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Анотація
У книзі розглянуто актуальні питання

інноваційного розвитку, сутність і особливості
інноваційних педагогічних технологій,
інноваційної діяльності вчителів початкової
школи.

Значну увагу приділено становленню та
змісту нових технологій навчання і виховання,
готовності вчителів початкової школи до
впровадження інноваційних освітніх
технологій із урахуванням сучасних пріоритетів
освіти.
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І розділ
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Інноваційність – важлива ознака освіти

1.2. Сутність освітніх інноваційних процесів

1.3. Інноваційна освітня діяльність

1.4. Завдання, зміст і методи інноваційної 
діяльності

1.5. Інноваційні технології в школі

1.6. Структурна модель та нормативна база          
інноваційної діяльності



початок ІІІ тисячоліття 

радикальні зміни державної
освітньої політики в Україні

широкий інноваційний рух

постійно оновлюються
вимоги до якісної освіти



В системі загальної середньої освіти
освітні інновації у:

 формах, методах, технологіях процесу 
навчання й виховання;

 організації навчально-виховного процесу;

 системі управління освітою.

 змісті освіти;



Інноваційна освітня діяльність

 створює нові освітні технології;
 формує новий світогляд вчителя;
 активно впливає на формування всебічно 

розвиненого учня;
 впливає на створення нових 

управлінських структур;
 створює оптимальні умови для 

формування досконаліших відносин 
між школою і суспільством.



Складові етапи
інноваційної діяльності :

1. Виявлення інноваційної ініціативи.

2. Створення освітньої інновації.

3. Експертиза апробованої педагогічної 
інновації.

4. Розповсюдження й освоєння інновації.

5. Етап збереження інновації.



Експериментальні школи та 
школи-лабораторії

– учасники експериментальної науково-
дослідної роботи, здійснюють плановий
педагогічний експеримент і діють під
керівництвом науковців і наукових установ.

Положення
«Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності»

Положення
«Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад»
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2.1. Теоретичні основи педагогічних технологій

2.2. Особистісно-орієнтовані технології

2.3. Інтерактивні технології

2.4. Інформаційні технології

2.5. Ігрові технології

2.6. Технологія групової діяльності

2.7. Інтерактивні форми роботи з           
обдарованими дітьми



ІІІ розділ
ТЕХНОЛОГІЇ

ДИТИНОЦЕНТРИСТСЬКОГО   СПРЯМУВАННЯ

3.1. Вальдорфська педагогіка

3.2. Технологія саморозвитку
(школа Марії Монтессорі)

3.3. Розвивальне навчання і виховання

3.4. Технологія проектів

3.5. Колективне творче навчання і виховання

3.6. Технологія «Створення ситуації успіху»



Педагогічна інновація

 не просто творчий процес 

 не тільки ідея

 це новий педагогічний продукт 

(теоретичний, практичний)



Розробники:
творча група вчителів-практиків
Довжанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Іршавського району 
Закарпатської області під науково-методичним 
супроводом науковців та методистів ЗІППО
(науковий керівник експерименту –
професор В.Химинець,
координатор – М.Кірик).

«ВЕСЕЛКОВА» ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

оздоровчо-випереджаюча 
та поглиблена (розвиваюча) 
навчальна система



ІV розділ
«ВЕСЕЛКОВА» ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ

4.1. Концептуальні положення технології

4.2. Мета, цілі й завдання технології

4.3. Збереження здоров'я дитини –
загальнодержавна проблема

4.4. Арт-терапія як засіб навчання і виховання

4.5. Аудіовізуально-кінестетичний метод навчання

4.6. Принципи технології

4.7. Структура діяльності «Веселкової» школи

4.8. Зміст технології



Стратегія роботи міського методичного 
об'єднання вчителів початкових класів

ЗНЗ Первомайської міської ради
щодо упровадження інноваційних освітніх 

технологій із урахуванням сучасних 
пріоритетів розвитку початкової освіти

Шаульська Ю.В., методист
Первомайського міського
методичного кабінету
Первомайської міської ради
Луганської області



Науково-методична проблема,
над якою працює ММО
вчителів початкових класів:

«Реалізація компетентнісного підходу як
інноваційного засобу модернізації
початкової освіти й досягнення якісно
нового результату навчально-виховного
процесу з урахуванням пріоритету
соціалізації особистості молодшого
школяра».



Мета роботи ММО: 

ефективно організувати методичну роботу
як цілісну систему взаємопов’язаних
заходів, дій, спрямованих на підвищення
кваліфікації й професійної компетентності
кожного вчителя і вихователя на основі
оптимального поєднання й безперервності
взаємодії педагогічної науки і практики.



Завдання роботи ММО:
• створити умови для підвищення професійного рівня

педагогів, забезпечивши належний рівень інформаційної
компетенції вчителів;

• координувати роботу ШМО, творчих та динамічних груп
вчителів;

• з метою підвищення якості навчально-виховного процесу
ґрунтовно вивчати питання упровадження інноваційних
технологій як в теоретичному, так і в практичному аспектах;

• сприяти експериментальній діяльності педагогів на науковій
основі;

• удосконалювати зміст, форми та методи роботи з молодими
спеціалістами;

• вивчати, узагальнювати та популяризувати досвід творчих
педагогів міста, знайомити із ППД вчителів у межах області,
України.



Науковість Системність Систематичність

Практична 
спрямованість

Оптимальне 
поєднання 

різних форм і 
методів





В центрі уваги 
• Впровадження нового Державного стандарту початкової 

загальної освіти;

• Компетентнісний підхід як чинник модернізації 
навчального процесу;

• Успішна адаптація кожної дитини як результат грамотної 
кваліфікованої психолого-педагогічної підтримки 
першокласників та їх родин. Визначення оптимальної 
позиції педагога в адаптаційному періоді;

• «Основні орієнтири виховання» в аспекті початкової 
школи;

• Організація роботи з майбутніми першокласниками, 
дітьми 5-тирічного віку за програмою , затвердженою 
МОНмолодьспорт «Впевнений старт».



У 2012-2013 н.р. розглядали питання:
• Методичний коментар до нових навчальних програм

для 1-4 класів;

• Апробація якості підручників для учнів 1 класу ЗНЗ; 

• Досвід організації групи підготовки майбутніх 
першокласників до школи при ЗНЗ як одна з форм 
охоплення дітей, які досягли 5-річного віку, обов’язковою 
дошкільною освітою;

• Завдання і функції  психолого-медико-педагогічної 
консультації, основні напрями діяльності;

• Матеріали роботи обласних творчих груп вчителів 
початкових класів;

• Результати проведення регіональних моніторингових 
досліджень якості початкової освіти.



Сучасна науково-методична література



Представницькі заходи:
педагогічна виставка

«Сучасній початковій школі – нову якість»



− це сучасна альтернативна форма
підвищення рівня психолого-педагогічної
компетентності та педагогічної
майстерності вчителів початкових класів у
міжкурсовий період, багатопланова форма
пропаганди передового педагогічного
досвіду, творчих ініціатив, інноваційних
технологій, здобутків педагогічної науки.

Представницькі заходи:
«Панорама творчого досвіду»



• рефлексію педагогами результатів освітньої практики;
• узагальнення й популяризацію перспективного

педагогічного досвіду серед вчителів початкових класів
загальноосвітніх навчальних закладів Первомайської
міської ради;

• розвиток професійних компетентностей, стимулювання
педагогів до подальшого професійного розвитку;

• підтримку інноваційної активності педагогів;
• висвітлення результатів експериментальної діяльності в

закладах освіти;
• впровадження в практику роботи сучасних ефективних

технологій, підвищення якості навчально-виховного
процесу в початковій школі;

• створення інформаційно-ресурсного банку даних про
інноваційну діяльність педагогів міста.

Ідея  Панорами  спрямована  на:



Варіанти презентації досвіду:

• методичне портфоліо вчителя,

• презентація класу-родини,

• педагогічний проект,

• творчий звіт,

• майстер-клас,

• тренінг,

• відеоматеріали тощо.



Спільні педагогічні виставки 
учасників Панорами:

• «Методична скарбниця»: методичні 
та дидактичні матеріали, виступи на 
засіданнях МО, друковані роботи 
вчителів, статті в міських газетах, 
методичні бюлетні, буклети,

• виставка кращих учнівських зошитів,

• «Щоденник ХХІ сторіччя»,

• виставка творчих робіт учнів,

• Фотовиставка
«Його величність урок!»



Нагородження
листи-подяки
Первомайського міського методичного кабінету та

дипломи управління освіти
Первомайської міської ради за номінаціями:

• «Сучасні освітні технології»,

• «Стратегії розвитку творчого потенціалу молодших 
школярів»,

• «Інноваційні технології виховання»,

• «Сучасні методики організації колективу:учитель-діти-
батьки».



За три роки 13 вчителів початкових класів стали 
учасниками «Панорами творчого досвіду»

ПАНОРАМА - 2011
• Нєдорєзова Нонна Олександрівна (СШ №6),

• Ярова Надія Анатоліївна (ЗШ№10),

• Чала Віра Василівна (ЗШ №10),

• Ткаченко Марина Олександрівна (ЗШ №4),

• Нікітенко Надія Анатоліївна (ГБГ).

ПАНОРАМА - 2012
• Побочна Олена Володимирівна (ПБГ),

• Баженова Любов Павлівна (СШ № 6),

• Грабовська Вікторія Миколаївна (ПБГ),

• Дорофєєва Світлана Василівна (ПБГ).

ПАНОРАМА - 2013
• Петренко Олена Миколаївна (ЗШ № 30),

• Вєтрова Марія Яківна (ПБГ),

• Краснопьор Олена Миколаївна (ГБГ),

• Шамсутдінова Ранія Ризівна (ГБГ).



Представлено яскраві зразки впровадження інноваційних технологій в 
навчально-виховний процес початкової школи:

• Нестандартні уроки в початковій школі,

майстер-клас «Урок-аукціон «Части речи» (російська мова).

• Формування комунікативної компетентності молодших школярів,

майстер-клас «Технологія театральної педагогіки в початковій школі»

• Ефективні форми роботи класного колективу: учитель – діти – батьки,

майстер-клас «Інтелектуальний відпочинок молодших школярів»

• Діяльнісний підхід до навчання математики,

майстер-клас: «Мандрівка у космос» - заняття математичного гуртка.

• Створення цілісної моделі художньо-естетичної освіти,

майстер-клас: побудова сучасного уроку мистецтва.

• Інтерактивні методи навчання на уроках математики,

майстер-клас: метод «карусель» як варіант кооперативного навчання.

• Ігрові технології, орієнтовані на активізацію та інтенсифікацію 
діяльності учнів,

майстер-клас: метод «інтерв’ю» при вивченні чисел першого десятка.



Збагачуємо свій професійний арсенал 
новими методичними знахідками



Кредо ММО:

Іти не просто в ногу з часом,

а йти на крок уперед, 

працювати на перспективу!



• 2007-2008н.р. методичний фестиваль 
«Модифікація методів і форм 
навчання: інтерактивні технології 
сучасного уроку»

• 2008-2009н.р. семінар-практикум
«Метод проектів у початковій школі»

• 2009-2010н.р. педагогічна майстерня 
«Технології формування

критичного мислення»

Просування інноваційних ідей і 
технологій в освітню практику



Мета тематичних засідань ММО:

• допомогти вчителям зорієнтуватися
у розмаїтті нових технологій навчання і
виховання,

• вмотивувати їх бути завжди сучасними
і цікавими для учнів,

• звернути увагу на ще невикористані
резерви підвищення ефективності
кожного уроку.



Результат:
перехід від репродуктивної, авторитарної педагогіки 
до освіти інноваційного гуманістичного типу



2012-2013н.р. - працюємо на перспективу
• «Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

як істотний і обов’язковий компонент навчання»,

• особливості впровадження курсу «Сходинки до 
інформатики» за новим Державним стандартом 
початкової школи,

• мультимедійна підтримка сучасного уроку
в початковій школі.



Новий імпульс
для інноваційного руху –
дослідно-експериментальна робота

• Розробка,

• обґрунтування,

• практичне впровадження,

• апробація інноваційних підходів до 
розв’язання актуальних проблем освіти.



ПБГ «Формування загальнокультурної (комунікативної) 
компетентності учнів в умовах педагогічної системи 
гімназії»,
«Художньо – естетична освіта і виховання учнів у процесі 
впровадження інтегрованих курсів «Мистецтво», 
«Художня культура»

ЗБГ «Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу учнів 
гімназії маленького міста засобами технологій особистісно
орієнтованої освіти»

ГБГ «Формування естетичної культури учнів в умовах 
багатопрофільної гімназії»

СШ № 6 «Формування та розвиток в учнів інформаційної 
компетентності та уміння вчитися засобами проектної 
технології»

ЗШ № 22 «Виховання в учнів поваги до цінностей іншої людини в 
позаурочний час»

ЗШ № 30 «Якість освіти в аспекті Школи сприяння здоров’ю»



Новий ракурс методичної роботи з 
вчителями-експериментаторами:

• зросла мотивація та ініціатива;

• посилено критичний аспект, рефлексія 
передбачає глибоку аналітичну діяльність 
результативності інноваційних процесів;

• максимум уваги приділяється систематизації 
й продукуванню успішних ідей
(на рівні ММО оприлюднення створеного 
змісту інновації, узагальнення досвіду 
впровадження).



Етапи формування, визрівання інноваційного педагогічного досвіду

Діагностування стану 
освітнього процесу, 
визначення аспектів, 
що потребують 
вдосконалення

Педагогічне 
проектування: 
провідна ідея, 
технологія її 
реалізації

Прогнозування 
розвитку, очікуваних 
результатів 
діяльності

Реалізація 
розробленої 
професійної 
програми

Вчитель
ведення 
аналітичних 
матеріалів,

визначення труднощів в 
процесі роботи

Методисти
спостереження,

моніторинг 
педагогічного процесу,
корекція методики 
реалізації 

Адміністраціія
забезпечення 
комфортних умов 
роботи,

компетентне 
керівництво

Визначення шляхів подолання виявлених проблем

Експертна оцінка, 
визнання 
результатів 
діяльності

Узагальнення 
досвіду, підготовка 
інформаційних 
матеріалів, 
презентації досвіду

Апробація досвіду, 
змісту, технологій в 
нових умовах

Поширення 
перспективних 
технологій педагогічної 
діяльності, що 
стабільно дають 
позитивний результат



Імідж ММО
Переможці обласного туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року-2011» в номінації «Початкові класи»

• І місце – Побочна Олена Володимирівна (ПБГ)

• ІІ місце – Ступак Олена Борисівна (ЗБГ)



Імідж ММО

Родніна Валентина Вікторівна, вчитель 
Тошківської ЗШ І-ІІІ ступенів №22 
Первомайської міської ради –
переможець ІІ регіонального етапу 
Всеукраїнського конкурсу методичних 
моделей виховного процесу в освітніх 
закладах «ВИХОВАТИ ОСОБИСТІСТЬ»

«Проектна діяльність та особистісно 
орієнтований підхід  у вихованні 
молодших школярів» 



Депетист Олександра Вікторівна,

Ярова Надія Анатоліївна,

Чала Віра Василівна

Творча група вчителів початкових класів ЗШ № 10  –

• переможці ІІІ етапу
конкурсу «Педагогічні винаходи»
редакції науково-методичного журналу 
«Початкове навчання і виховання»,

• переможці конкурсу
«Краще шкільне методичне об’єднання» 
провідного педагогічного видавництва України 
«Шкільний світ».

Імідж ММО



Павленко Людмила Миколаївна,
учитель Золотівської ЗШ №5

ІІІ місце у творчому конкурсі
«Кращі батьківські збори» 
видавництва «Шкільний світ».

Імідж ММО

Щороку члени ММО беруть участь у «Панорама творчих уроків».
2013 р. конкурс «Станьте співавтором книжки»,

конкурс «Проектні технології в школі».

ММО вчителів початкових класів –
учасники методичного форуму,
матеріали презентовано науково-методичній раді ПММК.



Творчий проект
«Готуємо до друку зразки

найкращого педагогічного досвіду»
2008 Уроки позакласного читання

2009 Навчальні екскурсії в початковій школі

2010 Виховні заходи, спрямовані на збереження здоров'я 
молодших школярів

2011 Предметні тижні в початковій школі
Екологічне виховання молодших школярів

2012 Практичне впровадження «Основних орієнтирів 
виховання»

2013 Проектні технології в навчально-виховному процесі 
початкової школи



«Початкове  навчання 
та виховання»
№ 28 жовтень 2011

Тиждень молодших школярів. 
навчально-виховний проект

Депетист О.В.
Ярова Н.А.
Чала В.В.

«Початкове навчання 
та виховання»
№ 2-3 січень 2012

Тиждень початкової школи Побочна О.В. і 
творча група 
ШМО

Часопис «Сучасна 
школа України»
№ 2 лютий 2012

Цикл уроків читання в 4-му класі «Краще –
з друзями разом!» з використанням 
нестандартних форм проведення

Побочна О.В.

«Початкова освіта» 
№ 46 грудень 2012

Спецвипуск присвячений системі роботи 
початкової школи ЗНЗ Первомайської 
міської ради Луганської області в напрямі 
екологічного виховання

Шаульська Ю.В. 
і творча група 
ММО

«Початкова освіта» 
№15 квітень 2013

Виховання екологічної культури у 
молодших школярів, виховна 
година,пізнавально-інтелектуальна 
вікторина, екологічна стежина, прогулянка.

Депетист О.В.
Ярова Н.А.
Чала В.В.

«Завуч»
№ 36 грудень 2011,
№   2 січень    2012

Методична робота
Портфоліо методичного об'єднання 
вчителів початкових класів

Шаульська Ю.В.
Депетист О.В.
Ярова Н.А.



Посібник «Національно-патріотичне 
виховання молодших школярів» 
авторська програма «Юний патріот» та 
розробки виховних заходів у 1-4 класах

Посібник «Збереження здоров'я 
молодших школярів (система роботи 
класного керівника)» 

ВГ «Основа»
Бібліотека журналу «Початкове навчання та виховання» 2011, 2012

Творча група вчителів ЗШ № 10:  Депетист О.В., Ярова Н.А., Чала В.В.

Кращі методичні розробки педагогів



Інформаційно-аналітична діяльність
Критерії методичної активності ШМО ЗБГ ПБГ СШ № 6 ЗШ № 22 ЗШ № 10 ЗШ № 30

1 Участь у методичних нарадах, 
семінарах, роботі творчих груп

3 3 3 2 2 3

2 Представлення матеріалів з 
досвіду роботи членів МО

3 3 2 3 3 2

3 Участь у професійних конкурсах 3 0 0 0 3 0

4 Наявність авторських 
друкованих робіт членів ШМО

3 3 3 3 3 3

5 Участь членів ШМО у науково-
дослідній експериментальній 
діяльності

3 3 3 3 0 3

6 Апробація підручників 2 2 3 2 2 2
7 Робота з обдарованими дітьми, 

наявність учнів-переможців 
творчих конкурсів

2 3 3 3 3 2

Загальна кількість балів 19 17 17 16 16 16



Компетентний
учень



В планах на 2013-2014 н.р.
• організація роботи міських творчих 

груп вчителів з проблем 
впровадження Державного стандарту,

• розробка й деталізація педагогічних 
проектів по формуванню ключових і 
предметних компетентностей учнів 
початкових класів. 



Хто ж він  - справжній учитель 
третього тисячоліття, учитель у 
світі інноваційних технологій?

Сьогодні школі потрібен не
учитель – «АДАПТАНТ», що
вміло пристосовується до
вимог сучасного суспільства,
а УЧИТЕЛЬ - «ТВОРЕЦЬ»,
проектувальник власної
професійної діяльності.

Козаченко Д.І.



Дякую за увагу!
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