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Вистави за участю тіньового театру можуть зайняти певне місце у системі роботи старших 

дошкільників за умови:  

– наявності і розвитку уявлень та інтересу дітей до тіньового театру;  

– опанування дошкільниками правилами і прийомами показу тіньового театру; 

– позитивного ставлення вихователя до ігор дітей у тіньовий театр. 

Враховуючи актуальність та недостатню розробленість цієї проблеми, мета нашої роботи – 

ознайомлення старших дошкільників із формами тіньового театру та технікою показу театру тіней, 

розширення уявлення дітей про тіньовий театр.  

Існують три форми тіньового театру: тіньовий театр на екрані; тіньовий театр за допомогою рук, або 

пальчиковий тіньовий театр; «живий» дитячий тіньовий театр. 

Щоб залучити старших дошкільників до роботи у театрі тіней нами розроблено для апробації та 

впровадження до практичної роботи експериментальну програму гуртка «Чарівний тіньовий театр» для 

дітей старшого дошкільного віку, яка включала розширення уявлення дітей про тіньовий театр; розвиток 

артистичних здібностей, виконавських вмінь, театральних навичок; удосконалення звукової культури 

мовлення; створення умов для розвитку мистецько-творчої активності дітей. Під час участі у гуртку діти 

мали можливість спробувати себе у ролі безпосередніх учасників вистави (режисера, ляльковода), отримати 

задоволення від процесу підготовки та виступу у тіньовому театрі; вчилися працювати у колективі, 

поступово розвиваючи свої сценічні здібності, мовлення, пам’ять, увагу та уяву.  

Така інтегрована робота активізувала пізнавальну діяльність і фантазію малят. Експериментальна 

програма занять гуртка «Чарівний тіньовий театр» для старших дошкільників є одним із варіантів 

організації роботи у цьому напрямі; до неї вихователі можуть внести зміни, доповнення відповідно до 

можливостей дітей та особливостей його проведення. 

До характеристики готовності вихователя до цієї діяльності ми включаємо: усвідомлення важливості 

та необхідності театралізованої діяльності як важливого розвитку особистості дітей; наявність теоретичних 

знань про тіньовий театр і методичних знань про шляхи керівництва цією діяльністю; наявність практичних 

умінь, відповідних специфіці сценічного мистецтва. Усі ці питання вимагають подальших спеціальних 

досліджень. 
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РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КУРСАМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ МАРІУПОЛЬСЬКОГО 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

Безграмотними у ХХІ столітті будуть не ті, хто не вміє читати і писати,  

а ті, хто не вміє вчитися, розучуватися і переучуватися 

Е.Тоффлер  
Гарантією якості й результативності нинішньої освітньої реформи в Україні є, передусім, теоретична 

підготовка, педагогічна та методична майстерність, рівень професіоналізму й постійне професійне 

зростання нового педагога – «агента змін», його здатність до неперервного інтелектуального, культурного 

й духовного розвитку впродовж життя шляхом формальної, неформальної та інформальної освіти. У таких 

умовах важливою ланкою в системі неперервної освіти стає дієве й ефективне підвищення кваліфікації, 

роль якого значно зростає у зв’язку з індивідуалізацією освітнього процесу та необхідністю раціонально й 

ефективно застосовувати нові форми, методи, технології розвитку, навчання та виховання.  

Відповідно до Закону України «Про освіту», освіта дорослих є складовою освіти впродовж життя та 

спрямовується на реалізацію права кожної повнолітньої особи на неперервне навчання з урахуванням її 

особистісних потреб, пріоритетів суспільного розвитку та потреб економіки [1, п. 18.1]; а самовизначення і 

саморозвиток забезпечують формальна, неформальна та інформальна освіта [1, п. 18.2]. 

Невід’ємною складовою неперервного професійного розвитку педагогічних працівників є система 

підвищення кваліфікації, яка на сучасному етапі освітньої реформи кардинально оновлюється. Зокрема, 
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новим «Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» обумовлено, 

що педагогічні працівники «… з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних 

потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні 

форми, види, напрями … підвищення кваліфікації» [2, п. 7]. Тобто, підвищення кваліфікації стає не стільки 

обов’язком, скільки важливим мотиватором особистості до професійного та кар’єрного зростання. 

Також відбувається диверсифікація форм і видів підвищення кваліфікації: навчання за програмами 

підвищення кваліфікації; стажування; участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-

класах тощо [2, п. 6]. Здійснюється демонополізація системи післядипломної педагогічної освіти: «Особа 

має право на вільний вибір закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої діяльності» 

[1, п. 18.4].  

Одним із суб’єктів освітньої діяльності все активніше стає педагогічний університет з огляду на його 

забезпеченість високоосвіченими науково-педагогічними працівниками з різноманітних напрямів усіх 

галузей освіти, які ведуть глибокі системні наукові дослідження та володіють ефективною викладацькою 

діяльністю. 

Метою даної роботи є узагальнення результатів моніторингу задоволеності педагогічних працівників 

дошкільної освіти курсами підвищення кваліфікації Маріупольського державного університету. 

Дослідження проведене з працівницями галузі дошкільної освіти – учасницями курсів підвищення 

кваліфікації кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету (МДУ). В опитуванні 

взяли участь понад 120 керівників та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.  

Зокрема, глибоке усвідомлення педагогічними працівниками необхідності постійного 

самовдосконалення та неперервного навчання підтверджує отримана за результатами дослідження 

інформація щодо мотивів підвищення кваліфікації: 

– прагнення відповідати сучасним вимогам освітньої реформи – 63 % (бажання «йти у ногу з часом» – 

22 %, бажання самовдосконалення – 21 %, потреба у нових знаннях – 20 %); 

– дотримання законодавства – 18 % (проходження курсів як умова атестації, сертифікації – 13 %; як 

вимога департаменту, управління або відділу освіти – 5 %); 

– вибудовування індивідуальної освітньої траєкторії – 8 %; 

– інше – 10 % (підвищення заробітної плати за результатами атестації – 4 %, кар’єрне зростання – 3 %, 

зустріч із колегами, яких давно не бачив – 2 %, «так роблять усі» – 1 %). 

Як бачимо, більшість учасників опитування (71 %) умотивовані до підвищення власного 

професійного розвитку, а визначені ними мотиви стосуються якості освітньої діяльності. При цьому 21 % 

респондентів не достатньо розуміють особливе значення підвищення кваліфікації для їхнього професійного 

розвитку, і лише 8 % посилаються на можливість проєктування й реалізації індивідуальної освітньої 

траєкторії. 

Опитування також засвідчило, що підвищення кваліфікації 95 % педагогічних працівників 

дошкільної освіти на базі Маріупольського державного університету відповідає індивідуальним та 

освітнім потребам, оскільки провідна роль у цьому належить їм самим (63 %) і фахівцям, які сприяють 

їхньому саморозвитку та професійному становленню (37 %). 5 % респондентів виявилося важко відповісти 

на це питання. 

76% опитаних педагогічних працівників дошкільної освіти вважають, що зміст підвищення 

кваліфікації в МДУ відповідає їхнім індивідуальним освітнім потребам. Разом із тим зазначають, що хотіли 

б отримати більше інформації з таких питань: менеджмент сучасного закладу освіти (23 %), практична 

психологія – (16 %), інформаційно-комунікаційні технології (15 %), організація роботи з батьками (13 %), 

інноваційні освітні технології (12 %), реалізація наскрізного виховання (11 %), організація та планування 

роботи (10 %). 

Серед варіативних навчальних тем найбільш популярними є такі: спілкування іноземною мовою 

(16 %); додаткові платні освітні послуги в дошкільному закладі (13 %); психологія організації взаємодії в 

колективі (9 %); пошук, опрацювання і використання різноманітних видів інформації (7 %). 

Формат запропонованих курсів підвищення кваліфікації педагогічні працівники оцінюють схвально. 

Зокрема, перевагу надають науково-методичним і практичним семінарам, спецкурсам за місцем роботи (по 

21 %), самоосвіті (15 %). Підвищення кваліфікації в дистанційному форматі обирають 13 % респондентів, 

за індивідуальною програмою – 12 %, очно-заочне – 9 %, у форматі стажування в закладі освіти – 5 %. 4 % 

опитаних «залишили б без змін той формат курсів, за яким навчалися дотепер». 

Педагоги задовільно оцінюють форми і методи проведення занять на курсах підвищення 

кваліфікації, проте відчувають потребу в поглибленні їх інноваційності. Із метою пошуку більш сучасних й 

ефективних форм і методів, що мають задовольняти потреби сучасного педагогічного працівника та 

відповідати вимогам освітньої реформи, від респондентів було отримано такі дані:  

– найкраще слухачі засвоюють навчальний матеріал у процесі практичних занять (19 %), майстер-

класів (19 %), тренінгів (17 %), ділових та рольових ігор (11 %), моделювання ситуацій (9 %); 
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– найменш актуальними, на їх погляд, насьогодні є семінарські заняття (5 %), проєктне навчання (5 %), 

дискусії (4 %), лекції (4 %), кейс-стаді (4 %) та робота з джерелами (3 %).  

Насамкінець, одним із найбільш актуальних є питання, наскільки педагогічні працівники дошкільної 

освіти обізнані й готові до реалізації нововведень щодо змісту і форм підвищення кваліфікації. 

Дослідження показало, що зі змістом нового «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників» знайомі 83 % опитаних; не знайомі – 17 %.  

Про відповідність свого підвищення кваліфікації новому «Порядку» замислюються 84 % 

респондентів (у інших 16 % таке питання не виникає), які вважають за необхідне обирати суб’єкт освітньої 

діяльності: за місцем проживання – 38 %, Маріупольський державний університет – 32 %, «ще не знаю» – 

14 %, відомі заклади вищої освіти України – 10 %, онлайн-курси – 6 %. 

За умов надання суб’єктом освітньої діяльності послуг, що максимально відповідають 

індивідуальним освітнім потребам, педагогічні працівники:  

– готові витрачати свій вільний від роботи час та підвищувати кваліфікацію у канікулярний період – 

60,7 % (не готові – 34,9 %, важко відповісти – 4,4 %); 

– готові підвищувати кваліфікацію у вихідні дні – 25,6 % (не готові – 67,7 %, важко відповісти – 6,7 %); 

– готові вкладати у підвищення кваліфікації власні кошти – 47 % (не готові – 40 %, важко відповісти – 

13 %). 

Отже, узагальнені результати моніторингу задоволеності педагогічних працівників дошкільної освіти 

курсами підвищення кваліфікації Маріупольського державного університету свідчать про їх переважну 

відповідність запитам слухачів та про необхідність оновлення самоорганізованої, динамічної, проєктно-

орієнтованої системи неперервної освіти, що розвивається у випереджальному режимі на принципах 

свободи вибору та відповідальності за власний вибір і реалізацію індивідуальної траєкторії професійного 

розвитку.  

Така система має забезпечити неперервне підвищення кваліфікації як засіб програмно-цільового 

фасилітаційного управління професійним розвитком та саморозвитком педагогічних працівників 

дошкільної освіти протягом усієї професійної діяльності. 

Напрям подальших розвідок вбачаємо в розробці питань неформальної освіти педагогів дошкілля. 
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РЕФОРМУВАННЯ ЗАХІДНОЇ ОСВІТИ У XIX СТОЛІТТІ: ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ  
 

XIX століття містить великі зміни у реформуванні освіти, тому що громадянин держави створюється 

вихованням (Фрідріх Вільгельм III, Пруссія), освіта впливає на долю суспільства (Наполеон I), а школа 

забезпечує стабільність у суспільстві (Г. Спенсер). 

Г. Спенсер був послідовником педагогічних ідей Ж-Ж. Руссо, а це означало, що зміст та методика 

навчання повинні  відповідати основним етапам  розумового розвитку дитини, тобто: навчати від простого 

до складного, від конкретного до абстрактного, від практики до теорії. Навчання дитини повинно 

збуджувати його інтерес до оточення, створювати умови для  особистого сприймання і експериментування 

з природними об’єктами, що безпосередньо впливає на формування конкретно-емпіричних знань дитини.  

Теза Просвітництва і Французької революції про корисну особистість була сприйнята і осмислена   в 

нових умовах. Так, наприклад, І. Г. Песталоцці стверджував, що "розумна школа" повинна навчати порядку, 

який необхідний для власного добробуту та добробуту близьких.  Педагог А. Дістервег, виступаючи в 

Гамбурзькому парламенті, проголосив рівність дітей від народження і необхідність слідувати природі. 

Боротьба поглядів у суспільстві торкалася не тільки соціальної мети виховання, а й змістової ідеї навчання: 

як вчити та кого вчити, за якими принципами відбирати учнів до шкіл,  чому і як навчати? 

Згодом були запропоновані дві головні формули особистості: «практичний тип» учня для масової 

школи з утилітарною підготовкою до суспільного життя: потрібні люди, які знають свою практичну справу 

в суспільстві та добросовісно її виконують. Інший тип особистості-лідерів повинна готувати школа зі 

знаннями природничих, фізико-математичних, соціально-політичних та управлінських наук. К таким 

прихильникам цієї ідей належать: Д. Бентам, Г. Спенсер в Англії; І. Ф. Гербарт, В. Гумбольдт у Німеччині, 

О. Греар, В. Дюрюї  у Франції. 
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