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Тема: «Підвищення результативності логіко-математичного розвитку 

дітей старшого дошкільного віку шляхом впровадження  

інноваційних технологій»  

  

І. Теоретична частина 

1. Використання конструктора LEGO та новітніх оздоровчих технологій 

під час формування логіко-математичної компетентності у дітей 

старшого дошкільного віку. 

Григораш Л.М., вихователь - методист 

2. Опанування складними математичними поняттями за допомогою 

сучасних інноваційних технологій.  

Ганіченко О.Ю., вихователь 

ІІ. Практична частина 

1. Перегляд інтегрованого заняття  в старшій групі  «Подорож в країну 

Лего-ландію»  (логіко-математичний розвиток та конструювання). 

Глівінська О.М., вихователь  

2. Перегляд інтегрованого заняття  в старшій групі  «Кольоровий світ 

навколо нас»  (логіко-математичний розвиток  та  новітні оздоровчі 

технології). 

Храмичева О.П., вихователь  

3. Обговорення занять. Підведення підсумків. Прийняття методичних 

рекомендацій. 

Іліч О.Г., методист райметодкабінету 

 

 

 

 

 

Методист райметодкабінету                                  Іліч О.Г. 



Відділ освіти Васильківської райдержадміністрації 

районний методичний кабінет 

Рекомендації семінару-практикуму для вихователів-методистів, 

вихователів ДНЗ та НВК з теми: 

«Підвищення результативності логіко-математичного розвитку дітей 

старшого дошкільного віку шляхом впровадження  

інноваційних технологій»  

 

смт Гребінки                                                                        від 24.11.2016 р.  

 

Проблема розвитку логічного мислення є головною під час становлення 

інтелектуальної сфери особистості дошкільника. Розвинути винахідницькі 

здібності дітей дошкільного віку, навчити їх опанувати складними 

математичними поняттями, викликати інтерес до точних наук набагато легше 

використовуючи інноваційні технології.  

В інструктивно-методичних рекомендаціях «Про організацію освітньої 

роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» 

(лист МОНУ від 25.07.2016, № 1/9-396) одним із ключових питань визнано 

інноваційну діяльність, а позитивним показником інноваційного поступу 

конкретного педагогічного колективу є  впровадження у власну практику уже 

розроблених, апробованих і рекомендованих педагогічних новацій. Для 

забезпечення реалізації завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі» Базового компоненту дошкільної освіти 

рекомендуємо: 

 

1. Формувати у дошкільнят сенсорно-пізнавальну, математичну та 

логічну компетентність шляхом: 

• формування пізнавальної активності у процесі організації 

життєдіяльності дітей протягом перебування в дошкільному навчальному 

закладі; 

• організації інтегрованих занять логіко-математичного спрямування, що 

забезпечують мотивацію дітей до пізнання, спрямовують їхні розумові 

зусилля, стимулюють розвиток психічних процесів; 

• добору дидактичного та будівельного матеріалу, спеціальних 

розвивальних ігор, що передбачають практичну дію з предметами або їх 

замінниками; 

• організації розумової діяльності в повсякденному житті, яка б ставила 

дитину перед необхідністю спрямувати свої інтелектуальні здібності на 

пошук і вибіркове використання знань і вмінь для розв'язання конкретних 

завдань; 

• створення відповідного розвивального предметно-ігрового середовища. 

Вихователі-методисти, вихователі, постійно   

2. Сприяти впровадженню інноваційних технологій, що підвищують 

результативність логіко-математичного розвитку дошкільників і 

забезпечують реалізацію освітніх завдань Державного стандарту.  



Вихователі-методисти, протягом н.р.   

3. Впроваджувати у практику роботи новації, які є прийнятними для ро-

боти з дошкільнятами протягом усіх періодів їхнього розвитку, а саме: 

- Програму розвитку конструктивних здібностей дітей дошкільного віку 

«ЛЕГО-конструювання» (автор Пеккер Тетяна Володимирівна); 

- Навчально-ровивальну технологію у курсі «Логіки світу» (автор 

Стеценко Ірина); 

- Технологію інформованих дидактичних модулів для логіко-

математичного розвитку дітей (автор Брежнєва Олена); 

- «Кольорові палички Кюїзенера» (дидактичний матеріал, розроблений 

бельгійським математиком Джорджом Кюїзенером). 

Вихователі-методисти, вихователі, протягом н.р.     

4. З метою виховання дошкільнят в дусі відповідального ставлення до 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих, формувати в дітей 

здоров’язберігаючу компетенцію. 

Вихователі-методисти, вихователі, постійно   

5. Здійснювати моніторинг освітньої роботи з дітьми щодо сформованості 

сенсорно-пізнавальної, математичної компетентності та логічних умінь 

шляхом впровадження інноваційних технологій. 

Вихователі-методисти, вихователі, протягом н.р.    

6. Проводити просвітницьку роботу з батьками для ознайомлення із 

сучасними перспективними педагогічними технологіями із зазначеної 

проблеми й подальшого їх використання. 

Вихователі-методисти, вихователі, протягом н.р. 

 


