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мер часто вигравав конкурси  кращими сор-
тами кукурудзи. До нього приїхав кореспон-
дент, щоб написати статтю в газеті. Він 
почав розпитувати, чи є який- небудь секрет 
у фермера?

Фермер відповів, що секрет полягає в тому, 
що він роздає кращі качани для засіву всім сво-
їм сусідам.

– Навіщо ж роздавати найкращі зерна су-
сідам?

– Бачте, – посміхнувся фермер, – кукурудза 
запилюється за допомогою вітру. Вітер перено-
сить пилок з моїх полів на поля сусідів, і навпаки. 
Якщо у сусідів будуть сорти кукурудзи гірші, ніж 
у мене, то і на моїх полях кукурудза подрібнює.

Мета: підвищити психолого- педагогічну 
компетентність учасників тренінгу в застосу-
ванні казкотворчості в роботі з батьками; по-
казати способи і прийоми роботи з батьками з 
авторською казкою; розширити уявлення про 
можливості казок у вирішенні дитячих про-
блем; розкрити важливість залучення батьків 
до спільного прочитання, обговорення та скла-
дання казок.

Матеріали та обладнання: ноутбук, муль-
тимедійне обладнання, слайдова презентація; 
пам’ятка «Як складати казку», аркуші А4.

Тренер: Розпочнемо наше заняття з озна-
йомлення з притчею «Секрет гарного вро-
жаю» (прослуховування притчі). Один фер-
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Допомагаючи іншим – ми допомагаємо собі!
Отже, коли ми роздаємо зерна науки нашим 

учням, то вони повертаються до нас сторицею. 
Наша робота сьогодні буде націлена на педаго-
гіку партнерства в системі «вихователь–дити-
на–батьки».

Тренер з учасниками тренінгу готуються 
до роботи, створюють позитивну атмосфе-
ру. Приймають правила роботи групи.

Тренер: Сьогодні ми з вами дамо відпові-
ді на такі запитання: Смисл казкотворення? 
Сутність педагогіки партнерства у закладі до-
шкільної освіти. Як ми працюємо з казкою в 
системі «вихователь–дитина–батьки»? Прошу 
вас відповісти на ці запитання і з відповідей 
створити інтелект- карту «Казкотворчість» (ко-
лективне обговорення; рис. 1).

 

Рис. 1. Інтелект- карта «Казкотворчість»

Отже, казкотворчість – це інтегративна дія-
льність учасників освітнього процесу в тісній 
взаємодії щодо розвитку творчого потенціалу 
дитини дошкільного віку. 

Тренер: Прошу вас змоделювати систему 
роботи з казкотворення (колективне обгово-
рення).

Важливо звернути увагу на те, що комплек-
сна система роботи з казкотворчості акумулює 
різноманітні техніки: казко- , лялько- , імідж- 
терапія, арт- терапія, драматизація казок і пси-
ходинамічні медитації (рис. 2). 

Причому можливості різноманітних технік 
казкотворчості виявляються в тому, що вони: 
суттєво формують «моральний імунітет» лю-
дини; активують діяльність обох півкуль моз-
ку та відповідних генетичних рівнів; розши-
рюють можливості самопізнання; удоскона-
люють розвиток енергопотенціалу, чуттєвості, 
психомоторики, мислення й уяви; забезпечу-
ють гармонійний розвиток особистості, душі і 
духу, що на певному життєвому етапі проявля-
ється мовою казки.

Рис. 2. Техніки казкотворчості

Тренер: Як ви гадаєте, які прийоми казкотвор-
чості є основними? (колективне обговорення; 
рис. 3)

Рис. 3. Основні прийоми казкотворчості

Зауважимо, що казкотворчість водночас по-
стає і здоров’язберігаючою технологією, що 
є досить важливим фактором. У цьому сенсі 
можна говорити про лікування казкою. Коли 
таке лікування є необхідним? Наприклад, воно 
може допомогти подолати агресивність, примх-
ливість, сором’язливість. Саме казка дає змогу 
побачити подібні своїм вади та шляхи їх вирі-
шення. 

Необхідно пам’ятати, що зміни в емоційно- 
вольовій сфері особистості впливають на роз-
виток пізнавальної діяльності. Емоції вплива-
ють на всі психічні процеси: сприйняття, від-
чуття, пам’ять, увагу, мислення, уяву, а також 
вольові процеси (довільність поведінки, зосе-
редження, стриманість, вміння контролювати 
емоції).

Тренер: Розглянемо методичну роботу в 
закладі дошкільної освіти. Зазначу, що мета 
методичної роботи в закладі дошкільної осві-
ти – вивчення та розвиток педагогічної компе-
тентності кожного педагога; стимулювання та 
розвиток їх творчого потенціалу (рис. 4).
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Рис. 4. Методична робота в ЗДО

Тренер: Як можна використовувати казкотвор-
чість у методичній роботі ЗДО? (колективне об-
говорення). Тепер переходимо до практичної ро-
боти нашого навчання.

Робота з батьками
Тренер: Можете запропонувати батькам по-

грати гру (рис. 5).
 

Рис. 5. Гра «Казка ланцюжком»

Тренер: Якого можна дійти висновку? (колек-
тивне обговорення)

Отже, у казці завжди протистоять лише не-
ймовірно сильні та дуже слабкі, надзвичайно смі-
ливі й нестерпно боязкі герої. Зрозуміла сутність 
конфлікту, що відбувся між ними. У казці є як по-
зитивні, так і негативні герої. 

Давайте пригадаємо і дамо відповіді на 
такі запитання: Хто у світі наймудріший? Хто 
у світі найтихіший? Хто у світі найменший? 
Хто у світі найбільший? (колективне обгово-
рення).

Робота з педагогічним колективом
Тренер: Пропонуємо провести роботу в гру-

пах «Казка навиворіт» (рис. 6).
 

Рис. 6. Робота в групах «Казка навиворіт»

Отже, робота з казкою допомагає виховати у 
дитини … (говорять учасники) чуйність і добро-
зичливість, милосердя і співчуття. Вона навчає 
виявляти невластиві ознаки предметів та явищ, 
приймати нестандартні рішення, розвиває твор-
чість.

Тренер: У роботі з дітьми пропоную вико-
ристовувати такі ігри (рис. 7).

Рис. 7. Варіанти ігор

Тренер: Детально розглянемо форми каз-
котворчого процесу з дітьми, батьками, педа-
гогічним колективом (колективне обговорення; 
рис. 8).
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Рис. 8. Форми казкотворчого процесу

Отже, змістова сутність авторської казки роз-
кривається педагогікою партнерства в системі 
«вихователь–дитина–батьки» у процесі спільної 
діяльності казкотворчого процесу, успішність 
якого залежить від того, наскільки креативним 
є самі дорослі (вихователь та батьки), які хочуть 
розвивати дитину дошкільного віку.

Рефлексія
Вправа «Що даю? і Що чекаю?»

Мета: розвиток навичок самоаналізу, само-
рефлексії.

Тренер пропонує умовно поділити аркуш па-
перу А4 на дві частини: «Що даю?» і «Що че-
каю?». На одній частині учням пропонують на-
малювати те, як учасник пропрацював на занятті 
і що отримав від них.

Обговорення малюнків: Що я відчував, коли 
працював над малюнком?

Вправа «Куб рефлексії»
Мета: підбиття підсумків групової роботи
Учасники мають матеріальний куб, який вони 

котять, щоб разом роздумувати та робити висно-
вки. На кубі є сторони: «Запам’ятай це»; «Зрозу-
мійте це»; «Застосуйте це»; «Аналізуйте це»; 
«Оцініть це»; «Створи його». Куб насправді 
допомагає учасникам подумати про своє колек-
тивне навчання. Під час вправи вони будуть ви-
користовувати таксономію відображення, щоб 
побудувати своє відображення на найглибших 
рівнях. Прямі запитання допомагають студентам 

на кожному рівні цієї систематики. Веселий куб 
сприяє колективному досвіду рефлексії.
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Zamelyuk Mariia, Bespartochna Olena. 
Peculiarities of the Fairy- tale Process in the System 
“Educator- Child- Parents”.

Summary.
The article presents the author’s training development. 

The fairy tale creation method in the system “educator- 
child- parents” is offered. The emphasis is placed on the 
highlighting participants’ personal characteristics in the 
educational process, the use of interactive techniques, the 
educator’s forms and methods of work with the author’s 
tale.

With the help of the author’s fairy tale, the child learns 
to know the world around him/her, distinguishing between 
good and evil, to build relationships with others, because 
in the process of fairy tale creation the author’s free imag-
ination and people’s everyday life are combined. The joint 
activity of an adult and a child in composing a fairy tale 
has significant opportunities in the development of pre-
schoolers’ creativity, forms their artistic taste, activates 
the need for independent and extraordinary thinking, en-
riches the inner world, develops the creative imagination.

In the storytelling process, each character goes 
through problematic situations, solves problems (tech-
nical, organizational, esoteric, moral), and at the same 
time, develops as a person (his/her feeling, aesthetic 
perception), thinking, gaining knowledge and skills, im-
proving their spiritual world, enriching ethical norms of 
behavior.

It is a positive emotional childhood experience that 
provides the basis for positive self- realization of a grow-
ing personality. Therefore, the formation and correction 
of the emotional and personal sphere shortcomings must 
be considered as one of the most important, priority tasks 
of education, child development in the system “educator- 
child- parents”.

A fairy tale allows a child to identify with a character 
close to him/her, to compare himself/herself with the hero. 
This contributes to the manifestation of the child’s inde-
pendence, which is inaccessible in other circumstances, 
which is the result of an imaginary assistance to the he-
roes, helps not only to see but also to solve any difficulties 
not only in family life but also in establishing interper-
sonal contacts.

Thanks to the method of storytelling, it is possible to 
develop critical thinking, problem solving, decision mak-
ing, teamwork, interaction and communication skills. 

Key words: fairy tale creation; educator; child;  
parents; partnership pedagogy.
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