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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ ЗДОБУВАЧАМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Враховуючи реформування освіти, зокрема початкової школи та 

закладів дошкільної освіти, особливої актуальності набули 

інноваційні процеси. Науковці по-різному визначають поняття 

«інновація». Дослідник І. Підласий зазначає, що інновація – це й ідеї, 

і процеси, і результати, які в єдності складають якісне вдосконалення 

педагогічної системи [3, с. 3]. На думку дослідниці І. Дичківської, 

інновація – це певне нововведення, зміна, оновлення; новий підхід, 

створення якісно нового, використання відомого в інших цілях [1, 

с. 13]. 

Підтримуючи позицію науковця І. Дичківської, інноваційною 

педагогічною технологією вважаємо цілеспрямоване, систематичне й 

послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських 

способів, прийомів, педагогічних дій і засобів, що охоплюють 

цілісний навчально-виховний процес від визначення його мети до 

очікуваних результатів [1, с. 218 ].  

Варто зазначити, що у сьогодення активно досліджується 

проблема використання інноваційних технологій в освіті. Проте,  

вивчення фразеології у ЗДО з допомогою засобів інноваційних 

технологій ще не було предметом системного дослідження науковців. 

Окремі аспекти можна простежити в праці С. В. Помирчі, 

О. В. Ябурової [4]. 

Мета дослідження – схарактеризувати особливості вивчення 

фразеології здобувачами дошкільної освіти та окреслити інноваційні 

технології, які доцільно використовувати.   

Одним із завдань дошкільної освіти є формування в дітей 

мовленнєвої компетенції шляхом засвоєння доступного і необхідного 

обсягу знань з мови навчання, опанування всіх видів мовленнєвої 

діяльності та набуття певного соціального досвіду. В мовленнєвій 

компетенції розрізняємо лексичну, фонетичну, граматичну, 

комунікативну компетентності. Лексична компетенція полягає у 

наявності певного запасу слів у межах вікового періоду; адекватному 



використанні лексем; доречному вживанні образних виразів, 

приказок, прислів’їв, фразеологічних зворотів. Відповідно до вимог, 

здобувачі дошкільної освіти мають знати, розуміти і вживати 

найпростіші фразеологізми; знати прислів’я і приказки; добирати до 

ФО синоніми, антоніми; помічати в прослуханому тексті фраземи; 

уміти доречно їх використовувати в усному мовленні для його 

увиразнення. Адже фразеологізми вивчають не лише, щоб 

прищеплювати любов до рідної мови, викликати захоплення 

багатством і різноманітністю її виражальних засобів, розвивати 

почуття любові і виховувати високу культуру мовлення, але і для 

загальнокультурного розвитку дошкільників. 

Знання фразеології, уміння користуватися її засобами – 

невід'ємна ознака високої мовної культури кожної людини. 

Фразеологізми, – це «універсальний банк даних», який утримує в собі 

інформацію про навколишню дійсність певного етносу, про 

особливості виникнення у свідомості сучасника цієї дійсності образів, 

що стали основою фразеологічної номінації [2, c. 43 – 56]. 

На жаль, мовлення дошкільників ще не сформоване 

(одноманітне, невиразне), словниковий запас маленький. Більшість 

здобувачів дошкільної освіти не можуть розкрити значень 

фразеологізмів, не відчувають стилістичного забарвлення ФО. В 

мовленнєвій діяльності рідко вживають фразеологічні звороти, а 

якщо й вживають, то роблять при цьому велику кількість помилок. 

Відповідно до Педагогічної Коституції Європи, педагог повинен 

застосовувати сучасні педагогічні технології (особистісно 

орієнтована технологія навчання, технологія розвивального навчання, 

технологія формування творчої особистості, технологія групової 

навчальної діяльності школярів, технологія навчання як дослідження, 

нові інформаційні технології навчання); організовувати навчальний 

процес на базі фундаментальних наукових досліджень; здійснювати 

активну наукову діяльність [5].  

Креативний вихователь має широкі можливості і необмежене 

поле для інноваційної діяльності, оскільки на практиці може 

експериментувати і переконуватися в ефективності методик 

навчання.  

Педагогічна технологія є певною схемою чи системою дій 

вчителя та учнів, орієнтуючись на яку, педагог ставить собі за мету 

одержання високого рівня розвитку учнів. Існує чимало класифікацій 

педагогічний технологій.  



Безумовно, такі загальнопедагогічні технології, як: інтерактивні 

технології; технології проблемного навчання; технологія організації 

групової навчальної діяльності; технологія диференційованого 

навчання; інтегроване навчання; технологія розвитку критичного 

мислення; технологія розвитку винахідницьких завдань доцільно 

використовувати під час вивчення фразеології, адже лише таке 

комбінування сприятиме досягненню успіху.  

У сьогодення найпоширеніше використовують технологію 

інтерактивного навчання, що має конкретну, передбачувану мету – 

створити комфортні умови навчання, за яких кожен вихованець 

зможе відчувати свою успішність та інтелектуальну спроможність. 

Також, безумовно, варто масштабніше застосовувати інтегроване 

навчання, оскільки вивчення фразеології необхідне не лише для 

формування мовленнєвої компетентності, але й для громадянської, 

соціальної, культурної, екологічної, здоров’язбережувальної 

компетентностей тощо. 

Ефективним прийомом формування фразеологічних умінь і 

навичок є також тренувальні вправи із використанням 

мультимедійних технологій, адже інформаційні технології 

допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. 

Отже, інноваційні технології поступово стають звичними 

засобами навчання, використання яких роблять заняття динамічними, 

яскравими і набагато результативнішими, адже вивчення фразеології 

необхідне для реалізації завдань усіх освітніх галузей. Педагог як 

творча особистість повинен удосконалювати свою професійну 

майстерність: створювати нове або використовувати вже готове, 

враховуючи  особливості кожної дитини чи групи. 
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