
ЕВРИКА
ПЕДАГОГІЧНИЙ  ДАЙДЖЕСТ  

№4

2020  

З Новим 2021 роком

Новини
Події

Цікаво
до кави

Огляд
літератури

Педагогічна
та дитяча
творчість



Зі святом Вас,
шановні читачі!

Редакція журналу вітає своїх
читачів з новорічними святами!
Нехай ці свята принесуть Вам
тільки радісні миті , замітаючи
білим снігом всі турботи, печалі й
негаразди року , що минає.
Бажаємо вам міцного здоров’я,
вагомих здобутків і просувань у
кар’єрі , високих цілей і безперечних
успіхів, глибокої поваги і
щасливого життя!

 Семінар для студентів, 
науковців,  педагогів "

Міжнародні 
грантові програми"
Січень-лютий,2021 

 

Науково-
практичний

семінар "Діалоги
про виховання:

дошкільна освіта"
січень 2021
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Дитяча творчість
Вихованці закладу дошкільної освіти 
№411 м. Харкова представили свої 
поробки на виставці новорічних 
іграшок  "Прикраси на ялинку".

Детальніше на сайті ЗДО №411 

Вихованці  закладу дошкільної освіти №416
м. Харкова писали святкові листівки в яких
розповідали про свої добрі справи  та
надсилали їх до новорічної виставки
 "Листи для Дідуся Мороза"
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Детальніше на сайті ЗДО №416 
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Вихованці закладу дошкільної освіти 
№353 м. Харкова представили свої 
новорычні поробки.

Софія Євтушенко 
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Андрiй та Iван
Прокопенко

Володимир  Горбатюк
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Максимець 
Владислава



Новий рік завжди вселяє в нас надію на краще,
дарує безліч подарунків і приємних емоцій. У цей
період ми можемо з легкістю відчути себе героями
казки. Вважається, що історія Нового року веде свій
початок ще з часів, коли люди жили в племенах.
Можливо, відправною точкою послужила зміна
сезонів або рух Сонця і Місяця по небосхилу.
Людина, ймовірно, задумалась про те, що все
підпорядковане певним ритмам і закономірностям,
кожного разу починається заново. Так почалася
історія Нового року. Спочатку Новий рік для наших
предків був цілком весняним святом. Оскільки
у всіх стародавніх народів святкування Нового року
зазвичай співпадало з початком відродження
природи і в основному було приурочене до
березня – початку землеробських робіт, то й давні
слов’яни початок нового року асоціювали з
приходом весни.. На території Київської Русі
традицію святкування Нового року 1 січня  приніс
цар Петро І у 1700 році, запозичивши її в
Нідерландах та інших країнах Західної Європи.
Вважається, що звичай прикрашати новорічну
ялинку розповсюдився по всьому світу з Німеччини.
Початок цієї традиції в 1513 році поклав німецький
богослов Мартін Лютер. Напередодні Різдва він
повертався додому лісовою стежкою і зупинив свій
погляд на нічному небі.  Лютера настільки захопила
краса зірок,густо вкривали небесне склепіння,

Час новорічних свят – це час красивої, доброї казки, яка приходить в
кожен будинок в кінці кожного року з настанням зимових холодів.
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Історія новорічної іграшки
(На матеріалі екскурсії "Музей іграшки)

доцент кафедри теорії і технологій  дошкільної освіти та мистецьких дисциплін 
ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Давидова Марина 

що йому здалося, ніби і крони високих сосен і ялин
іскряться зірочками. Прийшовши додому, він
поставив на стіл невелику ялинку, прикрасив її
свічками, а верхівку увінчав зіркою в пам’ять про
Віфлеємську зірку, яка вказала шлях до печери, де
народився Ісус. Перші прикраси були не тільки
красивими, але й їстівними. Прикрашали зелене
дерево всім, що під руку попадалося – цукерками,
горіхами, пряниками, печивом. Проте і зараз на
ялинках залишилися традиційними  солодощі, які
радують всіх людей.
Діти і дорослі робили з паперу та картону ангелів
або зірки. Згодом іграшки ставали все довговічніше.
На зміну фруктам і солодощам прийшли фігурки з
вати. Звірі, ляльки, солдати – кого тільки не було. А
ще фігурки робили з картону,
розфарбовували і покривали ватою. Всім знайомий
Дід Мороз і Снігуронька які були майже в кожної сім’ї
під ялинкою біля подарунків, також вони
вироблялись з вати. У багатих будинках можна було
побачити іграшки з пап’є-маше.
Серед іграшок з картону були популярні
зображення звірів, риб, птахів, казкових персонажів
і зірок. Звичні нам скляні іграшки швидко
завоювали популярність у народу. Кожна кулька
робилася вручну склодувом, а потім їм же
розфарбовувалась.
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Процес виготовлення ялинкових прикрас
починається з видування. Для цього
використовується медичне скло. З кожної такої
скляної труби виходить 2-3 заготовки: спочатку
вона нагрівається зсередини, щоб розділити на дві
частини. Отримавши потрібний шматочок, кожну
трубу прогрівають зсередини, щоб майстри змогли
приступити до видування. Видувається ялинкова
прикраса за один видих. Тому, коли ви бачите
величезну кулю, знайте, що вона зроблена іншою
технікою. За допомогою двох вусиків майстер надає
форму.Залежно від того, яка прикраса повинна
вийти, вибирається форма. Один вусик
закручується в маленьку, або залишають для
подальшого відрізання, а другий віддаляється,
залишаючи на дні кулі унікальний слід.
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За 6 годин склодуви видувають по 250-300 куль.
Навчитися цьому ніде, тому всі склодуви, як в
старовину, передають свої знання безпосередньо
наступному поколінню. Після видувки заготовки
потрапляють в фарбувальну. Тут наносять шар
лаку, але тоді прикраса буде трохи прозорим (для
свічника, наприклад), або перед цим наноситься ще
шар алюмінію. Алюміній повністю прибирає
прозорість і додає більше блиску. Тут же
відрізається другий вусик. За фарбувальними
роботами слідує художня.

А чи знаєте ви що символізують традиційні новорічні образи?
Ялина, сосна, ялиця захищають від злих духів, які
стають особливо сильними в холодні темні
зимові дні. Ялина – символ надії в нещастя, поваги
до минулого. Ялиця – це
тонке сприйняття світу і пророцтво, а також символ
дружби і спілкування, довге
і здорове життя: стійкості у важкі часи. Сосна –
символ народження немовляти
Христа, вона дає нам енергію і допомагає не
збитися зі шляху.
Зірка. Зірок на ялинці може бути багато, але саме
одна на її верхівці має головний символічний сенс.
У радянські часи здавалося, що це кремлівська
зірка. Насправді це копія тієї, що висвітлювала шлях
волхвів в біблійній історії. Зірка – це пентаграма, в
якій живуть чотири елементи: повітря, земля,
вогонь і Дух.
Янголи. Ялинкові іграшки у вигляді янгелів можна
назвати новими прикрасами для новорічної
ялинки, так як в радянські Часи наше життя
старанно відокремлювалася від церкви. Янгели, як
істоти світла, є символом Різдва, нашого захисту від
злих сил.

Свічки. Традиція запалювати свічки саме на ялинці
пішла в минуле по цілком зрозумілої причини:
дерево могло спалахнути. Їх замінили гірлянди з
лампочками у вигляді свічок і скляні ялинкові
іграшки – свічки. Але в Новий рік і Різдво ми
обов’язково запалюємо свічки. Адже свічки –
символ світла,сонця, теплоти духовної присутності
в цьому світі кожної людини. Крім того, в свічках є і
полум’я багать, в яких згорає зима.
Гірлянди. З чого б не були зроблені гірлянди, це
прекрасне ялинкова прикраса символізує собою
вічне коло життя. 
Шишки. Найдивовижніше, що символіки не
позбавлені і шишки. Їх порівнюють з
шишкоподібної залозою головного мозку, яка в
тому числі відповідає за екстрасенсорні здібності.
Так що справжня або скляна шишка на гілках
ялинки – це і місце душі і третє око.
Крім того, соснові шишки – символ побажання
народження дітей, очищення будинку від негативу і
хвороб, захист будинку від зла. Є у них і ще одна
властивість: підтримувати радість життя. Наші
предки вважали, що шишки найточніше 
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передбачають погоду: вони розкриваються –
значить, буде сонце, закриваються – буде дощ. І в
цьому символіка точного сприйняття дійсності, що
треба мати кожній людині, щоб правильно
оцінювати ситуацію і приймати рішення.
Дзвіночки. Улюблена прикраса багатьох людей
миле і звучить. Форма дзвіночка нагадує небесну
баню, а звучання в Різдвяну ніч допомагає
налаштуватися на думки про головне і високому.
Саме дзвіночок є древнім символом захисту від
негативу і злих сил. Крім того, дзвін дзвіночка
закликає на свято добрих Феї Сьогодні Дід Мороз
дзвонить в дзвіночок, роз’їжджаючи в своїх санях,
щоб оголосити про новий рік і нових добрих
починаннях.
Олень. Все частіше на ялинці з’являються прекрасні,
немов зроблені з льоду олені. Саме ті, на яких
приїжджає. Вірніше, прилітає Санта Клаус.
Зустрічаються і антикварні олені з вати, що
оспівують Північ. Цікаво, що олені не просто красиві,
вони символізують собою гідність, благородство і,
що досить дивно, розум і здоровий глузд. 

Скандинавська традиція говорить про те, що, якщо
на ялинці є олені значить, обов’язково будинок в
Новому році відвідає лелека з немовлям. 
Бурульки. Бурульки як передвісниці весни і відлиг з
їх різноманітними фантазійними формами роблять
ялинку справжньою красунею. При цьому мають свій
сенс – в них живе магія родючості, тому що за
таненням снігів і льоду приходять дощі, які
очищають і живлять землю. В старі часи бурульки
робилися з різноманітних матеріалів в кількості 12
штук як символ року.
Кулі. Найпопулярніша і на перший погляд проста
ялинкова іграшка – скляну кулю. виявляється,
відштовхує зло і захищає від лихого ока. Крім того,
вона примножує красу новорічного вбрання ялинки,
так як відображає і вогні гірлянд і блиск інших
прекрасних прикрас. Залежно від кольору ялинкових
куль ви можете не тільки передати свій настрій, а й
притягнуть удачу, кулі червоного кольору це сила
добра над жорстокістю в ім’я порятунку, зеленого –
оновлення сил і здоров’я, сріблястого та синього –
гармонія душі й нові зв’язки, жовтого і
помаранчевого – радість і подорожі.

 Новорічні традиції українського народу.
Традиційна новорічна обрядовість українців – це
ціла низка зимових свят, серед яких виділяється
період дванадцятидення з кульмінаційними точками
25 грудня (Різдво), 1 січня (Новий рік) і 6 січня
(Хрещення) за старим стилем. Навколо цих дат
церковного та громадянського календаря протягом
віків склався надзвичайно багатий комплекс
звичаєвості. Останній день старого і перший день
нового року українці відзначали як свята Меланки
(Маланки) і Василя. На відміну від Різдва й Хрещення,
ці дні не мали важливого значення в релігійному
календарі, тому в їхній обрядовості майже не помітно
церковних мотивів.
Вечір 31 грудня називали щедрим, або багатим, до
нього готували багатий святковий стіл. Тоді ж
вдавалися до різноманітних магічних ритуалів.
Наприклад, господар підходив з сокирою до дерева,
звертаючись до нього: «Як уродиш – не зрубаю, як
не вродиш – зрубаю» – і тричі легенько торкався
сокирою стовбура. Наслідком цих дій мав бути
рясний урожай фруктів. Щоб улітку позбутися гусені,
тричі оббігали садок босоніж тощо. Існували
численні новорічні прикмети й ворожіння.
На Полтавщині у новорічну ніч дивилися на хмари:
якщо вони йшли з півдня, вірили, що буде врожай на
ярину, якщо з півночі – на озимину.

 Тієї ж ночі намагалися дізнатися, які зернові будуть
найбільш урожайними наступного року. Для цього
надворі лишали пучечки пшениці, жита, ячменю,
вівса та ін. Вважалося, що краще вродить та
культура, на яку впав іній. Яскраво ігровий характер
мали ворожіння про шлюб.
В Україні традиційним святковим символом на
Новий рік тривалий час була не зелена ялинка, а
«дідух». 

Виготовляли його з кулів або з першого зажинкового
снопа. Кільканадцять пучків, окремо обплетених
соломинками, ув'язували в пишний вінок. Знизу
робили розгалуження, щоб «дідух» міг стояти. 
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Верхівка новорічного вінка нагадувала
конусоподібний сніп з колоссям. Гілки «дідуха» — за
них правили зібрані докупи пучки, що зверху
відповідно розгалужувались, — обрамлювали
кольоровими стрічками, паперовими чи засушеними
квітами, кожен на свій смак.
У світлиці його ставили напередодні багатої куті.
Свою обрядову роль він виконував протягом усіх
різдвяних свят. Дідух символізував спільного предка

Спочатку Новий рік для наших предків був цілком
весняним святом. Оскільки у всіх стародавніх
народів святкування Нового року зазвичай
співпадало з початком відродження природи і в
основному було приурочене до березня - початку
землеробських робіт, то й давні слов’яни початок
нового року асоціювали з приходом весни. Зима
втекла – отже, настав новий рік. Точно сказати, як
святкували Новий рік в язичницькі часи на теренах
Київської Русі, не можуть жодні історичні джерела,
але найімовірніше його пов’язували з появою
нового місяця та святкували в переддень весняного
рівнодення, називаючи «Новим Літом». Про те, що
березень символізував початок нового року та
нового життя, говорить і давній язичницький звичай
у березні влаштовувати урочистий обід –«тризну» –
на честь померлих родичів.
Березневе святкування нового року підтверджують і
назви місяців, які до сьогодні збереглися в
романських та деяких слов’янських мовах.

 Деякі місяці успадкували свої латинські назви з
порядку свого слідування: наприклад, «September»
(вересень) у перекладі означає сьомий, «October»
(жовтень, від лат.octo) — восьмий, «November»
(листопад, від лат. novem) — дев’ятий, «Decеmber»
(грудень, від лат. decem) — десятий. Російська мова
також відображає
десятимісячний річний цикл, запозичивши латинські
назви місяців. Такі назви збереглися тому, що у
Стародавньому Римі рік мав 304 дні і поділявся лише
на десять місяців, першим з яких був березень.
Згодом імператор Нума Помпілій додав ще два місяці
– «Ianuarius» (січень) на честь бога світла Януса та
«Februarius» (лютий) на честь бога сонця Феба, а
Юлій Цезар ввів новий календар (нині він
називається юліанським), за яким датою зустрічі
Нового року стає перший день січня – місяця,
названого на честь дволикого Януса, одна частина
обличчя якого була ніби звернена назад до
минулого року, інша – уперед до нового.
Натомість свято 1 січня стало для українців веселим
світським святом, яке об’єднало нас з рештою світу:
не лише однією спільною датою, а й традицією
святкування. У свою чергу, Новий рік 14 січня
залишається невід’ємною складовою річного
обрядового циклу українців та найповніше
відображає традицію українського новорічного
святкування, яке перекликається з міфічними та
релігійними уявленнями поколінь предків та несе у
собі глибокий символічний зміст.
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Отже, тобі 19-20 років, ти тільки що закінчив школу
та бажаєш вступити до ВНЗ. Які знання
знадобляться тобі як абітурієнту? Про що необхідно
буде задуматися, вибираючи навчальний заклад і
спеціальність?
Український філософ і просвітитель Григорій
Сковорода вважав, що освіта – основний засіб
реалізації соціального ідеалу. Освіта формує людину
та стає частиною її особистості. Ідеї, увібрані в
студентські роки, часто визначають світогляд у
зрілому та навіть в похилому віці. Багато
університетських випускників все життя відчувають
причетність до Alma Mater, тобто – дослівно – до
«матері-годувальниці». Тому до вибору майбутнього
ВНЗ та до форми навчання слід ставитися
усвідомлено, вивчивши всі «за» та «проти».
У 2005 році Україна приєдналася до Болонського
процесу, взявши на себе зобов’язання реформувати
систему освіти відповідно до європейських
стандартів. Зважаючи на даний факт,
найважливішим завданням стала підготовка кадрів
міжнародного рівня. Одне з нововведень,
покликане допомогти в реалізації цієї амбітної мети
– так звана дуальна освіта, якій, власне,
присвячена дана стаття.

І для кращої кадрової підготовки роботодавці
беруть участь у складанні навчальної програми,
а студенти мають можливість отримати практичні
навички без відриву від навчання. Це працює за
принципом 3 місяці за партою, 3 місяці на
виробництві. Батьківщиною дуального підходу в
освіті вважається Німеччина. На сьогодні ринок
робочої сили в цій країні на 54% формується за
рахунок випускників дуальних програм.
Не секрет, що зараз можна роками вчитися в
університеті, а потім призвичаюватися до
практичної роботи безпосередньо на виробництві.
Головною проблемою для роботодавця стає те, що
йому не вигідно витрачати час і гроші на практичне
навчання працівника, який має диплом, але
позбавлений практичного досвіду. На жаль, молодь,
яка щойно отримала диплом, на виробництві не
завжди затребувана. Тому юні українці, які думають
про вищу освіту, дезорієнтовані та розгублені. У
студентів дуальної освіти не виникає подібних
проблем, у них набагато вище мотивація, оскільки
вони відразу ж отримують заробітну плату за свою
працю, а керівники підприємств розуміють, яких
людей вони навчають. Співробітників, які добре
зарекомендували себе за час навчання, знають
поіменно. З самого початку виникає більш тісний
соціальний взаємозв’язок, сильніша динаміка.
Основною метою навчання стає напрацювання
професійних компетенцій, необхідних
роботодавцю. В сучасних умовах дуальна освіта
може допомогти в підготовці якісних кадрів за
мінімальних витрат.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Кандидат біологічних наук вчитель біології Freiberuflich 
 Драгулян Марія 

Драгулян Марія

Що таке Дуальна освіта? Це вид навчання, при
якому теоретична частина проходить в освітньому
закладі, а практична – на робочому місці. Причому
обидва процеси повинні відбуватися паралельно.
Підприємства роблять замовлення освітнім
установам на конкретну кількість фахівців.
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Мною була розроблена анкета для абітурієнтів і проведено інтерв’ю у студентів, які недавно закінчили ВНЗ, для оцінки
та порівняння форм освіти в Німеччині (земля Баден-Вюртемберг). В анкетуванні взяло участь 32 особи. Анкета містила
6 обов’язкових та 1 необов’язкове питання. Далі наводиться перелік питань і процентне співвідношення за результатами
відповідей:

Сьоме питання було розраховане на короткий
виклад власної думки з приводу дуальної освіти у
ВНЗ. Було з’ясовано, що для молоді привабливі
насамперед оплачуваність навчання, участь фірм-
партнерів у розробці навчальної програми, високі
показники працевлаштування випускників.
З наявних відповідей можна змоделювати профіль
німецького абітурієнта. Це абітурієнт, який хотів би
вступити до ВНЗ, навчатися за дуальним підходом.
При цьому такий абітурієнт вважає, що оснащення
практичних лабораторій ВНЗ не гірше, ніж на
виробництвах. Але його приваблює той факт, що
після отримання диплома не треба буде проходити
Probezeit (випробувальний термін), оскільки всі 3
роки він працював і навчався на одному й тому ж
підприємстві, а, отже, отримав всі необхідні
практичні навички та теоретичні знання.
Для перевірки того, чи збігається очікування
абітурієнтів з реаліями, мною було взято 3 інтерв’ю
у студентів, які нещодавно закінчили ВНЗ. За
результатами проведених співбесід можна зробити
висновок, що абітурієнти в Німеччині досить точно
уявляють собі картину, що складається на ринку
робочої сили, а тому в основному їх очікування
збігаються з реальністю. 
На думку всіх опитаних мною респондентів, Україна
рухається в правильному напрямку. До
майбутнього, де діти зможуть знаходити
застосування своїм знанням і здібностям.

    1.Чи хочеш ти отримати ступінь бакалавра?
       Так-64,5%  Ні -35,5%
    2.Якби ти отримував ступінь бакалавра, то яку форму освіти ти б вибрав?
       Віддали перевагу очній формі навчання – 31,3%
       Віддали перевагу дуальному навчанню – 68,8%
    3.Як ти вважаєш, чи повинна лабораторна та навчально-виробнича база 
      ВНЗ більшою мірою  відповідати        сучасним технологіям, які є в наявності у 
      провідних фірм-лідерів?
       Так – 43,8%
        Ні. Я вважаю, що обладнання лабораторій ВНЗ мають найкраще сучасне обладнання – 56,2%
     4. Вважається, що студенти, які отримали дуальну освіту, не потребують адаптації 
          для повноцінної  роботи    за фахом у сучасних компаніях. Як ти вважаєш, так це чи ні? 
         Чи повинен студент проходити  випробувальний термін при вступі на роботу?
        Повинен –12,5%  Не повинен – 50%
        Кожна фірма має вирішувати це питання самостійно – 37,5%
     5. Як ти вважаєш, чи потрібно під час проходження дуального навчання 
     міняти фірми? Наприклад,  для більшого охоплення різних технологій.
       Потрібно – 12,5%  Не потрібно – 46,9%
       Студент повинен мати право вибору в цьому питанні – 40,6%
     6. Як ти вважаєш, чи не постраждають твої теоретичні знання від того, що дуже великий 
        обсяг часу відведено на практичну підготовку?
        Постраждає – 25,8%  Не постраждає –74,2%

 На думку всіх опитаних мною респондентів,
Україна рухається в
правильному напрямку.До майбутнього, де діти
зможуть знаходити застосування своїм знанням і
здібностям.
Особливо слід відзначити такий факт: громадяни
Німеччини вказують, що інформацію про дуальну
освіту отримали ще від шкільних учителів. Ханс
Георг Хассенпфлуг, керівник проекту «Сприяння
професійному навчанню в сільськогосподарських
коледжах України (FABU)» у своїй промові на
вебінарі «Европейський та український досвід
дуального навчання – практичні аспекти» (29
червня 2020 року) зазначає: для того, щоб дуальна
система запрацювала в Україні, починати
треба з просвітницької роботи в школах. Також він
відзначив, що варто пам’ятати про різні стартові
умови в Німеччині і в Україні під час введення
дуального навчання.
Процвітання країни незмінно визначається
ефективністю системи освіти. Саме від здатності
держави використовувати кадровий потенціал
залежить те, якою буде соціальна
реальність завтрашнього дня. Дуальна система
довела свою надійність і прогресивність: молоді
фахівці відразу ж отримують практичні навички,
необхідні їм у трудовій діяльності, а сам процес
пошуку роботи значно спрощується.

П
ед

аг
ог

іч
ні

 д
ум

ки



Вважалося, як тільки фігурка розтане, бажання
буде доставлено на небеса та неодмінно
здійсниться. В Європі сніговиків завжди розкішно
прикрашали: вбирали в гірлянди, закутували в
шарфи та давали в руки великі, густі мітли. Ніс із
морквини задобрював духів урожаю та
родючості. Перевернуте відро символізувало
достаток в сім’ї.
За старовинним переказом, приблизно 1493 року
вперше зліпив снігову фігуру скульптор, поет і
архітектор Мікеланджело Буонарроті. Історичні
дані запевняють, що першу писемну згадку про
сніговика можна зустріти в одній з книг XVIII ст.,
яка розповідає про «красивого сніговика»
величезних розмірів.

Його величність сніговик вперше прикрасив
дитячу книгу, видану в Лейпцигу.
Лише в XIX ст. сніговики «стали» добрими
героями новорічних казок, з’явилися на
вітальних листівках та завоювали любов дитячих
сердець.
18 січня – Міжнародний день сніговика.
Завдячуємо за цей день німецькому
колекціонеру Корнеліусу Грьотцу, який з
дитинства збирав фігурки сніговичків. У нього їх –
три тисячі…Корнеліус вирішив, що 18 число
схоже на сніговика з мітлою… А січня…Ну тому,
що йде сніговик світом засніженою січневою
дорогою і передає привіт
дитинства нам...

Снігова історія. Яка зима та Новий Рік без
Сніговика? Великі та маленькі, добрі та потішні, з
морквяним носом та старим відром на голові,
народжуються вони, як за велінням чарівної
палички на наших подвір’ях, з любов’ю зліплені
дитячими та дорослими долоньками…
Наших милих сніговичків та улюблених, раніше
зображали величезними, злими сніговими
монстрами. І не дарма – адже колись зими були
затяжними і набагато холоднішими, тож
приносили в домівки чимало клопоту.
А в Норвегії вірили, що розглядати сніговиків
уночі з-за штор небезпечно! Зустріти снігову
фігуру ввечері вважалось поганим знаком. Тому в
темний час доби її намагалися обійти стороною.
Вважалося, зліпити снігову бабу в час повного
місяця– накликати на себе нещастя і нічні
кошмари. Це вже потім сніговики стали
невід’ємними символами зимових свят.
За даними історичних досліджень перша
письмова згадка про сніговика з’явилася у кінці
ХVІІІ сторіччя і книзі для дітей, де розповідається
про красивого сніговика-велетня. А саме слово
«schneeman» «сніговик» прийшло до нас з
німецької мови.
На Русі сніговиків ліпили з давніх-давен та
поважали, як і володаря зими Мороза. Сніговиків
просили про зменшення лютих морозів. Наші
предки вірили, що хурделицею, снігопадами
керують духи-жінки. Тому і ліпили на своїх
подвір’ях снігових баб. Цікаво, що інші європейці
завжди вважали снігову бабу чоловіком.
Англійською це звучить«snowman».
Християнська легенда розповідає, що сніговики
— це янголи. Адже сніг – дар з неба. Ці зимові
герої
передають Богові прохання людей. Тому зі
«свіжого» снігу ліпили маленького сніговичка й
шепотіли йому сокровенні бажання.
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 Майстер клас з виготовлення підвіски «Сніговик»

доценткафедри теорії і технологій дошкільної освіти та
мистецьких дисциплін ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Шевченко Надія

П
ед

аг
ог

іч
на

 м
ай

ст
ер

ні
ст

ь



тканина білого кольору (фетр,фліс, кашемір),
маленький шматочок помаранчевого фетру,
атласна стрічка 6 мм,
атласна стрічка 3 мм,
шпагат або джут,
червоні нитки,
клейовий пістолет,
маркери по тканині або олівець,
чорний контур по тканині або акрилові фарби,
ножиці

Нам знадобиться:Кожен рік зі студентами факультету дошкільної
освіти виготовляємо новорічні прикраси своїми
руками. Пропонуємо залучитися до новорічного
марафону. Отже, майстер клас з виготовлення
підвіски «Сніговик» з фетру. Застосувати підвіски
можна в якості оформлення інтер’єру, або
зробити гірлянду із сніговиків.

12

Вирізаємо з основної білої тканини три кружечка різного діаметру: 6,5 см, 5 см і 3,5 см. Якщо тканина
обсипається, то можна обробити краї свічкою
З помаранчевого фетру вирізаємо носик сніговика, з шпагату – ручки (8 см), з атласної стрічки 6мм –
шарфик (10 см), з атласної стрічки 3мм – петельку для підвішування (20 см).
На самому маленькому кружечку вишиваємо червоними нитками ротик сніговика, або малюємо.

1.

2.

3.

Скріплюємо великий і середній кружечок клейовим пістолетом, вставивши між ними атласну стрічку-
петельку.
Атласну стрічку складаємо навпіл і приклеюємо в центр середнього кола. Сюди ж приклеюємо ручки
нашого сніговичка.
Далі клеїмо носик. Приклеюємо голову сніговика до тіла. Малюємо очі й гудзики. А далі… – Ваша
фантазія!!!

1.

2.

3.
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Всі ми відчуваємо музику, яка оточує нас
з самого народження, відчуваємо на собі її
здатність регулювати настрій, покращувати
самопочуття. Як це відбувається – ніхто точно
сказати не може, але вплив музики
на формування основ гармонії особистості,
духовного світу людини незаперечно.
Всі діти від природи музикальні, адже мелодійний
звук формується у людини ще до народження.
Особливе місце в музичному розвитку
малюка займає виконання пісень, слухання
музичних творів. Музика завжди повинна бути
близька й зрозуміла дитині. Тема зими глибоко
розкрита в творчості різних композиторів і поетів.
Зима для дитини – це диво, таємничість, новорічне
свято.
Прослуховування творів зимової тематики
викликає позитивні емоції у дітей, тим самим
сприяє зміцненню психічного здоров’я
дошкільників.
Провідні фахівці в галузі педагогіки і психології
переконані в тому, що музичне виховання робить
благотворний вплив на психічний розвиток 

дитини в цілому – стимулює зорове, слухове
сприйняття,рухову та голосову активність, збагачує
емоційну сферу дитини різними переживаннями.
Коли малюк оточений любов’ю, ніжністю й
знаходиться під впливом музики та співу, він росте
життєрадісним, допитливим,
активним, легше сприймати несподівані ситуації й
розчарування. І навіть не ставши музикантом, він
обов’язково буде розбірливим слухачем, цінителем
музики, доброю та чуйною людиною.
Видання «Зимова подорож» орієнтоване на
роботу з дітьми дошкільного віку, допоможе
сформувати у малят естетичне
сприйняття світу, навчить їх слухати музику та
емоційно реагувати на неї.
Виконання пісень з методичного посібника
про любов до природи, звірят та пташок
розвиватимуть здібності й таланти
дошкільників, сформує почуття колективізму і
згуртованості. Представлені пісні з нотами можуть
бути використані в роботі музичних
керівників ЗДО, вихователів, студентів музично-
педагогічних та дошкільних факультетів закладів
вищої та середньої спеціальної освіти.
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Анотація видання "Зимова подорож"

кандидат педагогічних наук, доцент,  
доцент кафедри теорії і технологій дошкільної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Бакай Світлана
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Автор:      Стежкою повзла Змія, 
Що тільки-но змінила шкуру.
Виблискує на сонці, наче діамант,
Аж очі Жабі засліпило.

Жаба:       А у мене шкіра, ой, стара,
Вся зелена, і брудна-брудна.
Я хочу теж помолодіти,
Наче нову сукню вдіти.

Змія:         Ходіть зі мною, Пані Жабо,
Розкрию Вам я свій секрет.
Погляньте ось на цю щілину, 
Якщо пролізете крізь цей вузький прохід, 
То там залишите Ви стару шкіру, 
І вигляд буде, як новий.

Змія:        Щоб красивою Вам стати, 
                  Не слід по бруду Вам стрибати.
                  Багато чого натерпітись, 
                  Щоб в житті чогось навчитись.

Жаба:      Да ти що, знущаєшся? 
                  Я ж загинути так можу!
                  Все! Я повертаюся!

Змія:        Що ж, єдиний це був шлях!
                  Вибір є завжди у Вас!
 
Автор:     У житті багатств багато, 
                  Не лінись, і буде свято!
                 Ти шукаєш шлях легкий?..
                 Про достаток і не мрій!
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Сковороди «Змія та Жаба»
(римований текст Світлани Бакай)
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Новорічна мрія
З дитинства вірю я в дива
І забажала в новорічну ніч
Щоб мрію ту почули небеса,
Професію обрати ПЕДАГОГА,
І сумнівів нема – 
Я знаю! Це моя дорога!
 
Дошкільний факультет – 
Це мрія тисячів!
І не для кого ні секрет, 
Тут боготворять і люблять дітлахів!
Студентський настрій надихає,
І безліч заходів мене чекає.
 
Вже 20 років я працюю,
І ні трохи не шкодую.
Для мене вища нагорода – 
Дисертація за працями Сковороди,
Його байки, мов з чистої води.
 
Наступний Новий Рік 
Мені приніс ідею сонячну і вічну
Написати пісні для дітей, для дошкільнят
Про неймовірне свято Новорічне.
 
Складаючи прості, дитячі рими
Про сніг, дарунки, сміх дитини
Мені здалося, що наснився сон казковий, 
Про Мрію-Університет чудовий. 
Де Ректор
– наче Дід Мороз,
В науці – справжній віртуоз
Завдань, ідей у нього цілий віз, 
Порядність, працьовитість – 
Це його Девіз!
Красивий, чемний, молодий, 
Поважний, стійкий, діловий!

Проректори-помічники –
Як ті різдвяні світлячки,
Щодня пліч-о-пліч з ним вони
Достойні наші професори!

Декан – багатогранна особистість,
Життя цінує і життю навчить.
Відвертість, мудрість, щирість,
Студентство є чому повчити.
Майбутніх вихователів зростити!
 

А завідувач – казкова фея!
Енергійна, творча, неземна,
Науковець і оратор, славний наш організатор,
І безумовно, жінка чарівна!

На кафедрі емоцій – ейфорія!
Де кожен індивід, це просто мрія!
Всі дуже різні, саме це прекрасно,
А разом ми – сім`я! І так все ясно!

Музиканти класику заграють,
І дует душевно заспівають,
В Новорічні дні чудові
Звуки всі, немов казкові!

Ось і педагоги на порозі.
Кажуть, конференції нові уже в дорозі
Фахові видання надрукують.
Практику студентську відшліфують,
В ЗДО студентів контролюють
Та важливий досвід подарують.

А художники красу малюють,
Нові технології презентують.
Новорічні кульки, ляльки, майстер-класи
Пропонують наші креативні Аси!

Нехай у кожного, з Педколективу
Здійсняться найзаветніші всі мрії!
Бажаю, щоб у Новий Рік
Чи жінка-викладач, чи чоловік,
Думки та вчинки Ваші були добрі, чисті
Як перший сніг, а усмішки іскристі.

Благополуччя, Злагоди, Здоров’я,
Любові, Миру, Перемог!
Ну, майже все сказала! Епілог:
Ви здогадались… Це – не сон!
Здійснилась Новорічна мрія!
Я – в Сковородинівській родині!
Мій девіз – «СЕБЕ ПІЗНАЙ! ЩАСТЯ В СОБІ ВІДШУКАЙ!»

Бакай Світлана
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У закладі дошкільної освіти №275 "Перлинка" (м.Харків) завідувачка Наталія Сергіївна з
дружнім колективом фахівців гідно тримає статус Педагогічної Перлини. Декілька слів про
одного з вихователів цього закладу. Галина Анатоліївна, група "Чомусики". Спокійна,
виважена, делікатна у спілкуванні з батьками. Яскрава, послідовна, щира і лагідна, але тверда,
з дітьми. Харизматична і велична у своїй скромності. Уважна до кожної дитини. Її робота - не
лише піклуватися про дітей у час перебування їх у закладі освіти, а розвивати кращі риси
характеру кожного. Галина Анатолііївна знає сильну сторону кожного свого вихованця, дуже
уважна і спостережлива у взаємодії з батьками, організує педагогічний процес так, що вимоги і
правила батьків не суперечать, а набувають ознак системності. І кожна дитина почується
щасливою. А щасливі люди щедрі на добро. Щирі привітання від кожного з батьків, від дітей -
вихованців "Чомусиків" стали магічними в адвент-календарі - осінньо-зимового містечка. Щоб
кожен день до Різдва ВИХОВАТЕЛЬ отримувала щасливий Message. Усім нам корисно вчитися
вчасно і доречно сказати добре слово, щире побажання педагогу, вихователю від Бога. Бо в
сучасних закладах освіти України лишилися ті, хто без дітей не може жити. Нехай Галині
Анатолііївні цьогоріч і потім буде кому допомогти застелити ліжечко, з ким поділитися
смачною цукеркою, її діти й онуки зростають у радості, друзі щиро радіють її успіху, сама вона
буде здоровою і радісною (такі побажання озвучили діти).

Цей рік для кожного з нас став справжнім випробуванням, особливим та незвичним. Всі ми
водночас опинились в режимі турбулентності, який не залишив нічого від звичного життя.
Справжній рік Щура: моторний, швидкий, хитрий. Вимогливий до всього.
 Напередодні Нового року ми всі очікуємо на маленьке диво, чудо, виготовляємо карту мрій,
загадуємо бажання, даємо собі купу обіцянок. Новий рік це нібито нове життя, яке настане 
1 січня і все зімнеться. 
Я хочу побажати кожному з нас проявляти повагу один до одного, здоров’я близьким, нових
звершень, витримки та доброзичливості. Я впевнена, що наступний рік буде виваженим,
витонченим та спокійним. А отже саме час приділяти саморозвитку та здобуттю нових знань.

Штефан М .В.
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Ворожбіт -Горбатюк В.В.
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Сім святкових бажань. Підслухано та записано від Ісландії
до Китаю

Існують книги, які здатні стати справжнім душевним символом
зимових свят. Ми підслухали, як справляють зимові свята дітлахи
з різних куточків світу, чого бажають та від кого отримують
подарунки. Їх чарівні пригоди й теплі родинні історії переповіли
для вас провідні українські дитячі письменники, а втілили
найяскравіші ілюстратори”.Книга “Сім святкових бажань” – не
простий подарунок до свят, а духмяне сторінкове диво, здатне
віднести фантазію дитини в найдивовижніші куточки світу!

«Таке різне Різдво» — нова збірка короткої прози сучасних
українських письменників продовжує традицію різдвяних
антологій «Видавництва Старого Лева».Ми завжди так чекаємо
Різдва! Щоразу плекаємо нову надію на диво. І, знаєте, дива таки
трапляються: яскраві й буденні, великі і непомітні. Примирення
братів, зустріч земляків, можливість, зависнувши в аеропорту між
рейсами, просто добре виспатися у затишній «штуці» — готельній
капсулі чи посмакувати «різдвяним поліном», французьким
святковим десертом, десь у порожньому готелі в Нормандії. Різні
дива, різне Різдво. Когось застає вдома, когось — у дорозі, а когось
— у лікарні… Тихе Різдво й наповнене дитячим сміхом, самотнє і у
колі сім’ї, урочисте і скромне, замріяне і ностальгійне, традиційне і
не схоже ні на що. У кожного своя різдвяна історія, своє особливе
Різдво.

Запрошуємо до співпраці

Педагогічний дайджест «Еврика» створений як простір для ненаукових публікацій нашої великої
Сковородинівської спільноти. Тут потрібно писати виключно за власним бажанням про свої
захоплення, вподобання, професійні досягнення, хобі, ділитися думками та новинами. «Еврика» – бо
знайшли формат, де можна бути собою, не озираючись. Для наповнення наступних випусків
дайджесту чекаємо на Ваші есе, новини, огляди, майстер-класи, поезію.

Засновник— Науково-методичний тренінговий центр соціального та професійного розвитку людини Харківського національного
педагогічного університету імені Г.С.Сковороди
Керівник, редактор  —Ірина Прокопенко
Редактор, дизайнер  — Марина Штефан
Адреса редакції:  м. Харків,пров. Фанінський, 3В
E-mail: tc.khnpu@gmail.com

*всі ілюстрації, зображення взяті з мережі інтернет, які є у  вільному та  безкоштовному доступі
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