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Національною доктриною розвитку освіти в Україні одним із 
пріоритетних напрямів визначається розвиток дошкільної освіти у сільській 
місцевості. Однаковий доступ до освіти у дошкільній підготовці 
забезпечується широкою і різноманітною мережею дошкільних закладів і 
навчальних комплексів: загальними, з профільними групами різного 
спрямування, компенсуючими та комбінованими; групами короткочасного 
перебування, прогулянковими, оздоровчими тощо. Доктриною 
передбачається також створення необхідних умов для охоплення всіх дітей, 
незалежно від місця проживання, різними формами безоплатної підготовки 
до школи.[1]  

На секції “Дошкільна освіта” ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників 
освіти (2001 рік) було висунено пропозиції щодо запровадження різних форм 
охоплення дітей дошкільною освітою та сприяння відновленню роботи 
дошкільних закладів у сільській місцевості. 

За словами О.Савченко, віце-президента АПН України, головним 
символом дошкільної освіти є особистісний розвиток дитини. Відповідно 
неодмінною передумовою особистісного зростання має стати виявлення 
дошкільником творчості. Формування творчої активності розумової 
діяльності дитини проходить провідною ідеєю Базового компонента 
дошкільної освіти, реалізація якого передбачає переосмислення організації 
навчально-виховного процесу: перехід від предметоцентристської педагогіки 
до дитиноцентристської. На перший план, отже, виходить особистісно 
орієнтована модель дошкільної освіти. Наші дослідження протягом декількох 
років підтверджують думку про те, що така освітньо-виховна модель є 
найсприятливішою для роботи у малокомплектній групі сільського дитячого 
садка. 

На дошкільному відділенні педагогічного факультету створена 
студентська науково-пошукова група, яка працює  над проблемою 
інноваційних освітніх технологій і можливостей впровадження їх у 
дошкільній освіті. Однією із складових цієї роботи є також інновації у 
сільській малокомплектній групі. 

Існуючі об’єктивні причини нечисленності дітей у сільській місцевості 
зумовлюють негативне ставлення органів місцевої влади щодо створення 
дошкільних закладів. Найпоширенішим варіантом дошкільної освіти є 
навчальний комплекс “школа – дитячий садок”. Дитячий садок, як правило, 
має одну малокомплектну групу, у якій виховуються діти різного віку. Тому 
у створенні освітньо-виховної моделі ми спиралися саме на цю особливість. 



У роботі вихователя малокомплектної групи найбільші труднощі 
виникають при організації мислительної діяльності дітей різного віку. Тому 
важливим компонентом у підготовці студента ми вважаємо докорінне 
озброєння майбутнього фахівця знаннями психологічних особливостей дітей 
різного вікового періоду. Одним із необхідних складових психологічної 
підготовки студента є також уміння формувати стосунки між дітьми різного 
віку в ситуації творчого навчального спілкування. 

Не викликає сумнівів, що лише особистість, схильна до творчості, 
спроможна формувати творче мислення. Тому важливим компонентом 
підготовки майбутнього вихователя має бути формування у студента 
творчого підходу до організації професійної діяльності, ініціативи, 
оригінальності в доборі педагогічно й організаційно доцільних форм, 
методів, прийомів. 

Творчість у діяльності є одним із критеріїв майстерності майбутнього 
вихователя. Завдяки творчості, формується індивідуальний стиль 
професійної діяльності. Виявлення творчості як одного з компонентів 
педагогічного мистецтва свідчить про прагнення студента до підвищення 
якості своєї фахової підготовки. Творчий підхід сприяє формуванню 
професійної позиції, стимулює саморозкриття особистості, сприяє пошуку 
шляхів досягнення результатів, адекватного задуму. 

Реалізація “Базового компонента дошкільної освіти в Україні” вимагає 
відповідної організації педагогічного процесу у вищій школі, яка 
стимулювала б студента – майбутнього фахівця в галузі дошкільництва до 
винахідливості у нових умовах. 

Педагогічна практика та наукові дослідження показують, що найбільш 
дійовими технологіями активізації творчої мислительної діяльності дітей в 
умовах різновікової групи можуть бути: теорія розв’язання винахідницьких 
завдань (ТРВЗ), діалогізація у навчанні, колективні творчі справи. 
Розглянемо ці технології з точки зору методики озброєння ними студентів. 

На заняттях науково-пошукової групи зі студентами створюємо 
відповідні моделі освітніх технологій, якими передбачається формування 
наскрізного творчого мислення “студента – вихователя - дошкільника”.  

Останнім часом усе більшого поширення на дошкільну освіту набуває 
одна із сучасних освітньо-виховних технологій – теорія розв’язання 
винахідницьких завдань. Принциповою відмінністю цієї технології є те, що 
вона не складається із окремих прийомів. Методика ТРВЗ активно сприяє 
формуванню системного мислення, розвитку творчої уяви, фантазії, 
зниженню психологічної інерції. Привабливість ТРВЗ як особистісно 
орієнтованої технології полягає в тому, що вона ставить у центр педагогічної 
системи особистість дитини з її творчим потенціалом. Проблема освіти в 
тому, як навчити (або не розучити) дитину бути винахідником. Припустимо, 
що вона пізнає все необхідне завдяки системі різноманітних знань, але нехай 
дійде до цього самостійно. Засіб отримання знань - це ключ до пізнання 
світу. Дитину слід перш за все озброїти подібним ключем - технологією, бо, 



як відомо, маючи необхідну технологію значно легше і швидше можна 
досягти певного результату в будь-якій діяльності, у тому числі і в навчанні. 

Ураховуючи все вищесказане, ми вважаємо необхідним дати 
визначення подібного мислення – мислення в алгоритмі ТРВЗ. Мислення в 
алгоритмі ТРВЗ - це суб’єктивне відображення об’єктивної дійсності, яке 
спирається на свідоме практичне використання специфічних методів та 
прийомів сприйняття, збереження й використання інформації, що, в свою 
чергу, призводить до інтенсифікації творчих, логічних та емоційних 
властивостей особистості та формуванню активної пізнавальної та життєвої 
позиції. Видатний український педагог Григорій Ващенко в підручнику для 
педагогів “Загальні методи навчання” наполягав на необхідності 
використовувати елементи дослідницького методу, починаючи з дошкільної 
освіти. Він підкреслював, що знання, думки, які зовсім не спираються на 
дитячий досвід, мають шкідливий вплив на інтелект дитини. Основна 
тенденція під час виховання інтелекту дошкільника в тім, щоб вони по змозі 
самостійно виводили твердження з конкретних фактів. Особливо багатий 
матеріал для дитячого спостереження й виховання творчого мислення дають 
природні умови оточення. Спостереженням дітей дошкільного віку, на думку 
Гр.Ващенка, можна навіть надати характеру, подібного до справжнього 
експерименту. Надзвичайно цінною рисою дитячого інтелекту є бажання 
пізнати взаємозв’язки навколишніх явищ [2]. 

Головне у ТРВЗ, як відзначається у методичних матеріалах семінару-
практикуму, - дати всім дітям змогу висловити, не перебивати, навіть якщо 
відповідь неправильна. Найважливіше те, що дитина працює в атмосфері 
свободи мислення і творчості [3]. Саме в цьому цінність методики у роботі з 
дітьми різновікової малокомплектної групи. 

У моделюванні зі студентами ми користувалися методичними 
рекомендаціями, у відповідності з якими робота ТРВЗ у дошкільній групі 
проходить у чотири етапи і визначається послідовністю завдань [3]. Ми 
адаптували етапність до віку дітей. Перший етап (2,5-3 роки) пов’язуємо з 
навчанням дитини не боятися негативного в об’єкті та явищі; бачити світ у 
взаємозв’язку його компонентів. На цьому етапі доречним є використання 
“дарів” Ф.Фребеля, особливо його першого “дару” – м’яча та повітряної кулі. 

На другому етапі студент-практикант має навчити дошкільників 
третього-четвертого року життя винахідницьким завданням. Вони можуть 
бути пов’язані з новою моделлю якогось відомого предмету, “оживленням” 
предметів та явищ, наданням нових властивостей або якостей відомим 
явищам тощо. 

Третій етап передбачає формування у дітей 4-5 річного віку уміння 
створювати й вирішувати казкові завдання.  

Наведемо конкретні приклади. Використовуючи “біном фантазії” в 
роботі з дітьми, ми намагалися навчити дітей створювати в уяві й описувати 
нові об’єкти з двох, раніше відомих. Це виявляється у складанні розповіді на 
основі 2-х різнорідних слів (наприклад, “квітка” та “слон”). Діти склали таку 
казку: “У спекотній Африці жив рожевий слон. Він був такий тому, що був 



дуже закоханий у ніжну рожеву квітку, яка зросла біля його дому. Слон 
кожного ранку приходив до квітки і освідчувався їй, але вона тільки позіхала 
і відверталася, щоб не показати, як вона боїться, що її з’їдять. А слон був 
добрий і не їв квітки, він її любив. Квітка скоро зів’яла і нічого не сказала 
слону, бо в них були різні мови. А слон назавжди лишився з рожевою 
шкірою, яку пофарбували рожеві промені вранішнього сонця, коли він 
приходив до квітки. І він був щасливий, тому що всі закохані щасливі, а деякі 
ще рожевого кольору”. 

Дидактична гра “Добре - погано” дозволяє побачити різні сторони 
об’єктів та явищ. Якщо завжди буде сонце, то це добре, тому що завжди буде 
тепло; вночі усе видно та ін. Погано, тому що усе посохне; вода випарується; 
люди не побачать зірок... 

На четвертому етапі діти 5-6-річного віку, спираючись на набуті 
знання та фантазію, можуть використовувати нестандартні рішення, не лише 
у плані їх розв’язання, але й створення. 

Саме у цей період освітня робота спрямовується на активну підготовку 
дошкільників до навчання в школі. Діти 5-6-річного віку залучаються до 
спілкування у творчій мислительній діяльності з дітьми молодшого віку. 

Так, наприклад, після ознайомлення дошкільників з алгоритмом ТРВЗ 
“казка-калька”, діти самостійно складають власні казки. 

Вважаємо доцільним навчити подібній методиці студентів. Отже, 
казка-калька: “Дехто “А” розташував у “Б” дещо “В”. Через певний час “Б” і 
“В” змінили свої взаємини. Тоді “А” вирішив вилучити “В” із “Б”, але у 
нього нічого не вийшло. Він звернувся за допомогою по черзі до “Г”, “Д”, 
“Е”, “Є, й знову нічого не вийшло. І лише “Ж” вирішило проблему” (казка 
“Ріпка”). 

Далі казки складають студенти. Наприклад: 
“Дехто А загубив Б. В знайшов Б, а потім поділився з Г, Д, Е, Є, Ж, та 

З. А повернув собі Б. В, Г, Д, Е, Є, Ж та З втратили Б”. (Рукавичка). 
Ми спостерігали, з яким задоволенням діти старшої підготовчої вікової 

групи створюють казки-кальки. 
Діти молодшого віку залучаються до відгадки казки та програвання її у 

ролях і діях. 
Під час педагогічної практики у малокомплектній різновіковій групі 

студентка Наталія Н. проводила заняття, яке було побудоване на основі 
використання алгоритмів теорії розв’язання винахідницьких завдань. 

Тема заняття: “Ознайомлення з навколишнім середовищем та розвиток 
мовлення”. 

Мета: а) пізнавальна: більше познайомити дітей з властивостями та 
функціями лісу, дерев; застосувати попередні знання для пізнання нового 
матеріалу; 

б) розвивальна: розвивати в дітях вміння створювати фантастичні 
образи на основі реальних, змінювати властивості, дії предметів, 
використовуючи методи ТРВЗ (дитяча гра “Збільшення-зменшення”, 
“Перевертки”, метод мозкового штурму), показати, що у більшому об’ємі 



виникають зовсім різні якості (добрі та погані) – дитяча гра “Маятник”, 
розвивати мовлення дітей, збагачувати словник. 

в) виховна: виховувати турботливе ставлення до природи та її багатств. 
Заняття починається з введення вихователем казкового персонажу 

Чарівника Збільшення. За допомогою цього прийому, діти легко уявляють 
собі можливі зміни фактичних властивостей природного середовища, 
створюють фантастичні образи. Потім, у процесі гри “Маятник” діти вчаться 
бачити різні позитивні й негативні сторони об’єктів та можливих змін, 
робити спостереження й логічні висновки. Далі вихователь акцентує увагу 
дітей на суперечностях, що виникають, та підводить до можливих шляхів 
їхнього розв’язання. 

Особливість такого заняття в тому, що на ньому в активну 
мислительну діяльність залучаються діти різного віку й різного рівня 
інтелектуальних можливостей. 

Спираючись на досвід В.О.Сухомлинського, студентами розроблена 
система “уроків мислення”, що були спрямовані на розвиток творчої 
активності  дошкільників: навчання в “зелених класах”, “видання” книжок-
розкладок, формування творчих мальованих альбомів; складання й 
розв’язування задач із “живого” джерела природа; кімната (куточок) казки та 
ін. 

На “уроках” мислення активно використовувалися різноманітні 
прийоми технології розв’язання винахідницьких завдань. Серед них най 
доцільнішими у роботі з дошкільниками ми вважали такі: 

- малювання образів... 
- малювання уявлень... 
- складання... 
- фантазування тощо. 
Наприклад, ми пропонували дітям такі завдання: “Вигадай п’яту пору 

року”, “Намалюй образ Ярила”, “Уяви і намалюй”, “Я доторкуюся до 
жовтого кольору”, “Намалюй будиночок, який можна збудувати на Марсі”, 
“Склади казку за уявою”, “Зроби газету-аплікацію”. 

Педагогічну цінність “уроків мислення” ми вбачаємо у можливості 
залучення до творчої інтелектуальної діяльності дітей різного віку. 

Отже, ми дійшли висновку, що при  постійному застосуванні методики 
ТРВЗ у роботі в малокомплектній різновіковій групі діти, як правило, вільно 
оперують низкою прийомів “тризовського” мислення: 

- поділ суперечливих сторін або частин об’єкта; 
- прийом попередньої дії; 
- прийом помічника-посередника; 
- перетворення шкоди на користь; 
- зміна фазового стану тощо. 
Студенти під час педагогічної практики спостерігали, що процес 

навчання та розвитку дітей пожвавішав, вони стали виявляти більшу 
самостійність у творчому мисленні, ініціативу. Наші дослідження показали, 



що діти сільської місцевості значно якісно відрізняються від дітей, що 
навчаються за стандартною методикою у міських школах, високим рівнем 
інтелектуальної активності, творчості, почуттям власної гідності, вмінням 
вирішувати різноманітні проблеми, завдання, розумінням основних законів 
діалектики. 

Найбільшу користь навчання в алгоритмі ТРВЗ приносить дітям. 
Маючи сильне творче мислення, володіючи практичними прийомами, вони 
зовсім інакше пізнають світ, свідомо шукають і знаходять своє місце в ньому. 
Навчити адекватно сприймати і перетворювати дійсність, мабуть, не менш 
важливо, ніж навчити малюка ходити. Тоді йому стає значно легше  боротися 
з труднощами в житті, пошук суперечностей стає чимось звичним й 
обов’язковим, хоча й не завжди якості предметів лежать  на поверхні, й 
спочатку про них треба багато дізнатися. Крокуючи шляхом розвитку 
діалектичного мислення неможливо обминути закон переходу кількості в 
якість. Перспектива вирішення цієї проблеми, на нашу думку, полягає у 
використанні форм раннього розвитку дитини, що відповідає анатомо-
фізіологічним та психологічним умовам формування необхідної бази для 
подальшого інтенсивного зросту здібностей та можливостей дитини [4]. Таке 
положення не заперечує, а зайвий раз підтверджує універсальність ТРВЗ, як 
відкритої педагогічної системи, що має унікальні потенціальні можливості 
для розвитку й виховання творчої особистості. 

Наступна методика, яку ми зі студентами адаптували до 
малокомплектної різновікової групи, пов’язана з діалогізацією у навчанні. 
В.С.Біблер у своїй роботі “Школа діалогу культур” [5] підкреслює, що 
творчість дитини починається зі здивування. Основні риси навчального 
творчого мислення дошкільників він визначає як “вузлики” здивування, 
“загадки на розуміння”, які спонукають дітей до питань. Такими “вузликами” 
здивування В.С.Біблер називає: загадки слова, числа, явищ природи, моменту 
історії, усвідомлення свого “Я”, загадка  предметного знаряддя. 

Студенти на практиці впевнюються в тому, що дошкільники є 
маленькими “чомусиками”. Оскільки в сільській місцевості доступ до 
інформації дещо обмежений, діти свої запитання-парадокси ставлять 
вихователеві, що, безумовно, активізує його пошукову діяльність. 

Студенти – майбутні вихователі розуміють, що дошкільники можуть 
ставити їм такі запитання, з якими вони ніколи не зустрічалися. Педагогічна 
діяльність у таких ситуаціях-технологіях має бути спрямована на пошук 
відповіді у діалозі “дитина – вихователь”. 

Моделювання студентами питань-парадоксів у системі “вузликів 
здивування” допомагає їм у подальшому спілкуванні з дошкільниками. 
Студенти впевнюються в необхідності прогнозувати, передбачати можливі 
запитання дітей. Наприклад:  

а) загадка слова: “Чому слово “ручка” однакове дверей і для письма?; 
б) загадка числа: “Чому цифра “О”, яка позначає відсутність кількості 

предметів, поруч із цифрою “1” позначає 10 предметів?” 



в) загадка явищ природи: “Чому дощ буває влітку і взимку, а сніг літом 
не буває?”. 

г) загадка моменту історії: “Чому спочатку наша країна називалася 
“Радянській Союз”, а тепер “Україна” ?” 

д) загадка усвідомлення свого “Я”: “Чому я хлопчик, а не дівчинка?” 
е) загадка предметного знаряддя: “Чому малювати можна не тільки  

олівцями й фарбами, але й пальцями?” 
Використовуючи технологію “діалогізації у навчанні”, студент-

практикант Євген К. на серії алогічних висловлювань дітей (на дитячих 
“безглуздях”) розробив серію дитячих ігор і провів їх у різновіковій групі. 

Наприклад. Гра “Стали маленькими” має на меті вчити дітей різного 
віку пояснювати явища – в природі, у побуті, так, як би це зробила маленька 
дитина, якщо вона “про це” нічого не знає. 

У результаті маємо словотворення: 
- Велика калюжа – усім вистачить. (4 роки). 
- Бурулька плаче тому, що тане. (6 років). 
- Булькоче вода – сміється. (5 років). 
У грі “Дитяче оповідання” пропонували дітям  продовжити  

висловлювання, відповісти на запитання, дати пояснення: 
- Куди взимку діваються мухи? – На південь полетіли. (6 років). 
- Шнурки розв’язуються  - неслухняні. (4 роки). 
- Курча вилупилося з яйця – а як воно туди потрапило? (4 роки). 
- У голки є вушко – отже, вона чує. (5 років). 
- Антонівські яблука – яблука для Антона. (6 років). 
Особливістю технології “діалогізації в навчання” є те, що вона надає 

широкі можливості моделювання ситуацій в лабораторних умовах. 
Технологія “колективних творчих справ” приваблива тим, що її 

методикою передбачено створення малих за кількістю (3-5) і різних за віком 
дітей груп. Діяльність може бути будь-якої спрямованісті: пізнавальної, 
художньо-естетичної, морально-естетичної, фізично-оздоровчої, 
образотворчо-трудової тощо. 

Так, в лабораторних умовах нами була розроблена модель колективної 
творчої справи “Козацькому роду нема переводу”. Метою цієї справи було як 
виховання патріотичних почуттів та громадянських  якостей дітей, так і 
формування у них знань про народ України, його історію. 

При проведенні цієї колективної справи в сільській малокомплектній 
групі були активно задіяні батьки малюків, що сприяло підвищенню 
позитивного ставлення громадськості до такої форми створення дошкільного 
закладу, як малокомплектна різновікова група. 

Отже, педагогічна практика та наші дослідження підтверджують 
необхідність спрямованості підготовки студента – майбутнього вихователя 
дошкільного закладу на пошук технологій, які б в умовах малокомплектної 
різновікової групи активно сприяли розвитку творчої мислительної 
діяльності кожної дитини. 
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