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МЕТОДИЧНІ    РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Впровадження інноваційних технологій 

в практику роботи дошкільних навчальних закладів 
 

На сучасному етапі відповідно до Державної національні програми "Освіта" (Україна XXI століття), 

Закону України "Про освіту", "Про дошкільну освіту" визначальною складової формування освіти є 

оновлення її змісту. Цей процес не повинен носити стихійного характеру, він потребує певного 

управління. Проблема оновлення педагогічної системи є дуже важливою, актуальною. Інновації 

відкривають досконаліші шляхи піднесення якості наукових досліджень та реального вдосконалення 

практики. Інноваційна діяльність вихователів знаходить своє відбиття у створенні закладів нового типу, в 

розробці і введенні елементі нового змісту освіти, нових освітніх технологій, зміцненні зв'язків практики з 

наукою, зверненні до світового педагогічного досвіду. 

Інноваційна педагогічна діяльність, пов'язана з відмовою від відповідних штампів, стереотипів у 

вихованні навчанні і розвитку особистості дитини, виходить за межі діючих нормативів, створює нові 

нормативи особистісно-творчої, індивідуально спрямовані діяльності педагога. Забезпечення інноваційної 

діяльності передбачає вивчення теоретичних питань удосконалення навчально-виховного процесу, 

позитивних сторін педагогічної теорії, ідей і технологій, які вже досліджувалися і впроваджувалися в 

педагогічну практику. 

 

Термін «інновація» запозичений з латинської (іnnvаsion – нове, нововведення). З часом він 

модифікувався на «інновацію», що прийнятий в усьому світі. Педагогічні інновації – це загальна назва 

нового педагогічного продукту (теоретичного, практичного), що втілюється у навчально-виховний процес 

– концепції, теорії, системи, моделі, методики, технології, методи, прийоми тощо. 

Освітня інновація – це новизна, що істотно змінює результати освітнього процесу. 

Освітня інновація є структурною одиницею «інновації», яка в свою чергу включає педагогічну, 

науково-виробничу та соціально-економічну складові. 

Педагогічні інновації – це нововведення у навчальному й виховному процесах. 

Науково-виробничі – це нововведення у галузі розробки сучасних матеріально-технічних пристроїв 

для закладів і установ освіти (наприклад комп'ютери, мультимедійні пристрої тощо). 

Соціально-економічні – це нововведення у правовому та економічному 

забезпеченні системи освіти тощо. 

Освітні інновації – це вдосконалені чи нові освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи або їх 

компоненти; освітні технології, що суттєво поліпшують результати освітньої діяльності. 

На сучасному етапі освітні інновації, що здійснюються у вітчизняній системі дошкільної освіти, 

можуть бути класифіковані як такі, що здійснюються: 1) у змісті навчання й виховання дітей; 2) у формах, 

методах і технологіях навчання та виховання дітей; 3) змісті, структурі, формах і методах управління 

закладом освіти. Конкретизуємо їх: 

Інновації у змісті навчання і виховання. 

1. Запровадження Базового компоненту дошкільної освіти, розроблення проектів державних 

стандартів початкової освіти, загальної середньої освіти, вищої та післядипломної освіти. 

2. Розроблення загальнодержавних концепцій виховання дітей та молоді на засадах національних, 

родинних, громадських, індивідуальних цінностей особистості. 

3. Створення авторських навчальних планів і програм, підручників, навчальних посібників, виховних 

систем. 

4. Розроблення нової системи оцінювання навчальних досягнень у загальноосвітній школі. 

Інновації у формах, методах і технологіях навчання та виховання. 

1. Впровадження дистанційної форми навчання. 

2. Діалогові, діагностичні, інтерактивні методи навчання і виховання. 

3. Розвивальне, диференційоване, індивідуально орієнтоване, алгоритмізоване, проектне навчання та 

виховання. 

Інновації у формах і методах управління закладом освіти. 

1. Запровадження модернізованих управлінських функцій керівника (прогностичної, політико-

дипломатичної, менеджерської, представницької, консультативної). 



2. Впровадження у практику роботи закладу освіти громадсько-державних форм управління. 

3. Запровадження моніторингу під час здійснення управлінських функцій. 

4. Використання економічних методів управління. 

Інноваційна діяльність у роботі ДНЗ - вимога часу, яка спрямована на забезпечення адекватності 

навчально-виховного процесу та його результатів до сучасних вимог суспільства.  Інноваційна діяльність 

стала стимулюючим чинником у розвитку нашого дошкільного закладу. Вихователі закладу з метою 

удосконалення навчально-виховного процесу використовують інноваційні методики та технології. 

Варіативність і різноманітність змісту, методів і прийомів навчання і виховання дошкільнят вимагає 

об'єднання зусиль педагогів, аби докорінно змінити власне підходи до роботи з дітьми, переорієнтувати 

кожного працівника на те, щоб у центрі уваги незмінно перебувала дитина. 

 

Перелік інноваційних технологій та методик у галузі дошкільної освіти: 

Психолого-педагогічне проектування, Піроженко; 

Діагностична методика Т.Піроженко “Мовленнєве зростання дошкільника”; 

«Театр фізичного виховання», М.Єфименко; 

«Створення ситуацій успіху», А.Бєлкін; 

Методика ТРВЗ, Г. Альтшуллер; 

Методика М.Монтессорі («Будинок вільної дитини»); 

Організація музичного виховання (Карл Орф); 

Використання спадщини В.Сухомлинського; 

Спадщина С.Русової («Український дитячий садок»); 

Інформаційні технології; 

Ейдетика; 

Палочки Кюінезера; 

Ігрові технології навчання, Б.Нікітін; 

Вальдорфська педагогіка, Штейнер Р.; 

Методика навчання дітей читанню (М.Зайцев) 

Методика навчання дітей читанню (Л.Шелестова); 

Методика навчання дітей раннього віку Глена Домана; 

Система освіти «Довкілля» (Ільченко В.); 

Методика використання схем-моделей для навчання дітей описовим розповідям 

(Ткаченко Т.); 

Методика використання схем-моделей у лексично-граматичній роботі (Крутій К.); 

Особистісний розвиток дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв; 

Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі дошкільного навчального 

закладу; 

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання (Шульга Л.); 

Регіональна Програма розвитку Національної мережі шкіл сприяння здоров'ю (колектив Київського 

ОІПОПК); 

Нова модель дошкільного закладу (Заранська Н.Й.); 

Педагогіка Амонашвілі; 

Програма навчання дітей читанню за методикою Петерсона. 

Методика Л.Калузької; 

Арттерапія 

 

Підготувала методист РМК 

Чернега Н.С. 
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