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Тема: «Використання інноваційних технологій навчання в пізнавальному розвитку 

дітей дошкільного віку» 

 

І. Теоретична частина 

1. Освіта для сталого розвитку – новий напрям у сучасній освіті. 

Соловйова С.М., вихователь-методист 

2. Пізнання навколишньої дійсності через розв’язання проблем різного рівня складності з 

використанням теорії розв’язання винахідних завдань Г.С.Альтшуллера.  

Панчук О.М., вихователь 

3. Навчання дітей дошкільного віку толерантного спілкування представників різних 

національних спільнот за  програмою «Культура добросусідства». 

Пірог Р.А., вихователь                                                  

ІІ. Практична частина: 

4. Перегляд інтегрованого заняття з пізнавального та художньо-естетичного розвитку в              

І молодшій групі «В гостях у Сороки-Ворони» 

Григор’єва Н.П., вихователь 

Іліч О.Г., музичний керівник 

5. Перегляд заняття з пізнавального розвитку з використанням елементів методики ТРВЗ в 

середній групі «Історія про те, як Олівчик і Цвяшок помирились»  

Пірог Р.А., вихователь                                                      

6. Практикум для вихователів за міжнародним проектом: «Освіта для сталого розвитку»:  

- перегляд відео фрагмента заняття з пізнавального розвитку в старшій групі «У краплині 

води відбивається всесвіт».  

Крецул Г.Д., вихователь 

- обмін досвідом з питань:   

«Методика проведення занять і використання додаткових засобів навчання».  

                                                                                   Соловйова С.М., вихователь-методист 

«Позиція і роль вихователя в освітньому процесі для сталого розвитку».  

Клименко О.В., вихователь ДНЗ (ясла-садок) «Ромашка» 

8. Обговорення занять. Підведення підсумків. Прийняття методичних рекомендацій. 

Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

 

 

 

 

 

Методист райметодкабінету з дошкільного виховання                         О.Г.Іліч 



Відділ освіти  Васильківської райдержадміністрації 

        районний методичний кабінет 

 

Рекомендації 

Семінару-практикуму для  вихователів ДНЗ та НВК 

«Використання інноваційних технологій навчання в пізнавальному розвитку дітей 

дошкільного віку» 

смт. Глеваха                         від   30.03.2016р. 

 

Зважаючи на те, що сучасний освітній процес вимагає від педагогів нового підходу 

до своєї діяльності, впровадження новітніх форм, методів і технологій виховання, 

розвитку і навчання дітей, враховуючи Інструктивно-методичні рекомендації щодо 

організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (лист 

Міністерства освіти і науки України від 20.05.2015 № 1/9-249) та з метою поліпшення 

якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, 

рекомендуємо:                                                                                                                   

1. Широко використовувати інноваційні технології у навчально-виховному процесі, які 

є ефективним стимулом пізнавальної активності дітей дошкільного віку.   

Вихователі. Постійно.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Втілюючи курс «Освіта для сталого розвитку» для дошкільнят: 

- планувати теми: Спілкування, Ресурси, Подарунок (по три тематичних дня на 

кожну); 

- основною формою педагогічної діяльності з ОСР в дошкільному закладі має стати 

тематичний день;  

- дотримуватись кумулятивного принципу навчання, тобто засвоєне протягом 

перших днів/занять має закріплюватися, залишатися актуальним протягом усього 

терміну, щоб стати звичкою.                

 Вихователі. Постійно. 

3. Організовуючи діяльність за методикою Г.Альтштуллєра (ТРВЗ) враховувати такі 

правила: 

3.1 Керуватися принципами: 

- розв’язання суперечностей;  

- системний підхід; 

- вміння відзнайти необхідний у даній ситуації резерв. 

3.2 Використовувати методи творчого мислення: 

- метод спроб і помилок; 

- метод контрольних запитань; 

- метод фокальних об’єктів або метод каталогу; 

- метод синектики; 

- функціонально-вартісний аналіз; 

- моделювання маленьких чоловічків (ММЧ)  

Вихователі. Постійно. 

4. Ознайомитися з курсом який спрямований на сприйняття світу, як єдиної системи 

багатогранних форм існування культур, мов, ідей, поглядів «Культура 

добросусідства».  

Вихователі. Протягом начального року  

 


