету Національної
виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (Київ, 2013); Наказ Департаменту освіти
і науки м. Києва № 533 від 17.06.2013 р. Про організацію дослідно-експериментальної роботи
в навчальних закладах, тема «Соціально-педагогічні умови впровадження «П3 технології» у
дошкільних навчальних закладах» (регіональний рівень), науковий керівник Піроженко Т.О.;
Наказ МОН України №480 від 28.04.2015 р. про проведення дослідно-експериментальної роботи
«Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній
діяльності освітньої системи «Радість розвитку», науковий керівник професор Піроженко Т.О.,
науковий консультант академік Максименко С.Д.
Учасники творчої групи Піроженко Т.О., Ладивір С.О., О.Ю.Хартман номінанти на державну
нагороду Державна премія у галузі освіти за номінацією дошкільна та позашкільна освіта за
період з 2005–2017 років прийняли участь в у більш ніж 120 конференціях семінарах, обговоренні
проблем дошкільної освіти на Форумі «Артеківські Діалоги»,
Першому Всеукраїнському з’їзді працівників дошкільної освіти, виступили співорганізаторами
щорічного форуму професійної зустрічі фахівців дошкільної галузі освіти «День дошкілля»,
Міжнародного науково-практичного центру перспективного педагогічного досвіду, який
створений за підтримкою «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України» а також виступили керівниками в організації діяльності експериментальних
майданчиків в дошкільних закладах різних регіонів України.

Досягненням творчої групи кандидатів на Державну премію в галузі освіти за номінацією
«дошкільна освіта» є створена наукова школа у галузі дитячої психології та дошкільної освіти, в
якої розроблені актуальні для сучасної науки та практики проблеми:
«Креативність як чинник професійної успішності керівників дошкільного навчального закладу»
– Манилюк Юлія Станіславівна (за спеціальністю 19.00.05, 2007р.);
«Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими» – Байєр
Ольга Миколаївна (19.00.07, 2007);
«Розвиток комунікативних функцій дошкільника у процесі творчих ігор» – Карасьова Катерина
Володимирівна (за спеціальністю 19.00.07.);
«Психологічні чинники запобігання синдрому професійного вигорання педагога дошкільного
закладу» – Тищук Людмила Іванівна (за спеціальністю 19.00.07.);
«Образна символіка як чинник розвитку творчого потенціалу молодшого школяра» – Шопіна
Марина Олександрівна (за спеціальністю 19.00.07.);
«Становлення батьківської відповідальності за розвиток дитини дошкільного віку» – Хартман

17

Олена Юріївна (за спеціальністю 19.00.07.);
«Становлення психологічної статі дитини дошкільного віку в умовах сім’ї» – Савченко Юрій
Юрієвич (за спеціальністю 19.00.07);
«Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника»
– Мельник Інна Сергіївна (за спеціальністю 19.00.07);
«Розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей дошкільників у різному соціокультурному
оточенні» – Алинкіна Динара Едуардівна (за спеціальністю 19.00.07).
„Індивідуальні особливості вольової поведінки старших дошкільників” Соловйова Людмила
Іванівна (за спеціальністю 19.00.07.);
„Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку” – Горецька Олена
Віталіївна (за спеціальністю 19.00.07.).
„Рухова активність як чинник психічного благополуччя дошкільника” – Левшунова (Климець)
Катерина Валеріївна (за спеціальністю 19.00.07.);
„Індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників” –Товкач Ірина
Євгеніївна (за спеціальністю 19.00.07.);

Системне впровадження освітньої технології «Радість розвитку» привносить в практику освіти
нову якість:
- взаємозв’язок науки та практики суспільної дошкільної освіти;
- координованість та співпраця з усіма партнерами, які забезпечують оптимальний та успішний
розвиток дитини на етапі раннього дитинства (взаємозв’язок суспільного та родинного
виховання);
- гнучкість, стійкість та адаптивність вибору форм та методів освітньої роботи педагогів, який
спирається на індивідуальний потенціал дитини та дитячої групи.

Надруковані праці, в яких відображено теоретичні та методичні аспекти впровадження
особистісно орієнт ованої технології в дошкільних освітніх закладах :
Піроженко Т.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника: / Т. О. Піроженко. Науковометодичний посібник. Серія «Дитина замовляє розвиток» Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 156с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11-6514 від 05.08.2009 р.)
Піроженко Т.О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку /Т. О. Піроженко. Науковометодичний посібник. Серія «Дитина замовляє розвиток» Тернопіль: Мандрівець, 2010. – 140с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11- 877 від 15.02.2010 р.)
Піроженко Т. О. Творчий потенціал молодшого школяра. Психологічні особливості розвитку
/Т. О. Піроженко, М. О. Шопіна. //Початкова освіта. Вид-во Шкільний світ, 2010, – № 23 (551), – С.
1–34.
Виховання гуманних почуттів у дітей /С. Ладивір, О. Долинна, В. Котирло, С. Кулачківська,
С. Тищенко О. Вовчик-Блакитна, Ю.О. Приходько. Серія «Дитина замовляє розвиток» [за наук. ред.
Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк]. – Тернопіль: Мандрівець, – 2010. – 168 с. Рекомендовано
Міністерством освіти і науки, лист № 1/11-6515 від 05.08.2009 р.)
Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Світ дитячої гри /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К: Шк, 2010. –
128 с. – (Бібл. Шк. Св) Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах (Протокол
№ 4 засідання комісії з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань
освіти і науки України від 22.10.2010).
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Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Ігровий простір дитини /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К: Шк,
2010. – 128 с. – (Бібл. Шк. Св)
Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Самодіяльні ігри дітей /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К: Шк,
2011. – 128 с. – (Бібл. Шк. Св).

Становлення внутрішньої картини світу дошкільника: монографія/ Т.О.Піроженко, С.О.Ладивір,
О.О.Вовчик-Блакитна та ін..; за ред.. Т.О.Піроженко.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 236с. (гриф
МОН України)
Розвивальні ігри та вправи для дітей третього-четвертого року життя / Т. О. Піроженко,
С. О. Ладивір, І. І. Карабаєва, Т. Л. Гурковська. –Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 64 с. : іл. – Серія
«Дитина замовляє розвиток». (гриф МОН України)
Розвивальні ігри та вправи для дітей п’ятого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір,
О. О. Вовчик-Блакитна, Г. В. Гуменюк, Т. Л. Гурковська. –Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 64 с. : іл. –
Серія «Дитина замовляє розвиток». (гриф МОН України)
Розвивальні ігри та вправи для дітей шостого року життя
/ Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір,
І. І. Карабаєва, Л. І. Соловйова, Т. Л. Гурковська. –Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 64 с. : іл. – Серія
«Дитина замовляє розвиток». (гриф МОН України)
Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний член
НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Гаврик Н. В.,
Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А., Низковська О. В.,
Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С., Якименко Л. Ю. – К.:
Видавництво, 2012. - 26 с. (гриф МОН України)
Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль:
Мандрівець.– 2012. – 104 с. (гриф МОН України)
Розвивальні ігри та вправи для дітей сьомого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір,
І. І. Карабаєва, Т. Л. Гурковська, Л. І. Соловйова. –Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 72 с. : іл. – Серія
„Дитина замовляє розвиток”.(гриф МОН України)
Радість розвитку. Взаємодія дорослого і дитини / Світлана Ладивір. – К.: Редакція газет з дошкільної
і початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”)(гриф МОН України)
Ігрова діяльність дошкільника : навчально-методичний посібник /Т. О. Піроженко, К. В. Карасьова.
– К. : Генеза, 2013. – 96 с. (гриф МОН
України)
Виховуємо дитину – зростаємо як батьки : навчально-методичний посібник / Т.О. Піроженко,
О.Ю. Хартман. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 168 с. (гриф МОН України)
Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : методичні рекомендації / Т.О. Піроженко,
С.О Ладивір, К.В. Карасьова та ін.; за ред. Т.О.Піроженко. – К.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 120 с.
(гриф МОН України)
Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір,
К.В. Карасьова [та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. – К.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 272 с. (гриф МОН
України)
Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7
років «Вчимося жити разом». – К.: Видавництво «Алатон», 2016. - 32 с. Представництво Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2016. (укр.) Режим доступу: http://autta.org.ua/ua/ProjectUNICEF/
resourse/preschool
(гриф МОН України)
Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7
років «Вчимося жити разом». – К.: Видавництво «Алатон», 2016. - 32 с. Представництво Дитячого
фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2016. (рос.) Режим доступу: http://autta.org.ua/ua/ProjectUNICEF/
resourse/preschool
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Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної
взаємодії дітей віком від 4-х до 6-7 років «Вчимося жити разом» / Т.О.Піроженко, О.Ю.Хартман,
К.В.Палієнко, М.В.Павленко. – К.: Алатон, 2016. – 112с. Режим доступу: http://autta.org.ua/ua/
ProjectUNICEF/resourse/preschool
(гриф МОН України)
Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі: навч.-метод.посібник / Т.О.Піроженко, Л.І.Соловйова
та ін.. _ К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. - 248с. (гриф МОН України)
Рухова активність та психічне благополуччя дитини старшого дошкільного віку: навч.-метод.
посібник / К.В.Климець, Т.О.Піроженко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 208с.
видання статей у збірниках наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
/ [гол. ред. С. Д. Максименко]. – К. : Срібна хвиля. – Т. IV. Психологія розвитку дошкільника. Вип.
Щорічне видання ;
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України. - Том ХІІІ: Психологія розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової освіти.
- Щорічне видання ;
Основні здобутки авторського колективу
Довідка про творчий внесок
ПІРОЖЕНКО ТАМАРИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
Піроженко Тамара Олександрівна, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор є автором
концептуально підтвердженого напрямку дитячої психології – психології комунікативномовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку.
Основні напрямки, що реалізовані у науковій роботі та практиці дошкільної освіти: психічний
розвиток дошкільників в умовах інноваційних систем виховання; психолого-педагогічні аспекти
гуманізації взаємодії дорослого з дитиною; технологія психолого-педагогічного проектування
взаємодії дорослого з дітьми «Радість розвитку», що спрямована на розвиток здібностей дітей.
Загальна кількість публікацій за темою роботи – понад 190.
Розроблена Т.О. Піроженко система психолого-педагогічного проектування взаємодії вихователя
з дітьми «Радість розвитку» використовується у навчально-виховному процесі дошкільних
навчальних закладів різних регіонів України, а також у професійній підготовці педагогів до
роботи з дітьми у рамках особистісно-орієнтованої моделі виховання (свідоцтва про реєстрацію
авторського права № 33342 та № 33343 Міністерства освіти і науки України Державного
департаменту інтелектуальної власності). Представлена технологія характеризується
гуманістичною і психотерапевтичною спрямованістю і має на меті різнобічний, вільний та
творчий розвиток особистості дитини. Технологія психолого-педагогічного проектування
взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» органічно пов›язана зі змістом сучасної
дошкільної світи, визначеної в її Базовому компоненті, співвідноситься зі всіма чинними
програмами системи дошкільної освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України:
програмою навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку «Дитина», «Я у Світі»,
«Малятко», «Українське дошкілля», «Впевнений старт». Створені Т. О. Піроженко професійні
програми «Методика розвитку мовного спілкування», «Теорія та методика розвитку мовлення
та навчання грамоти» застосовуються для підготовки студентів спеціальності «педагогіка і
психологія дітей дошкільного віку», а також для підвищення професійного рівня педагогів на
курсах обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Т.О. Піроженко – активно працює з педагогами дошкільної ланки освіти з питань підтримки
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та підготовки до видань навчально-методичної літератури. З 21.07.1999 р. є членом експертної
комісії Науково-методичної Ради Міністерства освіти України з питань оцінки рукописів та
навчально-методичної літератури для дошкільних закладів освіти України, а в період 2006 – 2013
років – головуючим експертної комісії Науково-методичної Ради Міністерства освіти України
з питань оцінки рукописів та навчально-методичної літератури для дошкільних закладів освіти
України.
У 2014 році Піроженко Т.О. нагороджена знаком Національної академії педагогічних наук України
«Ушинський К.Д.», а у 2016 році – нагороджена медаллю «Григорій Сковорода», у 2017 році
отримала Почесну Грамоту Національній Академії наук України та стала лауреатом Міжнародної
Академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна», нагороджена медаллю «Трудова
Слава» ІІ ступеня ( THE MEDAL “LABOUR GLORY” II degree (№642).
Довідка про творчий внесок
ЛАДИВІР СВІТЛАНИ ОЛЕКСІЇВНИ

С. О. Ладивір, провідний науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, працює в
Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України більше 45 років. Коло її наукових пошуків
– проблема розвитку і виховання дитини в умовах сімейного та суспільного виховання.
С. О. Ладивір є автором понад 100 наукових статей, співавтором посібників та монографій.
Зокрема: «Обучение старших дошкольников», «Детский сад и сім’я», «Виховання працелюбності
дитини в сім’ї», «Формирование взаимоотношений у ребенка-дошкольника в детском саду и
семье», «Психічний розвиток дитини-дошкільника», «Я – дошкільник», «Сьогодення майбутнього
школяра». Впродовж всього періоду роботи в лабораторії психології дошкільника С. О. Ладивір
активно займається впровадженням в практику освітньо-виховного процесу в ДНЗ
перспективних досягнень психолого-педагогічної науки. Систематично приймає участь в роботі
науково-практичних конференцій, семінарів, проводить майстер-класи з різними категоріями
працівників дошкільної ланки освіти, активно співпрацює з ЗМІ, презентуючи досягнення
психолого-педагогічної науки.
Для наукової школи, яка впродовж багатьох років існує в лабораторії психології дошкільника,
завжди був притаманний гуманістичний погляд на дитину-дошкільника, її потреби, можливості
і здібності. І цілком природним результатом науково-практичних пошукових дослідженнях
є технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною
«Радість розвитку» (автор Т. О. Піроженко), на шляху впровадження якої Світлана Олексіївна
привнесла багато творчих натхненних ідей та пропозицій. Впродовж останніх 10 років творча
співпраця з дошкіллям була націлена на впровадження даної технології в практику організації
життєдіяльності групи дитячого садка, на розширення та збагачення форм свідомої участі
батьків в житті дитячого закладу.
С. О. Ладивір здійснювала наукове керівництво діяльністю творчої групи дошкільних працівників
Житомирської області, яка була організована при Інституті підвищення педагогічної освіти
та спрямовувала свою роботу на пошуки ефективних способів організації життєдіяльності
дітей в умовах дошкільних освітніх закладів за принципами гуманно-особистісної педагогіки.
Презентація і обговорення результатів творчих пошуків співпраці науковців, методичної служби,
педагогів та батьків вихованців були предметом обговорення на обласних, міжрегіональних
та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, одним із організаторів та активним
учасником була С. О. Ладивір. Водночас під керівництвом С. О. Ладивір були здійсненні дисертаційні
пошукові дослідження, які переконливо підтвердили дієвість обговорюваної технології в плані
забезпечення можливостей для саморозвитку і самовдосконалення дитини-дошкільника.
Сьогодні на своїх робочих місцях вчорашні аспіранти, а тепер кандидати психологічних наук
активно працюють в руслі гуманно-особистісної педагогіки. Це О. Байєр – Запоріжжя, ІППО,
О. Горецька – Бердянськ, Державний педагогічний університет, І. Мельник – Київ, Педагогічний
інституту КУ імені Б. Д. Грінченка.
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С. О. Ладивір – активний учасник у всіх заходах в житті дошкільної ланки освіти країни;
розробленні та обговоренні різних директивних документів; організації та проведенні щорічних
семінарів «День Дошкілля» та «Літньої школи для дорослих»; обговорення проблеми розвитку
дошкільної освіти на Всеукраїнському з’їзді педагогічних працівників дошкільної освіти (2010
р.), науковому керівництві «Школи лідера», створеного на базі науково-методичного кабінету
м. Новоград-Волинський Житомирської області та організації постійно діючих проблемних
семінарів, що ініційовані фахівцями МОН України.
Науково-практична діяльність С. О. Ладивір неодноразово відмічена різними нагородами. Серед
них: «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник народної освіти», медаль А. С. Макаренка,
Бронзова медаль Виставки досягнень народного господарства СРСР, Знак «Софія Русова», Знак
«За наукові досягнення» та інші. У 2015 році На Всеукраїнському Форумі «День дошкілля» Світлані
Олексіївні Ладивір вручено Почесну медаль МОН України «За відданість професії».

Довідка
про творчий внесок
ХАРТМАН ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ
Хартман О.Ю., старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, працює в
Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України з жовтня 2013 року.
Коло її наукових інтересів – психологія відповідального батьківства, розвиток та виховання
дітей в різних освітніх інституціях, особливості суб’єкт-суб’єктних взаємин між учасниками
освітнього процесу. О.Ю. Хартман є автором понад 70 наукових публікацій, співавтором
навчальних посібників та монографій. Серед них: «Виховуємо дитину – зростаємо як батьки»,
«Дитина у сучасному соціопросторі», «Професійна підготовка практичного психолога як
конкуренто спроможного фахівця: теорія і практика», «Ціннісні орієнтації дитини у дорослому
світі», «Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника». Є співавтором парціальної програми з
розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»
та методичного посібника до неї.
Хартман О.Ю. має активну професійну позицію. Постійно приймає участь в роботі науковопрактичних конференцій, методологічних семінарах, проводить майстер-класи, тренінги та
консультації для дитячих психологів, вихователів, батьків дітей дошкільного віку. Співпрацює із
засобами масової інформації, презентуючи досягнення сучасної психолого-педагогічної науки.
В квітні 2015 року нагороджена грамотою Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
як співавтор навчально-методичного посібника «Дитина у сучасному соціопросторі», який
посів І місце у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи 2014 року в номінації «За кращій
посібник (навчальний, навчально-методичний, практичний) для використання в освітній та
інших видах соціальної практики». У 2016 році нагороджена грамотою Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України за плідну наукову діяльність та високий професіоналізм. У 2017 році
нагороджена почесною грамотою Національної академії педагогічних наук країни за наукову,
практичну, методичну підтримку та психологічний супровід фахівців у галузі дошкільної освіти,
які знаходяться на лінії розмежування конфлікту на Сході України.
Хартман О.Ю. входить до складу творчої групи науковців, які працюють над науководослідною роботою Всеукраїнського рівня на тему «Психолого-педагогічні умови становлення
ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість
розвитку» (Наказ МОН України №480 від 28.04.2015 р.). Веде організаційно-методичну роботу
з експериментальними закладами – це ДНЗ та ЗНЗ м. Києва, Київської обл., м. Житомира та
Донецької обл.
Аналіз результатів розробки та впровадження освітньої технології «Радість розвитку» у практику
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освіти дозволяє узагальнити наступні висновки:
1. Розробка оригінальної освітньої моделі взаємодії дорослого з дитиною дошкільного віку «Радість
розвитку» поєднує здобутки в галузях теорії та практики організації творчої життєдіяльності
дитини в системі дошкільної освіти; координує досягнення особистісного розвитку вихованців,
пріоритетними індикаторами якого виступають: 1) розвиток базових здібностей дошкільника, 2)
цілісність психологічного розвитку в сфері емоцій, пізнання та вольової регуляції дитини; втілює
гуманістичний і психотерапевтичний підходи, які реалізуються у процесі всебічного, вільного та
творчого особистісного розвитку дитини.
2. Теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних умов розвитку здібностей дитини до:
взаємодії з оточенням, пізнання світу, творчого відображення особистого досвіду в різних
специфічно дитячих видах діяльності: грі, малюванні, аплікації, конструюванні, музичній,
образотворчій діяльності реалізує принципи гуманізації соціокультурного середовища, в якому
зростає сучасна дитина.
3. Реалізація розробленої оригінальної концепції психолого-педагогічного проектування
взаємодії дорослого з дитиною виступає передумовою розвитку її творчого потенціалу та
креативності всіх учасників освітнього простору системи дошкільного виховання (дітей, батьків
вихованців, педагогів, керівників та управлінців, науковців).
4. Узагальнення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності дошкільного закладу
через систему розвивальних матеріалів для дітей, навчально-методичного забезпечення
діяльності вихователів, психологів, керівників та управлінців системи дошкільної освіти
забезпечує фахівців сучасним психолого-педагогічним інструментарієм для реалізації завдань
особистісно орієнтованої педагогіки у галузі дошкільної освіти.
5. Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду колективів дошкільних освітніх
закладів через активну участь в роботі семінарів, конференцій, проблемних діалогів,
навчальних курсів для студентів вищої школи, педагогів дошкільної освіти, участь в роботі
експериментальних майданчиків освітніх закладів України є ефективним форматом діяльності
творчої групи лабораторії психології імені Г. С. Костюка НАПН України в галузі дошкільної освіти.
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Перспектива
З часу попереднього висування комплексної науково-прикладної роботи «ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ
«РАДІСТЬ РОЗВИТКУ» - ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ» (2017 рік) на здобуття
Державної премії України в галузі освіти здійснено:
узагальнення наукових пошуків щодо проблеми регулятивної ролі системи ціннісних орієнтацій
в становленні особистості на етапі змін соціальної ситуації розвитку дитини (дошкільнапочаткова освіта).
Надруковано посібник та методичні рекомендації:
Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей: посібник / Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова,
І.І.Карабаєва [та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017. – 64 с.
Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : методичні рекомендації /
Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, О.Ю. Хартман ; за ред. Т.О. Піроженко. – К.: Видавничий Дім «Слово»,
2017. – 32 с.
Прийняття дитиною цінностей: посібник / Піроженко Т.О., Карабаєва І.І., Ладивір С.О. та ін. ; за
ред.. Т.О. Піроженко. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018 – 240 с.;
захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю
19.00.07. «Індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників» – Товкач
Ірина Євгеніївна
розробку та впровадження ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ», (Освітня програма для
дітей старшого дошкільного віку, Комплект навчально-методичного забезпечення для дітей,
педагогів та батьків), якій втілює ідеї та напрацювання досвіду особистісно-орієнтованої моделі
життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку відповідно положенням Концепції нової
української школи (on-line платформа vstart.com.ua)
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ВСТУП
Як організувати життя дитячого садка, щоб перед дітьми відкривався чудовий світ у
живих фарбах, яскравих і трепетних звуках, через казку, фантазію, гру, через неповторну дитячу
творчість? Як пробудити в кожної дитини джерело мислення й мовлення? Щоб кожен відчув
себе дослідником і мудрим мислителем, щоб власне досягнення викликало трепет серця й
гартувало волю? Ці питання завжди хвилюють дорослих, хто причетний до вирішення проблеми
становлення особистості та розкритті її творчого потенціалу у дитинстві. Відповідь на ці
питання представлено у теоретичних пошуках науковців лабораторії психології дошкільника
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України та досвіді впровадження технології «Радість
розвитку» талановитими практиками дошкільної освіти в різних регіонах України - Київській,
Житомирській, Сумській, Волинській, Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Чернігівській,
Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській.
Науковців та практиків об’єднує свідоме розуміння того, що увага до дитинства – це не
розкіш, це перший вклад в дітей, який робить суспільство, оскільки перші вісім років життя є
першим віконцем можливостей для розвитку базових фізичних, емоційних, інтелектуальних
та соціальних здібностей людини. Протягом цього часу не тільки формується структура мозку
та встановлюються когнітивні моделі, формуючи майбутню базу здібностей необхідних для
навчання, а й розвиваються соціальні моделі поведінки, які визначають подальший соціальний
статус людини та втілення у її житті культурних цінностей.
Збалансований підхід до збереження та розвитку сил дитини є важливою метою освітніх
закладів і це актуалізує науково обґрунтовані та підтверджені практикою рекомендації, які
спираються на природний потенціал активності дитини дошкільного та молодшого шкільного
віку, спрямовують зусилля педагогів та батьків на розвиток у дітей відповідного віку соціальних
навичок ефективної взаємодії та самореалізації.
Те, чим на протязі кількох десятиліть живе технологія «Радість розвитку» стає трендом в сучасній
дошкільній та початковій освіті. Це і компетентностный підхід, і діяльнісна самопрезентація своїх
успіхів та надбань, це командні форми роботи, активне спілкування та взаємодія педагогів з батьками
вихованців у спільних освітніх проектах, це змістовне якісне оцінювання ефективності системи
за критеріями оцінки її розвиваючого ефекту на цілісний та гармонічний розвиток кожної дитини.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ІННОВАЦІЇ
Кожна людина володіє невід›ємним правом на Р А Д І С Т Ь. Реалізація людиною цього
права – якісне проживання життя, гармонія взаємодії зі світом та іншими людьми, опанування
потенціалу своїх переживань, розвиток здібностей до позитивних змін.
Технологія «Радість розвитку» – унікальний і необхідний людині інструмент розвитку здібностей
щодо реалізації права на радість:
Підвищення творчої активності людини.
Розвиток потенціалу особистості.
Гармонізація взаємодії між дітьми та дорослими.
Захист від негативних переживань і конструктивне проходження життєвих випробувань.
Виходячи з цих позицій ціннісною орієнтацією освітньої технології «Радість розвитку» виступає
Дитина, яка здатна на творчу діяльність.
Творча особистість характеризується такими рисами, як самостійність оцінок та суджень,
відкритість розуму до нового, готовність та конструктивна активність до вирішення проблем, які
постають в житті, розвинені етичні почуття любові та добра, сформованість естетичних потреб
і прагнення до краси.
Саме таку дитину ми хочемо бачити як результат педагогічних зусиль, саме такі очікування
висловлюють батьки до освітянської галузі, саме в цьому напрямку науково-педагогічна громада
намагається зробити все можливе для того, щоб зберегти найкращі здобутки в освітянської
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галузі та утвердити позитивні надбання сучасних інновацій.
Тому для всіх учасників технології «Радість розвитку» значущими цінностями виступають: діалог
з дітьми і батьками вихованців, відкритість, загальна атмосфера підтримки дитини, готовність
ділитися своїми знахідками, обговорювати проблемі, відкривати свій простір для усіх, хто
зацікавлений в розвитку творчих здібностей дітей.
Учасники інновації – діти дошкільного віку та батьки вихованців, фахівці педагогічних колективів
дошкільних освітніх закладів та класів початкової школи, викладачі кафедр дошкільної освіти
закладів вищої школи, післядипломної педагогічної освіти, науковці Інституту психології імені
Г.С.Костюка НАПН України .

Досвід взаємодії всіх учасників освітнього процесу в дошкільному закладі формує практику
довіри та відкритості батьків до системи освіти, практику конструктивного вирішення з
фахівцями навчально-виховних питань розвитку дитини. Досвід впровадження освітньої
технології «Радість розвитку» надає поштовх розвитку творчого потенціалу кожного учасника
освітнього процесу, допомагає дитині реалізувати задану природою її внутрішню програму,
формує досвід організації творчої діяльності у повсякденному житті.
Таким чином окремий дитячий садок, проводячи в рамках експериментальної роботи особисту
інноваційну політику, безпосередньо впливає на внутрішню культуру оточення, і в цілому на
освітянську галузь, оскільки ці зміни ведуть до покращення всієї системи.
Досвід окремого дитячого садка спочатку відіграє роль окремих, часткових змін. Але з часом
проведені педагогічні інновації осмислюються, закріплюються та переходять у традиції, культуру
організації, стають невід’ємною частиною освітянського процесу найближчого оточення. В
такий спосіб окремий дитячий садок виступає ініціатором конструктивних та послідовних змін
в освітньому просторі нашого суспільства, оскільки розвиток творчих здібностей дошкільників
у пізнавальній, музичній, зображувальній діяльності, здатність проявляти високі моральні риси
у спілкуванні з дорослими та однолітками, вміння відповідати за свою поведінку, забезпечує
наступність між дошкільним освітнім закладом та початковою школою.
Представлена освітня технологія характеризується гуманістичною та психотерапевтичною
спрямованістю, базується на утвердженні в житті дорослих і дітей загальнолюдських та
національних цінностей, робить новий акцент на посиленні змісту, форм, методів і прийомів
психолого-педагогічної роботи з дітьми та батьками вихованців в умовах гнучкого реагування
на сучасні соціокультурні виклики та запити суспільства. Інноваційний досвід психологічно
обґрунтованої освітньої технології «Радість розвитку», критерієм оцінки якої виступає творчий
розвиток особистості дитини, системно об’єднує цілеспрямовані зусилля всіх суб’єктів освітнього
простору та привносить в практику освіти нову якість:
- взаємозв’язок науки та практики суспільного дошкільного виховання;
- координованість та співпраця з усіма партнерами, які забезпечують оптимальний та успішний
розвиток дитини на етапі раннього дитинства (взаємозв’язок суспільного та родинного
виховання);
- гнучкість, стійкість та адаптивність вибору форм та методів навчально-виховної роботи
педагогів, який спирається на індивідуальний потенціал дитини та дитячої групи.

Досвід впровадження інновації виявив, що керувати – значить поєднувати в одне ціле думки,
настрої, розум і дії сотень людей, знаходити і ставити реальні цілі та завдання. Тільки це є
запорукою надії, що ідеї гуманізації освіти знайдуть реальні шляхи втілення.
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Гуманістична спрямованість та рівень організації вільної, творчо
забарвленої, культурно збагаченої в ім’я людини освіти – це питання
кожного громадянина, тому так важливо об’єднувати наші зусилля у
рішенні важливої проблеми суспільства – розвитку відповідальної та
творчої особистості.
Мудрість Вчителів зауважує: якість знань, цінність ідей, думок і діяльності людини, що виникли
на базі знань, визначаються не тільки істинністю самих знань, але її духовною насиченістю,
особистісним ставленням людини до знань.
В зв’язку з цим слушно підкреслити базові поняття гуманно-особистісної педагогіки, в яких
відроджується сутність духовного розвитку і становлення підростаючої людини, суть труднощів
на шляху такого становлення. Лише на ґрунті духовності та моральності повинно базуватись
засвоєння дитиною будь-яких знань і умінь.
Технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість
розвитку» продовжує традиції вітчизняної наукової школи, в основу якої покладено:
філософські, психологічні, педагогічні положення про розвиток особистості (Г.О.Балл, Л.І. Божович,
Л.С. Виготський, І.С. Кон, Г.С. Костюк, С.Л. Рубінштейн);
генетичний підхід в розвитку особистості (С.Д. Максименко),
діяльнісний підхід у дослідженні розвитку психіки (О.М. Леонтьєв);
теоретичні засади психології сім’ї та родинної педагогіки (І. Д. Бех, А.М. Богуш, М.Й. Боришевський,
В.К. Котирло, С.Є. Кулачківська,);
наукові положення про закономірності психічного розвитку дітей дошкільного віку
(О.Є. Алексєєва, Л.І. Божович, О.К. Дусавицький, О.В. Запорожець, В.У. Кузьменко, О.М. Леонтьєв,
В.С. Мухіна, Т.О.Піроженко);
сучасні напрямки дослідження соціальних інституцій: сім’я, родина, батьківство (Т.Ф. Алєксєєнко,
О.В. Безпалько, Л.М. Буніна, Т.Г. Веретенко, Н.Ф. Голованова, І.Д. Звєрєва, А.Й. Капська, С.О.Ладивір,
Г.М. Лактіонова, Т.Л. Лях, Р.В. Овчарова,В.І. Тернопільська, С.Я. Харченко,О.Ю.Хартман,
Н.Ю. Шевченко).

ПРОЕКТУВАННЯ

ВЗАЄМОДІЇ

ДОРОСЛОГО

Тому теоретична та практична значимість комплексної науково-прикладної роботи «Освітня
технологія «Радість розвитку» − партнерська взаємодія дорослих та дітей» визначається тим, що
розроблено, науково обґрунтовано та забезпечено навчально-методичною літературою, а також
впроваджено у практику дошкільної освіти оригінальну освітню модель взаємодії дорослого з
дитиною дошкільного віку – технологію «Радість розвитку», в якій розвиток базових здібностей
дитини дошкільного віку та цілісність психологічних досягнень у сфері емоцій, пізнавального
розвитку та вольової регуляції діяльності й поведінки дитини виступають пріоритетними
індикаторами особистісного зростання.

ТЕХНОЛОГІЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО
З ДИТИНОЮ «РАДІСТЬ РОЗВИТКУ»

Специфіка становлення особистості на етапі дошкільного дитинства потребує збереження
простору дитячої субкультури, врахування психолого-педагогічних передумов розвитку
духовних орієнтирів в життєдіяльності дошкільників, об’єднання зусиль педагогів та батьків у
створенні соціокультурного розвивального середовища та адекватної психологічної атмосфери
навколо проблеми становлення базових комунікативних, пізнавальних, образотворчих
здібностей, що формуються у дитинстві.
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Рішення проблеми становлення активної творчої особистості дитини дошкільного віку в
сучасному соціопросторі потребує посилення уваги суспільства до якості розвитку дитинства
шляхом життєзабезпечення таких форм взаємодії дорослого з дитиною, в яких вона виступає
активним суб’єктом власного розвитку.
Реалізація принципів гуманізації освітнього процесу, збереження простору дитячої субкультури
відбувається у процесі поширення форм впровадження психологічно обґрунтованих
розвивальних технологій. Широке впровадження розвивальних технологій в умовах дошкільного
закладу сприяє формуванню свідомого, відповідального та психологічно виваженого підходу
дорослих до процесу цілеспрямованого розвитку найважливіших надбань дитинства, якість
розвитку яких забезпечує соціальну, пізнавальну та творчу активність людини на подальших
етапах розвитку.
Окремої уваги приділяється питанню духовного розвитку дитини дошкільного віку як фактора її
психологічного здоров’я. Потреба підвищення якості розвитку дитинства посилює необхідність
оптимізації життєдіяльності дошкільників на базових засадах вітчизняної культури, створення
адекватної психологічної атмосфери навколо проблеми становлення ціннісних орієнтацій
розвитку дитини з метою об’єднання напрямів діяльності системи освіти та батьків.

•

Інноваційна технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії
дорослого з дітьми «Радість розвитку» в умовах організації навчальновиховного процесу надає можливість оптимізувати життєдіяльність
дітей дошкільного віку як суб’єктів творчої діяльності. Цілеспрямована
увага дорослих до взаємодії дітей з оточенням на базових засадах
вітчизняної морально-етичної культури привертає увагу до активних
міжособистісних та внутрішньо особистісних процесів, за допомогою
яких дитина осмислює власне життя.

Мета і завдання розробки та впровадження освітньої технології – психолого-педагогічний
супровід формування у дітей, педагогів та батьків вихованців життєво значущих цінностей
та компетенцій у процесі цілеспрямованої взаємодії освітнього закладу з сім›ями та всіма
партнерами, хто опікується дитинством.
Сутність технології «Радість розвитку» полягає в способі організації життєдіяльності дітей,
батьків вихованців, педагогів та психологів, який дозволяє актуалізувати внутрішні спонукання
дитини, враховувати індивідуальні психологічні особливостей дітей, запити їх розвитку (сенситивні
періоди та зону найближчого розвитку), вирішувати освітні завдання будь-якої з діючих в Україні
програм виховання та навчання дітей, а також досягати результатів, які визначають Базовий
компонент дошкільної освіти (стандарт) й стандарт початкової освіти. Стрижнем пропонованої
інновації є гармонізація внутрішнього психічного життя дитини завдяки організації культури
життєдіяльності. Для цього прогнозуються виховні ситуації розвитку дитини, в яких інтегрується
зміст (функції виховної діяльності педагога), методи (засоби виконання функцій) та критерії
якості (показники психолого-педагогічної діагностики розвитку дитини), що застосовує педагог.
Таке проектування системи індивідуально-розвивальної взаємодії здобуває обриси моделі
цілісної освітньої технології «Радість розвитку», в якої запропонована система методів навчання
характеризується з погляду реальної взаємодії педагога з вихованцями на відміну від загальної
класифікації, що побудована на дидактичних ознаках методів навчання (наочні, словесні,
практичні методи). Освітня система «Радість розвитку» розглядає такі методи та етапи:
• методи створення мотивації діяльності – мотиваційно-діагностичний етап технології;
• методи організації пізнавальної діяльності дітей, спрямованої на одержання нової інформації
– інформаційний етап;
• методи репродукції знань і формування умінь і навичок – репродуктивний етап;
• методи систематизації й узагальнення одержаних знань – узагальнюючий етап;
• методи організації творчої діяльності – творчий етап, що надає дитині можливість використання
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Усвідомлення дітьми та
дорослими набутих знань,
вмінь та навичок, можливість
індивідуальної корекції
розвитку дитини, актуалізація
рефлексивного досвіду, коли
результати спільної діяльності
оцінюють діти

варіювання форм, методів,
матеріалів для організації
спільної діяльності з дітьми,
можливість вдосконалювати
навички комунікації та
предметно-практичної
діяльності

Очікуваний результат
Врахування реальних
пізнавальних інтересів дитини,
її інтелектуальних, етичних
та естетичних почуттів,
можливість – йти за дитиною!
та спонукати до прояву
особистісної активності й
творчості у проектуванні
спільної з ровесниками та
дорослими діяльності
Впорядкування навчального
матеріалу у відповідності
до мотивації дітей, логіки
розгортання діяльності та
спільного для групи дітей
творчого задуму

знань, умінь і навичок у нових умовах на творчому рівні.
Всі шість етапів побудови взаємодії дорослого з дитиною в Технології «Радість розвитку»
утворюють тематичний цикл – формат організації спільної ігрової та навчальної діяльності дітей
від 2 до 12 років. В такий спосіб впровадження технології виступає унікальним та необхідним
освітнім інструментарієм щодо реалізації права кожної людини на радість (збагачення моральних,
естетичних та інтелектуальних почуттів, розвиток здібностей, підвищення творчої активності,
розвиток особистісного потенціалу, гармонізація взаємодії між людьми).
Тематичний цикл – інструмент інтеграції ціннісно-смислових акцентів змісту та завдань
державних освітніх програм та розгортання спільної діяльності. Дотримання послідовності
етапів та виконання концептуальних завдань кожного з них стовідсотково забезпечують
очікуваний результат.

Етап
Мотиваційний

Концептуальна задача
Створення розвивальної
ситуації породження мотивів
та цілей спільної діяльності,
проектування образу
майбутнього результату
діяльності, планування та
обговорення форм спільної
творчої діяльності.

Освітня технологія «Радість розвитку»

Інформаційний

Узагальнюючий

Репродуктивний

Розвиток здібностей пошуку
потрібної інформації,
збагачення досвіду спільної
пізнавальної діяльності дітей
та дорослих, потрібної для
реалізації спільного творчого
задуму. Розширення способів
дослідницької діяльності дітей.
Використання в освітньовиховному процесі усіх
практичних форм роботи
з метою закріплення,
розширення, повторення,
уточнення знань та
формування умінь і навичок
використання отриманих
знань в практичній діяльності
на репродуктивному (за
зразком) рівні.
Узагальнення отриманих знань
та способів використання
навичок в нових розвивальних
ситуаціях. Оцінка рівня
засвоєння знань, вмінь та
навичок у відповідності вимог
освітніх програм.
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Творчій

Рефлексивний

Перехід на новий творчій
рівень організації спільної
діяльності, креативне та
мобільне використання
досягнень в нових умовах
Етап усвідомлення досвіду,
розширення соціального
простору «МИ» та вибору
ціннісних орієнтацій для
подальшої взаємодії. Перехід
до наступної теми.

Реалізація спільного задуму
та організація вільної творчої
діяльності дітей на основі
здобутих знань, вмінь та
навичок
Формування передумов
та навичок критичного
мислення, усвідомлення шляхів
ефективної взаємодії, емоційної
підтримки, вмінь діяти разом

Таким чином, психолого-педагогічне проектування взаємодії – це проектування сумісної
діяльності дорослих та дітей, в якому поєднані такі складники: - бажання, прагнення, інтереси
дитини, актуальний та потенціальний рівень її розвитку; - варіативність форм, методів, засобів
розвиваючих впливів педагога; - психологічні закономірності природного розвитку спільної
діяльності дітей та дорослих (від створення образу результату – до реалізації задуму на творчому
рівні діяльності).
Розвиненість та зрілість (сформованість) емоційних, когнітивних, вольових психічних процесів
надає дитині якісно нові можливості прояву свого «Я» у всіх видах діяльності. Дитина може діяти
не тільки за зразком, але й на творчому рівні. Творчий рівень будь-якої діяльності демонструє
особистісний рівень розвитку дитини, що спрямовує нові завдання її розвитку – самостійне
та гармонійне поєднання рушійних сил активності («Хочу»), пошук необхідних можливостей –
знань, умінь та навичок («Можу») та особистісних механізмів регуляції поведінки для досягнення
цілі («Буду»). Можна стверджувати, що в освітній технології «Радість розвитку» центральним
об›єктом уваги дитини стає постійно зростаюче “Я”. Маля навчається почувати, аналізувати,
осмислювати, узагальнювати ступінь своїх бажань, намірів, можливостей, здібностей. В цьому
процесі ступінь педагогічного керівництва полягає в наданні необхідної допомоги з урахуванням
вікових та індивідуальних можливостей дитини. Тому, у системі навчання, спрямованої на
розвиток культури спілкування і життєдіяльності в цілому, особливого значення набуває стиль
взаємин педагога з вихованцями. Усунення авторитарного стилю керівництва виступає в
такому контексті одним з важливих факторів психічного розвитку дітей. Демократичний стиль
спілкування педагога з дітьми формує в дошкільників найважливішу якість мовної поведінки
і діяльності в цілому – уміння регулювати свої дії та вчинки, підвищує рівень самоорганізації
діяльності.
Критерієм ефективності технології визначається активність та самореалізація дитини,
цілісність та гармонічність психічного розвитку дошкільника (емоційного, пізнавального,
мовленнєвого, вольового, особистісного). Пропонована технологія психолого-педагогічного
проектування взаємодії не розмежовує процес навчання по галузях знань (математика,
природа, мова), а виходить з головного принципу – діяльнісного підходу до розвитку
особистості. Передбачається, що дитина повинна навчиться визначати (приймати ззовні)
мету своєї діяльності, знаходити засоби її реалізації, виявляти вольове зусилля в досягненні
мети і наполегливе прагнення бути автором, творцем своєї життєдіяльності. Інакше кажучи,
центральним стрижнем пропонованої інновації є гармонізація внутрішнього психічного життя
дитини через організацію культури життєдіяльності.
З позиції системного підходу до оцінки сучасного рівня інноваційної освіти досвід розробки
та впровадження технології «Радість розвитку» дозволяє стверджувати: інноваційна освіта - це
процес і результат такої освітньої діяльності, яка стимулює і проектує новий тип відносин як
окремої людини, так і суспільства в цілому.
Призначення (мета) інноваційної освіти - забезпечення наступності та змін у соціокультурному
просторі життя всіх його учасників (вихованців, батьків, педагогів, психологів).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО

ПРОЕКТУВАННЯ

ВЗАЄМОДІЇ

Характер інноваційної освіти - продуктивний, творчий.
Зміст - гуманізований, структурований за освітніми галузями, інтегрований за новими і
традиційними навчальними програмами.
Організація освітнього процесу - технології, орієнтовані на різнобічну і творчу реалізацію
потенціалу особистості.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ДОРОСЛОГО З ДИТИНОЮ
«РАДІСТЬ РОЗВИТКУ»
Впровадження освітньої технології «Радість розвитку» в дошкільному та початковому секторах
освіти забезпечує:
1) збалансований розвиток дітей у сфері фізичного, емоційного, пізнавального, вольового та
духовного розвитку особистості дитини, що набуває особливого значення на етапі переходу
малюка від дошкільної до початкової освіти;
2) підвищення психологічної культури взаємодії дорослого з дитиною та розвиток творчого
професійного потенціалу дорослих;
3) усвідомлення дорослими відповідальності за повноцінний розвиток дитини;
4) ефективність підготовки фахівців в рішенні виховних та навчальних завдань у галузі освіти,
яка базується на збагаченні досвіду взаєморозуміння через співпрацю з усіма партнерами, хто
опікується дитинством.
Оригінальна технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною
виступає передумовою розвитку творчого потенціалу та креативності всіх учасників освітнього
простору системи дошкільного виховання (дітей, батьків вихованців, педагогів, керівників та
управлінців, науковців).
З метою розповсюдження досвіду нового формату організації життєдіяльності дитини
в умовах дошкільного навчального закладу створено комплекти навчально-методичних
матеріалів «Дитина замовляє розвиток», «Світ дитячої гри», «Ціннісні орієнтації дитини у
дорослому світі», «Вчимося жити разом», матеріали яких адресовані всім суб’єктам освітнього
процесу дошкільного навчального закладу – дітям, батькам вихованців, педагогам, психологам,
управлінцям в галузі дошкільної освіти, майбутнім педагогам – студентам вищих навчальних
закладів у спеціальності «дошкільна освіта», учасникам курсів обласних інститутів підвищення
педагогічної кваліфікації, що забезпечує фахівців у галузі дошкільної освіти сучасним психологопедагогічним інструментарієм для реалізації завдань особистісно-орієнтованої педагогіки.
Загальна мета публікацій комплекту – науково-методичній супровід процесу цілеспрямованої
взаємодії освітнього закладу з сім›ями, формування у дітей, педагогів, батьків вихованців
життєво важливих цінностей та компетенцій, розвитку базових здібностей дитини раннього
та дошкільного віку – здібностей до взаємодії з дорослими та однолітками, до пізнання світу
та творчої діяльності, збереження специфіки використання дидактичних форм та методів
в організації навчально-виховної діяльності дорослого з дітьми раннього, дошкільного та
молодшого шкільного віку, підтримка свідомого, відповідального та психологічно виваженого
підходу дорослих до процесу становлення найважливіших надбань дитинства, якість розвитку
яких забезпечує соціальну, пізнавальну та творчу активність людини на подальших етапах
розвитку.
Матеріали видання зорієнтовано на всіх учасників освітнього процесу: –науково-методичні
матеріали для педагогів, психологів, керівників дошкільних освітніх закладів, які спрямовано на
зміни формату взаємодії дорослих та дітей; –розвивально-дидактичне забезпечення для дітей,
батьків вихованців, педагогів та психологів, які реалізують психологічний супровід та підтримку
індивідуальної траєкторії розвитку кожної дитини.
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Загальна кількість публікацій складає 25 найменувань. З них: монографії – 1; парціальна програма
з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6(7) років – 1; наукове видання
– 4; навчальне видання – 2; навчальні посібники – 1; методичні посібники – 1; науково-методичні
посібники – 2; науково-методичне видання – 3; науково виробниче видання – 4; методичні
рекомендації – 1; навчальний посібник для дітей старшого дошкільного віку – 1; 4 альбоми
розвивальних ігор та вправ для індивідуальної роботи з дітьми раннього, молодшого, старшого
дошкільного віку; два свідоцтва про реєстрацію авторського права Міністерства освіти і науки
України Державного департаменту інтелектуальної власності (№ 33342, №33343), тринадцять
захищених дисертацій за спеціальностями 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія, 19.00.05 соціальна психологія, психологія соціальної роботи.
Посібники, що входять до науково-методичного блоку становлять систему теоретичного
обґрунтування закономірностей взаємодії дорослого з дитиною, що забезпечує розвиток
активної особистості, спрямованої на прояв здібностей. Система теоретичних знань, в якої
розкриваються особливості сучасної педагогічної технології, спрямована на формування
позитивного світогляду дорослих щодо можливостей та перспектив розвитку дитини та
формування креативності у професійному мисленні та поведінки педагога. Матеріали науковометодичного характеру комплекту „Дитина замовляє розвиток” за науковою редакцією
Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір:
„Особистість дошкільника: перспективи розвитку” (Т. Піроженко). У посібнику розкрито основні
питання організації життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах особистісно орієнтованої
педагогічної технології. Відображена технологія має на меті різнобічний, вільний та творчий
розвиток особистості дитини і тому характеризується гуманістичною і психотерапевтичною
спрямованістю. Упровадження матеріалів посібника сприяє подальшому розвитку досліджень
психології особистості, оновленню змісту дисциплін з дитячої психології у вищих навчальних
закладах, функціонуванню дошкільних навчальних закладів на засадах партнерської взаємодії
фахівців зі всіма суб’єктами соціального оточення, хто опікується розвитком дитини, змістовому
наповненню Базового компонента дошкільної освіти. Посібник розроблений для науковців
в галузі вікової та педагогічної психології, практичних психологів, вихователів, викладачів,
докторантів, аспірантів вищих навчальних закладів.
„Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника” (Т. Піроженко). Матеріали навчальнометодичного посібника «Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника» послідовно
розкривають наукові, методичні, організаційні засади та ефективні засоби взаємодії дорослого
з дитиною, що є адекватними природним силам малюка та стимулюють формування його
мовленнєвих здібностей в єдності емоційних, поведінкових, особистісних надбань. Упровадження
посібника сприяє подальшому розвитку досліджень психології особистості, оновленню змісту
дисциплін з дитячої психології у вищих навчальних закладах, функціонуванню дошкільних
освітніх закладів на засадах партнерської взаємодії фахівців зі всіма суб’єктами соціального
оточення, хто опікується розвитком дитини, а також сприяє змістовому наповненню освітніх
стандартів та навчально-виховних програм у галузі дошкільної освіти. Навчально-методичний
посібник розроблений для науковців в галузі вікової та педагогічної психології, викладачів
вищої школи, докторантів, аспіранті, фахівців дошкільних закладів.

„Виховання гуманних почуттів у дітей” (С. Ладивір, О. Долинна, В. Котирло, С. Кулачківська,
С. Тищенко О. Вовчик-Блакитна, Ю. Приходько). У посібнику розкрито психологічні особливості
становлення першооснов особистості дитини, яка зростає в умовах підвищеної напруженості
та невизначеності розвитку суспільства, а саме: вихованню гуманних почуттів сучасних
дошкільників у дитячому колективі та сім›ї. Упровадження посібника сприяє створенню умов
для розвиткові емоційної сфери дітей та структурують їхній внутрішній емоційний простір,
активізують виявлення ними гуманного ставлення до дорослих та дітей у різних видах діяльності
й спілкуванні. Запропоновано вивірені на практиці шляхи виховання доброзичливого та чуйного
ставлення до оточення, що значною мірою визначає закладання духовних підвалин особистості.
Посібник розроблений для науковців в галузі вікової психології, практичних психологів,
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викладачів, докторантів, аспірантів вищих навчальних закладів.
„Матеріали по впровадженню освітньої технології психолого-педагогічного проектування
взаємодії дорослого з дитиною „Радість розвитку” (Т. Піроженко, С. Ладивір, К. Карасьова,
Ю. Манилюк, Л. Тищук). Презентація матеріалів представляє основні питання організації
життєдіяльності дітей дошкільного віку в умовах особистісно-орієнтованої педагогічної технології
взаємодії дорослих з дітьми. Упровадження матеріалів сприяє визначенню особливостей
інноваційної технології психолого-педагогічного проектування спільної діяльності дорослих
та дітей, яка спрямована на забезпечення дитині емоційного благополуччя та своєчасного
розвитку суто людських здібностей – комунікативних, інтелектуальних, вольових. Матеріали
розроблені для науковців та практиків у галузі дошкільної освіти.
„Радість розвитку. Взаємодія дорослого і дитини” (С. Ладивір). У книжці описується досвід
створення розвивальної ситуації, в якої дитина збагачує досвід розуміння світу через збагачення
літературних образів, вчиться створювати особисті ідеї та втілювати їх у життя у різних
специфічно дитячих видах діяльності. Матеріали розроблені для практиків у галузі дошкільної
освіти, науковців вікової та педагогічної психології.
Блок розвивально-дидактичного забезпечення педагогічної діяльності комплекту видань
„Дитина замовляє розвиток” включено розробки психологів для індивідуальної роботи
дорослих з дитиною. Чотири „Альбоми розвивальних ігор та вправ” для дітей 3–4, 5, 6, 7 років
розроблені за участю співробітників лабораторії психології дошкільника – Т. Піроженко,
С. Ладивір, І. Карабаєвою, Т. Гурковською, Л. Соловйовою. Система розвивальних ігор та вправ
спрямовують дорослого на здійснення індивідуально-диференційованого підходу в процесі
розвитку дитини, пошуку способів підтримки ініціативи дітей, збагачують знання педагога про
вікові закономірності психічного розвитку дошкільників, націлюють дорослих на формування
у малюків інтересу до виконання різноманітних розвивальних вправ. Навчання дитини
проводиться у формі гри або вплітається у суто специфічні види дитячої діяльності: малювання,
ліплення, конструювання тощо.
З метою збагачення загальнонаукових й специфічних підходів до проблеми збереження
дитячої субкультури та підтримки творчого потенціалу та активності малюків узагальнено
рекомендації в організації дорослими провідного виду діяльності в житті дошкільника, яким
виступає сюжетно-рольова гра. Серія навчально-методичних матеріалів про ігрову діяльність
дітей дошкільного віку (автори К. Карасьова, Т. Піроженко) доповнює методичну літературу для
фахівців дошкільної освіти принциповими позиціями науковців щодо дієвості та ефективності
виховного і навчального впливу сюжетно-рольової гри у процесі розвитку творчого потенціалу
дітей дошкільного віку:
„Світ дитячої гри” (К. Карасьова, Т. Піроженко). У навчально-методичному посібнику подано
загальнонаукові й специфічні підходи до організації дослідження сюжетно-рольових ігор дітей,
а також визначено умови актуалізації їхньої ігрової взаємодії. Упровадження основних підходів
до процесу розвитку ігрової діяльності дітей сприяє подальшому розвитку досліджень з
психології дитячої гри та створенню розвивально-ігрового середовища для дітей дошкільного
віку. Навчально-методичний посібник розроблений для фахівців у галузі дошкільної освіти,
науковців вікової та педагогічної психології, практичних психологів, викладачів, докторантів,
аспірантів вищих навчальних закладів.
„Ігровий простір дитини” (К. Карасьова, Т. Піроженко). Друга книга про гру є продовженням
дослідження у визначенні гри як потужного розвивального засобу, що не втрачає своєї значущості
на всіх етапах життя людини. Упровадження основних надбань представлених у посібнику
сприяє формуванню свідомої відповідальності фахівців дошкільної галузі за збереження умов
дитячої субкультури, оновленню підходів до вивчення основних закономірностей розвитку гри
на всіх етапах життя людини: дошкільник, молодший школяр, підліток, дорослий. Навчальнометодичний посібник розроблений для науковців та практиків в галузі освіти .
„Самодіяльні ігри дитини” (К. Карасьова, Т. Піроженко). У книжці визначено основні напрями
роботи педагога дошкільного освітнього закладу із вихованцями щодо збагачення їхніх
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самодіяльних ігор. Упровадження матеріалів посібника сприяє подальшому розвитку
професійних знань фахівців дошкільної галузі освіти стосовно питань психології розвитку
провідної діяльності дитини, змісту і структури сюжетно-рольової гри дошкільників. Навчальнометодичний посібник розроблений для науковців та практиків в галузі дошкільної освіти.
„Ігрова діяльність дошкільника: старший дошкільний вік” (Т. Піроженко, К. Карасьова). У
методичному посібнику розкривається освітній зміст та інноваційні підходи до гри як провідної
діяльності дитини. Методичний посібник відповідає вимогам освітньої лінії «Гра дитини» Базового
компонента дошкільної освіти та чинним програмам, що затверджено МОН України для рішення
освітніх завдань дошкільних навчальних закладів. Упровадження матеріалів посібника сприяє
подальшому розвитку різноманітних форм роботи педагога з дітьми (дидактичних, рухливих
ігор, ігор-забавлянок тощо). Методичний посібник розроблений для педагогів дошкільних
освітніх закладів, центрів розвитку та підготовки дітей до школи, батьків вихованців.
„Ігрова діяльність дошкільника: молодший дошкільний вік”
(Т.Піроженко, Т.Зав’язун, І.Карабаєва, Л.Соловйова, О.Сахно). У методичному посібнику
розкриваються особливості розвивального впливу ігрової діяльності на психічний розвиток
дітей четвертого та п’ятого років життя, відображено різноманітні форми роботи педагога
з дітьми, наведено зразки різних видів ігор. Методичний посібник розроблений для фахівців
дошкільної освіти (управлінців, педагогів, психологів), студентів спеціальності «дошкільна
педагогіка та психологія», батьків вихованців.

З метою збагачення загальнонаукових й специфічних підходів до проблеми особистісного
розвитку дитини дошкільного віку, наріжним центром якого є духовні надбання, науковцями
лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
проведено дослідження проблеми ціннісних орієнтацій дитини на етапі переходу від дошкільної
освіти до систематичного шкільного навчання.
В матеріалах досліджень узагальнено та представлено подальший розвиток ідей освітньої
технології «Радість розвитку» та специфіки їх впровадження з метою рішення нових завдань
– формування ціннісних орієнтацій дошкільників. Інноваційний досвід впровадження
представлено у наступних матеріалах:
Монографія «Становлення внутрішньої картини світу дошкільника»
/Т.О.Піроженко, С.О.Ладивір, О.О.Вовчик-Блакитна та ін../ В роботі розкриваються психологічні
питання процесу становлення внутрішньої картини світу дитини. Представлено теоретичні та
методичні аспекти розвитку вікових психологічних досягнень і новоутворень дитини дошкільного
віку у взаємозв’язку з формуванням та віддзеркаленням їх скрізь внутрішню картину світу.
Предметним змістом розділів монографії виступають питання розвитку образно-пізнавальної,
емоційно-оцінної і діяльнісно-практичної підсистем (складових) внутрішньої картини світу
дошкільника. В матеріалах колективної монографії аналізуються та конкретизуються вікові
особливості процесу становлення внутрішньої картини світу дитини молодшого, середнього,
старшого дошкільного віку через опис різного пропорційного вкладу емоційних, когнітивних,
і вольових його компонентів. Переваги та особливості емоційних, когнітивних, вольових
елементів в пізнавальних, ціннісних, діяльнісних підструктурах світогляду дитини дошкільного
віку виступають змістовним предметом кожного розділу.
Навчальний посібник «Дитина у сучасному соціопросторі» (Т.О.Піроженко, С.О.Ладивір,
І.І.Карабаєва, К.В.Карасьова, І.М.Біла, І.С.Мельник, Л.І.Соловйова, О.В.Пісарєва, Л.Д.Токарєва,
О.І.Федорчук)
Посібник присвячений характеристиці ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку як
пріоритетних індикаторів особистісного зростання та аналізу параметрів сучасного соціального
оточення, що визначають становлення та реальне функціонування ціннісних орієнтацій
дошкільника у системі взаємодії дитини із соціальним та предметним середовищем. Матеріали
посібника відображають основну ідею проведеного дослідження, яка полягає у тому, що ціннісні
орієнтації виступають характеристикою зростаючих можливостей дитини дошкільного віку у
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свідомому виявленні психологічного простору „Я”. У ціннісних орієнтаціях відбивається рівень
суб’єктної активності дитини, ступінь дорослішання та гармонізації всіх психологічних надбань,
що має прояв в поведінці, відносинах з іншими людьми, у пізнавальній та предметно-практичних
видах діяльності.
Адресовано студентам вищих навчальних закладів, педагогам, психологам, керівникам галузі
„дошкільна освіта”.
Методичні рекомендації «Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу». (Т.О.Піроженко,
С.О.Ладивір, І.І.Карабаєва, К.В.Карасьова, Л.І.Соловйова, Л.Д.Токарєва, О.І.Федорчук)
У матеріалах представлено портрет цінностей сучасної дитини, психологічні та педагогічні
питання щодо завдань та умов становлення ціннісних орієнтацій у дошкільному віці. Матеріали
спрямовано для обговорення проблемного кола питань становлення базових цінностей
дошкільника та їх психолого-педагогічного супроводу батьками та фахівцями дошкільної освіти.
Адресовано студентам вищих навчальних закладів, педагогам, психологам, керівникам галузі
„дошкільна освіта”.
Навчально-методичний посібник «Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі» ( Т.О.Піроженко,
Л.І.Соловйова, С.О.Ладивір, І.І.Карабаєва, О.Ю.Хартман, Л.Д.Токарєва, О.І.Федорчук)
У матеріалах навчально-методичного посібника розкрито особливості становлення базових
цінностей дошкільника і визначено специфіку психолого-педагогічного супроводу даного
процесу. Матеріали рекомендовано для використання вихователями та психологами
дошкільних навчальних закладів, гувернерами, батьками вихованців, а також для професійної
науково-предметної підготовки майбутніх фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» у вищих
навчальних закладах різних рівнів акредитації.
Навчальний посібник „Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника ” для дитини старшого
дошкільного віку (шостий і сьомий рік життя), присвячений комплексному здійсненню завдань
особистісного розвитку дитини дошкільного віку, спрямований на збагачення цілеспрямованої
роботи дорослих щодо формування ціннісних орієнтацій дитини дошкільного віку та інтеграцію
змісту дошкільної освіти, через комплексну реалізацію програмових завдань з різних освітніх
ліній Базового компонента дошкільної освіти.
Упровадження навчального посібника „Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника ”
допоможе батькам вихованців, педагогам, психологам у роботі з розвитку мислення, пам’яті,
емоцій, комунікації та її вміння регулювати власну поведінку на основі становлення регулюючої
функції ціннісних орієнтацій.
Пропоновані матеріали для роботи з дитиною старшого дошкільного віку відповідають
вимогам Базового компонента дошкільної освіти та чинним програмам розвитку, виховання і
навчання дітей старшого дошкільного віку, що затверджені Міністерством освіти і науки України.
Впровадження навчального посібника „Компас” передбачає можливість його застосування у
практиці дошкільної освіти через різні форми її надання (дошкільні освітні заклади різних типів
і форм власності, групи і центри підготовки до школи при загальноосвітніх та позашкільних
навчальних закладах, соціально-педагогічний патронат, родинне виховання та інші).
Для дошкільників, батьків вихованців, фахівців у галузі дошкільної освіти, науковців в галузі
вікової та педагогічної психології, практичних психологів, викладачів, докторантів, аспірантів
вищих навчальних закладів.
З метою посилення активності батьків та їх участі в освітньому процесі дошкільного закладу
до матеріалів навчально-методичного комплекту, що присвячений підтримці та супроводу
психічного розвитку дітей дошкільного віку розроблено навчально-методичний посібник
«Виховуємо дитину – зростаємо як батьки» (Т.Піроженко, О.Хартман)
Посібник присвячений проблемі формування батьківської відповідальності. У ньому висвітлено
результати дослідження проблеми пошуку психологічних чинників становлення відповідальності
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батьків за розвиток і виховання дітей дошкільного віку. Посібник містить програму та практичні
матеріали з досвіду роботи психолого-педагогічної підтримки батьківства в умовах дошкільного
освітнього закладу.
Впровадження посібника сприятиме подальшому дослідженню проблеми пошуку психологічних
чинників становлення відповідальності батьків за розвиток і виховання дітей дошкільного віку
Для психологів-практиків, соціальних педагогів, вихователів дошкільних освітніх закладів,
зацікавлених батьків та всіх, хто опікується проблемою щасливого дитинства.

Поширення ідей освітньої технології «Радість розвитку», яка демонструє втілення принципів
гуманної педагогіки та партнерства дорослих та дітей, відображено в розробці парціальної
програми з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років, яка
була ініційована Представництвом Дитячого фонду ООН ( ЮНІСЕФ) для дітей, що опинились в
сучасних умовах суспільного життя в зоні конфлікту. Автори програми «Вчимося жити разом»
- Т.Піроженко, О. Хартман, не тільки запропонували зміст рекомендацій, але й активно втілюють
пропозиції та досвід навчання тренерів для вихователів, психологів, управлінців дошкільної
освіти в Запорізьській, Донецькій, Дніпропетровській, Луганській, Харьківській областях України.
http://autta.org.ua/ua/ProjectUNICEF/resourse/preschool

Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7
років «Вчимося жити разом» (ua, ru)
(Піроженко Т.О., Хартман О.Ю.)
Видання підготовлено в рамках проекту «Вчимося жити разом, мета якого – навчити дітей
та підлітків, які найбільше постраждали внаслідок воєнного конфлікту в Україні, життєвих
навичок, необхідних для мирного життя у приймаючих та домашніх спільнотах. Програма є
складовою навчально-методичного комплекту « Вчимося жити разом» для дошкільних освітніх
закладів. Цей комплект спрямований на розвиток у дітей відповідного віку соціальних навичок
ефективної взаємодії. У змісті програми розкрито можливості організації в умовах дитячого садка
діяльності, яка дозволяє об’єднати дорослих (педагогів, батьків) та дітей на шляху до прийняття
та взаєморозуміння. Видання прислужиться вихователям, психологам, студентам педагогічних
навчальних закладів, методистам.

Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної
взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом» Видання підготовлено в рамках проекту
«Вчимося жити разом, мета якого – навчити дітей та підлітків, які найбільше постраждали внаслідок
воєнного конфлікту в Україні, життєвих навичок, необхідних для мирного життя у приймаючих
та домашніх спільнотах. Посібник є складовою навчально-методичного комплекту « Вчимося
жити разом» для дошкільних освітніх закладів. Цей комплект спрямований на розвиток у дітей
відповідного віку соціальних навичок ефективної взаємодії. У посібнику висвітлено методичні
рекомендації та практичні матеріали щодо впровадження парціальної програми з розвитку
соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років. Видання прислужиться
вихователям, психологам, студентам педагогічних навчальних закладів, методистам.
http://autta.org.ua/ua/ProjectUNICEF/resourse/preschool

Також до науково-методичних матеріалів увійшли наукові статті у збірниках наукових праць
Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
/ [гол. ред. С. Д. Максименко]. – К. : Срібна хвиля. – Т. IV. Психологія розвитку дошкільника. Вип.
Щорічне видання ;
Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка
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НАПН України. - Том ХІІІ: Психологія розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової освіти.
- Щорічне видання ;
Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду колективів дошкільних навчальних
закладів через систему навчально-методичної літератури, систему наукового супроводу роботи
експериментальних майданчиків та активну участь науковців в роботі семінарів, конференцій,
проблемних діалогів, навчальних курсів для студентів вищої школи, педагогів дошкільної освіти,
дозволяє визначити комплексну науково-прикладну роботу «Освітня технологія «Радість
розвитку» − партнерська взаємодія дорослих та дітей» /Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, О.Ю.Хартман
/ як ефективний формат діяльності творчої групи лабораторії психології імені Г. С. Костюка НАПН
України в галузі дошкільної освіти.
Освітня технологія «Радість розвитку», ефективність якої визначається досягненнями дитини,
органічно пов›язана зі змістом сучасної дошкільної світи, визначеної в її Базовому компоненті,
співвідноситься зі всіма освітніми програмами дошкільної освіти, затвердженими МОН
України: Програмою навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку «Дитина», «Я
у Світі», «Малятко», «Українське дошкілля», «Впевнений старт» і тому виступає психологічно
обґрунтованим педагогічним інструментарієм реалізації особистісно-орієнтованої освітньої
практики дітей дошкільного віку.
Презентація результатів дослідження:
Починаючи з 2000 року результати досліджень авторів впроваджувалися в освітніх закладах
всіх рівнів акредитації і за результатами на наукових, науково-методичних та практичних
конференціях одержали позитивну оцінку. Педагоги освітніх закладів різного рівня акредитації,
представники професорсько-викладацького складу вищої школи, управлінці у галузі дошкільної
освіти підтверджують високий ефект впровадження ідей освітньої інновації «Технологія
психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» як
фактора особистісного зростання всіх суб’єктів освітнього простору.
Науково-практична робота та практика впровадження моделі життєзабезпечення дитини
дошкільного віку в умовах освітнього закладу узагальнена в численних публікаціях авторів та
визнана позитивною та доцільною для поширення її в дошкільних закладах України з метою
реалізації особистісно-орієнтованого підходу до дитини в умовах суспільного та сімейного
виховання (протокол № 4 засідання Вченої ради Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України
від 28.03.2002р.).
В рамках обговорення проблеми “Психічний розвиток дошкільника в умовах інноваційних
систем виховання” матеріали інноваційної практики визнані як ефективні та перспективні, що
дозволило в Постанові Президії Академії Педагогічних наук України акцентувати рішення,
які пов’язані з продовженням робіт спрямованих на забезпечення інтеграційних підходів
до розробки методичних матеріалів Базового компонента дошкільної освіти та проведення
комплексних досліджень проблеми наступності дошкільної та початкової освіти ( протокол
№1-7/9-156 від 21 листопада 2002року). Досвід впровадження був представлений на Шостій
Міжнародній виставці навчальних закладів “Сучасна освіта в Україні – 2003” (6-9 лютого 2003
року)
За останні роки впровадження інновації реалізовано на основі рішень Колегії Президії Академії
педагогічних наук України (2010 р., 2014 р.); наказів МОНмолодьспорту України від 10.09.2012 р.
№ 1/9–639 «Про освітню розвиваючу технологію «Радість розвитку»; схвалення та високу оцінку
комісії Комітету з Державної премії України в галузі освіти у номінації дошкільна та позашкільна
освіта (лист №1/11-6967 від 01.08.2011 р.); рішення організаційного комітету Національної
виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті» (Київ, 2013); Наказ Департаменту освіти
і науки м. Києва № 533 від 17.06.2013 р. Про організацію дослідно-експериментальної роботи
в навчальних закладах, тема «Соціально-педагогічні умови впровадження «П3 технології» у
дошкільних навчальних закладах» (регіональний рівень), науковий керівник Піроженко Т.О.;
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Наказ МОН України №480 від 28.04.2015 р. про проведення дослідно-експериментальної роботи
«Психолого-педагогічні умови становлення ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній
діяльності освітньої системи «Радість розвитку», науковий керівник професор Піроженко Т.О.,
науковий консультант академік Максименко С.Д.
Учасники творчої групи Піроженко Т.О., Ладивір С.О., О.Ю.Хартман номінанти на державну
нагороду Державна премія у галузі освіти за номінацією дошкільна та позашкільна освіта за
період з 2005–2017 років прийняли участь в у більш ніж 120 конференціях семінарах, обговоренні
проблем дошкільної освіти на Форумі «Артеківські Діалоги»,
Першому Всеукраїнському з’їзді працівників дошкільної освіти, виступили співорганізаторами
щорічного форуму професійної зустрічі фахівців дошкільної галузі освіти «День дошкілля»,
Міжнародного науково-практичного центру перспективного педагогічного досвіду, який
створений за підтримкою «Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти
і науки України» а також виступили керівниками в організації діяльності експериментальних
майданчиків в дошкільних закладах різних регіонів України.

Досягненням творчої групи кандидатів на Державну премію в галузі освіти за номінацією
«дошкільна освіта» є створена наукова школа у галузі дитячої психології та дошкільної освіти, в
якої розроблені актуальні для сучасної науки та практики проблеми:
«Креативність як чинник професійної успішності керівників дошкільного навчального закладу»
– Манилюк Юлія Станіславівна (за спеціальністю 19.00.05, 2007р.);
«Розвиток саморегуляції старших дошкільників у взаємодії з однолітками і дорослими» – Байєр
Ольга Миколаївна (19.00.07, 2007);
«Розвиток комунікативних функцій дошкільника у процесі творчих ігор» – Карасьова Катерина
Володимирівна (за спеціальністю 19.00.07.);
«Психологічні чинники запобігання синдрому професійного вигорання педагога дошкільного
закладу» – Тищук Людмила Іванівна (за спеціальністю 19.00.07.);
«Образна символіка як чинник розвитку творчого потенціалу молодшого школяра» – Шопіна
Марина Олександрівна (за спеціальністю 19.00.07.);
«Становлення батьківської відповідальності за розвиток дитини дошкільного віку» – Хартман
Олена Юріївна (за спеціальністю 19.00.07.);
«Становлення психологічної статі дитини дошкільного віку в умовах сім’ї» – Савченко Юрій
Юрієвич (за спеціальністю 19.00.07);
«Особливості впливу взаємин з дорослими і однолітками на самооцінку старшого дошкільника»
– Мельник Інна Сергіївна (за спеціальністю 19.00.07);
«Розвиток комунікативно-мовленнєвих здібностей дошкільників у різному соціокультурному
оточенні» – Алинкіна Динара Едуардівна (за спеціальністю 19.00.07).
„Індивідуальні особливості вольової поведінки старших дошкільників” Соловйова Людмила
Іванівна (за спеціальністю 19.00.07.);
„Психологічні умови оптимізації спілкування батьків з дітьми дошкільного віку” – Горецька Олена
Віталіївна (за спеціальністю 19.00.07.).
„Рухова активність як чинник психічного благополуччя дошкільника” – Левшунова (Климець)
Катерина Валеріївна (за спеціальністю 19.00.07.);
„Індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників” –Товкач Ірина
Євгеніївна (за спеціальністю 19.00.07.);

Системне впровадження освітньої технології «Радість розвитку» привносить в практику освіти
нову якість:
- взаємозв’язок науки та практики суспільної дошкільної освіти;
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- координованість та співпраця з усіма партнерами, які забезпечують оптимальний та успішний
розвиток дитини на етапі раннього дитинства (взаємозв’язок суспільного та родинного
виховання);
- гнучкість, стійкість та адаптивність вибору форм та методів освітньої роботи педагогів, який
спирається на індивідуальний потенціал дитини та дитячої групи.

Надруковані праці, в яких відображено теоретичні та методичні аспекти впровадження
особистісно орієнт ованої технології в дошкільних освітніх закладах :
1. Піроженко Т.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника: / Т. О. Піроженко.
Науково-методичний посібник. Серія «Дитина замовляє розвиток» Тернопіль: Мандрівець,
2010. – 156с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11-6514 від 05.08.2009 р.)
2. Піроженко Т.О. Особистість дошкільника: перспективи розвитку /Т. О. Піроженко. Науковометодичний посібник. Серія «Дитина замовляє розвиток» Тернопіль: Мандрівець, 2010. –
140с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11- 877 від 15.02.2010 р.)
3. Піроженко Т. О. Творчий потенціал молодшого школяра. Психологічні особливості розвитку
/Т. О. Піроженко, М. О. Шопіна. //Початкова освіта. Вид-во Шкільний світ, 2010, – № 23 (551), – С.
1–34.
4. Виховання гуманних почуттів у дітей /С. Ладивір, О. Долинна, В. Котирло, С. Кулачківська,
С. Тищенко О. Вовчик-Блакитна, Ю.О. Приходько. Серія «Дитина замовляє розвиток» [за
наук. ред. Т. Піроженко, С. Ладивір, Ю. Манилюк]. – Тернопіль: Мандрівець, – 2010. – 168 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, лист № 1/11-6515 від 05.08.2009 р.)
5. Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Світ дитячої гри /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К: Шк,
2010. – 128 с. – (Бібл. Шк. Св) Схвалено для використання в дошкільних навчальних закладах
(Протокол № 4 засідання комісії з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної
ради з питань освіти і науки України від 22.10.2010).
6. Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Ігровий простір дитини /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К:
Шк, 2010. – 128 с. – (Бібл. Шк. Св)
7. Карасьова К.В. Піроженко Т.О. Самодіяльні ігри дітей /К. В. Карасьова, Т. О. Піроженко. – К: Шк,
2011. – 128 с. – (Бібл. Шк. Св).
Становлення внутрішньої картини світу дошкільника: монографія/ Т.О.Піроженко, С.О.Ладивір,
О.О.Вовчик-Блакитна та ін..; за ред.. Т.О.Піроженко.- Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2012. – 236с. (гриф
МОН України)
1.
Розвивальні ігри та вправи для дітей третього-четвертого року життя / Т. О. Піроженко,
С. О. Ладивір, І. І. Карабаєва, Т. Л. Гурковська. –Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 64 с. : іл. – Серія
«Дитина замовляє розвиток». (гриф МОН України)
2. Розвивальні ігри та вправи для дітей п’ятого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір,
О. О. Вовчик-Блакитна, Г. В. Гуменюк, Т. Л. Гурковська. –Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 64 с. :
іл. – Серія «Дитина замовляє розвиток». (гриф МОН України)
3. Розвивальні ігри та вправи для дітей шостого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір,
І. І. Карабаєва, Л. І. Соловйова, Т. Л. Гурковська. –Тернопіль : Мандрівець, 2012. – 64 с. : іл. –
Серія «Дитина замовляє розвиток». (гриф МОН України)
4. Базовий компонент дошкільної освіти України: Науковий керівник: А. М. Богуш, дійсний
член НАПН України, проф., д-р пед. наук.; Авт. кол-в: Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л.,
Гаврик Н. В., Долинна О. П., Ільченко Т. С., Коваленко О. В., Лисенко Г. М., Машовець М. А.,
Низковська О. В., Панасюк Т. В., Піроженко Т. О., Поніманська Т. І., Сідєльнікова О. Д., Шевчук А. С.,
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Якименко Л. Ю. – К.: Видавництво, 2012. - 26 с. (гриф МОН України)
5. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт». – Тернопіль:
Мандрівець.– 2012. – 104 с. (гриф МОН України)
6. Розвивальні ігри та вправи для дітей сьомого року життя / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір,
І. І. Карабаєва, Т. Л. Гурковська, Л. І. Соловйова. –Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 72 с. : іл. –
Серія „Дитина замовляє розвиток”.(гриф МОН України)
7. Радість розвитку. Взаємодія дорослого і дитини / Світлана Ладивір. – К.: Редакція газет з
дошкільної і початкової освіти, 2013. – 120 с. – (Бібліотека „Шкільного світу”)(гриф МОН
України)
8. Ігрова діяльність дошкільника : навчально-методичний посібник /Т. О. Піроженко,
К. В. Карасьова. – К. : Генеза, 2013. – 96 с. (гриф МОН
9. України)
10. Виховуємо дитину – зростаємо як батьки : навчально-методичний посібник / Т.О. Піроженко,
О.Ю. Хартман. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 168 с. (гриф МОН України)
11. Сучасні діти – відображення цінностей дорослого світу : методичні рекомендації /
Т.О. Піроженко, С.О Ладивір, К.В. Карасьова та ін.; за ред. Т.О.Піроженко. – К.– Кіровоград:
Імекс-ЛТД, 2014. – 120 с. (гриф МОН України)
12. Дитина у сучасному соціопросторі : навчальний посібник / Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір,
К.В. Карасьова [та ін.]; за ред. Т.О. Піроженко. – К.– Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 272 с. (гриф
МОН України)
13. Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до
6-7 років «Вчимося жити разом». – К.: Видавництво «Алатон», 2016. - 32 с. Представництво
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2016. (укр.) Режим доступу: http://autta.org.ua/ua/
ProjectUNICEF/resourse/preschool
14. (гриф МОН України)
15. Парціальна програма з розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до
6-7 років «Вчимося жити разом». – К.: Видавництво «Алатон», 2016. - 32 с. Представництво
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 2016. (рос.) Режим доступу: http://autta.org.ua/ua/
ProjectUNICEF/resourse/preschool
16. Методичний посібник до парціальної програми з розвитку соціальних навичок ефективної
взаємодії дітей віком від 4-х до 6-7 років «Вчимося жити разом» / Т.О.Піроженко, О.Ю.Хартман,
К.В.Палієнко, М.В.Павленко. – К.: Алатон, 2016. – 112с. Режим доступу: http://autta.org.ua/ua/
ProjectUNICEF/resourse/preschool (гриф МОН України)
17. Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі: навч.-метод.посібник / Т.О.Піроженко,
Л.І.Соловйова та ін.. _ К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. - 248с. (гриф МОН України)
18. Рухова активність та психічне благополуччя дитини старшого дошкільного віку: навч.-метод.
посібник / К.В.Климець, Т.О.Піроженко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 208с.

видання статей у збірниках наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
1. Актуальні проблеми психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
/ [гол. ред. С. Д. Максименко]. – К. : Срібна хвиля. – Т. IV. Психологія розвитку дошкільника.
Вип. Щорічне видання ;
2. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка
НАПН України. - Том ХІІІ: Психологія розвитку дитини в умовах дошкільної та початкової
освіти. - Щорічне видання ;
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Основні здобутки авторського колективу
Довідка про творчий внесок
ПІРОЖЕНКО ТАМАРИ ОЛЕКСАНДРІВНИ
Піроженко Тамара Олександрівна, завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту
психології імені Г.С.Костюка НАПН України, доктор психологічних наук, професор є автором
концептуально підтвердженого напрямку дитячої психології – психології комунікативномовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку.
Основні напрямки, що реалізовані у науковій роботі та практиці дошкільної освіти: психічний
розвиток дошкільників в умовах інноваційних систем виховання; психолого-педагогічні аспекти
гуманізації взаємодії дорослого з дитиною; технологія психолого-педагогічного проектування
взаємодії дорослого з дітьми «Радість розвитку», що спрямована на розвиток здібностей дітей.
Загальна кількість публікацій за темою роботи – понад 190.
Розроблена Т.О. Піроженко система психолого-педагогічного проектування взаємодії вихователя
з дітьми «Радість розвитку» використовується у навчально-виховному процесі дошкільних
навчальних закладів різних регіонів України, а також у професійній підготовці педагогів до
роботи з дітьми у рамках особистісно-орієнтованої моделі виховання (свідоцтва про реєстрацію
авторського права № 33342 та № 33343 Міністерства освіти і науки України Державного
департаменту інтелектуальної власності). Представлена технологія характеризується
гуманістичною і психотерапевтичною спрямованістю і має на меті різнобічний, вільний та
творчий розвиток особистості дитини. Технологія психолого-педагогічного проектування
взаємодії дорослого з дитиною «Радість розвитку» органічно пов›язана зі змістом сучасної
дошкільної світи, визначеної в її Базовому компоненті, співвідноситься зі всіма чинними
програмами системи дошкільної освіти, затвердженими Міністерством освіти і науки України:
програмою навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку «Дитина», «Я у Світі»,
«Малятко», «Українське дошкілля», «Впевнений старт». Створені Т. О. Піроженко професійні
програми «Методика розвитку мовного спілкування», «Теорія та методика розвитку мовлення
та навчання грамоти» застосовуються для підготовки студентів спеціальності «педагогіка і
психологія дітей дошкільного віку», а також для підвищення професійного рівня педагогів на
курсах обласних Інститутів післядипломної педагогічної освіти.
Т.О. Піроженко – активно працює з педагогами дошкільної ланки освіти з питань підтримки
та підготовки до видань навчально-методичної літератури. З 21.07.1999 р. є членом експертної
комісії Науково-методичної Ради Міністерства освіти України з питань оцінки рукописів та
навчально-методичної літератури для дошкільних закладів освіти України, а в період 2006 – 2013
років – головуючим експертної комісії Науково-методичної Ради Міністерства освіти України
з питань оцінки рукописів та навчально-методичної літератури для дошкільних закладів освіти
України.
У 2014 році Піроженко Т.О. нагороджена знаком Національної академії педагогічних наук України
«Ушинський К.Д.», а у 2016 році – нагороджена медаллю «Григорій Сковорода», у 2017 році
отримала Почесну Грамоту Національній Академії наук України та стала лауреатом Міжнародної
Академії рейтингових технологій і соціології «Золота Фортуна», нагороджена медаллю «Трудова
Слава» ІІ ступеня ( THE MEDAL “LABOUR GLORY” II degree (№642).
Довідка про творчий внесок
ЛАДИВІР СВІТЛАНИ ОЛЕКСІЇВНИ
С. О. Ладивір, провідний науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, працює в
Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України більше 45 років. Коло її наукових пошуків
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– проблема розвитку і виховання дитини в умовах сімейного та суспільного виховання.
С. О. Ладивір є автором понад 100 наукових статей, співавтором посібників та монографій.
Зокрема: «Обучение старших дошкольников», «Детский сад и сім’я», «Виховання працелюбності
дитини в сім’ї», «Формирование взаимоотношений у ребенка-дошкольника в детском саду и
семье», «Психічний розвиток дитини-дошкільника», «Я – дошкільник», «Сьогодення майбутнього
школяра». Впродовж всього періоду роботи в лабораторії психології дошкільника С. О. Ладивір
активно займається впровадженням в практику освітньо-виховного процесу в ДНЗ
перспективних досягнень психолого-педагогічної науки. Систематично приймає участь в роботі
науково-практичних конференцій, семінарів, проводить майстер-класи з різними категоріями
працівників дошкільної ланки освіти, активно співпрацює з ЗМІ, презентуючи досягнення
психолого-педагогічної науки.
Для наукової школи, яка впродовж багатьох років існує в лабораторії психології дошкільника,
завжди був притаманний гуманістичний погляд на дитину-дошкільника, її потреби, можливості
і здібності. І цілком природним результатом науково-практичних пошукових дослідженнях
є технологія психолого-педагогічного проектування взаємодії дорослого з дитиною
«Радість розвитку» (автор Т. О. Піроженко), на шляху впровадження якої Світлана Олексіївна
привнесла багато творчих натхненних ідей та пропозицій. Впродовж останніх 10 років творча
співпраця з дошкіллям була націлена на впровадження даної технології в практику організації
життєдіяльності групи дитячого садка, на розширення та збагачення форм свідомої участі
батьків в житті дитячого закладу.
С. О. Ладивір здійснювала наукове керівництво діяльністю творчої групи дошкільних працівників
Житомирської області, яка була організована при Інституті підвищення педагогічної освіти
та спрямовувала свою роботу на пошуки ефективних способів організації життєдіяльності
дітей в умовах дошкільних освітніх закладів за принципами гуманно-особистісної педагогіки.
Презентація і обговорення результатів творчих пошуків співпраці науковців, методичної служби,
педагогів та батьків вихованців були предметом обговорення на обласних, міжрегіональних
та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, одним із організаторів та активним
учасником була С. О. Ладивір. Водночас під керівництвом С. О. Ладивір були здійсненні дисертаційні
пошукові дослідження, які переконливо підтвердили дієвість обговорюваної технології в плані
забезпечення можливостей для саморозвитку і самовдосконалення дитини-дошкільника.
Сьогодні на своїх робочих місцях вчорашні аспіранти, а тепер кандидати психологічних наук
активно працюють в руслі гуманно-особистісної педагогіки. Це О. Байєр – Запоріжжя, ІППО,
О. Горецька – Бердянськ, Державний педагогічний університет, І. Мельник – Київ, Педагогічний
інституту КУ імені Б. Д. Грінченка.
С. О. Ладивір – активний учасник у всіх заходах в житті дошкільної ланки освіти країни;
розробленні та обговоренні різних директивних документів; організації та проведенні щорічних
семінарів «День Дошкілля» та «Літньої школи для дорослих»; обговорення проблеми розвитку
дошкільної освіти на Всеукраїнському з’їзді педагогічних працівників дошкільної освіти (2010
р.), науковому керівництві «Школи лідера», створеного на базі науково-методичного кабінету
м. Новоград-Волинський Житомирської області та організації постійно діючих проблемних
семінарів, що ініційовані фахівцями МОН України.
Науково-практична діяльність С. О. Ладивір неодноразово відмічена різними нагородами. Серед
них: «Заслужений працівник освіти України», «Відмінник народної освіти», медаль А. С. Макаренка,
Бронзова медаль Виставки досягнень народного господарства СРСР, Знак «Софія Русова», Знак
«За наукові досягнення» та інші. У 2015 році На Всеукраїнському Форумі «День дошкілля» Світлані
Олексіївні Ладивір вручено Почесну медаль МОН України «За відданість професії».

Довідка
про творчий внесок
ХАРТМАН ОЛЕНИ ЮРІЇВНИ
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Хартман О.Ю., старший науковий співробітник лабораторії психології дошкільника, працює в
Інституті психології імені Г.С. Костюка НАПН України з жовтня 2013 року.
Коло її наукових інтересів – психологія відповідального батьківства, розвиток та виховання
дітей в різних освітніх інституціях, особливості суб’єкт-суб’єктних взаємин між учасниками
освітнього процесу. О.Ю. Хартман є автором понад 70 наукових публікацій, співавтором
навчальних посібників та монографій. Серед них: «Виховуємо дитину – зростаємо як батьки»,
«Дитина у сучасному соціопросторі», «Професійна підготовка практичного психолога як
конкуренто спроможного фахівця: теорія і практика», «Ціннісні орієнтації дитини у дорослому
світі», «Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника». Є співавтором парціальної програми з
розвитку соціальних навичок ефективної взаємодії дітей від 4 до 6-7 років «Вчимося жити разом»
та методичного посібника до неї.
Хартман О.Ю. має активну професійну позицію. Постійно приймає участь в роботі науковопрактичних конференцій, методологічних семінарах, проводить майстер-класи, тренінги та
консультації для дитячих психологів, вихователів, батьків дітей дошкільного віку. Співпрацює із
засобами масової інформації, презентуючи досягнення сучасної психолого-педагогічної науки.
В квітні 2015 року нагороджена грамотою Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
як співавтор навчально-методичного посібника «Дитина у сучасному соціопросторі», який
посів І місце у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи 2014 року в номінації «За кращій
посібник (навчальний, навчально-методичний, практичний) для використання в освітній та
інших видах соціальної практики». У 2016 році нагороджена грамотою Інституту психології імені
Г.С. Костюка НАПН України за плідну наукову діяльність та високий професіоналізм. У 2017 році
нагороджена почесною грамотою Національної академії педагогічних наук країни за наукову,
практичну, методичну підтримку та психологічний супровід фахівців у галузі дошкільної освіти,
які знаходяться на лінії розмежування конфлікту на Сході України.
Хартман О.Ю. входить до складу творчої групи науковців, які працюють над науководослідною роботою Всеукраїнського рівня на тему «Психолого-педагогічні умови становлення
ціннісних орієнтацій дітей в ігровій та навчальній діяльності освітньої системи «Радість
розвитку» (Наказ МОН України №480 від 28.04.2015 р.). Веде організаційно-методичну роботу
з експериментальними закладами – це ДНЗ та ЗНЗ м. Києва, Київської обл., м. Житомира та
Донецької обл.
Аналіз результатів розробки та впровадження освітньої технології «Радість розвитку» у практику
освіти дозволяє узагальнити наступні висновки:
1. Розробка оригінальної освітньої моделі взаємодії дорослого з дитиною дошкільного віку
«Радість розвитку» поєднує здобутки в галузях теорії та практики організації творчої
життєдіяльності дитини в системі дошкільної освіти; координує досягнення особистісного
розвитку вихованців, пріоритетними індикаторами якого виступають: 1) розвиток базових
здібностей дошкільника, 2) цілісність психологічного розвитку в сфері емоцій, пізнання
та вольової регуляції дитини; втілює гуманістичний і психотерапевтичний підходи, які
реалізуються у процесі всебічного, вільного та творчого особистісного розвитку дитини.
2. Теоретичне обґрунтування психолого-педагогічних умов розвитку здібностей дитини до:
взаємодії з оточенням, пізнання світу, творчого відображення особистого досвіду в різних
специфічно дитячих видах діяльності: грі, малюванні, аплікації, конструюванні, музичній,
образотворчій діяльності реалізує принципи гуманізації соціокультурного середовища, в
якому зростає сучасна дитина.
3. Реалізація розробленої оригінальної концепції психолого-педагогічного проектування
взаємодії дорослого з дитиною виступає передумовою розвитку її творчого потенціалу та
креативності всіх учасників освітнього простору системи дошкільного виховання (дітей,
батьків вихованців, педагогів, керівників та управлінців, науковців).
4. Узагальнення науково-методичного супроводу інноваційної діяльності дошкільного закладу
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через систему розвивальних матеріалів для дітей, навчально-методичного забезпечення
діяльності вихователів, психологів, керівників та управлінців системи дошкільної освіти
забезпечує фахівців сучасним психолого-педагогічним інструментарієм для реалізації
завдань особистісно орієнтованої педагогіки у галузі дошкільної освіти.
5. Розповсюдження перспективного педагогічного досвіду колективів дошкільних освітніх
закладів через активну участь в роботі семінарів, конференцій, проблемних діалогів,
навчальних курсів для студентів вищої школи, педагогів дошкільної освіти, участь в роботі
експериментальних майданчиків освітніх закладів України є ефективним форматом
діяльності творчої групи лабораторії психології імені Г. С. Костюка НАПН України в галузі
дошкільної освіти.

Перспектива
З часу попереднього висування комплексної науково-прикладної роботи «ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ
«РАДІСТЬ РОЗВИТКУ» - ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ» (2017 рік) на здобуття
Державної премії України в галузі освіти здійснено:
узагальнення наукових пошуків щодо проблеми регулятивної ролі системи ціннісних орієнтацій
в становленні особистості на етапі змін соціальної ситуації розвитку дитини (дошкільнапочаткова освіта).
Надруковано посібник та методичні рекомендації:
Реалії вибору дитиною соціально значущих цінностей: посібник / Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова,
І.І.Карабаєва [та ін.] ; за ред. Т.О. Піроженко. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2017. – 64 с.
Соціально значущі цінності в життєдіяльності майбутнього школяра : методичні рекомендації /
Т.О. Піроженко, Л.І. Соловйова, О.Ю. Хартман ; за ред. Т.О. Піроженко. – К.: Видавничий Дім «Слово»,
2017. – 32 с.
Прийняття дитиною цінностей: посібник / Піроженко Т.О., Карабаєва І.І., Ладивір С.О. та ін. ; за
ред.. Т.О. Піроженко. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2018 – 240 с.;
захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю
19.00.07. «Індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників» – Товкач
Ірина Євгеніївна
розробку та впровадження ОСВІТНЬОГО ПРОЕКТУ «ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ», (Освітня програма для
дітей старшого дошкільного віку, Комплект навчально-методичного забезпечення для дітей,
педагогів та батьків), якій втілює ідеї та напрацювання досвіду особистісно-орієнтованої моделі
життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку відповідно положенням Концепції нової
української школи (on-line платформа vstart.com.ua)
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