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 Суть особистісно орієнтованої моделі

дошкільної освіти - навчання і виховання

особистості з максимальною можливою

індивідуалізацією, створенням умов для 

саморозвитку і самонавчання. Це такий

тип навчання і виховання, який ґрунтується

на діалозі, моделюванні ситуацій вибору, 

вільного обміну думками, авансуванні

успіху. 

 Зміст особистісно орієнтованої моделі

дошкільної освіти багато-

компонентний. Він має включати не лише

знання, вміння і навички, а й способи

практичної діяльності, творчий досвід

дитини.

 Якість освіти при особистісно

орієнтованій її системі повинна бути 

такою, яка задовольняє вимоги БКДО 

(державні стандарти дошкільної освіти).

 Стратегія сучасної особистісно

орієнтованої дошкільної освіти -

випереджальний розвиток особистості

кожної дитини, враховуючи її вікові та 

індивідуальні особливості.



Навчання і виховання в умовах

особистісно орієнтованої

педагогічної системи повинне бути 

гуманним, ефективним, без 

авторитаризму та постійних повчань, 

спрямоване на розвиток

пізнавальної активності дитини. 

Широке впровадження особистісно

орієнтованої моделі дошкільної

освіти в життя гальмується через 

інерцію педагогів, що пов'язане з 

тривалим досвідом застосування

легшої в управлінні дитячим

колективом авторитарної моделі, 

традиційних способів організації

навчання



 Реалізованість особистісно-
орієнтованого підходу до дітей: 
використання диференційованих
завдань; 

 робота в групах, парах; 

 відзначення успіхів; 

 активізація кожної дитини; 

 свобода вибору матеріалів; 

 об'єднання дітей в групи; 

 надання можливості для 
самореалізації; 

 наявність дидактичних матеріалів
для кожної дитини.
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2015-2020 рр. – освітній експеримент «Тьюторська
технологія як засіб реалізації принципу індивідуалізації 
в освіті». Він охоплює навчальні заклади чотирьох 
областей України: Київську, Тернопільську, Харківську та 
Дніпропетровську. Загалом 13 загальноосвітніх 
навчальних заклади. В Україні існує Всеукраїнська 
тьюторська асоціація, спрямована на впровадження 
індивідуалізації в освіті і розвиток системи тьюторів. На 
базі Київського педагогічного університету ім. Б. 
Грінченка проводяться чисельні «майстер- класи». 20 
жовтня 2017 р. в м. Київ пройшов І Міжнародний 
Конгрес Тьюторінгу, мета якого: поширення серед 
педагогічної спільноти ідеї індивідуалізації в освіті, яка 
може бути реалізована через метод тьюторингу
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Алгоритм роботи тьютора:

• Визначення пізнавального інтересу. 2 

• Формування навчального питання. 

• Постановка мети освітньої діяльності. 

• Пошук навчальних ресурсів і 

розробка планів навчальної діяльності. 

• Реалізація та обговорення, аналіз, 

корекція плану навчальної діяльності

• Аналіз результатів навчальної

діяльності. 

• Корекція навчальної мети й 

визначення тимчасових перспектив. 

• Обговорюються перспективи та 

встановлюються нові цілі.



Форми організації практичної 

діяльності вихованців у розрізі 

тьюторських технологій

➢Ділові та рольові 

ігри;

➢Соціально-

психологічні;

➢Когнітивно-

поведінкові 

тренінги;

➢Дискусії та 

диспути;

➢Спонтанна 

творчість.



Тьютор – це спеціаліст з 

формування майбутнього, який

має розгледіти потенціал і 

змоделювати до нього дорогу.

Тьютор – спеціаліст, який

займається підтримкою

інтересу дитини Методи

пошуку пізнавального інтересу

Знаковий Рольовий

Комунікавивний




