
Соціо-ігровий стиль роботи як 

ефективна педагогічна технологія. 

 

Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

Райметодкабінет 

Бура С.О., вихователь-

методист ДНЗ “Казочка” 

смт. Гребінки 



Автори соціо-ігрової педагогіки.  

Є.Є.Шулєшко О.П.Єршова В.М.Букатов  



Соціо - ігрова  технологія - це розвиток дитини в 

ігровому спілкуванні з однолітками

«Ми не навчаємо, а 

створюємо ситуації коли їх 

учасникам хочеться довіряти 

і один одному і своєму 

власному досвіду в результаті 

чого відбувається ефект 

добровільного і навчання і 

тренування.» 

                                                    

В.М. Букатов 



 
Завдання 

соціо-ігрової 
технології: 

Допомогти дітям 
навчитися 
ефективно 

спілкуватися 

Сприяти 
розвитку в 

дітей 
активної 

позиції,самос
тійності,твор

чості 

Виховати бажання 
пізнавати нове 

Зробити 
навчальний 

процес більш 
цікавим для 

дітей  



*Соціо-ігрова технологія спрямована на 

розвиток комунікативності у дітей тому в 

основі даної технології спілкування дітей 

між собою та дорослими. 



 Умійте знайти помилку і майте сміливість 

визнати її; 

 Будьте взаємно ввічливі, терпимі і стриманіші; 

 Ставтеся до поразки як до чергового досвіду в 

пізнанні; 

 Визнавайте право дитини на самореалізацію; 

 Підтримувати і розвивати фантазії дітей,але не 

залишайте без уваги їхні проблеми. 

 



- Вихователь - рівноправний партнер. Він вміє цікаво грати, 

організовує ігри, вигадує їх. 

-Свобода і самостійність у виборі дітьми знань, умінь і 

навичок (воля не означає вседозволеність, а 

підпорядкування своїх дій загальними правилами).  

- Зміна мізансцени (діти можуть спілкуватися в різних 

куточках групи).  

-Орієнтація на індивідуальні відкриття.  

- Подолання труднощів ( у дітей   не викликає інтересу те, 

що просто, а що важко - то цікаво).  

-  Рух і активність.  

-  Життя дітей в малих групах. 

 -  Принцип поліфонії (за 133-ма зайцями поженешся, 

дивись, і наловиш з десяток). 

 

 

*



Ігри-завдання для робочого настрою; 

Ігри для залучення до справи; 

Ігрові розминки; 

Завдання для творчого 

самоствердження; 

Ігри вільні (на волі). 

 

 



*





ПЛЮСИ СОЦІО-ІГРОВОЇ 

ТЕХНОЛОГІЇ: 

 • діти слухають і чують один одного, 

домовляються, приходять до  згоди; 

• у дітей розвивається мовлення; 

• формується позитивне відношення до 

навколишнього світу, інших людей, самого 

себе, до однолітків; 

• діти вміють відстоювати свою позицію, 

розумно, доброзичливо заперечують 

дорослому;                     

• активні діти вчаться визнавати думку 

товаришів, а боязкі і не впевнені – мають 

можливість подолати свої комплекси і не 

рішучість. 



*


