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Тема: «Використання соціо-ігрової технології через герменевтичний підхід 

в навчально-виховному процесі в ДНЗ» 

 
 

І . Теоретична частина. 

 

1. Герменевтичний підхід в навчально-виховному процесі  в ДНЗ. 

                                                                                           Шадура Л.М.,вихователь 

 

2. Презентація: «Соціо-ігровий стиль роботи як ефективна педагогічна 

технологія». 

                                                                                  Бура С.О., вихователь-методист 

 

ІІ. Практична частина. 

 

1. Перегляд  розваги в  старшій групі «Капітошка» - «Подорож за скарбами». 

                                    В.В.Фещенко, вихователь; Н.Є.Вангородська, музкерівник    

                                                                                                                

2. Обговорення.       

                                                                                                         

3. Практикум: «Соціо-ігрова технологія в дії».        

                                                                                  Бура С.О., вихователь-методист    

                                                                                                                                                                                           

4. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

                                                             О.Г.Іліч, методист райметодкабінету            

 

 

 

 

 

Методист райметодкабінету                                          О.Г.Іліч 

 

 



 
 

Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

                                                         районний методичний кабінет 

 

Рекомендації 

семінару–практикуму для вихователів ДНЗ та НВК 

«Використання соціо-ігрової технології через герменевтичний підхід 

в навчально-виховному процесі в ДНЗ» 

 

 смт.Гребінки                                                                                                              від 16.02.2017р.  

  

Для якісної реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти, враховуючи те, 

що одним із пріоритетних напрямів діяльності дошкільних навчальних закладів у 2016/2017 

навчальному році є формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з 

іншими дітьми, дорослими людьми та з метою використання у навчально-виховному процесі 

соціо-ігрової технології, пропонуємо дотримуватися таких р е к о м е н д а ц і й: 

1. Впроваджувати у педагогічну практику роботи соціо-ігрову технологію для 

активізації  самостійності та ініціативності дитини, її творчих здібностей, підтримки  

інтересу, доброзичливого  ставлення до однолітків.  

                                                                             Вихователі протягом н.р. 

2. Ігри соціо-ігрової технології використовувати як заняттях так і під час самостійної 

діяльності  дітей. 

                                                                        Вихователі протягом н.р. 

3. Під час навчально-виховного процесу дотримуватися правил спілкування соціо-

ігрового стилю:  

 вміти знайти помилку і мати сміливість визнати її; 

 бути взаємно ввічливими, терплячими і стриманими; 

 відноситися до поразки як до чергового досвіду в пізнанні; 

 визнавати право дитини на самореалізацію; 

 підтримувати і розвивати фантазії дітей, не залишати без уваги їх проблеми.  

                                                                       Вихователі протягом н.р.                                                                                                               

4. В роботі з дітьми керуватися принципами соціо-ігровій технології: 

 вихователь рівноправний партнер; 

 свобода і самостійність в виборі дітьми знань, умінь і навичок (свобода не означає 

вседозволеність, а підпорядкування своїх дій загальними правилами); 

 зміна мізансцени; 

 орієнтування на індивідуальні відкриття; 

 подолання труднощів; 

 рухова активність; 

 життя дітей в малих групах ; 

 принцип поліфонії («за 133-ма зайцями будеш гнатися, дивись, і піймаєш з десяток»). 

                                                                  Вихователі протягом н.р. 

5. Широко використовувати прийоми  соціо-ігрової технології в роботі з батьками. 

                                                                       Вихователі протягом н.р. 

                                                                               

 
 


