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Психолого-педагогічне проектування (ППП) – це проект (форма перспективного 

планування) діяльності вихованців, у якому об’єднані: 

а) бажання і прагнення дітей; 

б) завдання педагога, які випливають із галузевої програми; 

в) варіативність форм, методів та засобів розвивальних дій вихователя і дітей; 

г) психологічні закономірності природного розвитку спільної діяльності дітей і 

дорослого (від бажання – до творчого рівня реалізації задуму); 

д) надана дітям змога: 

- самостійно шукати способи досягнення мети, добирати партнерів, визначати час і 

місце реалізації задуму; 

- випробовувати свої здатності, зіставляючи їх із бажанням; 

- практично застосовувати набуті знання та навички у взаємодії з дорослими та 

однолітками; 

- реалізувати своє природне прагнення діяти творчо, активно виявляти власне ставлення 

до людей і середовища; 

- дітям з проявами обдарованості реалізувати себе в умовах співпраці з однолітками, які 

здатні зрозуміти та оцінити їх; 

- користуватися правом вибору. 

Кожен тематичний цикл психолого-педагогічного проектування діяльності дітей 

складається з шести етапів. 

1. Мотиваційний етап. На цьому етапі вихователь має створити мотивацію, яка 

перетворить його педагогічне завдання у прагнення, бажання дітей, збудить їхню 

внутрішню активність. Виявити рівень та обсяг знань і навичок своїх вихованців, 

визначити для себе розділи програми, пов’язані з даним тематичним циклом, які 

треба буде опрацювати на подальших етапах. 

2. Інформаційний етап. Проводиться низка діагностичних заходів, спрямованих на 

збагачення знань дітей, оволодіння навичками та вміннями, необхідними для 

реалізації спільного задуму. Зазначений етап триває доти, доки діти не набудуть 

достатнього рівня знань і вмінь. 

3. Репродуктивний етап. Основним завданням педагога є надання вихованцям змоги 

практично застосувати набуті під час підготовки та реалізації спільного задуму. 

4. Етап узагальнення, аналізу та систематизації отриманих знань. За обраною 

темою проводяться контрольні заняття з усіх видів організованого навчання, і 

психолог (або методист) оцінює рівень знань дітей. На цей етап виділяється третина 

часу, відведеного на всі шість етапів. 

5. Творчий етап. На цьому етапі здійснюється реалізація задуму: проводиться свято чи 

закінчується виготовлення дитячої книжечки, придумування казок, змагання, 

виставка абощо.  Творча робота сприяє збереженню психічного здоров´я дитини, 

підвищує її життєвий тонус. Важливо зазначити й підтримати оригінальність 

виконання дитиною завдання як її здатність до нового, нестандартного розв’язання 

проблеми. 



6. Рефлексивно-оцінювальний етап. На завершальному етапі відбувається, так би 

мовити, «подорож у часі» у зворотному порядку. У дітей розвивається вміння 

оцінювати самих себе і свою діяльність протягом усіх попередніх етапів, виявляти 

спільні успіхи та невдачі, помічати й радіти з того, що вдалося товаришеві. 

Аналізуючи особливості поведінки дитини протягом тематичного циклу творчості, 

педагог має робити своєрідний «допуск» на недостатнє знання ним її реальних 

можливостей. Опрацювання наступної теми починається за умови, що діти 

вичерпали всі можливі творчі ресурси з минулої теми, і в них більше немає нових 

ідей. 

Одна з основних ознак проектної діяльності полягає в тому, що ця діяльність 

розгортається у проблемній ситуації, яка не розв’язується прямою дією. Діяльність буде 

проектною лише в тому разі, якщо пряма, натуральна дія стає неможливою. Якщо 

дитина захотіла намалювати малюнок, потім взяла олівець, аркуш паперу і здійснила 

свій задум, це не буде проектною діяльністю – всі дії дитини виконано в межах 

традиційної продуктивної діяльності. Відмінність проектної діяльності від 

продуктивної полягає в тому, що вона передбачає рух дитини у просторі можливого. Це 

означає, що дошкільник досліджує різні можливості, пов’язані з виконанням 

поставленого завдання, обирає оптимальний спосіб розв’язання  за визначеними ним 

критеріями. Отже, під вибором можливостей мається на увазі не просто пошук способу 

розв’язання завдання, а дослідження кількох варіантів його виконання.  

Перша особливість проектної діяльності. Дошкільник чітко визначає, що йому 

потрібно зробити. Педагог має організувати проблемну ситуацію для дітей, але не 

пропонувати при цьому своїх варіантів розв’язання. Тобто має уникати традиційного й 

звичного виконання дітьми завдання за заздалегідь заданим зразком. Інакше 

дошкільники опиняться в об’єктній, а не суб’єктній позиції. У проектній діяльності під 

суб’єктністю мається на увазі проявлення ініціативи й самостійної активності. Друга 

особливість проектної діяльності. Дитина повинна мати мотив та інтерес. Третя 

особливість проектної діяльності. Її адресний характер 

Психолого-педагогічне проектування, як жодна інша педагогічна технологія, сприяє 

формуванню в дитини креативності, тобто здатності творчо розв’язувати будь-які 

проблеми, що виникають за тієї чи іншої ситуації самостійної діяльності. Як свідчить 

практика, дослідницькі проекти найчастіше мають індивідуальний характер і сприяють 

залученню найближчого оточення дитини (батьків, друзів, братів та сестер) у сферу її 

інтересів. Причому спілкування стає змістовним, і дитина відкривається по-новому. 

Робота над дослідницькими проектами цікава тим, що діапазон дитячих знань 

виявляється надзвичайно широким, і він постійно зростає, бо малюки починають 

здобувати знання самостійно, залучаючи всі доступні їм засоби. 
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