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ВСТУП 

 У вирішенні сучасних завдань демократизації суспільного життя в 

Україні, духовно-інтелектуального відродження українського народу, росту його 

національної самосвідомості визначальне значення має гуманізація освіти.    

Саме з цих позицій сформульовані завдання в Державній національній 

програмі «Освіта» («Україна ХХІ століття»), в якій, зокрема, зазначено: 

«Гуманізація освіти полягає в утвердженні людини як найвищої соціальної 

цінності, розкритті її здібностей та задоволенні різноманітних освітніх потреб, 

забезпеченні пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії стосунків 

людини і навколишнього середовища, суспільства і природи». 

Державна національна программа відродження освіти визначає стратегію 

розвитку освіти, розраховану на найближчі роки та перспективу початку XXI ст. 

Вона передбачає радикальні зміни традиційних уявлень про зміст, форми і 

методи виховання і навчання. Якісні зрушення в освіті повинні забезпечити 

загальну доступність на рівні права в отриманні освіти, створити обстановку 

педагогічного партнерства, створити якнайсприятливіші умови для творчого 

самовираження кожного члена суспільства, створення екстремальних 

майданчиків для відпрацювання нових масштабних педагогічних інновацій та 

освітніх модулів; підвищення професіоналізму педагогічних кадрів, починаючи 

від вихователів дошкільних закладів.  

Насьогодні вивчається і впроваджується передовий педагогічний досвід 

педагогів-новаторів, їх методи і прийоми роботи, які дають змогу покращити 

освітній процес дітей з особливими освітніми потребами.  

Сучасні освітянські документи визначають пріоритетні напрямки 

дошкільного виховання та місце в ньому надбань педагогів-новаторів. Перш за 

все це розвиток у дитини духовності як домінуючого начала у структурі 

особистості, своєчасне виявлення ранньої обдарованості, забезпечення умов для 

розвитку талановитих дітей як з нормотиповим розвитком, так і дітей з 

особливими освітніми потребами; удосконалення освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти з урахуванням особистих якостей та природних задатків 

дитини. 
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Нові підходи до навчання і виховання побудовані на приинципах 

гуманізації, тобто створення умов для формування кращих якостей та здібностей 

дитини, джерел її життєвих сил; гуманізація взаємин між педагогом і 

вихованцями; постановка дитини в центр освітнього процесу; повага до її 

особистості, гідності, розуміння її запитів, інтересів, довіри до неї. 

Демократизація освітнього процесу передбачає усунення авторитарного 

стилю виховання. Співробітництво вихователів і вихованців, сприйняття 

особистості вихованця як вищої соціальної цінності, визначення його права на 

свободу, розвиток здібностей, виявлення індивідуальності. 

На протязі дошкільного дитинства необхідно засвоїти певний об'єм знань, 

умінь і навичок. Знання, що набуваються дитиною, а особливо дитиною з 

особливими освітніми потребами, залежать від способу пізнання, характеру 

пізнання, яке в дошкільному віці наочно-дійове та наочно-образне. Знання 

необхідно давати опираючись на багату, яскраву, зрозумілу наочність. 

Гуманні методи і прийоми навчання дітей з особливими освітніми 

потребами повинні забезпечити вільне мислення, зняття почуття страху, 

психологічну «свободу», «розкріпачення», бажання довіряти, довірятися, 

співпрацювати, почувати себе вільно і легко, можливістю  вільно мислити. 

Відомий  педагог-новатор Ш. О. Амонашвілі врахував це в своїй 

педагогічній діяльності, розробляючи нові методи і прийоми роботи з дітьми 

старшого дошкільного та молодшого шкільного віку. Його методика роботи є 

одним з найкращих педагогічних надбань останніх років. Про нові методи і 

прийоми роботи та їх форми багато приділено уваги в програмах, які розроблені 

творчими колективами, а саме: «Я у світі», «Малятко», «Дитина», «Українське 

дошкілля» та ін... Ці програми враховують національні особливості українського 

народу, базуються на досягненнях різних наук та досягненнях сучасних 

педагогів-новаторів. 

Але залучення до освітніх навчальних  закладів дітей з особливими 

освітніми потребами вимагає від усіх учасників цього процесу певного 

перегляду традиційних поглядів щодо мети, функцій, методів і форм роботи 

закладу.А педагогам потрібно удосконалювати свою педагогічну майстерність у 
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використанні методів і прийомів Ш.О.Амонашвілі в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами.  

Тема кваліфікаційної роботи вибрана не випадково. Гостра і актуальна 

тема сьогодення – гуманне  навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

Шестирічний вік – сензитивний період розумового розвитку і соціальної 

підготовки дитини до навчання. Ш.О. Амонашвілі наголошує на нобхідності 

скористатися цією схильністю, реалізувати її.  

Без мудрого, турботливого ставлення дорослого до дитини, в неї можуть 

не розкритися повною мірою задатки ( як у дитини з нормотиповим розвитком, 

так і у дітей з особливими освітніми потребами). 

Тема кваліфікаційної роботи: «Педагогічна майстерність педагога у 

використанні методів та прийомів Ш.О.Амонашвілі в роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами». 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність використання методів та прийомів Ш.О.Амонашвілі в 

роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. 

Об’єкт  дослідження: освітній процес з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

Предмет дослідження: методи та прийоми Ш.О.Амонашвілі в роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами. 

Завдання дослідження: 

1.Здійснити теоретичний аналіз літературних джерел з теми дослідження. 

2.Виявити рівень обізнаності  вихователів щодо використання методів і 

прийомів Ш.О. Амонашвілі в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами. 

3.Експериментально довести ефективність застосування методів і 

прийомів Ш.О. Амонашвілі у навчанні і вихованні дітей старшого дошкільного 

віку з особливими освітніми потребами. 

4.Розробити методичні матеріали для вихователів та батьків по 

використанню методів і прийомів Ш. Амонашвілі в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами. 
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Методи науково-педагогічних досліджень: теоретичні: вивчення, 

аналіз, синтез літературних джерел з проблеми дослідження; емпіричні: бесіди, 

тестування, анкетування, спостереження, педагогічний експеримент. 

База експериментального дослідження: заклад дошкільної освіти ясла-

садок комбінованого типу.  

Структура кваліфікаційної роботи: вступ, два розділи, висновки, список 

використаних джерел.  

Загальний обсяг роботи складає 101 сторінка. Основний зміст викладено 

на 89 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

1.Здійснено теоретичний аналіз літературних джерел з теми дослідження. 

Аналіз дослідження джерел показав, що надзвичайно важливу роль у 

модернізації освіти, удосконаленні освітнього  процесу, підвищенні якості 

навчання та виховання молодого покоління відіграє передовий педагогічний 

досвід як педагогів минулого так і сучасності. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури Ш.О. Амонашвілі показали, що 

освітні процеси його гуманної педагогіки будуються на принципах 

співробітництва, духовної спільності, взаєморозуміння, довіри, творчого 

терпіння, радості пізнання, любові. Гуманна педагогіка його  будується на 

аксіомах: любов виховується любов’ю; доброта виховується добротою; успіх 

виховується успіхом; благородство виховується благородством. Гуманна 

педагогіка педагога-новатора профілактична і лікувальна, бо кожна дитина 

перебуває в стані злагоди, радості, духовної спільності, любові, поваги. 

Визначено, що методи та прийоми Ш.О.Амонашвілі найбільш доступні 

для гуманізації  освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами. 

2. Виявлено рівень обізнаності  вихователів щодо використання методів і 

прийомів Ш.О. Амонашвілі в роботі з дітьми старшого дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами. 

З педагогами закладу була проведена бесіда-обговорення на тему: «Місце 

та значення методики Ш.О. Амонашвілі в практиці роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами». 

Результати бесіди-обговорення показала, що педагоги глибоко 

розуміються в своїй практичній діяльності;  знайомі з методами роботи 

Ш.О.Амонашвілі, але в роботі використовують частково. 

Анкетування педагогів  закладу дошкільної освіти показало, що лише 60% 

педагогів ознайомлені з основними працями педагога- новатора  та  прийомами 

Ш.О Амонашвілі: «нашіптування відповіді на вухо», «навмисно допущена 

помилка», «забування», «нагадування», «чарівна скринька».      Стверджували, 

що методи та прийоми педагога-новатора використовують в своїй роботі на 20%. 

90%  педагогів  закладу дошкільної освіти застосовують різні інноваційні  
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методи для розвитку та навчання дітей з особливими освітніми потребами , але 

не всі вони дають позитивний результат, де б діти почували себе вільно і легко, 

розкривалися, довіряли, довірялися, знімали почуття страху, отримували 

емоційне задоволення, швидко сприймали та  розуміли матеріал.  

Для глибшого розуміння проблеми виникла необхідність проведення 

анкетування  батьків  дітей старшого  дошкільного віку з особливими освітніми 

потребами. За результатами було визначено, що 20% батьків позитивно 

ставляться до дитини, розвивають її самостійність, цікавляться її захопленнями, 

наштовхують на нові досягнення; 25 % батьків терпляче ставляться до 

надлишкової активності дітей, стимулюють проблемність її мислення, 

розвивають самостійність, незалежність, багато часу проводять разом; 20% 

батьків підтримують своїх дітей, але роблять це час від часу, не регулярно;15% 

батьків показали, що стимулювання розвитку дітей перетворюється на 

«парниковий ефект». Батьки надто опікують свою дитину, їм слід охолодити 

своє виховне завзяття і дати більше свободи, як собі, так і дитині; 10% батьків в 

міру своєї цілковитої зайнятості у вихованні та навчанні дітей цілковито 

покладаються на освітні заклади. 

Після  вивчення  результатів анкетування з батьками  була проведена 

бесіда «Чи знайомі Ви з методикою педагога-новатора Ш.О.Амонашвілі?» 

Результати  показали, що тільки 20% батьків знайомі з діяльністю педагога і 

успішно використовують його методі і прийоми у роботі зі своїми дітьми; 50% 

батьків чули про Ш.О Амонашвілі, але не знайомі з його методикою; 30% -  не 

чули і не знайомі. 

Отже, за  результатами опитування,  бесід, анкетування виявилося, що є 

потреба в удосконаленні методів роботи по гуманізації освітнього процесу дітей 

з особливими освітніми потребами та ефективного запровадження методів 

педагога-новатора в роботу закладу дошкільної освіти. 

3. Експериментально доведено ефективність застосування методів і 

прийомів Ш.О. Амонашвілі у навчанні і вихованні дітей старшого дошкільного 

віку з особливими освітніми потребами.    Для дослідження проведена робота з 

підгрупами дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами 
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щодо можливості виявлення активізації дитячого мислення, активності 

діяльності, концентрації уваги, співробітництва з педагогом, зняття почуття 

страху, подолання скованості, прояв невербального спілкування, позитивних 

емоцій, вольових якостей, «розкріпачення» сором’язливості  та активності 

діяльності. 

З І підгрупою дітей робота проводилась в традиційних формах, з II 

підгрупою дітей проводились різні нетрадиційні форми роботи  з використанням 

методів та прийомів роботи Шалви Олександровича Амонашвілі: «приклад іншої 

дитини», «навмисне допущена помилка», «нашіптування відповіді на вухо», 

«показ відповіді на пальцях», «забування», «нагадування», примінення схем та 

лабіринтів, незвичайні завдання, «три хвилини поезії», «чарівна скринька» та ін.  

Всі форми роботи проводили на протязі певного часу ( на лоні природи: на 

узліссі, полі, гаю; в бібліотеці,в музичному залі). 

Було заплановано впровадження низки   нетрадиційних форм роботи, 

розвивальних ігор, завдань,  занять з використання методів і прийомів 

Ш.О.Амонашвілі;  підбір дидактичних матеріалів для проведення занять на 

логічне мислення.  

Під час досліджень отримані такі результати: 

а). Застосування традиційних методик : 10% дітей перемогли почуття 

страху; 10% дошкільнят подолали сором’язливість і скованість; 20% – проявили 

активне співробітництво з педагогом;  20% –  проявили активність мислення та 

активність діяльності; 10% дошкільнят проявили концентрацію уваги; 30% – 

проявляли позитивні емоції; у10% дітей досягнуто розвитку творчої уяви та 

уміння діяти: у 30% дітей покращилися навички спілкування з однолітками.  

б). Впровадження методів Ш. Амонашвілі: 30% дітей перемогли почуття 

страху; 30% дошкільнят подолали сором’язливість і скованість; 50% – проявили 

активне співробітництво з педагогом;  20% –  проявили активність мислення та 

активність діяльності; 30% дошкільнят проявили концентрацію уваги; 50% –  

прявляли позитивні емоції; у30% дітей досягнуто розвитку творчої уяви та 

уміння діяти: у 50% дітей покращилися навички спілкування з однолітками.  

Здобуті результати були кращими і це переконало в необхідності 
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використання методики роботи педагога-новатора Ш.О.Амонашвілі в роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами  закладу дошкільної освіти.  

4. Розроблено методичні матеріали для педагогів та батьків по 

використанню методів і прийомів Ш. Амонашвілі в роботі з дітьми з особливими 

освітніми потребами: 

 Методичні рекомендації для вихователів: «Дидактичні матеріали за 

Ш.О.Амонашвілі для проведення занять на розвиток логічного мислення»; 

Методичні поради Ш. О. Амонашвілі «10 НІ педагогам»;  Методичні  

рекомендації  для  вихователів, вчителів початкових класів  та     батьків: « 7 

мудрих порад Амонашвілі»; Програма: «Використанням  елементів гуманної 

методики Ш.О. Амонашвілі з дітьми старшого дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами» 

Працюючи над впровадженням досвіду Ш.О.Амонашвілі в роботу закладу 

дошкільної освіти стало зрозумілим, чому він ставив такі високі вимоги до 

особистості педагога. Амонашвілі стверджував, що педагог є тільки тоді 

педагогом, коли він показує, пояснює, запобігає, співпереживає, натякає, радить 

та радиться, надихає, задає мотиви, виявляє любов, повагу, заохочує, сприяє 

задоволенню потреб дорослішання, надає можливість вільного вибору. У таких 

педагогічних умовах кожна дитина стає здатною і готовою долати труднощі 

значно вищого рівня, максимально розвивати свої задатки. 

Ш.О. Амонашвілі дає  пораду: «Дітей потрібно любити усім серцем, 

потрібно вчитися в них, як проявляти цю любов. Кожен день, кожна година 

повинна бути усвідомлена педагогом як подарунок дітям. Спілкування дитини зі 

своїм педагогом повинно вселяти в неї радість і оптимізм». 

В ході експерименту були реалізовані всі поставлені завдання та досягнуто 

поставленої мети.  


