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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯМЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

теоретично обґрунтувати та теоретично обґрунтувати та 
експериментально перевірити експериментально перевірити експериментально перевірити експериментально перевірити 

педагогічні умови, що педагогічні умови, що 
забезпечують формування забезпечують формування 

готовності майбутніх вихователів готовності майбутніх вихователів 
до впровадження інноваційних до впровадження інноваційних 

технологій в роботі з дітьми технологій в роботі з дітьми 
дошкільного вікудошкільного віку



ОБОБ''ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

процес підготовки майбутніх процес підготовки майбутніх процес підготовки майбутніх процес підготовки майбутніх 
вихователів дошкільних навчальних вихователів дошкільних навчальних 

закладів до впровадження закладів до впровадження 
інноваційних технологій в роботі з інноваційних технологій в роботі з 

дітьми дошкільного вікудітьми дошкільного віку



ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

готовність майбутніх готовність майбутніх 
вихователів дошкільних 
навчальних закладів до 

впровадження інноваційних 
технологій в роботі з дітьми 

дошкільного віку



ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

опрацювати дефінітивну 
характеристику основних понять

опрацювати психолого-педагогічні 
дослідження та особливості дослідження та особливості 

підготовки майбутніх вихователів 
ДНЗ

дослідно-експериментальним 
шляхом перевірити педагогічні 

умови підготовки майбутніх 
вихователів



ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

готовність
професійна 

компетентність

інновації технологіїновації



РОЗДІЛ 1. ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНЦІЇ ВИХОВАТЕЛЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1 Дефінітивна характеристика 
ключових понять дослідження

1.2 Проблема підготовки майбутніх 1.2 Проблема підготовки майбутніх 
вихователів дошкільного навчального 

закладу у психолого-педагогічних 
дослідженнях

1.3 Система підготовки вихователів 
дошкільних навчальних закладів в 

Україні: історія і сьогодення



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

полікомпетентність

цілісність

динамічність

інтерактивність



Н.В. Н.В. КузьмінаКузьміна

ПрофесійноПрофесійно--педагогічна педагогічна 
компетентність полягає в компетентність полягає в компетентність полягає в компетентність полягає в 

обізнаності у галузі обізнаності у галузі 
спеціальній, методичній, спеціальній, методичній, 

психологічнійпсихологічній



І. Прокопенко, 
В. Євдокимов

Педагогічна технологія -Педагогічна технологія -
наукове і точне відтворення 

педагогічних дій, що 
гарантують успіх



В. Паламарчук

Новація – результат 
(продукт) творчого пошуку 

особи або колективу, що особи або колективу, що 
відкриває принципово нове в 
науці і практиці, інновація –

результат породження, 
формування і втілення нових 

ідей



І. Підласий

Інновації - це ідеї, і процеси, і Інновації - це ідеї, і процеси, і 
засоби, і результати, взяті в 

єдності якісного 
вдосконалення педагогічної 

системи 



№

з/п

Автор Визначення сутності готовності 
до педагогічної діяльності

1 Л. Кондрашова
Г. Троцко

Включає не лише професійні 
знання, уміння, навички, а й певні 
особистісні риси, що забезпечують 
успішне виконання професійних 
функцій

2 А. Ліненко Потенційні можливості готовності в 
забезпеченні мобілізаційності на 
включення у професійну діяльністьвключення у професійну діяльність

3 О. Пєхота Внутрішні умови для успішного 
професійного саморозвитку

4 Г. Троцко Високий рівень професійного 
саморозвитку

5 С. Литвиненко Готовність виступає як результат 
професійно-педагогічної підготовки

6 І. Гавриш Готовність як умова та регулятор 

успішної професійної діяльності



№
з/п

Автор Компоненти готовності 
до педагогічної діяльності

1 Л. Кондрашова
Г. Троцко

Орієнтаційний компонент, 
емоційно-вольовий, 
психофізіологічний

2 І. Вужина Оцінний або оцінно-
регулятивнийрегулятивний

3 І. Гавриш Оцінно-результативний

4 О. Пєхота Інтеграційний

5 С. Литвиненко Креативний



Г. В. Г. В. БєлєнькаБєлєнька

Основні складові Основні складові 
професійної педагогічної професійної педагогічної 

компетентностікомпетентності

Система психологічних, 
загальнодидактичних та спеціальних загальнодидактичних та спеціальних 

фахових знань

Система фахових умінь

Професійні здібності, професійно 
значущі риси особистості



КРОКИ СТАНОВЛЕННЯ ЖІНОЧОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

1905р. – приватні вищі жіночі курси (ВЖК) 
засновані А. Жекуліною

1907р. - Київський Фребелівський 

1908р. – ВЖК стають науково-навчальним 
закладом

1907р. - Київський Фребелівський 
педагогічний інститут 

1910р. – Жіночий університет Св. Ольги



Київський

Інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти

Інститут 
мистецтв

Гуманітарний 
інститут

Київський

університет

імені Бориса 
Грінченка

Педагогічний 
інститут

Інститут 
суспільства

Інститут 
людини

Університетський 
коледж



РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ З ДІТЬМИ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1 Класифікація інноваційних технологій в 
дошкільній освіті 

2.2 Антиінноваційні бар’єри у професійній 
діяльності педагога

2.3 Інноваційна педагогічна діяльність як 
необхідна складова професії вихователя у 

контексті розвитку сучасної дошкільної 
освіти



КЛАСИФІКАЦІЯ ІННОВАЦІЙ 
В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

За рівнем застосування

За провідним чинником
психічного розвиткупсихічного розвитку

За філософською основою

За науковою концепцією
засвоєння досвіду



За ставленням до дитини

За орієнтацією на особистісні
структуриструктури

За типом організації та 
управління пізнавальною

діяльністю



ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ОПОРУ 
ІННОВАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Некомпетентність
педагогів

Занижена 
або завищена 

самооцінка

Слабка 
мотивація



ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС 
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

зміст освітніх програм

кваліфікація педагогічних кадрів кваліфікація педагогічних кадрів 
вищого навчального закладу

здатність виховувати у студентів 
потребу у постійній самоосвіті і 

самовдосконаленні

забезпечення багаторівневої 
системи освіти



РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 
СПЕЦКУРСУ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ" В 

ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ

3.1 Аналіз готовності майбутніх вихователів до 
впровадження інноваційних технологій в 

роботі з дітьми дошкільного вікуроботі з дітьми дошкільного віку

3.2 Впровадження спецкурсу «Інноваційні 
технології в роботі з дітьми дошкільного віку» 

в ході формувального експерименту

3.3 Складання  моделі «Формування 
готовності майбутнього вихователя до 

інноваційної діяльності»  в ході контрольного 
експерименту



МЕТОДИ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ВИВЧЕННЯ І АНАЛІЗ 
СЕРЕДОВИЩА СЕРЕДОВИЩА 

АНАЛІЗ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ

АНКЕТУАВННЯ





Курс ОКР

Молодший 
спеціаліст

Бакалавр Спеціаліст Магістр

І
- -

ІІ
- -

ІІІ
- -

ІІІ
- -

ІV -

V «Сучасні 
технології в 
дошкільній 

освіті»

«Сучасні 
технології в 
дошкільній 

освіті»

VІ -



ВХІДНЕ АНКЕТУВАННЯВХІДНЕ АНКЕТУВАННЯ



СПЕЦКУРС

ЛЕКЦІЇ

СЕМІНАРСЬКІ
ІНДИВ. 
РОБОТА

САМ. 
РОБОТАПРАКТИЧНІ

МОД. 
КОНТРОЛЬ



Система критеріїв, показників і рівнів Система критеріїв, показників і рівнів 
готовності готовності 

майбутніх вихователів ДНЗмайбутніх вихователів ДНЗ до використання до використання 
інноваційних технологій у своїй діяльності:інноваційних технологій у своїй діяльності:



ВИХІДНЕ АНКЕТУВАННЯВИХІДНЕ АНКЕТУВАННЯ





Модель - будь-який образ, аналог (уявний 
чи умовний: зображення, визначення, 
схема, креслення, графік, карта та ін. ) 

якого-небудь об’єкта, процесу або явища 
(«оригінала» цієї моделі)

Головне призначення моделі полягає 
у спрощенні одержання інформації 

про властивості об’єкта й 
забезпеченні можливості 

прогнозування й діагностики



Модель «Формування готовності 
майбутнього вихователя до 

інноваційної діяльності»




