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Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним напрямом 

реалізації модернізацій них реформ в освіті і одним із суттєвих напрямів переходу до 

моделі інноваційного розвитку України в цілому.  Позашкільне навчально-виховне 

об’єднання являє собою заклад  з суттєвою інноваційною складовою в діяльності. Тому 

важливим є організація  життєдіяльності  вихованців  на  основі особистісно - 

орієнтованого  навчання в  позашкільному  закладі та  роль моніторингу професійної  

компетентності  педагога  в  умовах  позашкільного  навчального закладу  для  

підвищення  якості  освіти. 

Головна мета позашкільної освіти та виховання - стоворення умов для творчого, 

інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді, 

підготовка підлітків до життя в умовах переходу до ринкової економіки,  впровадження 

якісно нових форм організації позашкільної життєдіяльності, задоволення їх освітніх потреб 

шляхом залучених до науково-експериментальних, дослідницьких, технічно-конструктивних, 

художних, декоративно-прикладних, екологічних, туристсько-краєзнавчих та інших видів 

творчості. Головним завданням ПНВО є розвиток творчої особистості як вчителя, так і 

учня, створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального та духовного 

розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу, через подолання усталених 

стереотипів, застарілих підходів. Предметом   роботи ПНВО   має  бути формування  

потрібного   професійного   забезпечення, новий   зміст   технологічного  потенціалу  

педагога, прогнозування  змісту,  форм і  способів  організації  та проведення   

педагогічного  процесу,   характер   діяльності   педагогів,  особливості   пізнавального    

спілкування,  особистісні характеристики. Адже   провідним  суб’єктом  навчально-

виховного процесу  є  педагог з притаманними    йому   педагогічними   вимогами  і  

впливами,особливостями  фахової  самореалізації.   Роботи  розкриває суть позашкільної 

освіти та виховання і досліджує  інноваційну діяльність та професійну компетентність 

педагога в умовах ПНЗ. 
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Вступ. 

Аналіз становлення і розвитку позашкільної роботи з дітьми та учнівською 

молоддю в Україні свідчить про наявність прогресивних досягнень і 

позитивний вплив на творчий розвиток особистості. В процесі свого 

історичного розвитку позашкільна освіта і виховання набули певного 

досвіду, престижу і сформувались як невід’ємна частина цілісної системи 

освіти України.  Якісна позашкільна освіта відповідає сучасним  життєвим  

потребам  розвитку  країни, тому важливим є організація  життєдіяльності  

вихованців  на  основі особистісно- орієнтованого  навчання в  

позашкільному  закладі та  роль моніторингу професійної  компетентності  

педагога  в  умовах  позашкільного  навчального закладу  для  підвищення  

якості  освіти. Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, 

систематичне й послідовне впровадження в практику оригінальних, 

новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють 

цілісний навчально-виховний процес ПНВО від визначення його мети до 

очікуваних результатів 

       Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку 

особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на 

особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку та досягнення власної і 

суспільної мети. 

Реалізація завдань інноваційного розвитку освіти забезпечується 

створенням спеціального механізму взаємодії інноваційних процесів з 

національними освітніми традиціями й освітніми тенденціями розвитку 

світової педагогічної теорії та практики, розробкою моделі управління 

інноваційною діяльністю педагогів у межах національного освітнього 

простору відповідно до мети й завдань реформування освітньої галузі в 

Україні. 

Впровадження інновацій у галузі освіти сприяє не лише істотному 

підвищенню рівня підготовки кваліфікованих фахівців, а й переорієнтації  

на особистість, оскільки передбачають: урахування здібностей, інтересів і 

нахилів учнів у навчальному процесі, його змісті та структурі; 

моделювання організаційних, методичних і змістових компонентів 

навчально-виховного процесу з урахуванням досвіду взаємодії учнів із 

навколишнім світом, індивідуальних відмінностей між учнями; 

варіативність та особистісно-орієнтовану спрямованість навчально-

виховного процесу, внаслідок чого знання, уміння й навички 

перетворюються на засіб розвитку пізнавальних і особистісних якостей 

учнів. 
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Для здійснення управлінських інновацій керівник навчального закладу 

повинен бути творчою особистістю, вмотивованою на управлінську 

діяльність, професійно обізнаним з основними навчально-виховними 

теоріями. Для успішного управління варто мати на увазі, що це – 

специфічна діяльність, яка висуває до людини специфічні вимоги. І тут є 

чимале поле для наукової діяльності, оскільки  Позашкільне навчально-

виховне об’єднання являє собою заклад  з суттєвою інноваційною 

складовою в діяльності. Інноваційність передбачає утвердження 

відповідального способу життя людини в суспільстві та відповідального 

відношення суспільства до кожної особистості зокрема. Звідси зрозуміло, 

що, окрім науки, у забезпеченні інноваційного типу розвитку економіки і 

суспільства в цілому провідну роль відіграє освіта. Саме через систему 

навчання і виховання можна підготувати людину, здатну й охочу активно 

творити і сприймати зміни, нововведення. 

Тому, виходячи з актуальності даної теми, мета моєї роботи полягає в 

тому, щоб розкрити суть позашкільної освіти та виховання і дослідити  

інноваційну діяльність та професійну компетентність педагога в умовах 

ПНЗ. 
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Розділ 1. Якісна позашкільна  освіта  та   відповідність   її  сучасним  

життєвим  потребам  розвитку  країни 

1.1. Мета та завдання позашкільної освіти та виховання. 

Позашкільна освіта та виховання – процес безперервний. Він створює  

сприятливі умови для творчої діяльності  педагогів, дітей та підлітків, до 

забезпечення їх співробітництва у творчому процесі та самостійної 

творчості, яка і формує потребу особистості у подальшому сприйнятті 

світу.  

Особливість позашкільного навчально-виховного процесу полягає у 

проектуванні таких педагогічних методик та технологій, що могли б 

якнайповніше допомогти дітям зорієнтуватися і самореалізуватися у 

складній багатограній соціокультурній ситуації. 

Позашкільна освіта та виховання здійснюється в закладах, які 

покликані сприяти соціальній адаптації особистості у реальному житті, у 

відкритій системі соціалізації, і розглядається як найбільш 

демократичний та гнучкий засіб залучення сім’ї до співпраці у вихованні 

і розвитку дітей і підлітків. Вона передбачає самостійний вибір і 

використання її суб’єктами доступних для сприйняття різноманітних 

форм і методів навчально-виховного процесу: визначення форм і методик 

навчання і виховання, тематики наукових досліджень, навчально-

виховних курсів та спецкурсів і послідовність їх опанування з 

урахуванням вікових особливостей, здібностей та інтелектуальних 

можливостей особистості. 

Система позашкільної освіти та виховання базується на історично 

обумовлених традиціях виховання особистості, створених 

представниками різних національних спільнот України, суспільних та 

родинних цінностях: ідеях, поглядах, переконаннях, ідеалах і реалізується 

позашкільними закладами освіти, іншими закладами освіти у 

позаурочний час, дитячими, молодіжними організаціями, творчими 

дитячими та молодіжними об’єднаннями та місцем проживання, на 

підприємствах, у різних організаціях і установах. 

Головна мета позашкільної освіти та виховання - стоворення умов для 

творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та 

учнівської молоді у вільний від навчання час, підготовка підлітків до 

життя в умовах переходу до ринкової економіки при впровадженні якісно 
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нових форм організація позашкільної життєдіяльності підлітків, 

задоволення їх освітніх потреб шляхом залучених до науково-

експериментальними, дослідницької, технічно-конструктивної, 

художньої, декоративно-прикладної, екологичної, туристсько-краєзнавчої 

та інших видів творчості. 

Організація позашкільної діяльності дітей та учнівської молоді є 

одним з результатів підвищення якості та інтенсивності вміщення завдань 

суспільства в галузі освіти. 

Основними завданнями позашкільної освіти та виховання є: 

 формування суспільно-громадського досвіду особистості; 

 розвиток, стимулювання та реалізація її духовного і творчого 

потенціалу; 

 створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і 

обдаровань для формування творчої та наукової еліти у різних галузях 

суспільного життя; 

 залучення до особистісно значущих соціокультурних цінностей, 

потреба у яких не забезпечується системою базової освіти; 

 задоволення її потреб у професійному самовизначенні; 

 Забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та 

організації їх дозвілля; 

 розвиток психо-фізичних ресурсів зміцнення здоров’я підтримка 

високої працездатності протягом всього періоду навчання; 

 виховання валових якостей, формування активної життєвої 

позиції, здорового способу життя засобами фізичної культури. 

Поряд із завданнями існують принципи позашкільної освіти та 

виховання. Головними з них є: 

- гуманізація, що визначає пріоритети завдань творчої 

самореалізації особистості, її виховання, створення умов для вияву 

обдарованості і талантів дітей, формування гуманної особистості, 

людяності, доброзичливої, милосердної. 

- єдність загальнолюдських і національних цінностей, що 

забезпечує у змісті навчально-виховного процесу органічний зв’язок і 

духовну єдність української національної культури з культурою народів 

світу; розвиток культури всіх національних меншин, що проживають на 

території України; сприяє усвідомленню пріоритетності загально-
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людських цінностей над груповими, плановими та класовими; визначає 

позашкільну освіту та виховання як важливий засіб національного 

розвитку й гармонізації національних і міжнаціональних відносин в 

Україні. 

- демократизація, що передбачає автономію (самостійність) 

позашкільних закладів освіти різних типів та форм власності, інших 

центрів позашкільної освіти та виховання у вирішенні основних питань 

змісту їх діяльності, розвитку різноманітних форм співробітництва та 

партнерства всіх учасників педагогічної діяльності. 

- науковість і системність, що полягає в забезпеченні оптимальних 

умов для розширення і послаблення засобами освіти вагомих для кожної 

особистості, що навчається, об’єктивних законів, обгрунтованих понять і 

способів практичних дій в їх майбутній трудовій діяльності, а також 

забезпечення інтегруючої функції процесів навчання і виховання в 

умовах досягнення основної мети позашкільної освіти та виховання. 

- безперервність, наступність та інтеграція, що забезпечує єдність 

всіх ланок освіти України, об’єднання зусиль позашкільних з іншими 

закладами освіти та різними організаціями; цілісність і наступність 

позашкільної освіти та виховання, спрямованої на поглиблення та 

конкретизацію освітнього процесу; набуття освіти упродовж всього 

трудового життя, за умови коли нові заняття, уміння та навички 

базуються на раніше засвоєних та придатних. 

- багатоукладність та варіативність, що передбачає можливість 

широкого вибору змісту, форми і засобів освіти та виховання у вільний 

від навчання час, альтернативність у задоволенні духовних записів 

особистості, її пізнавальних та інтелектуальних можливостей та інтересів, 

запровадження поліваріантності навчальних програм, поглиблення і 

розширення їх практичної сприятливості, референції та 

індивідуалізований навчально-виховного процесу: розвиток мережі 

державних та недержавних позашкільних закладів. 

- добровільність та доступність, що передбачає право вибору та 

доступність у забезпеченні потреб абсолютності у творчій самореалізації, 

духовному самовдосконаленні здобуті додаткових знань, умінь та 

навичок, підготовки до активної професійної та громадської діяльності. 

- самостійність і активність особистості, що полягає у забезпеченні 

такої психолого-педагогічної атмосфери, яка сприяє виявленню, а також 

розвитку і реалізації учнями пізнавальної самостійності, творчої 



6 

 

активності прояву обдарованості і таланту в навчально-виховній 

діяльності та у позанавчальний час. 

- гармонізація родинної і суцільної освіти та виховання, яка 

передбачає створення сприятливих умов для забезпечення добровільного 

партнерства і корисної співпраці того, хто вчиться , його родина, а також 

держави, як рівноправних суб’єктів навчально-виховного процесу в 

позашкільних закладів і незалежності позашкільної освіти та виховання 

від політичних, громадянських і релігійних організацій. 

- практична спрямованість позашкільної освіти та виховання, що 

передбачає набуття учнями певних умінь і навичок , орієнтацію на 

трудову діяльність у ринкових умовах, їх розширення та розвиток, а 

також впровадження в життя за умов інтеграції з наукою і виробництвом. 

У сукупності й взаємодій ці принципи орієнтують позашкільну освіту 

та виховання на забезпечення соціалізації і соціальної адаптації, єдності й 

взаємозв’язку з іншими соціокультурними системами на основі 

послідовності, взаємодії, інтеграції та диференціації освітньо-виховного 

впливу на особистість; сприяють успішному входженню її в суспільне 

життя, фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку 

1.2.Основні напрями та зміст позашкільної освіти та виховання. 

Серед основних напрямів діяльності можна виділити:  

Соціо-культурний – передбачає допомогу дитині у визначенні свого 

статусу, як особистості через включення її у систему соціальних 

відносин, зростання її престижу і авторитету, виконання участі у 

вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних проблем 

суспільства. 

Художньо-естетичний – забезпечує художньо-естетичну освіченість 

та вихованість особистості, здатної до саморозвитку, і 

самовдосконалення, формування її художньо-естетичної культури 

засобами кращих національних і світових культурологічних надбань, 

сприяє виробленню умінь примножувати культурно-мистецькі традиції 

свого народу. 

Дослідницько-експерментальний – передбачає включення дітей і 

підлітків у науково-дослідну, пошукову діяльність, поширення наукових 

знань та їх перетворення в інструмент творчого освоєння світу. 
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Науково-технічний – спрямований на формування в дітей і підлітків 

техніко-технологічних знань, розширення їх політичного світогляду, 

задоволення потреб юної особистості у вдосконаленні освіти з основ 

інформатики та комп’ютеризації, конструкторської, експериментальної та 

винахідницької діяльності, здібностей шляхом пошуку та розвитку вмінь, 

навичок технічного моделювання, конструювання тощо. 

Еколого – природничий – забезпечує оволодіння знаннями про 

навколишнє середовище (природне і соціальне, усвідомлення себе 

частиною природи та можливість постійно спілкуватися з нею; 

формування екологічної культури особистості, набуття навичок і досвіду 

вирішення економічних проблем та передбачення можливих наслідків 

власної природо перетворюючої діяльності; залучення до практичної 

природоохоронної роботи, екологічної діяльності за збереження 

навколишнього середовища. 

Туристсько – краєзнавчий – передбачає залучення до активної 

діяльності у сфері туризму і краєзнавства, дослідництва та пошук у сфері 

знань про комплексну генетичну картину життя певних території, 

вивчення окремих географічних об’єктів і явищ соціального життя у 

природно-історичному аспекті а також формування фізично-здорової і 

духовної розвиненої особистості. 

Фізкультурно-оздоровчий – забезпечує науково обгрунтований об’єм 

рухової активності молоді, формування в неї навичок здорового способу 

життя як невід’ємного компоненту загальної культури особистості та 

оволодіння системою знань про людину, її повноцінний фізичний і 

духовний розвиток, формування фізичних здібностей, зміщення здоров’я, 

гармонії духу і тіло. 

Військово-патріотичний – забезпечує формування громадянина, 

виховання високих духовних якостей і патріотичних почуттів та глибокої 

громадянської відповідальності за долю українського народу та держави, 

підготовку молодого покоління до військової служби. 

Дозвілєєво-розважальний – передбачає організацію культурного 

дозвілля дітей та підлітків, спілкування з однолітками у різних формах 

ігрової та дозвіллєво-розважальної діяльності, поліпшення 

психологічного здоров’я, зняття психологічної напруги. 
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Такі напрямки діяльності мають створити умови для професійної 

орієнтації та самовизначення особистості, від формування стійких 

мотивів до самореалізації у професійній діяльності підготовку молоді до 

зміни професій, адаптації до ринкової економіки. 

Пріоритетною метою розвитку позашкільної освіти та виховання є 

сприйняття становленню творчої особистості дитини, підлітка, молодої 

людини. Позашкільна освіта та виховання мають сприяти: 

 творчій спрямованості особистості, усвідомлення нею значення 

передусім творчих, гуманістичних потреб, мотивів, цілей як провідних у 

її розвитку та життєдіяльності. (у мотиваційній сфері при вирішенні 

вихованих завдань слід відкривати для дитини сенс творчого життя, 

головною складовою якого є пізнання оточуючого світу, його 

перетворення на краще, життєва самореалізація); 

 розвитку творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, 

ініціативності, допитливості, критичності розуму, самостійності, 

вимогливості, наполегливості, винахідливості, оригінальності, готовності 

до впровадженого ризику, а також організованості, працелюбності 

порядності, відповідальності тощо.(Вказані риси характеру мають 

формуватися як стійкі якості особистості, що визначають програму її 

поведінки, діяльності, активного творчого ставлення до себе, людей, 

праці, речей); 

 творчість самосвідомості, що виявляється у самопізнанні та 

адекватній самооцінці, самоорганізації саморегуляції та 

самовдосканоленні, емоційності саморегуляції в екстремальних 

ситуаціях. (саме ці психічні здатності особистості перетворюють дитину 

на активного суб’єкта творчої діяльності та соціальної поведінки, який 

висуває власні цілі, ідеї, плани, програми тощо); 

 розвитку творчих якостей інтелекту – логічного, діалектичного та 

цілісного сприяння дійсності, спостережливості дослідника, творчої уяви 

і фантазії, інтуїції, уваги і пам’яті, що формуватиме вміння визначити і 

розв’язати життєві задачі, розробити творчі проекти тощо; 

 постійному зростанню потенціалу творчої діяльності – бажанню 

систематично здобувати нові знання у певній галузі, вмінню творчо їх 

використовувати, експериментувати, досліджувати, брати участь у 

вдосконаленні оточуючого середовища; 

 формуванню психічних якостей творчої особистості, її 

темпераменту, властивостей нервової системи (чутливості, емоційності, 
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пластичності, працездатності) та відповідного до них доцільного 

індивідуального стилю діяльності й поведінки, в процесі чого 

використовується найкращі та коригуються слабкі (з точки зору вимог 

творчої діяльності) якості нервової системи конкретної дитини та 

підлітка; 

 вихованню у дітей та підлітків здатності до творчого спілкування з 

діячами науки, техніки, культури, мистецтва із більш розвиненими 

однолітками, вмінню вести діалог, висловлювати свою думку письмово 

тощо. 

1.3. Основні типи позашкільних навчально-виховних закладів та 

форми роботи з ними. 

В нових умовах ринкових відносин, соціальних та економічних 

реформ, демократизації суспільства та гуманізації освіти підвищився 

попит підлітків та їх батьків на додаткові освітні послуги, які можуть 

бути задоволені в результаті використання соціально-педагогічних 

можливостей позашкільної освіти та виховання. Тому, свою плідну 

діяльність розпочало багато типів позашкільних навчально-виховних 

закладів. Отже, опираючись на це структура позашкільної освіти та 

виховання включає в себе: 

 позашкільні заклади освіти; 

 інші заклади освіти як центри позашкільної роботи у позаурочний 

та позанавчальний час, а саме: середні загальноосвітні заклади, ліцеї, 

гімназії, навчально-виховні комплекси, професійно-технічні училища, 

технікуми, коледжі тощо; 

 клуби та об’єднання за місцем проживання незалежно від форми 

власності та підпорядкування; 

 культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші 

заклади, установи різних відомств; 

 різні організації, фонди, асоціації. 

Основний комплекс завдань позашкільної освіти та виховання 

виконують позашкільні заклади освіти різних типів: Палаци, центри, 

будинки, станції дитячої, юнацької творчості, учнівські та студентські 

клуби, дитячо-юнацькі спортивні й музичні школи, школи мистецтв, 

студії, бібліотеки, оздоровчі та інші заклади різної форми власності, в 
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тому числі Позашкільне навчально-виховне об’єднання міста Кам’янця-

Подільського. 

Орієнтовний перелік позашкільних закладів освіти досить широкий і 

гнучкий. Він забезпечує можливість дальшого вдосконалення мережі 

відповідно до сучасних вимог, актуальних потреб суспільства, дитячого 

та молодіжного середовища. 

Відповідно до концепції, змісту та напрямів діяльності, матеріально-

технічної бази, кадрового забезпечення, територіального розташування, 

та особливостей соціуму позашкільні заклади освіти функціунують як 

комплексні або профільні. Пріоритети їх розвитку визначаються 

конкретними умовами і можливостями регіонів.Позашкільні заклади 

освіти організують навчально-виховний процес у різновікових і 

різностатевих учнівських об’єднаннях, використовують при цьому 

різноманітні форми і методи групової, індивідуальної і масової роботи; 

реалізують зміст позашкільної освіти та виховання впровадженням 

гнучких програм і навчальних планів відповідно до 3-х рівнів навчання 

(початкового, базового і вищого), що відрізняє ці типи закладів від інших 

соціо-культурних і виховних структур. 

Відповідно до Конституції позашкільної освіти та виховання 

Постановою Кабінети Міністрів України від 26 січня 1994 року №45 

Затверджено: Положення про позашкільний навчально-виховний заклад. 

Даний документ включає в себе ряд розділів: 

 Загальні положення. 

Позашкільний навчально-виховний заклад – це широко доступний 

заклад освіти, який дає дітям та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на 

здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби 

особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля. 

Позашкільний навчально-виховний заклад організовує роботу з дітьми та 

юнацтвом на принципі добровільності вибору типів закладів, вибір 

діяльності за інтересами. До навчання у позашкільному навчально-

виховному закладі залучаються вихованці, учні в основному віко від 5 

до18 років. 
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Позашкільний навчально-виховний заклад створюється відповідно до 

чинного законодавства за наявності належних умов для здійснення 

навчально-виховного процесу, необхідної матеріально-технічної бази, 

педагогічних кадрів. Засновниками позашкільних навчально-виховних 

закладів можуть бути державні, кооперативні, громадські організації, 

підприємства, установи, фізичні особи. Позашкільний навчально-

виховний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, 

актами законодавства України, зокрема законом України ―Про освіту‖. 

Конвенцію ООН про права дитини цим положенням і власним статутом.  

Статут позашкільного навчально-виховного закладу розробляється на 

основі чинного законодавства, цього Положення. У статуті зазначається 

повна назва закладу, його адреса, засновник підпорядкованість, мета і 

головні завдання діяльності, основні характеристики методичної та 

масової роботи, навчально-виховного процесу: права, обов’язки та 

відповідальність його учасників, а також визначається порядок 

управління закладом і організації його фінансово-господарської та 

підприємницької діяльності, використання майна, внесення змін та 

доповнень до статуту тощо. Статут позашкільного навчально-виховного 

закладу затверджується радою цього навчально-виховного закладу за 

поданням засновника, реєструється місцевими органами державної 

виконавчої влади або органами місцевого і регіонального самоврядування 

відповідно до чинного законодавства. Позашкільний навчально-виховний 

заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту. 

Позашкільний навчально-виховний заклад співпрацює з іншими 

навчально-виховними закладами, сім’ями, трудовими колективами, 

товариствами, фондами, громадянами. Позашкільний навчально-

виховний заклад організовує свою діяльність відповідно до Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, що затверджується трудовим 

колективом наказом засновника або уповноваженого ним органу і 

профспілкового комітету на основі типових правил. Позашкільний 

навчально-виховний заклад відповідає за збереження життя здоров’я 

дітей та учнівської молоді під час навчально-виховної роботи з ними. 
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1.4. Організація діяльності позашкільного навчально-виховного 

закладу. 

Головні напрямки діяльності позашкільного навчально-виховного 

закладу визначаються цим закладом разом із засновниками і 

погоджуються з відповідними органами державного управління освітою. 

Позашкільний навчально-виховний заклад проводить навчально-виховну, 

організаційно-методичну та організаційно-масову роботу. Позашкільний 

навчально-виховний заклад за рішенням засновника може діяти 

самостійно, у складі навчально-виховного комплексу, профільного 

об’єднання, асоціації тощо. Позашкільний навчально-виховний заклад 

працює за річним планом роботи, розробляє та затверджує програму 

реалізації головних напрямів діяльності з урахуванням інтересів дітей та 

юнацтва. 

Вище згаданий заклад організовує роботу з учнями протягом 

календарного року. Навчальний рік у позашкільному навчально-

виховному закладі розпочинається, як правило, 15 вересня поточного 

року і закінчується 26 травня наступного року. Набір учнів в заклад 

проводиться як на безконкурсній основі, так і за конкурсом. 

Навчально-виховний процес у позашкільному навчально-виховному 

закладі здійснюється диференційовано, відповідно до індивідуальних 

можливостей дітей та з урахуванням їх вікових особливостей. 

Чисельний склад творчих об’єднань за інтересами встановлюється 

директором позашкільного навчально-виховного закладу згідно з 

нормативами їх наповнюваності, навчальними планами і програмами, які 

можуть бути як авторськими так і рекомендованими Міносвіти або 

іншими органами державної виконавчої влади. Педагогічний колектив 

позашкільного навчально-виховного закладу працює відповідно до 

розкладу занять, затвердженого директором. Тривалість занять (навчання) 

встановлюється з урахуванням психофізіологічного розвитку дітей, 

допустимого навантаження учнів різних вікових категорій: для 

вихованців (учнів) віком від 5 до 6 років – 30 хвилин, від 6 до 7 років – 35 

хвилин, усіх інших – 45 хвилин. 

З метою розвитку і підтримки стійких інтересів учнів, їх обдаровань і 

самовизначення щодо майбутньої професії позашкільний навчально-

виховний заклад може проводити роботу спільно з науково-
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дослідницькими, творчими організаціями, вищими навчальними 

закладами, створювати лабораторії для творчої експериментальної, 

науково-дослідницької роботи. Позашкільний навчально-виховний 

заклад, який має висококваліфіковані кадри, відповідні матеріальні 

умови, може організовувати на своїй базі виробничу практику учнів. 

За згодою з відповідними підприємствами, установами, організаціями 

та за наявності умов для одержання певних професій під час навчання у 

позашкільному навчально-виховному закладі учневі, який склав 

кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво 

(посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за 

професією. 

Права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу 

позашкільного навчально-виховного закладу визначені Законом України 

―Про освіту‖. Статутом позашкільного навчально-виховного закладу 

можуть передбачатися додаткові права та обов’язки учасників навчально-

виховного процесу, що не суперечать чинному законодавству. 

Відповідно до рішення засновника на підставі відповідних угод та з 

урахуванням попиту позашкільним навчально-виховним закладам 

надається організаційно-методична допомога педагогічним колективам 

шкіл, молодіжним, дитячим та громадським організаціям тощо. 

Управління позашкільними навчально-виховними закладами 

здійснюється його засновником і місцевим органом державної виконавчої 

влади в межах повноважень, передбачених чинним законодавством. 

Вищим органом громадського самоврядування позашкільного навчально-

виховного закладу є загальні збори (конференція) колективу, що 

скликається не менше як один раз на рік. Рішення загальних зборів 

(конференції) колективу може створюватися рада позашкільного 

навчально-виховного закладу, що діє у період між загальними зборами 

(конференціями). 

Рада позашкільного навчально-виховного закладу: 

 організовує виконання рішень загальних зборів; 

 вносить пропозиції про перспективи розвитку позашкільного 

навчально-виховного закладу, розглядає і погоджує з засновником режим 
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роботи закладу, заходи щодо зміцнення його матеріально-технічної бази 

та поліпшення умов діяльності; 

 підтримує творчі ініціативи новації позашкільної освіти; 

 визначає форми співробітництва позашкільного навчально-

виховного закладу з науково-дослідними, виробничими, кооперативними 

організаціями, творчими спілками, іншими державними і громадськими 

інститутами 

 вносить пропозиції директорові про стимулювання педагогічних 

та інших працівників закладу; у межах фонду оплати праці (фонду 

матеріального заохочення) визначає порядок і розміри доплати до 

посадових окладів; 

 спільно з батьками забезпечує соціальний захист учнів. 

Безпосереднє керівництво позашкільним навчально-виховним 

закладом здійснює директор, який призначається і звільняється 

засновником або уповноваженим ним органом у порядку, визначеним 

чинним законодавством. 

Директор позашкільного навчально-виховного закладу: 

 керує діяльністю закладу, представляє його в усіх органах, 

установах і громадських організаціях і відповідає перед засновником за 

результати діяльності закладу; 

 розпоряджається майном, складає та затверджує штатний розклад 

у межах фонду заробітної плати, укладає угоди з юридичними та 

фізичними особами, відкриває рахунки в установах банків; 

 встановлює надбавки, доплати, премії працівникам закладу за 

рахунок і в межах фонду заробітної плати відповідно до порядку, 

визначеного радою закладу; 

 видає у межах своєї компенсації накази та розпорядження, 

обов’язкові для виконання всіма працівниками і вихованцями закладу; 

 приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу; 

 затверджує функціональні обов’язки працівників закладу. 

З метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного процесу, 

підвищення майстерності педагогічних працівників у позашкільному 

закладі на правах дорадчого органу створюється педагогічна рада. Склад, 

функції та порядок роботи педагогічної ради визначається статутом 
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закладу Головою ради є директор позашкільного навчально-виховного 

закладу. 

Педагогічна рада: 

 розглядає питання організації та здійснення навчально-виховного 

процесу, масової та методичної роботи; 

 обговорює і рекомендує до затвердження річний план роботи 

закладу; 

 сприяє розвиткові творчості ініціативи педагогів, впровадженню 

досягнень науки і передового педагогічного досвіду в учбовий процес; 

 приймає рішення з інших питань професійної діяльності 

педагогічних працівників. Члени педагогічної ради мають право вносити 

на її розгляд будь-які питання, пов’язані з навчально-виховним процесом. 

Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю і, 

як правило, становить не менше чотирьох на рік. 

1.5. Контроль за діяльністю позашкільного навчального закладу.  

Позашкільний навчально-виховний заклад безпосередньо 

підпорядкований і підзвітний засновнику або уповноваженому ним 

органу. Основою та формою контролю з боку засновника за діяльність 

державного позашкільного закладу є атестація, що проводиться 

відповідно до чинного законодавства. Контроль за діяльність 

позашкільного навчально-виховного закладу щодо забезпечення 

належного рівня позашкільної додаткової освіти, навчання і виховання 

дітей за інтересами здійснюється місцевими органами державної 

виконавчої влади. Зміст, форми періодичність контролю, не пов’язаного з 

навчально-виховним процесом, встановлюється засновником 

позашкільного навчального закладу. 

Розрізняють два види позашкільних закладів: загальні (комплексні) і 

спеціальні (профільні). Загальні позашкільні заклади ведуть роботу з 

дітьми в різних областях науки, культури, спорту. До них відносяться 

Будинки школярів, дитячі секції клубів, дитячі парки, оздоровчі табори і 

т. д. Спеціальні позашкільні заклади організовують виховну діяльність в 

якісь одній області, наприклад по техніці, спорту чи мистецтву. Це дитячі 

спортивні школи, станції  юних техніків і юних натуралістів, дитячі 

бібліотеки і театри, клуби юних автомобілістів, туристичні станції. 
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Наведемо короткі описи роботи найбільш поширених позашкільних 

закладів. 

Центри творчості – це широкодоступний заклад освіти, який дає дітям 

та юнацтву додаткову освіту, спрямовану на здобуття знань, умінь і 

навичок за інтересами. А також забезпечує потреби особистості у творчій 

самореалізації та реалізації змістовного дозвілля. Центр творчості це 

комплексний позашкільний заклад включає творчі об’єднання за 

інтересами: гуртки, ансамблі, музично-драматичні студії, та інші. Даний 

заклад організовує роботу з дітьми та юнацтвом на принципі 

добровільності вибору, видів діяльності за інтересами. Навчально-

виховний процес у закладі здійснюється диференційованого, відповідно 

до індивідуальних можливостей дітей та з урахуванням їх вікових 

особливостей. 

Центр творчості організовує і проводить різноманітні масові заклади: 

- змагання, виставки, конкурси, зустрічі; 

- здійснює пошук сучасних форм роботи, взаємодіє з іншими 

позашкільними закладами і організаціями; 

- надає інструктивно-методичну, організаційну і практичну допомогу 

в проведенні позашкільної роботи з учнями в школах; 

- організовує роботу методоб’єднання педагогів організаторів, 

керівників гуртків, секцій, шкіл;  

- розробляє і впроваджує нові перспективні форми і методи роботи, 

експериментальні програми. 

Основна задача дитячої спортивної школи (ДСШ) – надання допомоги 

загальноосвітній школі в підготовці юних спортсменів і загального 

фізкультурного активу для ведення масової діяльності із фізичного 

виховання і спорту. Прийом в дитячу спортивну школу проводиться на 

основі підбору найбільш підготовлених дітей (завдяки результатам 

змагань і спеціальних іспитів), робота ведеться з одного або з декількох 

видів спорту. 

Станції юних техніків являються організаційними інструктивно-

методичними центрами роботи з дітьми загальноосвітніх шкіл. Вони 
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допомагають розвивати творчість школярів, розробляють примірні 

програми і методику занять в технічних гуртках, тематику їх 

моделювання, методику конструювання приборів, моделей, технічних 

установ. Тут виникають різні творчі об’єднання за інтересами: гуртки, 

конструкторське бюро і т. д. Віддалені станції мають радіозв’язок, 

радіостанції, кіностудії, постійні технічні виставки.  

 Станції юних техніків організовують конкурси, змагання моделістів – 

школярів, науково-технічні олімпіади, злети і виставки робіт юних 

техніків і інші міроприємств, направлені на пропаганду нової техніки і 

розвитку технічної творчості, вивчають кращі можливості такої 

діяльності в школах, позашкільних закладах, дають консультації з питань 

технічної творчості і методики гурткової роботи.  

Позашкільне навчально-виховне об’єднання має три відділення : 

Станція юних натуралістів надає всесторонню допомогу школам у 

вихованні підростаючого покоління глибокого інтересу до природи і 

сільського господарства у формуванні у дітей вмінь і навичок здібної 

діяльності і в їхній підготовці до загально-корисної праці. Вони ведуть 

роботу по вивченню і охороні природи рідного краю, виправляють 

діяльність учнівських бригад, проводять злети юних натуралістів і 

Дослідників сільського господарства, а також традиційні масові 

міроприємтсва: День лісу, День птахів, Свято урожаю та інші.Станції 

юнних натуралістів  мають різні лабораторії (овочівництва і садівництва, 

садівництва, охорона природи, агрохімії, механізації сільського 

господарства, зоології та інші), методичні кабінети, навчально-

дослідницька діяльність, пасіки, техніку. 

Станція юних туристів – центр екскурсійно-туристичної і краєзнавчої 

роботи з школярами. Керівники гуртків  проводять в школах гуртки юних 

туристів, краєзнавців, миротворців. Під час канікул цей відділ ПНВО  

організовує екскурсії та походи,  злети, конференції юних туристів і 

краєзнавців. 

Відділ МНВК координує і систематизує профорієнтаційну роботу, що 

проводиться в навчально-виховних закладах міста та на міжшкільному 

навчально-виробничому комбінаті, батьками і громадськістю, організує 

масові профорієнтаційні заходи з учнями, вивчає, узагальнює та поширює 

передовий досвід профорієнтаційної та допрофесійної роботи. 
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МНВК сприяє процесу формування виробничих навиків і умінь, які 

необхідно розглядати в єдності з завданнями формування особливості 

учнів, їх усестороннього розвитку морального і розумового виховання. 

Необхідний системний підхід до вирішення даного завдання здійснюється 

через заняття на уроках з обслуговоучої та технічної праці,  участі в 

міських та обласних виставках,  олімпіадах з трудового навчання, 

конкурсах, акціях та святах. 
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 Розділ 2. Інноваціний освітня діяльність в начально-виховному 

процесі ПНВО 

        2.1. Інноваційна освітня діяльність 

Сучасна освіта повинна готувати людину, котра здатна жити в 

надзвичайно глобалізованому і динамічно змінному світі, сприймати його 

змінність як суттєву складову власного способу життя. Глобалізація, 

трансформаційні процеси та неперервна інформаційна змінність 

обумовлюють включення людини в дуже складну систему суспільних 

взаємовідносин, вимагають від неї здатності до нестандартних і швидких 

рішень. Саме тому основна увага у педагогічних колективах має 

приділятися питанням подолання консерватизму в підходах до навчально-

виховної діяльності і існуючих стереотипів педагогічної праці та процесу 

мислення в учасників процесу навчання і виховання. Тільки інноваційна 

за своєю сутністю освіта може виховати людину, яка живе за сучасними 

інноваційними законами глобалізації, є всебічно розвиненою, 

самостійною, самодостатньою особистістю, яка керується в житті 

власними знаннями і переконаннями. Загалом, це більше потрібно 

суспільству, ніж освіті чи конкретній людині, бо без всебічно розвиненої 

особистості неможливо розбудувати ані основ демократії, ані досягти 

параметрів економічно розвинених країн. 

 Сучасна освіта, окрім надання знань, має прищепити молодій людині 

здатність самостійно засвоювати знання, оволодівати потрібною 

інформацією та творчо осмислювати її. Тобто освіта покликана навчити 

майбутнього громадянина, на основі отриманих знань критично і творчо 

мислити, використовувати знання як у професійній, так і в суспільно-

політичній діяльності. Творчо сформована особистість стає активним 

суб’єктом суспільних відносин. 

 Удосконалення навчально-виховного процесу здійснюється в 

контексті таких глобальних освітніх тенденцій: 

 - масовий характер освіти та її неперервність;  

 - значущість освіти для індивіда і суспільства;  

 - орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної 

діяльності;  

 - адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; 

 - орієнтація на демократизацію всіх освітянських структур;  

 - орієнтація навчання на інновації, особистість, забезпечення 

можливостей її саморозвитку та саморозкриття, загальні та фахові 

компетенції; 
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 - людиноцентриське спрямування освіти та гуманістична 

спрямованість інноваційних процесів; 

 - організаційні, структурні та змістові нововведення в навчально-

виховний процес підпорядковані принципу «освіта упродовж всього 

життя»; 

 - освіта стає пріоритетною галуззю фінансування в розвинених 

країнах.  

 Саме тому процес навчання, виховання та розвитку всебічно 

розвиненої особистості сьогодні розглядають як єдиний педагогічний 

процес, який сучасна педагогічна наука називає педагогічною 

технологією формування особистості. 

 Введемо поняття, якими найбільше часто користуються, здійснюючи 

інноваційну освітню діяльність. Технологія – це, в першу чергу, форма 

реалізації людського інтелекту, в якій відображаються вміння людини 

використовувати сукупність знань про методи, і засоби проведення 

певного виробничого процесу, в результаті якого відбувається якісна 

зміна того, що є суб’єктом технології. Технологія не допускає 

варіативності, її головне призначення – отримати гарантований результат. 

Педагогічна технологія – своєрідна конкретизація методики, проект 

певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; змістова 

техніка реалізації навчально-виховного процесу; закономірна педагогічна 

діяльність, яка реалізує науково-обґрунтований проект навчально-

виховного процесу і має вищий рівень ефективності, надійності, 

гарантованого результату, ніж традиційні методики навчання й 

виховання. 

Управління – вид людської діяльності, що забезпечує ефективне та 

продуктивне досягнення організацією (колективом) наперед заданих 

цілей та завдань. 

Управління навчально-виховним закладом – цілеспрямована, активна 

взаємодія керівника з іншими учасниками освітнього процесу з метою 

забезпечення координації зусиль щодо оптимального функціонування 

установи та переведення її на більш якісний рівень. 

Управління педагогічними інноваціями – вид соціального управління, 

що підтримує цілеспрямованість і організованість інноваційних процесів 

у системі освіти. 

Педагогічні інновації - це результат творчого пошуку оригінальних, 

нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем.Прямим 

продуктом інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні 
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ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в 

управлінні.Побічним продуктом інновацій є: зростання педагогічної 

майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, 

світогляду. 

Інновації в освіті прийнято ділити на такі групи: 

 - інновації в змісті освіти (навчальні програми, підручники, посібники 

тощо); 

 - інновації в технології процесу навчання і виховання; 

 - інновації в організації навчально-виховного процесу; 

 - інновації в системі управління освітою; 

Під інноваційним розвитком освіти слід розуміти комплекс створених 

та запроваджених організаційних та змістових нововведень, розвиток 

низки факторів та умов, необхідних для нарощування інноваційного 

потенціалу освітньої системи. На сучасному етапі все очевиднішим стає 

те, що традиційна школа, орієнтована на передавання знань, умінь і 

навичок від покоління до покоління, від учителя до учня, не встигає за 

темпами їх нарощування. Значна частина знань, які освоюють учні, була 

здобута людством 200-400 років тому. Сучасна школа недостатньо 

розвиває здібності, необхідні її випускникам для того, щоб самостійно 

самовизначитися у глобалізованому та надзвичайно динамічно змінному 

світі, приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, бути 

активними, конкурентноспроможними і мобільними суб’єктами на ринку 

праці. Головними недоліками традиційної системи освіти є породжені 

нею невміння і небажання дітей активно вчитися, несформованість 

ціннісного ставлення до власного розвитку, освіти та соціуму в цілому. 

Інноваційне навчання – цезорієнтована на динамічні зміни в 

навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на 

розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 

соціально-адаптаційних можливостей особистості. Специфічними 

особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, 

здатність до передбачення та прогнозування на основі постійної 

переоцінки цінностей, налаштованість на активні та конструктивні дії в 

швидко змінних ситуаціях.  

Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток 

людини її культури. Освіта має забезпечити кожному, хто навчається, 

широкі можливості для здобуття таких умов розвитку та підготовки до 

життя: 
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 - знань про людину, природу і суспільство, що сприяють формуванню 

наукової картини світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери 

майбутньої практичної діяльності; 

 - досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової 

діяльності, щосприяє формуванню основних інтелектуальних, трудових, 

організаційних і гігієнічних умінь та навичок, необхідних у 

повсякденному житті для участі у суспільному виробництві, продовженні 

освіти та самоосвіти; 

 - досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку 

індивідуальних здібностей особистості і забезпечує її підготовку до життя 

в умовах соціально-економічного та науково-технічного прогресу; 

 - досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують молодь до 

активної участі в житті країни, створення сім’ї, планування особистого 

життя на основі ідеалів, моральних та естетичних цінностей сучасного 

суспільства. 

Освіта є тим соціальним інструментом, через який передаються і 

реалізуються базові культурні цінності та цілі розвитку суспільства.  

Освіта виступає активним прискорювачем культурних змін і перетворень 

у суспільному житті і в окремій людині. 

 Таким чином, освіта є способом соціалізації особистості й 

забезпечення наступності поколінь, середовищем спілкування та 

залучення до світових цінностей, досягнень науки і техніки. Освіта 

прискорює процес розвитку і становлення людини як особистості, 

суб’єкта та індивідуальності, забезпечує формування духовності в людині 

та її світогляду, ціннісних орієнтацій і моральних принципів. 

 На початку III тисячоліття радикально змінюється державна освітня 

політика і в Україні. Розпочалося становлення нових парадигм освіти, 

орієнтованих на входження нашої країни у світовий освітній простір, 

поглиблюються тенденції диференціації освіти. Міжнародне 

співробітництво покликане сприяти розширенню можливостей громадян 

України щодо отримання якісної освіти та ефективного використання 

свого фахового потенціалу в країнах розвиненої демократії. Така 

співпраця мала б сприяти і залученню додаткових іноземних інвестицій у 

розвиток освіти в Україні. Реалізація принципу варіативності дає змогу 

педагогічним колективам навчально-виховних закладів обирати і 

конструювати педагогічний процес за будь-якими моделями, зокрема й 

авторськими.  
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 Реальністю є взаємодія різних педагогічних систем і технологій 

навчання, апробування на практиці як нових форм, так і цілісних 

педагогічних систем минулого. Однак сучасний стан системи освіти не 

задовольняє багатьох педагогів, які в ній працюють. Прагнення до змін, 

зняття певних обмежень на інноваційну діяльність сприяли зародженню 

широкого інноваційного руху в системі освіти. Неабиякі можливості для 

якісних змін в освіті пов’язані з інтенсивним розвитком засобів 

комунікації, інформаційних та мультимедійних технологій. 

Професіоналізація педагога і входження його в інноваційний режим 

роботи неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль 

відіграє його налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, 

саморозвиток, без чого неможливе забезпечення нової якості освіти. 

Якість освіти – рівень знань і вмінь, розумового, морального і 

фізичного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до 

поставлених цілей; рівень забезпечення навчальної діяльності і надання 

освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-виховним 

закладом. 

 Динаміка сучасного розвитку цивілізації, прогнозування його 

перспектив приводять до висновків, що освітня система, навчальний 

заклад, педагогічний колектив, педагог, які ігнорують у своїй діяльності 

інноваційний чинник, не лише відставатимуть від суспільних процесів, 

тенденцій, а й спричинятимуть формування особистості, покоління, 

заздалегідь запрограмованих на аутсайдерські (останні) інтелектуальні, 

духовні, соціальні позиції. Педагог із застарілими знаннями, байдужий до 

пізнання й використання у своїй діяльності нового, формуватиме подібні 

комплекси й у своїх вихованців, з яких мало хто зможе стати успішною 

особистістю 

 Інноваційність необхідно розглядати не тільки як налаштованість на 

сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як 

відкритість та демократичність освітньої системи. Стосовно 

особистісного чинника педагогічної діяльності це означає: 

 - відкритість вихователя до діалогічної взаємодії з вихованцями, яка 

передбачає рівність психологічних позицій обох сторін; 

 - відкритість культурі й суспільству, яка виявляється у прагненні 

педагога змінити дійсність, дослідити проблеми та обрати оптимальні 

способи їх розв’язання; 
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 - відкритість свого «Я», власного внутрішнього світу, тобто 

організація такого педагогічного середовища, яке сприяло б формуванню 

і розвитку образу «Я». 

Створення інноваційного середовища в навчально-виховному закладі 

вимагає: 

 - загальне розуміння необхідності введення інновації в навчально-

виховний процес (від директора школи до учня); 

 - відповідний професійний фаховий рівень вчителів закладу (їх 

фахова освіта, стан з підвищенням кваліфікації, діяльність методичних 

рад тощо); 

 - створення відповідної матеріально-технічної бази; 

 - залучення науковців – працівників вузів, інститутів післядипломної 

педагогічної освіти; 

 - науково обґрунтований вибір інновації для даного навчального 

закладу.  

Інноваційна політика як системна діяльність держави щодо 

конкретної особистості, суспільства в цілому, здійснюється в 

законодавчій, виконавчій, судовій інформаційній та інших сферах. Вона 

активно ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, 

організаційних, правових умов для поширення інноваційних технологій і 

процесів, розвитку інтелектуального і духовного потенціалу українського 

суспільства. Для України інноваційна стратегія в політичному плані 

розглядається як вагомий важіль, здатний не лише зупинити деструктивні 

процеси, але й сприяти підвищенню інноваційного потенціалу 

суспільства, який уявляє собою спроможність функціонуючих систем 

створювати, сприймати інновації і своєчасно позбавлятися застарілого. В 

державі проголошені документи, які фіксують головні напрямки і 

показники державної інноваційної політики. Серед них найбільш 

важливими є «Концепція науково-технологічного та інноваційного 

розвитку України», яка схвалена Верховною Радою України у 1999 році. 

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті 

проголошує, що лише за умови зростання освітнього потенціалу 

суспільства може бути забезпечене «впровадження нових і новітніх 

інформаційних технологій, що дасть змогу протягом наступних 10–15 

років скоротити відставання у темпах розвитку, а з часом – суттєво 

наблизитися до рівня і способу організації життєдіяльності розвинутих 

країн світу». 
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 Інноваційний шлях розвитку освіти підвищив актуальність 

інтелектуального і креативного ресурсів, які разом виконують функцію 

«соціального ліфту», що підіймає людину на вищі щаблі суспільства. 

Враховуючи той факт, що з часом у всьому світі все очевиднішим 

виявляється протиріччя науково-технічного прогресу і духовності 

людини, зростає значення духовного потенціалу педагогічних систем. 

Соціальні конфлікти і техногенні катастрофи вимагають пошуку 

першопричин та шляхів їх подолання. Поки засоби взаємодії не будуть 

знайдені і не увійдуть у повсякденну реальність, стійкий розвиток 

суспільства та окремих країн залишиться утопією: у різнорідних, не 

розуміючих одна одну структур є всі підстави бути конфліктуючими. 

Відкритими також залишаються питання про можливості і способи 

управління інноваційними педагогічними системами. Зрозуміла 

специфіка даного процесу, оскільки інноваційні системи ґрунтуються на 

феномені креативності. 

В освітній практиці позначилися такі основні методи посилення 

суб’єктності педагогічних процесів: 

- «збагачення» функціонального змісту діяльності головних суб’єктів 

педагогічного процесу (учня і вчителя) за рахунок розширення якості та 

складу виконуваних операцій і функцій, заміни одних операцій іншими 

(наприклад, розширення функції контролю до моніторингової функції в 

умовах 12-бальної системи оцінювання); 

- зміна організації діяльності: режиму, інтенсивності, умов діяльності 

(наприклад, введення так званого «вільного розкладу», коли учню 

дозволяється «самостійно», «вільно» визначати інтенсивність і режим 

роботи при обов’язковому виконанні всього необхідного об’єму завдань 

за певний проміжок часу); 

- участь в управлінській («законотворчій») діяльності, делегування 

повноважень і відповідальності, створення умов для колегіального 

прийняття рішень; 

- зміна умов і засобів навчально-виховної діяльності за рахунок 

оснащення комп’ютерною і мультимедійною технікою; 

- зміна форм організації педагогічного процесу: зменшення ваги 

фронтальних форм діяльності, надання пріоритетності індивідуальній 

груповій, кооперативній, колективній формам, що об’єктивно сприяє 

самовираженню, саморозвиткові учасників педагогічного процесу, 

приводить до соціальної відповідальності за результати діяльності і, 

відповідно – до появи синергетичного ефекту; 
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- зміни соціально-психологічного клімату на основі психотехнічних 

прийомів, коли знижується психологічна напруга всіх учасників 

освітнього процесу.  

Запровадження інновацій у практику роботи освітніх закладів успішно 

відбувається при належній підготовці освітян до такого виду діяльності. 

Якщо керівник освітнього закладу, вчитель усвідомлюють власну 

непідготовленість до педагогічного експерименту, то проявлений інтерес 

до проблеми і практична діяльність швидко згасають.  

Керівнику закладу необхідно перш за все пам’ятати про те, чого він 

прагне, а не про те, що він робить зараз. Рутина повсякденних 

дріб’язкових проблем не повинна затьмарювати бачення перспективи. 

Керівнику потрібно вміти здійснювати вплив. Успіх у побудові сучасної 

моделі навчального закладу вимагає наявності такого комплексу рис, як 

здатність поставити себе на місце іншої людини, чуття нового, уміння йти 

на ризик тощо. 

Слід зазначити, що у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів 

області в цілому помітні позитивні тенденції, пов’язані зі змінами в 

змістовому і організаційному аспектах. Але, водночас, свої багаті 

потенційні можливості вони ще не реалізували у повному обсязі й 

цілісному вигляді. Існують об’єктивні та суб’єктивні фактори, які 

гальмують розвиток інноваційних процесів.  

 ПНВО має значні успіхи у здійсненні інноваційної освітньої 

діяльності передусім тому, що адміністрація закладу вважає головною 

задачею визначення оптимального напрямку діяльності колективу, 

розуміє, що людей слід розглядати як ініціаторів власних дій, а не як 

одиниці планування. За відносно короткий період часу в закладі вдалося 

створити команду однодумців, яка за різних поглядів і думок має спільне 

бачення стратегії розвитку  та характеру стосунків із колективом, адже 

однією з найважливіших умов успіху інноваційної діяльності є 

спроможність адміністрації мобілізувати людей на високі досягнення у 

вибраному ними напрямку роботи. 

Перспективне бачення є надзвичайно сильним інструментом у руках, 

а точніше – у голові керівника, дозволяє визначити правильний курс, дає 

напрямок організації, напрямок, який не виникає завдяки правилам та 

інструкціям, статуту чи структурі організації. Істинний напрямок 

народжується завдяки баченню перспективи. Спочатку керівник повинен 

побачити її сам. Коли він почне діяти в обраному напрямку, перспективу 

побачать інші. А коли в цьому напрямку почнуть діяти всі, можливість 
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перетвориться на реальність. Немає більш могутньої сили, яка рухає 

організацію до досконалості й довгострокового успіху, ніж привабливе, 

достойне й досконале майбутнє, бачення якого розділяють усі. 

Потрібно зазначити, що адміністрація й колектив ПНВО достатньо 

об’єктивно оцінюють результати своєї діяльності. Глибокий їх аналіз 

дозволяє активізувати інноваційну діяльність у цілому. «Найголовніше у 

цій проблемі, - зазначає Н.М. Іванченко, – це розумний підхід до її 

вирішення. Не слід ставити нереальних завдань перед колективом і в той 

же час не можна обмежуватись надто малими кроками, які мало що 

цікавого й корисного привнесуть у життя закладу, не нададуть 

можливості відчути переваги інноваційних технологій. Під час підготовки 

й здійснення планування роботи слід обов’язково враховувати зовнішні 

умови, а також активно використовувати потенціал усіх учасників 

навчально-виховного процесу, всіляко заохочувати їх, бо саме від них 

залежить результативність нашої роботи». Організація і розвиток 

науково-дослідницької роботи в ПНВО – один із найважливіших кроків, 

які зміцнюють основи інноваційної системи, навчають педагогів і учнів 

повноцінно жити й активно діяти в новому світі, постійно 

самовдосконалюватися, адекватно реагувати на зміни. 

Творче використання у здійсненні планування інноваційної діяльності 

вимог нормативних документів, результатів наукових досліджень, 

методичних рекомендацій та перспективного педагогічного досвіду 

допомогло колективу створити необхідну базу для піднесення рівня 

навчально-виховного процесу, що сприятиме й надалі успішному і 

результативному виконанню завдань, які постають сьогодні перед 

освітою.   

Досвід показує, що інновації використовуються педагогами в закладах 

освіти нового типу частіше, ніж у звичайних. Однією з провідних ознак 

учителя цих закладів є його активна участь в інноваційних процесах 

освіти в цілому та впровадження їх у свою конкретну діяльність. По-

новому розв’язуються питання навчання й виховання як цілісного 

процесу на основі співдружності учнів та вчителів, реалізується принцип 

демократичного самоуправління. Педагоги підготовлені до інноваційної 

діяльності, оскільки нововведення не є вказівками згори, а розробляються 

самими вчителями. 

Основні нововведення в цих закладах характеризуються змінами:   

a) в управлінні навчально-виховним процесом;   

б) у змісті освіти;   
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в) в організації навчання;   

г) у відносинах «директор - учитель», «учитель – учень», «учитель – 

батьки»; 

д) у методах навчання.   

Ядром, смисловим центром інновацій є нова ідея, джерелом якої може 

бути дослідницька діяльність ученого-педагога або пошукова практика 

вчителя, керівника, всього колективу закладу. Дуже важливим для 

інноваційної діяльності педагога і керівника є розуміння методологічних 

засад цієї діяльності. 

Які уроки нам слід винести з досвіду інноваційної діяльності в 

області? 

1. Акцент інновацій потрібно перенести з організації навчального 

процесу на зміни змісту, характеру і технології навчання. 

2. Необхідно розробити і впровадити нові системи контролю та 

оцінювання знань, що стимулюють пізнавальну активність, самостійність 

і позитивну мотивацію навчання учнів. 

3.  Експериментаторам необхідно вчитися чітко й правильно 

визначати мету, об’єкт, предмет та очікувані результати 

експериментальної діяльності. 

4. Учасники інноваційного процесу мають наполегливо вести 

науковий пошук, плідно співпрацювати з науковцями, оформляти 

результати своєї дослідницької праці у вигляді наукових статей, тез, 

посібників. 

5. Слід позбуватися стереотипу, який, на жаль, притаманний 

управлінцям-освітянам: наука має видавати практичні рекомендації. 

Отже, лише подолавши критично-зневажливе ставлення значної 

частини педагогів до науки, яке часто сягає червоної позначки – 

відкритого негативізму, потрібно спільно позбуватися зосередження 

науки лише на власних потребах, коли наслідки її діяльності 

розраховуються на самих науковців, а не на практиків. Тільки тоді ми 

досягнемо високої якості розвитку освіти в нашій області. 

Результат запровадження нового залежить від міри новизни, 

актуальності ідеї чи технології; потенційних можливостей і готовності до 

нововведень усієї організації та окремих її членів, управління 

інноваційним процесом. 

Таким чином, інноваційна освітня діяльність – це процес 

цілепокладання, планування, організації, мотивації, контролю, якісних 



29 

 

змін у роботі навчальних закладів. Управління інноваціями має циклічний 

характер і завжди повинно бути орієнтованим на результат. 

Зробити нашу Україну багатою державою із передовою освітою 

зможуть лише сьогоднішні освічений і творчий учитель та працьовитий 

учень, які думають про майбутнє.   

 2.2.Основні засади інноваційної освітньої діяльності. 

          Мета, зміст і види інноваційної освітньої діяльності 

Освітні (педагогічні) інновації – це результат творчого пошуку 

оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних 

проблем. Прямим продуктом творчого пошуку можуть бути нові 

навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи 

виховання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом 

інновацій як процесу творчої діяльності є зростання педагогічної 

майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, 

світогляду. Тобто творчий пошук веде до розвитку цілісної системи 

особистості педагога. Творчий пошук також суттєво впливає й на 

особистість учня. Учні більш цінують учителів, які запроваджують 

інновації, на таких уроках вони працюють активніше, у них 

пробуджується бажання випробувати й власні можливості в інноваційній 

діяльності . 

В інноваційному закладі освіти триває інтенсивне переосмислення 

цінностей, долаються стереотипи педагогічного мислення, здійснюються 

глибинні, системні перетворення, що стосуються всіх аспектів 

реформування навчально-виховного процесу. Такі заклади, в яких 

педагогічний та учнівський колективи експериментують, апробують, 

впроваджують нові педагогічні ідеї, теорії, технології, можна вважати 

інноваційними. 

Інноваційна  освітня  діяльність це розробка, розповсюдження та 

застосування освітніх інновацій. Освітніми   інноваціями  є  вперше 

створені,  вдосконалені  або  застосовані   освітні,   дидактичні, виховні,   

управлінські   системи,   їх   компоненти,  що  суттєво поліпшують 

результати освітньої діяльності. 

          Інноваційна освітня діяльність здійснюється на 

всеукраїнському, регіональному рівнях та на рівні окремого навчального 

закладу. Рівень  інноваційної освітньої діяльності визначається її змістом 

(розробка,  розповсюдження чи застосування інновації), а також 

масштабністю змін, що вноситимуться у систему освіти внаслідок 

застосування запропонованої інновації. 
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          Інноваційна  освітня  діяльність  всеукраїнського рівня 

передбачає апробацію інновацій та експериментальну перевірку 

продуктивності й можливості застосування у системі освіти: 

- освітніх, дидактичних систем; 

- державних стандартів  освіти,  базового  компонента  змісту 

дошкільної   освіти,   інваріантної   складової  змісту  загальної середньої 

освіти, змісту професійно-технічної освіти,  нормативної частини змісту 

вищої, післядипломної освіти. 

         Інноваційна освітня діяльність регіонального рівня  може 

здійснюватись у  системі  освіти області й передбачає: 

 -   апробацію  інновацій,  розроблених  у  ході   експериментів 

регіонального рівня; 

 -  експериментальну  перевірку  продуктивності  й  можливості 

застосування інновацій. 

Види інновацій. 

Існує кілька класифікацій освітніх інновацій. Зупинимось на найбільш 

поширених. 

Можна визначити чотири види освітніх інновацій за часом їх 

створення (таблиця 1), за напрямками і складовими освітнього процесу 

виділяють дві основні групи освітніх інновацій (таблиця 2). 

Таблиця 1 

ВИДИ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 

Освітні інновації 

Такі, що  

створені  

давно, 

рекомендовані 

Міністерством, 

 але в даному  

закладі не  

запроваджені 

Такі,які щойно 

створені, 

пройшли 

апробацію і 

рекомендовані 

Міністерством 

Такі, які  

щойно створені 

(експеримент 

завершився) і 

проходять  

апробацію 

Такі,що 

знаходяться в 

стадії 

розробки в 

експеримента

льному 

режимі  

Можна 

використовуват

и в будь-якому 

 закладі 

Можна 

використовувати 

в будь-якому  

закладі 

Можна 

використовувати 

експериментальн

их навчальних  

закладах  

Можна 

використовув

ати в 

експеримента

лних 

навчальних 

закладах 
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Таблиця 2 

ГРУПИ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ 

 

Педагоічні інновації у: Організаційні інновації у: 

змісті  

навчання і 

виховання 

формах і 

методах 

навчання і 

виховання 

технологіях 

навчання і 

виховання 

змісті,формах

методах 

управління 

структурі та 

технологіях 

управління 

Дежавні 

стандарти  

освіти;  

сучасні  

концепції 

вихованняа

вторські 

навчальні  

плани 

програми, 

підручники 

нова 

система 

оцінювання 

навчальних 

досягнень  

учнів тощо 

Діалогові, 

активні, 

інтерактивн

ідистанційн

і форми і  

методи 

навчання, 

виховання  

 

Розвивальні

модульно-

розвивальні

диференцій

овані,  

комп’ютерн

теле-

комунікацій

ні, 

індивідуаль

но 

орієнтовані, 

алгоритмізо

- 

вані 

проектні, 

рейтингові 

технології  

тощо 

Модернізован

і управлінські 

функції; 

державно-

громадські 

форми 

управління; 

економічні  

методи 

управління  

тощо 

Гімназії, 

ліцеї, 

коледжі, 

колегіуми, 

навчально- 

виховні 

комплекси, 

позашкільні 

заклади 

тощо 

 

Кожен заклад вирішує самостійно, що саме і яким чином 

застосовувати в навчально-виховному процесі, спираючись на дані 

діагностики, тестування учнів, анкетування батьків та дотримуючись усіх 

необхідних умов для здійснення інноваційної діяльності.  

Умови здійснення інноваційної освітньої діяльності: 

     -  дотримання майнових і немайнових прав фізичних та юридичних 

осіб,  які  ведуть інноваційну освітню діяльність, учасників навчально-

виховного процесу, збереження їх життя і здоров'я; 
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     -  дотримання фізичними та юридичними особами, які ведуть 

інноваційну   освітню  діяльність, своїх  майнових і немайнових 

зобов'язань, вимог державних стандартів освіти; 

     -   керованість інноваційної освітньої діяльності; 

     -   готовність керівників та працівників дошкільних закладів освіти, 

навчальних закладів, органів управління освітою до інноваційної 

освітньої діяльності; 

     -   економія ресурсів, потрібних для здобуття освіти, здійснення 

освітньої діяльності та управління освітою. 

  

Чинники впливу на інноваційний процес. 

 На процес запровадження інновацій у закладі впливають такі 

чинники: 

 • зовнішнє середовище закладу (система освіти країни і регіону, її 

реформування, соціально-економічна ситуація, сусідні заклади, батьки 

учнів тощо); 

 • кадровий склад закладу, учні, їхні мотиви, цінності; 

 • особливості змісту освіти в закладі; 

 • культура закладу; 

 • система громадського самоврядування закладу. 

 Впровадження інновації в закладі залежить від усіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

Планування інноваційної освітньої діяльності. 

Планування інноваційної освітньої діяльності адміністрація та 

методична рада ПНВО намагаються здійснювати на принципах 

науковості, об’єктивності, послідовності, реальності, поєднання 

колективного начала та індивідуального, демократичності, інноваційності 

тощо. Зупинимось детальніше на принципі інноваційності. 

Принцип інноваційності передбачає істотну зміну завдань 

управлінської діяльності керівника, мети, змісту, форм та методів його 

роботи. Зокрема, метою управління закладом вважається постійне 

оновлення освітнього процесу, що дає позитивні результати; змістом – 

виконання керівником модернізованих управлінських  функцій: 

прогнозування, політико - дипломатичної, консультативної, 

менеджерської, представницької, запровадження нових форм і методів 

управління, колективних і колегіальних форм управління; техніко-

технологічних та економічних методів управління тощо. Реалізуючи 

принцип інноваційності, керівник закладу спільно з учасниками 
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навчально-виховного процесу вносить постійні зміни до його діяльності й 

тим самим покращує її результати. 

Вибір стратегії розвитку закладу. 

 Адміністрація щодня стикається з необхідністю розв’язувати певні 

проблеми, адже безпроблемних закладів не існує. Серед цих проблем 

особливого значення набувають ті, від успішного розв’язання яких 

безпосередньо залежать результати діяльності закладу. 

 Отже, насамперед необхідно ідентифікувати проблеми закладу і 

ранжувати їх за ступенем значущості.  

Є три основні стратегії розвитку закладів: 

1. Стратегія локальних змін, яка передбачає паралельне покращення, 

раціоналізацію, оновлення окремих напрямків життя закладів. 

2. Стратегія модульних змін, яка передбачає здійснення декількох 

комплексних нововведень, які не пов’язані між собою. 

3. Стратегія системних змін передбачає повну реконструкцію 

закладу, торкається всіх компонентів діяльності (мети, змісту, 

організації, технології тощо), всіх структур, зв’язків, ланок. 

В процесі розробки програми розвитку закладу доцільно виділити 

шість етапів: 

1. Проблемний аналіз стану закладу. 

2. Формування концепції майбутнього закладу. 

3. Розробка стратегії, основних напрямків і задач переходу до нового 

закладу. 

4. Формування цілей першого етапу побудови нового закладу. 

5. Формування плану дій. 

6. Експертиза програми. 

Аналіз стану закладу покликаний визначити вихідну (початкову) базу 

для розробки шляхів його розвитку. Він повинен виділити сильні та 

слабкі сторони закладу і дати відповідь на питання: що необхідно 

змінити, щоб в майбутньому заклад міг відповідати вимогам, які будуть 

до нього ставитись. 

Методика проектно-цільового планування інноваційної діяльності 

дозволяє ПНВО мати план роботи, який враховує її особливості, 

забезпечує простір для творчого пошуку окремим об’єднанням та групам 

педагогів, кожному вчителю, спрямовує їх зусилля на вирішення 

актуальних проблем шкільного життя.  

Після визначення змісту, основних форм запровадження даної 

інновації та очікуваних результатів адміністрація  на підставі висновків 
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методичної ради та за погодженням із педагогічною радою приступає до 

планування інноваційної діяльності. 

Заходи з інноваційної діяльності передбачені різними розділами 

перспективного плану та річних планів, вони містять терміни виконання, 

прізвища відповідальних за їх проведення від адміністрації та прізвища 

виконавців. 

2.3. Головні напрямки та організаційне забезпечення інноваційного 

процесу. 

Головним завданням ПНВО є розвиток творчої особистості як 

вчителя, так і учня, створення умов для повноцінного фізичного, 

інтелектуального та духовного розвитку всіх учасників навчально-

виховного процесу, через подолання усталених стереотипів, застарілих 

підходів.  

Педагогічний колектив ПНВО працює над методичною проблемою:  

« Позашкільна освіта на шляху оновлення в контексті концепції нової 

української школи та євроінтеграції в Україні: ідеї, проблеми, технології». 

Наш заклад  здійснює інноваційну діяльність за напрямками: 

-методика проектування; 

-розвиток творчості ; 

-впровадження інтерактивних технологій; 

-розвиток критичного мислення учнів; 

- співробітництво. 

Орієнтація закладу на можливості й потреби учнів, на виявлення і 

розвиток інтересів, нахилів і здібностей кожної дитини забезпечується 

впровадженням профілізації навчання, удосконаленням навчально-

виховного процесу та змісту освіти. . 

На сучасному етапі одним із пріоритетів модернізації освіти є 

профілізація старшої школи. Дидактична проблема профільного 

навчання, яка стоїть сьогодні найбільш гостро й актуально - це розробка 

такого змісту, який би відображав сучасний стан та рівень розвитку 

відповідних наук і водночас був би доступний для всіх учнів. 

Профільне навчання - це вид диференційованого навчання, який 

передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і 

створення умов для навчання  відповідно до професійного 

самовизначення, що забезпечується шляхом змін у меті, змісті та 

структурі організації навчання. 

 В ПНВО створено умови щодо впровадження профільного навчання: 
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- враховано освітні потреби і природні нахили учнів  

(діагностика, анкетування учнів та їхніх батьків); 

- підібрано якісний кадровий склад педагогічних працівників; 

-    проаналізовано стан соціально-культурного середовища; 

- створено матеріально-технічну базу ; 

- здійснено  навчально-методичне  та  нормативне  забезпечення 

навчально-виховного процесу. 

Зміст профільного навчання  визначає навчальний план. Предмети 

інваріантної та варіативної частин навчального плану , зокрема 

спецкурсів та курсів за вибором, вивчаються за навчальними 

програмами, рекомендованими Міністерством освіти і науки України. 

Досвідчені вчителі працюють над розробкою навчальних програм, 

розширюючи можливості учнів поглиблювати знання з вибраного 

профілю. Творча  група вчителів вивчає форми і методи роботи за 

новітніми освітніми технологіями, а також передовий досвід вчителів 

міста, області, країни. 

Практична реалізація роботи творчої групи - це розробка та 

проведення уроків, апробація спецкурсів. Засвоєнню змісту освіти 

сприяють інноваційні освітні технології. 

ПНВО  є  навчальним закладом м. Кам’янця-Подільського  щодо 

вивчення та впровадження: 

- методик розвитку особистісно орієнтованого навчання; 

- громадянської освіти; 

- інтерактивних форм навчання. 

Результативність роботи вчителів і  керівників гуртків вимірюється 

перемогами учнів у предметних олімпіадах, конкурсах, виставках 

Система профорієнтаційної  роботи в  відділі МНВК містить виховні 

заходи, зустрічі з представниками різних професій, проведення екскурсій, 

спільних заходів із вищими та загальноосвітніми навчальними закладами, 

що сприяє застосуванню інноваційних технологій навчання та 

виховання, дає змогу повноцінно запроваджувати профільність освіти. 

Реформування освіти неможливе без якісного оновлення системи  

роботи з педагогічними кадрами. Сучасні умови вимагають такого 

вчителя. Якій може постійно вдосконалювати свою педагогічную 

майстерність, професійно зростати, вчитися поповнювати свої знання. 

Щоб упоратися з поставленими перед ним завданнями, вчитель мусить 

постійно підвищувати рівень своєї компетентності.  
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2.4.Створення моделі інноваційної діяльності. 

Стрімкі зміни у сучасному суспільстві, зумовлені науково-

технологічним розвитком та збільшенням інформаційних потоків, 

вимагають нових підходів до здійснення інноваційної діяльності, 

постановки на порядок денний нових питань, вирішення яких оптимізує 

діяльність закладу освіти.  

До кола таких питань належать: 

• підготовка вчителя до професійної діяльності шляхом оволодіння 

інноваційними механізмами організації навчально-виховного процесу в 

класі, гуманістично-комунікативним стилем ділового контактування з 

учнями, батьками, колегами, адміністрацією; 

• забезпечення учнів механізмами здобуття знань, їх аналізом, 

вміннями практичного застосування; 

• визнання пріоритету духовного розвитку особистості; 

• орієнтація на демократичний стиль управління;  

• інноваційні підходи щодо форм керівництва сучасним закладом 

освіти.  

В основу інноваційної освітньої діяльності ПНВО на перспективу 

покладена ідея розвитку закладу через проектну форму управління 

педагогічними процесами, де будуть створені умови для діагностики, 

формування та реалізації творчих здібностей учнів, педагогів та 

адміністрації. Реалізація ідеї базується на засадах: 

• високої професійної компетентності педагогів; 

• толерантної поведінки учасників навчально-виховного процесу; 

• сприятливого для саморозвитку та самовдосконалення 

психологічного мікроклімату; 

• пріоритетів морально-етичного та духовного виховання; 

• соціально свідомої активності; 

• інтелектуально-творчої рефлексії. 

Як свідчить практика, лише самостійна, творча, зокрема науково-

дослідницька, пошукова, діяльність підносить рівень інтелектуального 

розвитку та моральної поведінки особистості, а отже, веде до успіху. 

Тому основним критерієм особистісного розвитку учасників освітнього 

процесу слід вважати інтелектуально-творчу практичну діяльність або 

інтелектуально-творчу рефлексію.  Започатковані системою навчальної та 

виховної діяльності моральні й інтелектуальні цінності особистості 

віддзеркалюються в її повсякденному реальному житті. Тому організація 

освітнього простору сучасного навчального закладу повинна передбачати 
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саме трансформації знань у творчу дію. Цього можна досягти за 

допомогою методу проектів. Колектив ПНВО  готується до реалізації 

кількох нових проектів.  

Метою проекту з громадянської освіти є моделювання 

інтелектуально-творчого освітнього середовища як основи для розвитку 

та реалізації особистісних якостей учасників навчально-виховного 

процесу. 

Завдання проекту полягають у: 

• створенні педагогічно обґрунтованого та змодельованого 

інтелектуально-творчого освітнього середовища, яке забезпечить умови 

для становлення особистості, розвитку та реалізації творчих здібностей 

учнів та вчителів, їхньої самоосвіти та самовдосконалення; 

• забезпеченні учнів досвідом інтелектуально-творчої та суспільно 

корисної діяльності; 

• формуванні механізмів саморозвитку особистості, визначенні 

основним критерієм особистісного розвитку учасників освітнього 

процесу інтелектуально-творчу практичну діяльність; 

• розробці нової моделі управління на основі проектно-програмних 

методів організації діяльності ;  

• розвитку мотивації інтелектуально-творчої діяльності; 

• формуванні стійкого інтересу учнів до окремих галузей знання та 

інтелектуально-творчої рефлексії; 

• розвитку вмінь та навичок колективної творчої діяльності;  

• організації умов для накопичення учнями досвіду інтелектуально-

творчої рефлексії та навичок комунікації; 

• забезпеченні старшокласників сучасними механізмами пошуково-

дослідницької діяльності; 

• забезпеченні умов для отримання учнями високого рівня знань та 

поглиблених знань з профільних предметів; 

• удосконаленні роботи Школи  педагогічної творчості для вчителів 

різної фахової компетентності на засадах інноваційної педагогіки; 

• організації майстер-класів (на основі розроблених критеріїв 

професійної компетентності); 

• опублікуванні творчих педагогічних досягнень учителів; 

• формуванні у педагогів інноваційного мислення щодо розвитку 

освіти та впровадження в освітній процес новітніх педагогічних 

технологій та методів навчання. 
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Ефективність розвитку особистості у значній мірі залежить від 

фізичного самопочуття, тобто стану її здоров’я. Реалізація вимог 

законодавства України щодо забезпечення учнів та вчителів механізмами 

здорового способу життя – мета наступного проекту, для досягнення якої 

потрібно: 

•    спроектувати систему роботи із забезпечення здорового способу 

життя учнів та вчителів  шляхом розробки відповідної програми навчання 

і плану профілактичних та оздоровчих заходів; 

•     розробити рекомендації для членів педагогічного колективу з 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час навчально-виховного 

процесу; 

•     розробити рекомендації для вчителів та керівників гуртків щодо 

збалансованості фізичного та розумового навантаження учнів; 

•     розробити план заходів з оздоровлення учнів та вчителів. 

Сучасні педагогічні теорії все більше спираються на ідею про 

необхідність забезпечення школярів механізмами переведення системи 

знань у систему практичних навичок. Довести ці позиції передбачається 

шляхом упровадження нового соціально-педагогічного проекту. 

Головною метою проекту є переведення рівня навченості учнів у 

інтелектуально-творчу практичну діяльність. Завданнями проекту є: 

•  організація системи інтелектуально-творчої діяльності учнів; 

•    удосконалення системи традиційних заходів та урочистостей 

(фестивалі творчості, ярмарки робітничих професій, майстер-класи, 

олімпіади, конкурси,  захист наукових робіт тощо); 

•    організація та впровадження системи навчання «учень – учень». 

У системі  життя нашого колективу проблема залучення учнів до 

розв’язання багатьох питань є визначальним чинником у процесі їхньої 

соціалізації, розвитку життєвих компетентностей. Між тим, ці вміння 

вимагають педагогічного регулювання. Тому з метою розширення 

можливостей участі учнів в організації життя ПНВО  започатковано 

підготовку до реалізації проекту розвитку учнівського самоврядування. 

Його завданнями стали: 

•     підготовка  документів, що регулюватимуть партнерські стосунки 

між учнями, учителями, адміністрацією, їх обговорення та затвердження 

на  раді закладу; 

•     розробка програми навчання учнів основ лідерства; 

•     сприяння розвитку учнівських ініціатив, підтримка та заохочення 

їх до самостійної організаційної діяльності; 
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•      забезпечення соціально-педагогічних умов для створення та 

діяльності дитячих громадських організацій, клубів, об’єднань за 

інтересами. 

Завдання проекту щодо розширення простору життєдіяльності 

шляхом налагодження партнерських стосунків із загальноосвітніми та 

вищими учбовими закладами міста в межах членства в Асоціації 

позашкільних закладів України полягають у: 

•     налагодженні зв’язків із навчальними закладами різних регіонів 

України, укладанні угод про співпрацю та обмін педагогічним досвідом, 

проведенні спільних заходів,  вивченні культурної спадщини регіонів 

Україні тощо); 

•     організації партнерських стосунків із закладами нового типу 

(проведення конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів, обмін 

педагогічним досвідом тощо); 

•     підтримці зв’язків із громадськістю. 

Реалізація проекту оновлення управління ПНВО  здійснюватиметься 

шляхом створення особистісно орієнтованої моделі управління, яка 

базується на таких засадах: 

•   основою діяльності керівника є повага до вчителя, довіра до нього, 

посилена увага до особистості вчителя та учня; 

• координаційний та мотиваційний характер процесів спілкування, 

ухвалення рішень та делегування повноважень; 

•   керівник об’єднує волю й бажання вчителів  в єдину колективну 

педагогічну волю. 

Такий підхід дозволить піднести рівень виконання управлінських 

функцій і виявити потенційно здатних до організаційної та управлінської 

діяльності працівників.  

Розвиток навчального закладу сучасного типу передбачає наявність 

цілісної системи інформаційного забезпечення. Реалізацію цих ідей 

планується здійснити через проект, що має такі завдання: 

•   розробка адаптованої до роботи в  системи інформаційного 

забезпечення; 

•    організація роботи із забезпечення технологічної комп’ютерної 

підтримки інноваційної освітньої діяльності; 

•    проведення комп’ютерної діагностики, контролю знань; 

•    започаткування інформаційних баз даних; 

•    комп’ютерна обробка внутрішньої інформації; 



40 

 

•    забезпечення доступу педагогічного колективу та учнів до мережі 

Інтернет; 

•    створення умов для дистанційного навчання. 

З метою пошуку мотиваційних заходів для активізації творчої 

діяльності педагогів та учнів планується розробити проект щодо 

заохочення учасників навчально-виховного процесу. У межах реалізації 

цього проекту планується: 

•    підготувати і затвердити на засіданні ради  Положення про 

заохочення учнів та педагогічних працівників гімназії за творчі 

досягнення; 

•    розробити критерії ефективної діяльності учнів та педагогів; 

•    визначити механізми оцінювання ефективної творчої діяльності 

педагогів та учнів.   

Таким чином, спираючись на новітні досягнення в галузі педагогічної 

теорії та практики, а також потенційні можливості педагогічного 

колективу до продуктивної творчої діяльності в ПНВО розроблено основу 

для створення моделі інноваційної освітньої діяльності. Наступні роки 

покажуть життєздатність та ефективність функціонування такої моделі. 

 

2.5. Науково-методичне забезпечення впровадження інновацій. 

Інтеракція у системі педагогічних технологій. 

Технологічна підготовка вчителя не є одномоментним актом або 

короткотерміновим явищем. Ця систематична і довготривала робота 

охоплює весь цикл становлення вчителя-професіонала. Перспективний 

напрям консолідації методичної роботи у закладах освіти різного рівня – 

пошук шляхів технологічної взаємодії звичного й нового у діяльності 

вчителя, модернізація наявного особистого потенціалу. Зберегти і 

передати освітні цінності можна за умови максимального зближення й 

взаємопроникнення технологічних оболонок традиційного та 

інноваційного. В цьому полягає зміст технологічного підходу до 

здійснення методичної роботи з учителем. 

Адміністративний спосіб втілення нових поглядів важко реалізувати, 

адже починати з нульового циклу непродуктивно. Потрібно врахувати 

фактор неосвоєності науково-методичного забезпечення. Тому 

технологічна модернізація фахового потенціалу перш за все враховує 

протиріччя становлення і розвитку професійного самовизначення. У 

цьому аспекті визначальними є протиріччя: 
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  між прийнятою вчителем метою власної освітньої діяльності й 

сучасною освітньою парадигмою; 

   між набутим освітнім досвідом і новими освітніми ситуаціями та 

фактами; 

  між рівнем особистої фахової майстерності та нормативними 

його параметрами або необхідними параметрами освітньої технології; 

 між наявними технологічними можливостями і вимогами до нових 

освітніх технологій. 

Для подолання таких протиріч однієї внутрішньої мотивації до змін 

або зовнішнього адміністративного тиску недостатньо. Потрібно 

спочатку досягти відповідного рівня індивідуальної технологічної 

готовності вчителя здійснювати модернізацію освітньої діяльності у 

потрібному для суспільства напрямку. Основний напрям діяльності 

методичних служб треба поступово зміщувати від контролю дотримання 

нормативних стандартів у бік надання індивідуальної допомоги в 

опануванні вчителем потрібних регуляторів. Заслуговує на особливу 

увагу проблема формування у практичного працівника власної позиції – 

позиції активного суб’єкта науково-методичної діяльності – та розвитку 

особистого технологічного потенціалу. 

Система науково-методичної роботи в закладі спрямовується на 

формування професійно-педагогічної культури вчителів і керівників 

гуртків, продукування нових педагогічних ідей, технологій, узагальнення 

та поширення перспективного педагогічного досвіду. 

Основними завданнями методичної роботи в закладі  є: 

• вивчення особистісних рис і можливостей кожного вчителя, 

формування творчого працездатного колективу; 

• глибоке і різнобічне вивчення основних вимог Закону України 

"Про загальну середню освіту" та Концепції профільного навчання; 

• вивчення питань теорії та наукових досягнень сучасної науки з 

предмета, що викладається вчителем, оволодіння сучасною 

методологією; 

• розвиток  традиційних і пошук нових високоефективних форм і 

методів науково-методичної роботи, оновлення її змісту на основі 

особистісно орієнтованої педагогіки навчання та виховання; 

• забезпечення  особистісно орієнтованого підходу при здійсненні 

методичної роботи. 

Науково-методична робота в закладі здійснюється за такими 

стратегічними напрямками: 
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• глибоке вивчення і практична реалізація програм і положень, 

навчальних планів, підручників,  посібників, розуміння їх дидактичних 

засад з позицій формування національної школи; 

• створення оптимальних умов для широкої загальноосвітньої 

підготовки учнів; різнобічний розвиток здібних та обдарованих учнів, 

реалізація їхніх творчих запитів через програму "Обдаровані діти"; 

забезпечення фундаментальної підготовки з обраного профілю; 

• діагностика рівня забезпечення, психолого-педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу  та здійснення заходів щодо 

його поліпшення; 

•  ознайомлення педагогів із публікаціями в науковій пресі, що до змісту 

та методик навчання і виховання: 

•  залучення педагогічних працівників до науково-дослідної роботи. 

Для координації науково-методичної роботи було розроблено таку 

структуру методичної роботи:  

1. Методична рада. 

2. Педагогічна рада. 

3. Рада Координаційного центру. 

4. Школа  розвитку сучасних технологій, підрозділами якого є: 

•    Методичне об'єднання ; 

• Творча група: 

•  Школа передового педагогічного досвіду; 

•   Школа молодого вчителя. 

Така структура методичної роботи дає можливість задовольняти 

потреби педагогів у постійному підвищенні їхнього фахового рівня, 

виховувати вимогливість до педагогічної праці,  стимулювати бажання 

пошуку більш раціональних методів навчання і виховання. 

Пріоритетними напрямками роботи є: 

• цільове впровадження сучасних педагогічних технологій, 

спрямованих на особистісно орієнтоване навчання; 

• формування системи національного громадянського виховання з 

урахуванням принципів полікультурності та природовідповідності; 

• гармонізація стосунків учасників педагогічного процесу. 

 Дослідженнями впливу інтерактивних технологій на якість і 

результативність навчально-виховного процесу в  ПНВО  займається 

творча група   вчителів «Інноватор», створена у 2016  році. 

За час діяльності творчою групою було опрацьовано наступні питання: 

• хмарні технології; 
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• мультимедійні технології ; 

• впровадження НУШ; 

• структура сучасного  уроку; 

• методика оцінювань навчальних досягнень учнів на 

інтерактивному уроці; 

• моделювання уроків, виховних заходів, батьківських зборів на 

основі інтеракцій; 

• систематизація досвіду впровадження методик інтерактивного 

навчання. 

Інтерактивна модель навчання - це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету - 

створити комфортні умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою 

успішність, інтелектуальну спроможність. Навчальний процес 

відбувається за умови постійної активної взаємодії всіх учнів. Це 

співнавчання, взаємонавчання (колективне та групове), де і учень,вчитель 

є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, розуміють, що 

вони роблять, рефлексують зприводу того, що вони знають, вміють і 

здійснюють. Під час інтеракцій дітивчаться бути демократичними, 

спілкуватись з іншими людьми, критично мислити,приймати продумані 

рішення. Формування у вихованців саметаких навичок іумінь передбачає 

Національна доктрина розвитку освіти в Україні. 

2.6. Творчі групи у системі інноваційної освітньої діяльності. 

Творча група - це організований на громадських засадах невеликий 

колектив працівників освіти, які поглиблено вивчають наукову проблему, 

педагогічну технологію, педагогічний досвід і забезпечують їх творче 

застосування. 

 Вибір проблеми, над якою працюватиме група, здійснюється у 

декілька етапів: діагностування стану викладання та готовності колективу 

до інновацій; аналіз проблеми з точки зору її відповідності проблемі 

роботи навчального закладу, нормативним документам, соціальному 

замовленню, потребам учнів. Організація роботи та керівництво 

діяльністю творчої групи здійснюється на засадах демократичної 

співпраці, творчого пошуку, самоорганізації власної діяльності, 

спрямованої на досягнення кінцевої мети.  Кінцева мета роботи групи - 

глибоке оволодіння інтерактивними технологіями та їх використання для 

розвитку творчої особистості й створення комфортних умов навчання. 

Очікувані результати роботи групи: 

• підвищення професійного рівня викладачів; 
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• поліпшення стану викладання предмета; 

• оптимізація та раціоналізація навчального процесу; 

• впровадження перспективного педагогічного досвіду в роботу 

закладу. 

Мультемедійні технології вивчає Серветник М., Лазаркевич Л.Г., 

Рулик Л.В.. Федчук Р. 

Структуру інтерактивного уроку досліджують члени творчої групи 

Дульська А. А., Бурлуцька О.І., Данчук Н.Я. Предметом дослідження 

Березовської В.В., Кримського  В.С., Кушнірука Т.І. є  структура 

сучасного  уроку; моделювання уроків, виховних заходів, батьківських 

зборів на основі інтеракцій; 

Військово-патріотичне виховання є пріоритетним напрямком вивчення 

Галецької Н.К., Галецької Н.В. 

Методика оцінювання навчальних досягнень учнів на 

інтерактивному уроці – предмет дослідження члена творчої групи 

Березовської В.В., Веренчук Н.І., Кух Л.А. 

Важливо, щоб учні мали можливість ознайомитися з критеріями 

оцінки перед початком роботи, а не після її виконання.Привизначенні 

мети та очікуваних результатівурокуслід передбачити з’ясування таких 

питань: 

* які знання учні мають засвоїти; 

* якими вміннями вони повинні оволодіти; 

•     які цінності в собі учні можуть сформувати.  

 Основними формами оцінювання учнів на уроці з інтерактивними 

технологіями є тест, експрес-опитування, розширене опитування, 

контрольна вправа або творче завдання, спостереження, самооцінювання. 

 Опис  інтерактивних вправ та методичні рекомендації щодо їх 

застосуванняє одним із практичних результатів роботи творчої групи. 

 Технології інтерактивного навчання, як зазначає А.А.Дульська, 

містять певну кількість методів і прийомів парної, групової, фронтальної 

та індивідуальної роботи, тому дають можливість як проводити 

повноцінну інтеракцію, так і використовувати на уроках лише деякі 

елементи інтерактивного навчання. Проведення повноцінної інтеракції 

вимагає ґрунтовної підготовки вчителя та психологічної готовності учнів, 

тому її варто проводити не частіше      1-2-х разів на семестр. Найбільш 

ефективним є систематичне використання елементів даної технології на 

уроках різного типу та у виховній роботі. 
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 Таким чином, розмаїття технологій інтерактивного навчання 

дозволяє успішно їх використовувати на уроках, у виховній роботі, у 

роботі з батьками, бо формує вміння висловлюватись, сприяє 

колективному аналізу проблеми і пошуку шляхів її вирішення, дозволяє 

застосовувати й передавати знання, забезпечує комфортні умови 

навчання. У творчій групі з проблеми «Формування творчої особистості 

учнів шляхом застосування інтерактивних та проектних технологій» 

працюють Березовська В.В., Кримський В.С. Для вирішення цієї 

проблеми члени творчої групи поставили перед собою такі завдання: 

- вивчення, критичне осмислення та узагальнення перспективного 

досвіду застосування технологій формування творчої особистості; 

- оволодіння технологічними аспектами використання 

інтерактивного навчання у процесі формування творчої особистості; 

- популяризація досвіду застосування інтерактивних технологій 

серед учителів школи з метою підвищення їхньої професійної 

компетентності; 

- використання інтерактивних технологій навчання й виховання як 

засобу демократизації взаємостосунків усіх учасників навчально-

виховного процесу. 

Одним із завдань, які ставили перед собою члени творчої групи, було 

вивчення, критичне осмислення й узагальнення перспективного досвіду 

та розробка моделі формування творчої особистості. Розвиток творчої 

особистості потребує впровадження нових методичних засобів, що 

допомагають моделювати виробничо-творчий процес. Визнання учня 

головною дієвою особою навчально-виховного процесу, реалізація 

проблем творчого розвитку потребують розробки педагогічних 

технологій, метою яких є не накопичення знань та вмінь, а постійне 

збагачення творчим досвідом і формування механізму самореалізації 

кожного учня. Протягом навчального року проведиться  9 засідань 

творчої групи. 

В ПНВО працює Школа педагогічної творчості, яка спрямовує роботу 

вчителів на впровадження нових наукових ідей, методик, технологій, 

формування практичного досвіду щодо роботи з обдарованими дітьми. До 

його складу входить творча група керівників гуртків і вчителів, діяльність 

яких спрямовано на вивчення та впровадження інноваційних технологій 

навчання, розвитку критичного мислення учнів, інтелектуального 

розвитку, особистісно орієнтованого підходу до навчання та виховання 

учнів. В результаті роботи Школа педагогічної творчості перейшла від 
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виявлення перспективного досвіду до моделювання й стимулювання 

творчої активності вчителівна основі інтеграції науки і практики. 

Метою виховної роботи з учнями є забезпечення процесу набуття 

ними соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського 

народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, 

формування особистісних рис громадян України, розвиненої духовності, 

фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, 

екологічної культури. 

Запорукою успішної організації роботи з учнями з урахуванням їх 

потреб, інтересів та творчої ініціативи є постійне вивчення, узагальнення 

та впровадження в роботу педагогічного колективу перспективного 

педагогічного досвіду з актуальних проблем виховної роботи. 

Використання нових цікавих форм роботи з учнями, відмова у процесі 

виховання від уніфікації, орієнтації на ―середнього‖ вихованця, 

демократизація життя, тісна співпраця з батьками та громадськими 

організаціями забезпечують успішну реалізацію поставленої перед 

педагогічним колективом мети. 

Виховна робота передбачає вирішення системи завдань:  

1. Пробудження та розвиток національної самосвідомості, гордості за 

свою країну, народ. Це завдання реалізується шляхом творчого 

використання принципів національного виховання при організації 

виховної роботи, формування шанобливого ставлення до рідної мови, 

культурної спадщини, історичних цінностей, народних традицій і 

звичаїв. Цьому сприяє робота гуртка «Екскурсовод-краєзнавец»». 

2. Залучення вихованців до моральних цінностей нашого народу. Це 

завдання реалізується шляхом формування почуття відповідальності в 

учнів з урахуванням рівня моральної свідомості, розуміння своєї ролі в 

суспільстві, особистої причетності до загальної справи; розподілу 

громадських доручень  у межах класного колективу.  

3. Формування політичної та правової культури засобами 

громадянської освіти. Це завдання виконується виховання в учнів 

поваги до Конституції,  законодавства України, державної символіки, 

вивчення учнями основних положень Загальної декларації прав дитини 

та Конвенції про права дитини, основ державного, трудового, 

громадянського, сімейного права. 

З метою профілактики правопорушень, поліпшення виховної роботи з 

правового виховання, активізації співпраці з правоохоронними органами 

в ПНВО проводяться: 
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-  засідання ради з профілактики правопорушень 

- зустрічі учнів із працівниками правоохоронних органів; 

- психолого-педагогічна  діагностика  та  профілактична  робота  з 

учнями девіантної поведінки; 

-   виставка літератури з питань профілактики правопорушень; 

- тижні правових знань для учнів. 

Правовиховна робота сприяє вихованню почуття громадянської 

відповідальності за свої вчинки і формування негативного ставлення до 

проявів беззаконня та будь-яких форм насильства.  

2.7. Інноваційний пошук у виховній роботі та робота з обдарованими 

учнями. 

Одним із важливих завдань є створення умов для всебічного розвитку 

кожної дитини, виявлення її здібностей, розкриття її творчого потенціалу 

та охоплення цікавою роботою за інтересами.  За допомогою методик 

Хаана і Каффа, які спрямовані на спостереження та оцінку вияву 

здібностей, сучасних тестів визначаються інтереси та здібності учнів. 

Консультативні бесіди з учнями та їх батьками допомагають визначити 

саме ту сферу діяльності, яка відповідає потребам дитини. 

      Важливим напрямком діяльності ПНВО є робота з обдарованими 

дітьми: створення умов для розкриття їхніх природних здібностей, 

виховання творчої особистості. Робота з обдарованими дітьми в закладі 

проводиться згідно з програмою «Обдаровані діти», головне завдання 

якої − створити систему цілеспрямованого виявлення та відбору 

обдарованих дітей для їх подальшого розвитку. 

Робота здійснюється за такими напрямками: 

1. Виявлення обдарованих учнів. 

2. Створення умов для розкриття їхніх потенційних можливостей. 

3. Використання можливостей профілів закладу. 

4. Індивідуальна підготовка. 

Робота з обдарованими учнями передбачає: 

- діагностику (психологічну та педагогічну); 

- організацію навчальної діяльності (індивідуальні заняття, посилена 

увага з боку вчителів та майстрів виробничого навчання, участь в 

олімпіадах, конкурсах, змаганнях, додаткові заняття; 

- організацію пізнавальної діяльності (інформаційне забезпечення, 

наукова організація праці, робота в бібліотеці); 

- аналіз  досягнень учнів; 

- педради та наради щодо обдарованих дітей;  
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- рекомендації батькам, учням. 

 Зважаючи на це, перед педагогічним колективом  визначено 

завдання: 

- створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, 

морального та фізичного розвитку обдарованих дітей; 

- розробити і поетапно впроваджувати новий зміст освіти, 

прогресивні технології навчання та виховання учнів; 

-  створити умови для розвитку здібностей учнів та їхньої адаптації в 

соціумі. 

Педагоги  ПНВО створюють власні методичні проекти, працюють з 

обдарованими учнями за індивідуальними програмами. Така програма 

складається з трьох частин. У першій перелічено мету, завдання, які 

забезпечують реалізацію основного змісту програми, загальну кількість 

годин, тривалість кожного заняття та термін, на який вона розрахована. У 

другій частині розкривається зміст програми, а в третій – прогнозований 

результат: що повинні знати та вміти учні. Навчання за індивідуальними 

програмами дає змогу засвоювати предмет в умовах індивідуальної 

педагогічної технології і застосовується для тих дітей, які можуть і 

прагнуть оволодіти навчальними програмами, складнішіми за базові. 

Визначення обдарованості дитини – складне завдання, під час 

вирішення якого необхідно використовувати як результат всебічного 

психологічного обстеження, так і відомості про шкільні й позашкільні 

досягнення дитини, отримані шляхом опитування батьків, учителів, 

однолітків. В закладі  працює Творче товариство учнів, головне завдання 

якого – надати учневі змогу розвинути свій інтелект у самостійній, 

творчій діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та 

нахилів. Головне правило участі учня у ТТУ  – це його особистий інтерес 

та захоплення, які допомагають відчути свою значущість, належність до 

науки, ознайомитись з методами наукової та творчої роботи, розвиває 

пізнавальний інтерес. Робота ТТУ сприяє виявленню й розвитку юних 

талантів. Здібні діти представляють наш заклад на щорічних 

конференціях, виставках, конкурсах. 

Педагогічний колектив ПНВО  не зупиняється на досягнутому і 

ставить перед собою нові завдання для поліпшення роботи з 

обдарованими учнями, а також забезпечення оптимальних умов для 

експериментальної діяльності учнів. 
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Розділ 3. Формування професійної компетентністи педагога засобами 

інноваваційних технологій в умовах ПНЗ. 

Професійна компетентність педагога. 

В умовах модернізації освіти, яка веде до зростання конкуренції серед 

позашкільних навчальних закладів (ПНЗ), постає проблема забезпечення 

своїх вихованців якісною освітою. Оновлення системи позашкільної 

освіти передбачає вирішення ряду системних завдань: нормативно-

правових, економічних, змістових тощо. Першочерговим з них є 

досягнення нової сучасної якості освіти. 

Під якістю освіти в загальному плані ми розуміємо відповідність її 

сучасним життєвим потребам розвитку країни. В педагогічному плані, 

для позашкільних навчальних закладів, — орієнтацію не тільки на 

засвоєння вихованцями певних знань, умінь та навичок, а головне, на 

розвиток та соціалізацію особистості. Тобто, позашкільний заклад має 

формувати систему універсальних знань, умінь і навичок, а також досвід 

самостійної діяльності, особистої відповідальності, творчої праці 

вихованців. 

Якість освіти залежить від багатьох показників, які сумарно 

впливають на оцінку діяльності закладу взагалі: 

• рівень знань вихованців; 

• рівень вихованості; 

• рівень соціальної адаптації вихованців у житті та суспільстві; 

• рівень педагогічної майстерності працівників; 

• методичне забезпечення освітнього процесу та ін. 

Щоб оцінити ефективність усіх інноваційних процесів у закладі, 

визначити перспективу їх розвитку як цілісної освітньої системи, 

ефективність управління, обґрунтованість рішень щодо управління якістю 

освіти, слід створити оптимальний механізм відстеження результатів 

роботи всіх ланок цієї системи, який би успішно впливав на якість 

освітнього процесу і створив умови успішності навчання та розвитку 

особистості. 
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Завдання створення єдиного освітнього простору, надання 

можливостей творчої реалізації, духовного становлення, безперервної 

освіти особистості тощо є пріоритетними в діяльності кожного ПНЗ, 

зокрема і нашого закладу. 

Теорія позашкільної освіти має постійно перебувати в органічній 

єдності з практикою, оскільки ґрунтується на ній, узагальнює її та 

обґрунтовується нею. Теорію і практику навчально-виховної роботи 

поєднує методика, спрямована на узагальнення перспективного 

педагогічного досвіду, способів, прийомів доцільної реалізації завдань 

позашкільної освіти як у позашкільних навчальних закладах, так і в інших 

соціальних інституціях, систематизованій  науково-методичній  

діяльності  педагогічних  колективів. Це  забезпечить  оптимізацію  всіх  

напрямів  навчально- виховної, організаційної  та  методичної  роботи, 

інтеграцію компетентнісного  та  загальнокультурологічного  підходів, 

сприятиме  підвищенню ефективності позашкільного освітньо- виховного  

простору в  цілому. 

Політичні, соціальні й економічні перетворення в Україні зумовлюють 

важливість більш ефективної організації позашкільного освітньо-

виховного простору.  Життя вимагає розглядати цей процес не лише в 

контексті гуманізації освіти, виховання творчої особистості, її 

соціалізації, а й перегляду теоретико-методологічних основ позашкільної 

освіти, розроблення й практичного впровадження новітніх освітньо-

розвивальних і виховних технологій, переорієнтацію на компетентнісний 

підхід.  

3.1.Впровадження інноваційних технологій як складова розвитку 

освіти. 

Актуальність проблеми полягає в тому, що у сучасному вимогливому 

та швидкозмінному соціально-економічному середовищі рівень освіти 

значною мірою залежатиме від результативності запровадження 

інноваційних технологій навчання, що ґрунтуються на нових 

методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-

педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання. 

Нормативно-правова база: закони України «Про освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

інноваційну діяльність», «Про інтелектуальну власність», положення 

Міністерства освіти і науки України «Про порядок здійснення 
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інноваційної освітньої діяльності», постанови Верховної Ради України 

«Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України». Головною метою державної інноваційної політики є створення 

соціально економічних, організаційних і правових умов для ефективного 

відтворення, розвитку й використання науково-технічного потенціалу 

країни. Сучасна освіта, під впливом науково-технічного прогресу та 

інформаційного буму, вже досить таки тривалий час перебувають у стані 

неперервного організаційного реформування та переосмислення 

усталених психолого-педагогічних цінностей. Реформа економіки, 

перехід її на ринкову основу, виникнення нових суспільних відносин 

передбачає істотні зміни в системі освіти, спонукає її до формування 

раціональних моделей професійної освіти на основі соціального, 

колективного чи індивідуального замовлення на освітні послуги. 

Безумовно, в сучасних реаліях посиленої уваги потребує професійно-

технічна освіта. Проблеми підготовки висококваліфікованого виробника 

актуальні в усіх регіонах України та інших країнах. Останнім часом 

досить широко увійшов у вжиток термін «інноваційні педагогічні 

технології». Перш ніж розглянути сутнісні ознаки інноваційних 

педагогічних технологій, уточнимо ключові поняття «інновація» та 

«педагогічна технологія». Слово інновація має латинське походження і в 

перекладі означає оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній 

інтерпретації інновація означає нововведення, що поліпшує хід і 

результати навчально-виховного процесу. Дослідники проблем 

педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, В. 

Загвязинський, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та ін.) намагаються 

співвіднести поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як 

корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. Суспільна потреба 

спонукає педагогів-науковців до пошуку нових педагогічних ідей і 

технологій, до поширення і запровадження передового педагогічного 

досвіду. Покладаючись на дослідження науковців, спробуємо 

обґрунтувати важливе значення інноваційної діяльності професійно-

технічних навчальних закладів, яка характеризується системним 

експериментуванням, апробацією та застосуванням інновацій в 

освітньому процесі. Охарактеризуємо декілька, найбільш часто вживаних, 

із них. 

Педагогічна технологія - це строго обґрунтована система педагогічних 

засобів, форм і методів їх етапність, націленість на вирішення конкретних 

навчально-виховних завдань. Часто поняття «педагогічна технологія» 
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розглядають як знання про педагогічну діяльність, що здійснюється за 

допомогою наперед визначених засобів. У такому трактуванні педагогічні 

технології -це окрема галузь педагогічної науки про розвиток, освіту, 

навчання і виховання особистості учня на основні суспільно значущих 

загальнолюдських якостей та досягнень психолого-педагогічної думки й 

основ інформатики. Безумовно, що кожне з цих визначень має право на 

самостійне існування в певних умовах педагогічної діяльності.  

До основних понять інноваційних технологій відносять: 

- нестандартні уроки; 

- індивідуальна робота; 

- контроль і оцінка навчальних досягнень учнів (через контрольні 

роботи,тести, завдання, робочі зошити і т.ін.); 

- кабінетне, групове і додаткове навчання; 

- факультативи за вибором учнів (поглиблюють знання); 

- проблемне і модульне навчання; 

- запрошення вчених, діячів культури, мистецтва на уроки; 

- економізація і екологізація освіти; 

- науковий експеримент при вивченні нового матеріалу; 

- застосування досягнень техніки (від діапозитивів, через фільми, 

магнітофони, телевізори до навчання з допомогою комп'ютерів, 

комп'ютерні аудиторії, радіо- і телепередачі та Інтернет-системи, 

мультимедійні технології тощо); нові підходи до формування навчальних 

планів. 

Запровадження інноваційних технологій вимагає від викладача: 

- вивчення спеціальної літератури (додатково); 

- аналізу педагогічного досвіду викладачів-новаторів; 

- розробки плану запровадження нової техніки; 
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- оптимального поєднання гуманітарних, природничо-математичних 

та професійних знань. Ці та інші освітні інновації, як правило, 

представляються своїми технологіями, тобто сукупністю форм, методів і 

засобів навчання, виховання та управління, об'єднаних єдиною метою і 

визнані освітньою громадськістю країни. 

До навчальних інноваційних технологій прийнято відносити таку 

сукупність операційних дій педагога з учнем, в результаті якої суттєво 

покращується ставлення учнів до навчального процесу. Серед них значне 

місце посідають такі технології: 

- особистісно-орієнтовані; 

- інтеграційні; 

- колективної дії; 

- інформаційні; 

- дистанційні; 

- розвивальні; 

- модульно-розвивальні тощо. 

До виховних інноваційних технологій відносимо мистецькі засоби й 

прийоми впливу педагога на свідомість особистості учня з метою 

формування в нього особистісних цінностей у поєднанні (контексті) із 

загальнолюдськими: 

- рання соціалізація учнів; 

- національна спрямованість навчально-виховного процесу; 

- духовний розвиток учнів тощо. 

До управлінських інноваційних технологій відносяться сучасні 

економічні, психологічні, діагностичні, інформаційні технології, що 

створюють умови для оперативного й ефективного прийняття керівником 

управлінського рішення. Для здійснення управлінських інноваційних 

технологій керівник  навчального закладу повинен бути творчою 
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особистістю, мотивованою на управлінську діяльність, професійно 

обізнаним з основними навчально-виховними теоріями, зокрема: 

- інноваційної педагогіки; 

- освітнього менеджменту тощо. 

Досить поширеним є розуміння педагогічної технології як 

систематичного і послідовного втілення на практиці попередньо 

спроектованого навчально- виховного процесу. Автор теорії педагогічних 

систем В.П. Беспалько вважає, що педагогічна технологія - це наукове 

відповідним чином структуроване проектування (опис) педагогічного 

процесу шляхом аналізу, відбору, конструювання, і контролю усіх його 

керованих компонентів у їх взаємозв'язках з наступним відтворенням 

проекту в навчальній аудиторії. Саме у переведенні викладання на шлях 

попереднього проектування навчального процесу з наступним його 

відтворенням, а також у визначенні структури і змісту навчально-

пізнавальної діяльності школярів В.П. Беспалько вбачає глибинний смисл 

і суть педагогічної технології. В умовах комп'ютеризації навчально-

виховного процесу педагогічне проектування стає чи не найпершою 

умовою його ефективної реалізації. Відомі на даний час і такі, що 

найбільш часто використовуються на практиці, педагогічні технології 

можна класифікувати наступним чином. 

 Структурно-логічні технології: поетапна організація системи 

навчання, що забезпечує логічну послідовність постановки і розв'язання 

дидактичних задач на основі відбору їх змісту, форм, методів і засобів 

навчання на кожному етапі з урахуванням поетапної діагностики 

результатів. 

 Інтеграційні технології: дидактичні системи, що забезпечують 

інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, різноманітних видів діяльності 

на рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, уроків, навчальних днів.  

Ігрові технології: дидактичні системи використання різноманітних 

ігор, під час виконання яких формуються уміння розв'язувати завдання на 

основі компромісного вибору (театралізовані, ділові та ролеві ігри, 

імітаційні вправи, індивідуальний тренінг; розв'язання практичних 

ситуацій і задач, комп'ютерні програми тощо). Тренінгові технології: 

система діяльності для відпрацювання певних алгоритмів розв'язання 
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типових практичних завдань, за допомогою комп'ютера (психологічні 

тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв'язання 

управлінських завдань).  

Інформаційно-комп'ютерні технології: це технології, що реалізуються 

в дидактичних системах комп'ютерного навчання на основі діалогу 

«людина - машина» за допомогою різноманітних навчальних програм 

(тренінгових, контролюючих, інформаційних тощо).  

Діалогові технології: сукупність форм і методів навчання, заснованих 

на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах суб'єкт-

суб'єктного рівня: (учень-учитель, учень-автор, учитель-автор тощо). 

Діалогові форми вважаються найбільш поширеними серед інших 

сучасних технологій. Особливість сучасної освіти полягає в тому, що на 

практиці різні технології можуть активно і дуже результативно 

поєднуватися. Щоб визначити, чи відноситься будь-яка освітня 

технологія до інноваційної, необхідно виокремити в ній головну ідею, 

спрямовану на розвиток освіти і визначити рівень її новизни. Якщо ідея 

покладена в основу освітньої технології є абсолютно новою для значної 

кількості професіоналів у даній галузі наукових знань (або дещо 

модернізованою), актуальною йперспективною, то технологія, розроблена 

на її основі є інноваційною освітньою технологією ( дод1.). 

3.2. Інноваційна діяльність педагогів. 

Інноваційна діяльність педагогів стає на сьогоднішній день основним 

напрямом реалізації модернізацій них реформ в освіті і одним із суттєвих 

напрямів переходу до моделі інноваційного розвитку України в цілому. 

До основних напрямків інноваційних процесів  в системі освіти на 

сучасному етапі її розвитку слід віднести: 

1. Модернізацію типів та структури освітніх навчальних закладів 

(приватні, державні, комунальні; ліцеї, гімназії, коледжі, колегіуми; 

авторські школи тощо). 

2. Оновлення змісту навчання і виховання: 

- розробка державних стандартів освіти; 

- впровадження концепції виховання дітей та молоді на підставі 

національної системи освіти; 

- здійснення профілізації  та індивідуалізація освітнього процесу; 

- створення авторських   навчальних програм, підручників, посібників 

тощо. 
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3. Розробку та апробування нових педагогічних технологій: 

розвивального, модульно-розвивального, диференційованого навчання; 

алгоритмізація навчально-виховного процесу; використання методів 

проектування і моделювання; комп’ютерні технології  навчання і 

управління. 

4. Зміна форм і методів навчання та виховання: 

- впровадження діалогових форм спілкування суб’єктів навчально-

виховної діяльності; 

- проведення лекційних, семінарських занять; 

- трансформування методів контролю знань та вмінь учнів; 

- запровадження індикаторів, рейтингових систем оцінювання знань. 

5.  Виділення оновлених технології моделювання та проектування, які 

реалізуються через навчальні модулі. 

6. Модернізація форм і методів управління сучасною школою: 

- підвищення значимості менеджерської функції управління; 

- утворення багатоваріативності  моделей управління; 

- оновлення форм управління. 

До основних принципів інноваційних процесів в системі освіти слід 

віднести: 

1. Принципи управління інноваційними змінами стану системи освіти, 

які орієнтують педагогів на необхідність свідомої діяльності при переході 

від одного стану системи освіти до іншого. Центральною проблемою 

інноваційного процесу виступає зміна стану системи, в якій відбуваються 

інноваційні процеси. 

2. Принципи переходу від стихійних механізмів до свідомо керованих, 

тобто принципи реформування системи освіти. Їх реалізація передбачає 

визначення та апробацію ефективних механізмів свідомого управління 

зміною змісту чи організаційних форм освіти. Таким механізмом 

виступає, наприклад, створення та діяльність школи-лабораторії, 

експериментального педагогічного майданчика і т.п. 

3. Принципи інформаційного, матеріально-технічного і кадрового 

забезпечення  інноваційних процесів. Вони передбачають облік усіх 

наукових аспектів забезпечення  інноваційних процесів, якщо 

створюється педагогічне нововведення. 

4. Принципи прогнозування і незворотних структурних змін в 

інноваційному соціально-педагогічному середовищі. Ці принципи 

враховують закон незворотної дестабілізації в інноваційному середовищі, 

а також цілість інноваційного соціально-педагогічного середовища і його 
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адаптивні можливості. 

5.Принципи посилення стійкості інноваційних процесів, які 

характеризуються ефективністю організації і механізмом реалізації 

інноваційних процесів. 

Важливою умовою й провідним фактором успішності процесу 

підготовки педагога-новатора є безперервна освіта, оскільки вона, по-

перше, відповідає потребам і закономірностям розвитку інформаційного 

суспільства і є фактором формування, розвитку і постійного забезпечення 

сукупної культури педагога, а по-друге, адекватна специфіці педагогічної 

діяльності, ролі і місцю особистості вчителя-дослідника, новатора у 

педагогічному процесі, що передбачає безперервне збагачення 

професійно-значущих дослідницьких якостей. 

Основні завдання підготовки вчителів до інноваційної діяльності  

полягають в тому, щоб: 

 допомогти кожному вчителю в розвитку його ціннісних орієнтацій 

і гуманістичної спрямованості, які визначають загальний підхід до 

реалізації актуальних проблем сучасної школи; 

 надати вчителю можливість усвідомити методологію вирішення 

професійно-педагогічних проблем, яка ґрунтується на гуманістичній 

парадигмі; 

 розкрити перед учителем способи побудови конкретних концепцій 

роботи школи і самого вчителя, враховуючи своєрідність умов їх 

діяльності; 

 віднайти разом із учителем способи реалізації концептуальних схем 

у досвіді діяльності, особливо в організації дослідно-експериментальної 

роботи; 

 орієнтувати вчителя на осмислення ним результатів педагогічних 

нововведень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки. 

 рівень підготовки вчителя до інноваційної діяльності в умовах 

безперервної педагогічної освіти підвищується, якщо методично 

забезпечено: 

 розробку теоретичної моделі і програми підготовки педагога-

новатора; 

 відбір оптимальної сукупності форм і методів організації 

педагогічної діяльності в структурних підрозділах системи неперервної 

педагогічної освіти; 

 послідовну реалізацію відібраної сукупності форм і методів; 
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 постійне коригування засвоєних компонентів інноваційної 

діяльності. 

   Розробка та реалізація моделі підготовки вчителя до інноваційної 

діяльності в системі неперервної післядипломної освіти на регіональному 

(обласному, районному/міському, шкільному) рівні дозволить 

удосконалити сам процес підготовки, зробивши його впорядкованим та 

структурованим, забезпечить підвищення професійної компетентності 

вчителів, переведення освітньо-виховного процесу в режим постійного 

розвитку. 

Теоретичні аспекти педагогічної інноватики 

Сучасний етап модернізації системи освіти характеризується 

посиленням уваги до особистості, спрямування зусиль педагогів на 

розвиток творчого потенціалу учасників навчально-виховного процесу. 

Реалізація нових векторів розвитку освіти потребує використання 

інноваційних педагогічних технологій, творчого пошуку нових чи 

вдосконалених концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвих змін у 

змісті, формах і методах навчання, виховання, управління педагогічним 

процесом в загальній середній школі. 

На думку дослідників, нове у педагогіці − це не лише ідеї, підходи, 

методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувалися або не 

використовувалися, але й той комплекс елементів чи окремі елементи 

педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дозволяє 

у змінених умовах і ситуаціях достатньо ефективно вирішувати завдання 

виховання та освіти. 

 Інноваційна діяльність − це створення нового (оригінальних 

прийомів, цілісних педагогічних концепцій), що змінює звичний погляд 

на явище, перебудовує суспільно-педагогічні відносини. 

Педагогічна інноватика − це сфера науки, яка вивчає процеси 

розвитку навчальних закладів, що пов’язані із створенням нової практики 

освіти. Розвиток педагогічної інноватики в Україні пов’язаний 

насамперед із масовим громадсько-педагогічним рухом, з виникненням 

протиріччя між потребою у швидкому розвитку освітньо-виховних 

закладів і невмінням педагогів її реалізувати.  

Створення та поширення новацій в системі загальної освіти 

обумовлюється й рядом інших об’єктивних факторів: 

 появою державних стандартів освіти; 

 профілізацією та індивідуалізацією освітнього процесу; 
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 концепцією національного виховання дітей та молоді; 

 авторськими навчальними програмами, підручниками, 

посібниками, виховними та управлінськими системами й технологіями; 

 варіативними системами навчання (розливальна, модульно-

розвивальна, диференційована тощо); 

 методами проектування та моделювання життєтворчості 

особистості, діалоговою формою спілкування суб’єктів навчально-

виховного процесу; 

 рейтинговою системою оцінювання навчальних досягнень учнів; 

 модернізацією змісту, форм і методів управлінської діяльності 

керівників закладів освіти; 

 варіативними моделями структури управління; 

 появою авторських закладів освіти тощо. 

Інноваційною в системі освіти регіонального рівня буде діяльність з 

удосконалення чи оновлення освітньої практики шляхом створення, 

розповсюдження та освоєння нових ефективних способів і засобів 

досягнення встановлених цілей освіти. 

Інноваційне навчання − це такий навчальний процес, що будується як 

творча взаємодія вчителя і учнів, котра максимально спрямована на 

самостійний пошук учнями нових знань, нових пізнавальних орієнтирів 

високого рівня складності, вироблення загальнолюдських норм та 

цінностей, оволодіння мистецтвом рефлексії. 

Мета інноваційного навчання − розвивати в учнів можливості творчо 

освоювати новий досвід. Основою такого освоєння є цілеспрямоване 

формулювання творчого та критичного мислення, досвіду та 

інструментарію навчально-пошукової діяльності, рольового та 

імітаційного моделювання, пошуку та визначення власного особистого 

сенсу й ціннісних відносин. 

Продуктами інноваційної діяльності є нововведення (новоутворення, 

новації), які позитивно змінюють систему освіти, визначають її розвиток і 

характеризуються новим чи вдосконаленим змістом освіти, засобами 

навчання, виховання, освітніми моделями та адекватними їм системами 

управління, зафіксованими у формах, придатних для апробації, 

розповсюдження та освоєння.. 

В педагогічній діяльності нововведення − це комплексний процес 

створення, поширення та використання нового педагогічного засобі для 

якісно кращого задоволення вже відомих суспільних потреб, процес його 
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впровадження в окремому навчальному закладі з метою підвищення 

результативності освітньо-виховної діяльності. 

Для забезпечення позитивного результату нововведення повинно: 

1) виступати засобом вирішення актуальної для даної школи 

проблеми; 

2) формуватися у цілком конкретних умовах і орієнтуватися на 

вирішення чітко окреслених педагогічних задач; 

3) проходити попередньо експериментальну перевірку, яка 

супроводжується не лише контролем зі сторони педагогів, але й 

обов’язково контролем з боку медичних працівників, психологів, 

соціологів (комплексний експеримент); 

4) бути технологічно забезпеченим і орієнтованим на прояв 

індивідуальних якостей, професійних умінь і навичок учителів. 

В цілому під інноваційним процесом розуміють комплексну 

діяльність щодо створення (розробки), засвоєння, використання та 

поширення нововведень.  

До основних характеристик нововведень можна віднести: 

 відносність новизни будь-якого засобу як в особистому, так і в 

історичному аспектах (те, що нове для одного педагога, може бути не 

новим для іншого); 

 конкретно-історичний характер новизни (народжуючись у певний 

час, прогресивно вирішуючи завдання конкретно-історичного етапу, 

новація може швидко стати нормою, загальноприйнятою масовою 

практикою, або застаріти, стати гальмом розвитку в подальшому); 

Розрізняють декілька видів структур інноваційного процесу, кожна з 

яких має свій особливий зміст: 

Діяльнісна структура − сукупність таких компонентів, як мотиви − 

ціль − завдання − форми − методи − результати.  

Суб’єктивна структура включає інноваційну діяльність всіх 

суб’єктів розвитку школи: директора, його заступників, учнів, батьків, 

методистів, викладачів, консультантів, експертів, працівників органів 

управління освіти; враховує функціональне і рольове співвідношення всіх 

учасників кожного з етапів інноваційного процесу; відображає характер 

стосунків між суб’єктами інноваційного розвитку навчального закладу. 

Рівнева структура − відображає у взаємозв’язку інноваційну 

діяльність на міжнародному, державному, реґіональному, районному 

(міському) і шкільному рівнях. Передбачає цілеспрямовану діяльність 
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керівників з узгодження змісту інновацій, інноваційної політики на 

кожному рівні. 

Змістова структура інноваційного процесу передбачає розробку та 

засвоєння нововведень в навчанні, вихованні, організації навчально-

виховного процесу, в управлінні школою тощо.  

Управлінська структура передбачає взаємодію чотирьох видів 

управлінських дій: планування: організація навчальної діяльності,  

керівництво,  контроль. Як правило, інноваційний процес в школі 

планується у вигляді концепції розвитку школи чи у вигляді програми її 

розвитку, а пізніше організується діяльність колективу навчального 

закладу реалізації цієї програми і контроль за її результатами.. 

Одним із важливих завдань сучасної педагогічної інноватики є 

класифікація нововведень, знання якої дозволяє визначити об’єкт(-и) 

розвитку школи; виявити різносторонню характеристику нововведення, 

зрозуміти те спільне, що об’єднує його з іншими, і те особливе, що 

відрізняє його від інших нововведень; найбільш правильно вибрати те чи 

інше нововведення для практичної реалізації; найкращим чином 

розробити технологію освоєння нововведення з врахуванням його 

специфіки. 

Інноваційні перетворення в навчально-виховному процесі можуть 

класифікуватися як: 

• технологічні − інноваційні моделі навчання (викладання та учіння), 

спрямованого на досягнення школярами чітко визначених стандартів 

оволодіння знаннями на основі модифікації (новаторства) репродуктивної 

діяльності; 

• пошукові розробка моделей, в яких за мету навчання ставиться розвиток у 

школярів можливостей самостійно освоювати новий досвід (орієнтація на 

вироблення нових знань, способів діяльності та розуміння учнями своєї 

суті). 

Основними джерелами інноваційних ідей розвитку навчального 

закладу виступають: 

• потреби країни, регіону, району (міста) − соціальне замовлення школі на 

випускника; 

• директивні та нормативні документи органів влади та управління освіти 

різних рівнів; 

• досягнення та розробки психології, педагогіки, соціології, інших наук про 

людину; 
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• досягнення передової та масової педагогічної тематики; 

• власний професійний досвід керівників і вчителів, інтуїція, практичне 

педагогічне мислення; 

• аналіз результату і процесу функціонування навчального закладу; 

• аналіз психолого-педагогічної літератури, періодичних видань. 

 Завершуючи короткий аналіз теоретичних аспектів педагогічної 

інноватики, зазначимо, що в сучасній психолого-педагогічній літературі 

прийнято розрізняти три блоки  у структурі інноваційних процесів. 

Перший блок − блок створення нового в педагогіці. Все це вивчає 

педагогічна неологія, в якій систематизуються, узагальнюються та 

розвиваються наукові, експериментальні й дослідні дані про процес 

науково-педагогічної творчості, його особливості, головні результати. 

Другий блок − блок сприйняття, освоєння й оцінки нового. Готовність 

педагогічного співтовариства до сприйняття й оцінки нового вивчає 

педагогічна аксіологія. 

Третій блок − блок використання та застосування нового, тобто 

розробка рекомендацій. У даному розділі вивчаються закономірності та 

різновиди впровадження, використання і застосування нового. Схема 

інноваційного педагогічного процесу включає в себе сукупність таких 

послідовних дій: 

- свідомлення необхідності змін. 

-  оцінка ситуації, що склалася. 

-  формування проблеми. 

-  вибір варіанту вирішення проблеми. 

-  прийняття рішення про нововведення. 

-  експериментальна перевірка нововведень. 

-  підготовка та перепідготовка кадрів. 

-   формування позитивного ставлення колективу до нововведень. 

-  широке впровадження нововведень. 

-  оцінка результатів. 

Впровадження трактується як перетворення практики на основі 

результатів досліджень при обов’язковому їх застосуванні з метою 

підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

3.3. Організація  життєдіяльності  вихованців  на  основі особистісно - 

орієнтованого  навчання та роль  професійної  компетентності  

педагога  в  умовах  позашкільного  навчального  закладу. 
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Метою особистісно- орієнтованого  навчання ( за О.М.Пєхотою )  є 

процес психолого- педагогічної допомоги дитині  в  її соціалізації. Він   

поєднує виховання   та  освіту в єдиний процес  допомоги, підтримки, 

соціально- педагогічного  захисту, розвитку  дитини, підготовки  її до 

життєтворчості.  

На  думку  прихильників використання  в  педагогіці технологій 

особистісно - орієнтованого  навчання  - саме формування  культури 

життєдіяльності особистості є найвищою метою особистісно- 

орієнтованих систем та  технологій. Життєдіяльність  у  нашому  закладі 

позашкільної  освіти  передбачає  наповнення  життя  вихованців 

розмаїттям  суспільно-корисних  справ, причому, різними: навчальними,  

трудовими, благодійними,  творчими,  спортивними, ігровими,  

пошуковими,  краєзнавчими тощо. Зусилля директора, педагогів,  

методиста    спрямовані  на  те,  щоб  кожен знайшов собі справи по 

серцю,  відчув  радість   успіху,  впевненість  у собі,  самоповагу.  Слід  

зазначити, що  саме в позашкільному  навчальному закладі  є  оптимальні 

можливості для  забезпечення  справжньої життєдіяльності  всіх  сфер. 

Головний  критерій  результативності  роботи   нашого закладу - це 

організація ефективності  та різноманітної діяльності вихованців, 

причому,  в  усіх  сферах  життя. Як  відомо,  життя кожної  людини – це 

п’ять основних  сфер її життєдіяльності: навчання, виробництво( 

професія), дозвілля, суспільне оточення,  спілкування, сімейні  відносини. 

Вони обов’язково  мають бути присутніми в житті кожної  дитини: а в 

майбутньому – дорослої людини.  

Це цілком можливо  реалізувати  в освітній практиці  позашкільного  

закладу,  не виділяючи, а синтезуючи  всі  сфери  життя. Звичайно,  школа 

теж  має  забезпечити  їх раціональне  функціонування,  але в  реальному  

житті виразно виокремлюється і домінує  над усіма сферами навчання. 

Всі   інші  лишепідпорядковуються  їй, доповнюють її. На противагу, в 

позашкільному  закладі є об’єктивна змога рівноцінно забезпечити 

функціонування   всіх сфер життєдіяльності  дітей. Звісно,  певна   

спеціалізація   має бути. Якщо   вчитель   спрямований  більш на  першу 

сферу – навчання, бо ж його  функція  і полягає  саме в цьому,  то педагог 

позашкільного    закладу – в першу чергу на сферу суспільного  оточення, 

спілкування, дозвілля. 
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Основні  зусилля  педагогічних  працівників ПНВО спрямовані  на 

забезпечення   участі  дітей  у різних видах діяльності:  пізнавальній,   

громадській, ціннісно-орієнтаційній, спортивно-оздоровчій, туристсько-

краєзнавчій,  художньо-естетичній, дозвільно-розважальній. Причому,  

ми намагаємося у  своєму закладі,  щоб один і  той же вихованець   мав  

змогу   брати   участь у різноманітних  заходах   і  видах  діяльності,   

особливо  у  тих, котрі  відповідають  його  індивідуальним  потребам,   

інтересам  і запитам  душі   та  розуму.  

Освітня    технологія – це  модель   спільної  роботи педагога і 

гуртківця  з  планування,  організації   і  проведення  навчально-виховного   

процесу   за  умови  забезпечення  комфортності  для  всіх   суб’єктів  

освітньої  діяльності. Найновітніша  технологія не  принесе   бажаних  

результатів   до   тих  пір,  поки  вона не стане  особистим   надбанням   

педагога – позашкільника,  об’єктом  його   методичної  роботи. 

І дійсно,  саме  він,  її професійний   реалізатор,  запланує   і опрацює  

технологію   з огляду   на  можливості  гуртка, передбачить нормативний 

зміст  і форми   діяльності,   сформує  спільно з дітьми потрібні  прийоми  

і спроби   виконання  дій,  підбере   необхідні  засоби  навчання,  а 

найчастіше  сам  виготовить  дидактичний  матеріал   і нестиме    

відповідальність   за досягнуті  результати. 

Виходячи з вищезазначеного,  можна  сказати,  що  предметом   

роботи ПНВО   має  бути формування  потрібного   професійного   

забезпечення, новий   зміст   технологічного  потенціалу  педагога, 

прогнозування  змісту,  форм і  способів  організації  та проведення   

педагогічного  процесу,   характер   діяльності   педагогів,  особливості   

пізнавального    спілкування,  особистісні характеристики. Адже   

провідним  суб’єктом  навчально-виховного процесу  є  педагог з 

притаманними    йому   педагогічними   вимогами  і  

впливами,особливостями  фахової  самореалізації.   

Розвиток творчого  потенціалу  педагога  вимагає  формування  у  

нього мотивів  пошукової   діяльності  через  усвідомлення   власної  та 

єдиної  науково-методичної  проблеми  закладу,  стимулювання  розвитку  

тих  потреб,  які  сприяють  його  самореалізації через інноваційну  та 

самоосвітню   діяльність. Адже, творче  ставлення  до педагогічної   

діяльності – це   один  з найважливіших   якостей   фахівця. 
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Основна мета сучасної освіти — відповідність актуальним і 

перспективним потребам суспільства, підготовка різнобічно розвиненої 

особистості, здатної до соціальної адаптації в суспільстві і 

самовдосконалення. Саме тому сьогодні зростає попит на 

кваліфікованого, творчого, конкурентноздібного керівника гуртка, 

здатного виховувати особистість у сучасному, динамічно мінливому світі. 

На етапі реформування системи освіти, позашкільної зокрема, 

особливу роль відіграє професійний потенціал педагогів, здатних до 

системного й конструктивного мислення, швидкої орієнтації   в 

інформаційному просторі, ефективної професійної діяльності. Соціальний 

запит держави на педагогічні кадри високого рівня професійної 

майстерності зумовлює пошук методичними службами оптимальних 

форм, методів, засобів для підвищення професійної компетентності 

педагогів в умовах позашкільного навчального закладу.  

     У сучасних умовах розвитку позашкільної освіти важливими і 

необхідними є розробка і впровадження нових підходів, що сприяють 

підвищенню її якості і забезпечення доступності. Серед них важлива роль 

належить компетентнісному підходу. 

     Компетентнісний підхід в позашкільній освіті – це підхід, що 

базується на застосуванні в меті, завданнях, змісті, формах та методах 

позашкільної освіти компетентностей особистості. Важливу роль в роботі 

позашкільного закладу та результативності відіграє і професійна 

компетентність його керівника. Компетентнісний підхід підкреслює 

поєднання і практичну реалізацію знань, умінь, навичок, досвіду, 

культури.  

Метою компетентнісного підходу є забезпечення  якості 

позашкільної освіти. Сутність цього підходу полягає в тому, що в його 

основу покладено таку категорію, як компетентність. Компетентність - 

особистісна характеристика людини, яка повноцінно реалізує себе вжитті, 

володіючи відповідними знаннями, вміннями, навичками, досвідом, 

культурою. У світовій освітній практиці поняття компетентності виступає 

як центральне. Компетентний в широкому розумінні – «це знаючий, 

обізнаний в певній галузі»: у вузькому розумінні -  той , хто має право 

авторитетного судження як спеціаліст високого рівня в певному колі 

питань. 
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  Бути компетентним -  значить вміти реалізовувати знання, 

застосувавши  досвід, волю і емоційний стан для вирішення проблем у 

конкретних обставинах. Компетентність не зводиться до знань і вмінь в 

кількісному відношенні. Але без знань і особистого досвіду діяльність 

набуття компетентностей неможливе. Більш того, набуття 

компетентностей залежить від активності, свідомого відношення 

керівника закладу до різних видів діяльності (праці, навчання тощо). 

Варто зазначити, що компетентності не слід протиставляти знанням або 

умінням і навичкам. Поняття компетентності ширше за поняття знання, 

або уміння, або навички. Воно вимагає як інтелектуальну, так і діяльну 

сферу. Це  сукупність професійних і  особистісних  якостей, необхідних 

для успішної педагогічної  діяльності. 

Професійно компетентним можна назвати керівника гуртка та 

вчителя, що і сягає стабільно високих результатів у навчанні й вихованні 

учнів. Адже  розвиток професійної компетентності — це розвиток творчої 

індивідуальності, формування сприйнятливості до педагогічних 

інновацій, здібностей адаптуватися в мінливому педагогічному 

середовищі. Від професійного рівня педагога безпосередньо залежить 

соціально-економічний і духовний розвиток суспільства. Основними   

напрямками   діяльності вчителя і керівника  гуртка по  підвищенню 

професійної компетентності є  дослідницька  діяльність,активна участь у 

педагогічних конкурсах і фестивалях, різні форми педагогічної 

підтримки. 

Тільки у взаємодії  колектива педагогічних працівників та  вихованців 

можна добитись високої результативності в навчально-виховному 

процесі.  

Основними  шляхами  розвитку професійної компетентності педагога 

є: робота в методичних об’єднаннях, творчих групах,інноваційній 

діяльності, освоєння нових педагогічних технологій,  передача  власного  

педагогічного  досвіду та інш. Жоден з перерахованих шляхів не буде 

ефективним, якщо педагог не усвідомлює необхідності підвищення 

професійної компетентності. Звідси випливає необхідність мотивації і 

створення сприятливих умов для педагогічного росту. Процес 

формування професійної компетентності залежить від середовища, тому 

саме середовище повинне стимулювати професійний саморозвиток. 
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У навчальному закладі повинна бути створена демократична система 

керування. Це й система стимулювання співробітників, і різні форми 

педагогічного моніторингу, до яких можна віднести: 

• анкетування; 

• тестування; 

• співбесіди; 

• конкурси; 

• презентації власних досягнень; 

• інші заходи щодо обміну досвідом. 

Зазначені форми стимулювання дозволяють знизити рівень емоційної 

тривожності педагога, впливають на формування доброчинної 

психологічної атмосфери в колективі. 

 Розглядаючи професійну компетентність працівників позашкільних 

навчальних закладів, не можна не сказати про критерії оцінювання якості 

роботи керівника дитячого творчого гуртка, моніторингу. (Дод. 4). 

За допомогою цих критеріїв і показників зменшується проблема 

атестації педагога, тому що збирають й узагальнюють результати 

професійної діяльності. Розробка критеріїв оцінювання якості роботи 

керівника дитячого  гуртка — це необхідна мотиваційна основа 

діяльності педагога і розвитку його професійної компетентності.Одна з 

ключових проблем організації гурткової діяльності — проблема 

відстеження й оцінювання її результатів. Вимірювання педагогічного 

результату дає можливість діагностувати стан освітнього процесу в 

гуртку і позашкільному навчальному закладі в цілому, а також дає 

можливість оцінювати хід його розвитку, прогнозувати досягнення нових 

результатів, порівнювати освітні потенціали різних дитячих формувань. 

Зміни,  що  відбуваються  в  позашкільній  освіті, потребують від 

педагогів  професійної  мобільності, вміння самонавчатись, 

самовдосконалюватися.  Педагог  сучасного  ПНЗ  повинен  бути  

здатним : 

-до  творчості  та  педагогічної  рефлекції; 

-критично  мислити; 
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-досконало  володіти змістом навчальної програми і  сучасними і 

сучасними методиками її реалізації ; 

-уміти  створювати  належні  умови для особистісного  зростання  

вихованців ( створення  ситуації  успіху та  підтримка ), реалізувати  

ефективний  супровід розвитку учнів, їх соціалізації, розкриття їх  

можливостей, здібностей, нахилів; 

-володіти методикою  педагогічних  досліджень і  вміти  її реалізувати 

в  навчально- виховному  процесі; 

-уміти  діагностувати, моделювати і  прогнозувати свою систему 

педагогічної діяльності; 

-прогнозувати перспективи особистісного зростання з урахуванням 

самоаналізу досягнутого, вміти визначати індивідуальну  траєкторію 

професійного  розвитку; 

-брати  активну  участь у  різних формах методичної роботи, 

проявляти зацікавлене ставлення до інновацій; 

Отже, сучасному  ПНЗ потрібен  педагог, який вміє працювати  в  

рамках  не  рецептурної , а концептуальної  педагогіки. 

Забезпечення належного  розвитку зазначених  вмінь, навичок, 

здібностей педагогів неможливе  без об’єктивної інформації   про  рівень  

розвитку їх професійної компетентності.  

Таку  можливість  надає педагогічний  моніторинг. 

3.4. Роль  моніторингу  професійної  компетентності  для  підвищення  

якості  освіти та методики вивчення рівня професійної підготовки 

педагогів та їх інтересів. 

 

Моніторинг освіти – це  система  збирання, оброблення  аналізу, 

збереження, поширення інформації з  метою вивчення й оцінювання 

стану функціонування певного  суб’єкта  освітньої діяльності чи  

освітньої  системи загалом та  прогнозування їх розвитку на  основі 

аналізу одержаних  даних. Моніторинг в освіті розглядають як систему 

контролюючих і діагностичних заходів, зумовлених цілями та завданнями 

освєкта, який уміє  реалізовувати свою педагогічну діяльність  відповідно  

до  часу, безперервно  підвищувати  свій  професійний  рівень; який 

здатний самостійно  вносити зміни в  свою  діяльність швидко та 

ефективно реагуючи на  нові вимоги  часу,  яка передбачає розгляд 
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проблем навчання, виховання і розвитку дітей у динаміці.  Це комплекс 

засобів, які забезпечують систематичний контроль за станом та 

тенденціями розвитку суспільних процесів. 

Моніторинг професійної компетентності — це системна процедура, 

яка не обмежується контрольною функцією. Безумовно, збирання 

інформації про рівень професійної компетентності, її аналіз та 

узагальнення є необхідною умовою проведення моніторингу. Проте його 

мета і ширша, й глибша. Вона полягає не лише у відстеженні рівня 

професійної компетентності, а спрямована на з’ясування чинників, які 

потрібні для її розвитку, зміни ситуації тощо. Тобто констатуюча частина 

моніторингу — вивчення рівня професійної компетентності педагогів — 

стає лише передумовою вибору стратегії змін, необхідних для їх 

розвитку, та пошуку шляхів її реалізації. Особливість моніторингу 

професійної компетентності полягає в тому, що він зазвичай комплексний 

за предметом оцінювання, оскільки спрямований як на результат 

педагогічної діяльності, так і на сам процес, який призвів до такого 

результату. 

Узагальнюючи різні визначення, можна сказати, що моніторинг в 

освіті - це: 

• системне спостереження з метою контролю, оцінки, прогнозу 

якості освіти; 

• система збору, аналізу, обробки, збереження та надання 

інформації; система побудови інформаційних потоків в освітньому 

закладі; 

• незалежна експертиза стану освітнього процесу; 

• система виявлення й оцінювання проміжних освітніх результатів і 

чинників, які впливають на них; 

. • оцінка відповідності фактичних результатів заявленим цілям, 

освітнім потребам вихованців; 

• вимірювання змін у внутрішніх та зовнішніх елементах системи 

діяльності освітнього закладу; 

• система критеріїв, показників і технологій відслідковування стану 

та розвитку освітнього процесу; 
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• функція управління, яка забезпечує отримання зворотного зв’язку 

для прийняття управлінських рішень щодо регулювання та корекції 

освітнього процесу. 

Під час організації моніторингової діяльності у системі шкільної та 

позашкільної освіти зокрема, важливо відокремити поняття «вивчення 

педагогічного явища» і «відстеження його результативності». Вивчення 

педагогічного явища відбувається у процесі його діагностування, 

виявлення необхідних показників та збору інформації для подальшого 

аналізу. Відстежують результативність педагогічного явища у процесі 

аналізу результатів діагностики, динаміки показників. Організація 

моніторингової діяльності передбачає визначення об’єкта і предмета 

моніторингу. 

Об’єктом педагогічного моніторингу є процес навчання, виховання, 

розвитку та соціалізації дітей у навчальному закладі. 

Предметом педагогічного моніторингу може бути відповідність 

результатів цілям діяльності навчального закладу. Слід також наголосити, 

що базовою одиницею сучасної системи освіти є не клас чи творче 

об’єднання, а весь освітній заклад. Від вкладу всіх елементів системи 

діяльності закладу залежить необхідний результат. Тому особливого 

значення набуває організація моніторингу на рівні всього закладу. Для 

відстеження ефективності розвитку закладу позашкільної освіти  

необхідно створити в закладі систему моніторингу, яка дасть змогу 

побачити динаміку розвитку, передбачити можливі проблеми, отримати 

потрібну інформацію для своєчасного прийняття важливих рішень. 

Мета організації моніторингу розвитку закладу — вивчення змін 

результативності діяльності закладу на основі кількісних та якісних 

характеристик системи діяльності закладу та його окремих компонентів. 

Отже, наявність моніторингової системи дає освітньому закладу 

цінний матеріал для аналізу, корекції, удосконалення діяльності, 

профілактики помилок. Це свідчить про його актуальність як для сучасної 

системи позашкільної освіти дітей у цілому, так і для конкретного 

позашкільного закладу. 

Педагоги як об’єкт моніторингу 

Моніторинг здійснюється протягом року. Його результати фіксуються 

наприкінці навчального року в рейтингу особистого внеску керівників 
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творчих об’єднань у результативність діяльності. Крім того, педагогічні 

працівники раз на п’ять років проходять атестацію, яка спрямована на 

всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності. Це стимул: 

до цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої 

ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення 

ефективності освітнього процесу. Моніторинг професійної 

компетентності  ставить педагога в умови, коли постійне підвищення 

професійної майстерності стає необхідним. Такий перехід від аналізу 

результатів до аналізу дій дозволяє забезпечити креативно-пошуковий 

режим діяльності ПНВО: свободу творчості, професійне 

самовдосконалення. Моніторингове дослідження професійної 

компетентності потребує ґрунтовної підготовки й дотримання певних 

правил, процедур і технологій. Лише в такому разі отримані результати 

можна буде вважати об’єктивними й достовірними, використовувати ї для 

планування науково-методичної роботи в закладі. 

Функції моніторингу 

1. Інформаційна — отримання інформації про педагогічних 

працівників; визначення відносного рівня розвитку професійної 

компетентності, розвитку особистісних рис педагогів; створення банку 

даних з актуальних питань діяльності педагогів. 

2. Аналітична — виявлення недоліків у педагогічній діяльності 

керівників творчих об’єднань, причиново-наслідкових зв’язків в 

начально-виховному процесі. 

3. Діагностична — виявлення конкретних професійних труднощів у 

різних видах діяльності; вивчення ступеня розриву між реальним рівнем 

компетентності педагогів, що виявляється в узагальненому результаті 

їхньої педагогічної діяльності, та вимогами, що ставить сучасне 

суспільство до якості діяльності керівників гуртків в умовах соціально-

економічного розвитку України. 

4. Контрольно-оцінна — організація контролю за процесом розвитку 

професійної компетентності педагогів; отримання інформаційної про 

кількісні та якісні зміни в діяльності педагогічного колективу; оцінка 

ефективності діяльності кожного керівника творчого об’єднання. 
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5. Коригування — виправлення в діяльності педагогів недоліків, 

пов’язаних із використанням застарілих методик. Ця функція орієнтована 

на злам усталених консервативних стереотипів мислення і способу дій, на 

відмову від застарілих умінь і навичок. 

6. Мотиваційно-стимулююча — стимулювання керівників творчого 

об′єднання до осмислення та вирішення своїх професійних проблем; 

сприяння розвитку зацікавленості всіх педагогів в результативності своєї 

професійної діяльності. 

7. Прогностична — виявлення потенційних можливостей розвитку 

педагогів; визначення знань, умінь і навичок, компетенцій, які будуть 

необхідні керівникам творчих об’єднань у майбутньому прогнозуванні 

професійного розвитку педагогів. 

8. Пропагандистська — інформування педагогів про впровадження 

колегами досягнень науки, перспективного педагогічного досвіду, 

розкриття тих істотних переваг, які вони дають, суті й технології 

успішної педагогічної діяльності, високих кінцевих результатів. 

9. Конструктивна — підвищення ефективності навчально- 

виховного процесу, педагогічної взаємодії, педагогічної діяльності. 

Мета моніторингу: 

• отримання інформації для аналізу професійних успіхів педагогів за 

визначеними критеріями; 

• мотивація педагогів на досягнення якісних результатів в 

освітньому процесі та інноваційній діяльності, стимулювання 

професійного зростання, розвиток творчої ініціативи педагогів, 

формування рефлексивної культури педагогічного колективу; 

• забезпечення ефективного управління зростанням професійної 

майстерності педагогів; 

• оцінка і прогнозування тенденцій розвитку методичної служби, 

закладу. 

Завдання моніторингу: 

• створення інформаційного банку даних про рівні розвитку 

професійної компетентності педагогів; 
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• розроблення критеріїв та показників для оцінки та контролю рівня 

й ефективності роботи педагогів; 

• розробка моделі професійної компетентності керівника творчого 

об′єднання; 

• виявлення найбільш цінного досвіду педагогів для впровадження в 

практику роботи педагогічного колективу; 

• визначення ступеня долучення педагогів у процес забезпечення 

якості освіти в закладі; 

• стимулювання видів діяльності, які сприятимуть підвищенню 

іміджу закладу загалом; 

• розробка коригувальної програми, яка сприятиме оптимальному 

розвитку професійної компетентності на основі прогнозу можливих змін; 

• подальше відстеження реальних змін у розвитку професійної 

компетентності педагогів на основі коригувальної програми. 

Відтак, акцент у науково-методичній роботі позашкільних навчальних 

закладів зроблено на визначення особливостей упровадження 

компетентнісного підходу в систему навчально-виховної  роботи  

позашкільного  закладу. Провідною ідеєю діяльності стало визначення 

шляхів підвищення ефективності навчально-виховної та розвивальної 

роботи в контексті формування компетентностей особистості. 

Безумовно, виконання цих завдань сприятиме модернізації цілей, 

завдань і змісту роботи, удосконаленню організаційно-педагогічних 

моделей позашкільних навчальних закладів. А це, в свою чергу, 

прискорить інноваційні процеси в навчально-виховній, методичній, 

управлінській діяльності та підвищить рівень професійно-творчої 

компетентності педагогів. 

 Такий підхід забезпечив можливість організації навчально-виховного 

процесу на основі сучасних особистісно орієнтованих методик і 

технологій, сприяє ефективній діяльності    позашкільного  закладу  щодо 

підвищення науково-методичної та професійної компетентностей 

педагогів. Упровадження означених змін має стати визначальним у справі 

виховання духовно зрілої, творчої, соціально-активної та компетентної 

особистості – свідомого громадянина України. 
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Методика вивчення рівня професійної підготовки педагогів та їх 

інтересів. 

         Якість навчально-виховного процесу, його результати певною 

мірою залежать від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та 

методичної  майстерності.  У процесі методичної роботи здійснюються 

підвищення наукового рівня педагога, його підготовка до засвоєння 

змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з 

досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, 

вивчення і впровадження у практику передового педагогічного досвіду, 

творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, 

прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, 

вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому 

кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності. 

           Головною метою інструктивно-методичної роботи в  ПНВО є: 

        - формування  інтелектуально розвиненої, духовно і морально 

зрілої особистості, готової протистояти викликам глобілізації життя;                                         

       -   ціннісного ставлення дітей до навколишнього,  до людини, до 

праці, 

до духовних скарбів, до культури і мистецтва, до самого себе; 

        - розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення учнів, 

розширення вибору форм художньої реалізації, які відповідають 

здібностям і професіональним орієнтаціям особистості; 

        - пошук прогресивних форм і методів роботи з метою творчого 

розвитку особистості, запровадження інноваційних педагогічних 

технологій в навчально-виховний процес; 

          - підтримку професійного зростання педагогічних кадрів.  

    Всю інструктивно-методична робота  спрямована на:                      

- формування необхідних життєвих компетенцій громадянина, 

патріота, професіонала, конкурентноздібну творчу особистість, 

спроможну до самовдосконалення, готову до активного входження в 

соціум,прийняття рішень в ситуації вибору, здатну впливати на 

середовище, змінюючи його або змінюючи себе; 
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   - створення цілісної моделі виховної системи на основі 

національних та загальнолюдських цінностей, згідно директивних 

документів          

   - розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення учнів,  

   - пошук прогресивних форм і методів роботи з метою творчого 

розвитку  

 -  особистості, запровадження інноваційних педагогічних технологій 

в навчально- виховному процесі;                                                                                                                                 

   - підтримку професійного зростання педагогічних кадрів. 

         Необхідна умова оптимізації методичної роботи – наявність 

суб’єктивних даних про особистість і професійні якості кожного 

педагога. Ці дані можна отримати діагностуванням педагогічних кадрів. 

Найбільш ефективним методом діагностування є використання 

діагностичних анкет. При оцінюванні потрібно спиратись на дані, зібрані  

при відвідуванні занять педагогів, шляхом спостереження в процесі 

методичної роботи, аналізу даних анкетування і т.п: 1 - володіє 

перерахованими знаннями і умінням; 2 – на низькому рівні,      

безсистемно;       3 –  аналіз діяльності носить обмежений характер; 4 бали 

говорить про дійсно яскравий позитивний педагогічний досвід,  про 

активність в холі методичної роботи; оцінка 5 балів ставиться при 

творчому підході педагога при визначені цілей і завдань своєї діяльності, 

високому рівні володіння педагогічними і методичними знаннями. На 

підсумковій діагностичній карті бажано різними кольорами відзначати 

показники: червоним – найменшу кількість балів. При плануванні 

методичної роботи варто звернути особливу увагу цим питанням.  

    Педагог позашкільного закладу нині – це реформатор, який вносить 

у повсякденну практику позашкільного виховання нові прогресивні 

форми, прийоми, ідеї й підходи. Головне для педагога – пошук, створення 

творчої атмосфери, яка постійно будить думку.  Ефективним у роботі з 

педагогічними кадрами у відділі є оголошення огляду-конкурсу 

узагальнення педагогічного досвіду керівників гуртків, який проводиться 

у відділі з метою підняття престижу творчої праці педагога та перейняття 

досвіду роботи іншими педагогами.   Ще одною із дієвих форм роботи і 

як підсумком роботи педагогів за навчальний рік є проведення конкурсу 

педагогічної майстерності « Джерело творчості», метою якого є 
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виявлення творчої особистості, пропаганда навчально-виховної роботи та 

стимулювання творчих пошуків педагогів-новаторів. Такі форми 

методичної роботи виправдовують себе ще й в тому, що дозволяють 

розібратись в методичних тонкощах позашкільного виховного процесу, в 

якому теорія і практика ідуть разом, взаємодіють і переходять в нові 

методичні знахідки.  Удосконалення методичної роботи завжди повинно 

здійснюватись з деяким випередженням, орієнтацією на перспективу, слід 

враховувати умови, які швидко змінюються, дедалі зростаючі вимоги до 

організації навчального виховання дітей.   

 Щоб визначити кращий гурток у відділі ми користуємось такими 

критеріями:  

- наявність у гуртку колективної цілі на перспективу; 

- готовність вихованців до чітких, корисних дій, участь у колективних 

творчих справах, наявність громадських зв’язків, інтересів, переживань; 

- почуття відповідальності за якість своєї роботи, розуміння цієї 

відповідальності на рівні особистого обов’язку і свідомості; 

 - добрі, життєрадісні відносини в гуртку, наявність чіткого  відчутті 

«ми»; 

  - уміння підкорятись уповноваженим колективу, ініціативне 

самоуправління; 

  - захопленість, винахідливість та ініціатива у творчій діяльності і 

відпочинку; 

  -  відсутність формального ділення на актив і пасив, вихователів і 

вихованців, тісні контакти з батьками; 

  -  поважання прав кожного на власну думку і власний вибір; 

  -  наявність умов для найповнішого розкриття творчих здібностей 

кожного вихованця; 

  -  дійсна громадська позиція дітей в умовах самостійного вибору дій 

без спонукання і контролю дорослих. 

           В узагальненому вигляді кращий гурток можна представити в 

чотирьох характеристиках: в гуртку – комфортно, інтелектуально, 
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напружено, соціально значуще і весело. Шкали позначення оцінок: 

високий рівень, середній рівень, задовільний рівень і низький рівень. 

        Важливим аспектом діагностування професійної діяльності 

педагога у відділі є проведення анкети серед керівників гуртків та аналіз 

опрацювання даних.(Додатки). 
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Висновки 

Державну політику щодо функціонування та розвитку позашкільної 

освіти в Україні, а також її соціально-економічні, організаційно-

педагогічні засади визначено низкою нормативно-правових актів (закони 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», Національною доктриною розвитку освіти, Положенням про 

позашкільний навчальний заклад та ін.). Концептуальні положення щодо 

змісту позашкільної освіти, форм її організації, стратегії розвитку 

розкрито в Державній національній програмі «Освіта» (Україна XXI 

століття), Концепції позашкільної освіти та виховання, державній 

цільовій соціальній програмі розвитку позашкільної освіти.  

 Утвердження позашкільної освіти як складової системи освіти 

України вимагає переосмислення ролі взаємодії науки й практики для 

вдосконалення теоретико-методологічних основ діяльності позашкільних 

навчальних закладів, раціональної організації науково-методичної роботи 

педагогів-практиків.  

Сучасні соціальні запити спрямовують педагогічні колективи 

позашкільних навчальних закладів на використання досягнень психолого-

педагогічної науки. Зокрема, для формування концепцій організації 

освітньо-розвивальної та виховної роботи в позашкільних навчальних 

закладах важливими є праці Л. Виготського, Д. Ельконіна, Г. Пустовіта, 

В. Роменця, С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін., де 

визначено теоретичні засади формування творчої особистості; теорія 

особистісно орієнтованого виховання, що розроблена І. Бехом; наукові 

доробки Ш. Амонашвілі, В. Давидова, П. Гальперіна, А. Запорожця, О. 

Леонтьєва, Б. Нікітіна та інших, що висвітлюють положення теорії 

розвивального навчання; дослідження В. Вербицького, Л. Ковбасенко, Л. 

Павлової, Г. Пустовіта, В. Редіної, Т. Сущенко, що розкривають 

організаційно-педагогічні засади діяльності системи позашкільної освіти 

України. 

Завдяки діяльності позашкільних навчальних закладів в Україні 

забезпечено доступність позашкільної освіти, функціонування та 

розвиток її різноманітних форм. Робота означених закладів 

організовується відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, 

здібностей вихованців і здійснюється за різними напрямами позашкільної 

освіти (художньо-естетичний, науково-технічний, еколого-
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натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, фізкультурно-спортивний, 

соціо-гуманітарний та інші).  

Сучасне позашкілля є саме тим освітньо-виховним простором, де діти 

мають змогу постійно реалізовувати набуті під час занять за інтересами 

знання. Останні десятиріччя значно підвищилися вимоги до позашкільної 

освіти як рівноправного інституту в загальній системі освіти, відповідно 

до чого постало питання щодо переосмислення стратегічних питань 

оновлення або реформування діяльності позашкільних навчальних 

закладів. При цьому головним залишається визначення, що позашкільна 

освіта - це спеціально організована діяльність, яка має яскраво виражену 

власну специфіку впливу, що дає їй певні переваги перед іншими 

засобами виховання. Це, передусім, добровільність участі дітей у 

позашкільній роботі; диференціація її за інтересами і спрямованістю на 

певний тип діяльності; постановка конкретних практичних завдань перед 

кожним вихованцем у його творчому становленні; оволодіння знаннями 

та уміннями за індивідуальними планами. 

Зазначене зумовлює важливість поєднання зусиль учених і педагогів-

практиків щодо обґрунтування необхідності збереження та розвитку 

позашкільної освіти в Україні як цінної педагогічної спадщини – 

унікальної пострадянської соціально-педагогічної системи, спрямованої 

на формування духовно зрілої, творчої, соціально активної та 

компетентної особистості. В умовах відродження національної системи 

освіти позашкільні заклади стають невід'ємним компонентом освітньої 

структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості 

учня, його соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві.  

Позашкільні заклади, що працюють у соціально-культурній та 

освітній сферах, доповнюють шкільну освіту та створюють позитивне 

виховне середовище для учня. Вони виступають гнучкими виховними 

інфраструктурами, спроможними здійснювати виховання громадянина 

незалежної держави України - творчої особистості, здатної 

вдосконалювати себе та свою країни. 

           Усе це сказане зумовлює активізацію інноваційних процесів у 

роботі позашкільних навчальних закладів. Мета – сприяти підвищенню 

ролі позашкільного навчання й виховання у творчому самовдосконаленні 

та професійному самовизначенні школярів.     Належну роль у виконанні 

цих завдань відводиться педагогу, його професійній компетентності. 
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Педагогічна компетентність виступає необхідною умовою ефективної 

взаємодії всіх учасників виховного процесу, професійної самореалізації 

педагога і досягнення навчально-виховних цілей, спрямованих на 

розвиток особистості учня. 

Підвищувати рівень педагогічної компетентності можна  шляхом 

ознайомлення із методичною літературою, на семінарах, практикумах, 

методом самопізнання і т.д., але вирішальна роль відводиться науково-

методичній службі. Оцінити рівень комунікативно - організаторських 

здібностей – найбільш значущих компонентів педагогічної діяльності - 

допоможуть діагностичні методики, представлені в додатках.                                                                                                                                               
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                                                                                                       Додаток 1 

Впровадження − перетворення практики на основі результатів 

досліджень при обов’язковому їх застосуванні з метою підвищення 

ефективності навчально-виховного процесу. 

Готовність − 1) активно-діяльнісний стан особистості, установка на 

певну поведінку, змобілізованість сил на виконання завдання; 2) складне 

інтегративне утворення, що включає мотиваційний, емоційно-вольовий, 

пізнавальний компоненти. 

Готовність до пошукової діяльності − інтегральна якість особистості, 

яка характеризується наявністю та певним рівнем сформованості 

мотиваційно-орієнтаційного, змістовно-операційного і оцінно-

рефлексивного компонентів у їх єдності, що проявляється в прагненні до 

пошукової діяльності і в підготовленості до її здійснення на 

професійному рівні. 

Інноваційна діяльність − 1) це створення нового (оригінальних 

прийомів, цілісних педагогічних концепцій), що змінює звичний погляд 

на явище, перебудовує суспільно-педагогічні відносини; 2) найвищий 

ступінь педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового в 

педагогічній практиці, що спрямоване на формування творчої 

особистості, враховує соціально-економічні та політичні зміни в 

суспільстві й проявляється  в ціле покладанні, визначенні мети, завдань, а 

також змісту і технологій інноваційного навчання; 3) діяльність з 

розробки, пошуку, освоєння і використання новведень, їх здійснення. 

Інноваційна діяльність всистемі освіти − вдосконалення чи оновлення 

освітньої практики шляхом створення, розповсюдження та освоєння 

нових ефективних способів і засобів досягнення встановлених цілей 

освіти. 

Інноваційна педагогічна технологія − це цілеспрямоване систематичне 

та послідовне впровадження в практику прийомів, способів, педагогічних 

дій та засобів, що охоплюють цілісний навчально-виховний процес від 

визначення його мети до одержання очікуваних результатів. 

Інноваційне навчання − такий навчальний процес, який будується як 

творча взаємодія учителя й учнів, котра максимально спрямована на 

самостійний пошук учнями нових знань, нових пізнавальних орієнтирів 

високого рівня складності, вироблення загальнолюдських норм та 

цінностей, оволодіння мистецтвом рефлексії. 
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Інноваційні процеси в освіті − процеси створення, освоєння і 

застосування педагогічних інновацій, які є предметом педагогічної 

інноватики. 

Інноваційний потенціал навчального закладу − це його здатність 

створювати, сприймати, реалізувати нововведення, а також своєчасно 

позбавлятися від застарілого, педагогічно недоцільного. Ця здатність 

переважно є наслідком творчих прагнень членів педагогічного колективу, 

їх ставлення до нововведень. 

Інновація − 1) нововведення, новизна, новаторство; 2) нові форми 

організації праці та управління, нові види технологій, які охоплюють не 

лише окремі установи й організації, але й різні сфери; 3) процес 

часткових змін, що ведуть до модифікації окремо взятих цілей освіти або 

засобів і способів їх досягнення; 4) цілеспрямоване і кероване внесення 

змін в освітню практику шляхом створення, розповсюдження та освоєння 

новоутворень; 5) комплексний процес створення, розповсюдження та 

використання нового практичного засобу в галузі техніки, технології, 

педагогіки, наукових досліджень. 

Комбінаторні нововведення − нове конструктивне поєднання 

елементівраніше відомих методик, які в даному варіанті ще не 

використовувались. 

Креативність − здатність зробити або деяким способом здійснити 

дещо нове (нове вирішення проблеми, новий метод або інструмент, новий 

твір мистецтва тощо). К. − умова реалізації вищих духовних потреб 

особистості, розвитку власних творчих сил і здібностей, постійного 

зростання і збагачення внутрішніх можливостей, підвищення якості своєї 

професійної діяльності, орієнтації на вищі загальнолюдські цінності. 

Новаторство − вищий ступінь педагогічної творчості, педагогічне 

винахідництво нового, якого досі не було в педагогічній практиці, яке ще 

не висвітлено широко в педагогічній літературі. 

Модифікаційні нововведення − удосконалення, раціоналізація, 

видозміна, модернізація того, що має аналог або прототип (програма, 

методика, окрема розробка тощо). 

Нововведення − 1) комплексний процес створення, розповсюдження 

та використання нового практичного засобу (новації); форма організації 

інноваційної діяльності; 2) впровадження у виробництво новації, яка, в 

свою чергу, є кінцевим результатом наукової або винахідницької 

діяльності; 3) цілеспрямована зміна, яка вносить до середовища 
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впровадження (організацію, регіон, суспільство і т. ін.) нові стабільні 

елементи; 4) такий суспільний, технологічний, економічний прогрес, який 

через практичне використання ідеї і винаходів веде до створення кращих 

за своїми властивостями виробів, технологій; 5) комплексний процес 

створення, поширення та використання нового педагогічного засобу для 

якісно кращого задоволення вже відомих суспільних потреб, процес його 

впровадження в окремому навчальному закладі з метою підвищення 

освітньо-виховної діяльності; 6) зміст можливих змін педагогічної 

дійсності, що ведуть до раніше невідомого стану, результату і які 

розвивають теорію і практику навчання і виховання; 7) цілеспрямована 

зміна, яка вносить у середовище впровадження нові елементи; процес, що 

характеризує перехід будь-якої системи з одного стану в інший зі своїм 

життєвим циклом; 8) процес створення, розповсюдження і використання 

нового практичного засобу для нової або кращого задоволення вже 

існуючої потреби людей; водночас це є процес змін, пов’язаний з 

внесенням даного нововведення у те соціальне та матеріальне 

середовище, в якому здійснюється його життєвий цикл. 

Ознака − деяка стійка, що зберігається в різноманітних відношеннях 

об’єкта/явища з середовищем властивість, яка в сукупності з іншими 

властивостями об’єкта/явища дає йому певну характеристику. 

Педагогічна аксіологія − вчення про оцінку й інтерпретацію нового; 

вчення про природу цінностей, їх місце в реальності та структурі 

цінностей світу. Вона вивчає проблеми оцінки і різновиди процесів 

освоєння нового; інноваційне середовище; готовність педагогічної 

громадськості до сприйняття і оцінки нового; проблеми новаторів і 

консерваторів у педагогічній дійсності; зміст і процес навчання та 

виховання; суб’єкти навчального процесу (вихователі та вихованці) тощо. 

Педагогічна інноватика − вчення про створення педагогічних новацій, 

їх оцінку, освоєння педагогічним співтовариством і використання та 

застосування на практиці. 

Педагогічна неологія − теорія створення нововведень у системі освіти; 

наукове знання про нове в педагогічній теорії і практиці. Його завданням 

є розкриття сутності (специфіки) і джерел появи нового в педагогіці 

(соціальних, соціально-педагогічних, педагогічних де термінаторів 

нового); розробка його типології в педагогіці; визначення критеріїв і 

ступеня новизни; виявлення принагідних  умов становлення, розвитку і 

утворення нового; встановлення „категоріального поля‖ теорії нового 

(„нове‖, „старе‖, „нововведення‖, „інновація‖); визначення функцій 
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неології в системі педагогічного знання (критеріально-оцінювальна, 

систематизуючи, прогностична). 

Педагогічна праксеологія − вчення про застосування нового; вчення 

про ефективну людську діяльність. П. досліджує проблеми використання 

і застосування нового; закономірності і різновидності впровадження; 

розкриває ефективні механізми застосування педагогічних нововведень; 

оптимальної інноваційної діяльності. 

Педагогічна творчість − пошук більш досконалих форм змісту, 

методів та прийомів організації педагогічної діяльності. 

Педагогічна технологія − 1) набір технологічних процедур, що 

забезпечують професійну діяльність вчителя; 2) сукупність психолого-

педагогічних установок, що визначають спеціальний набір і поєднання 

форм, методів, способів, прийомів навчання, вихованих засобів; вона є 

організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу; 3) опис 

системи дій учителя та учнів, які слід виконувати для оптимальної 

реалізації навчального процесу; 4) послідовний (системно представлений) 

ряд вказівок діяльностей і операцій моделювання, реалізації діагностики 

ефективності, корекції процесу навчання (дидактичні технології) або 

виховання (технологія виховання); 5) комплексний, інтегрований процес, 

що включає людей, ідеї, засоби і способи організації діяльності для 

аналізу проблем, що охоплюють основні аспекти засвоєння знань; 6) 

проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці; це 

змістова техніка реалізації навчально-виховного процесу; результат 

глибоко продуктивної, творчої праці з оцінки і гармонізації багатьох 

чинників, що визначають ефективність процесів навчання й виховання; 7) 

системний метод створення, застосування і визначення всього процесу 

викладання та засвоєння знань з урахуванням технічних і людських 

ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм завданням оптимізацію форм 

освіти; 8) системна сукупність і порядок функціонування всіх 

особистісних, інструментальних і методичних засобів, що 

використовуються для досягнення педагогічних цілей; 9) закономірна 

педагогічна діяльність, яка реалізує науково-обґрунтований проект 

дидактичного процесу і володіє більш високим ступенем ефективності, 

надійності, гарантованого результату, ніж це має місце при традиційних 

методиках навчання; 10) конструкція, стратегія, алгоритм дії педагога, 

організація педагогічної діяльності; проект певної педагогічної системи, 

що реалізується на практиці. 
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Педагогічний експеримент − це етап впровадження нового в практику 

роботи школи за умови, якщо він забезпечить її результативність. 

Передбачення − здатність до розуміння нових, незвичайних ситуацій, 

прогнозування майбутніх подій, оцінка наслідків прийнятих рішень і, 

більше того, навіть до створення можливого і бажаного майбутнього. 

Процес − послідовна зміна явищ, станів у розвитку якого-небудь; 

сукупність послідовних дій для досягнення якого-небудь результату. 

Професійна готовність до педагогічної діяльності − складне 

структурне утворення, центральним ядром якого є позитивні установки, 

мотиви і засвоєні цінності педагогічної діяльності. В дану готовність 

входять також професійно важливі риси характеру, педагогічні здібності, 

сукупність професійно-педагогічних знань, умінь та навичок, певний 

досвід педагогічної діяльності. 

Рефлексія − 1) процес відображення однією людиною (вчителем( 

картини внутрішнього світу іншої людини (учня); 2) здатність учителя 

усвідомлювати свої стани, зіставляти свої задачі, свої дії і досягнуті 

результати в реальних педагогічних ситуаціях з метою контролю, оцінки, 

корекції і вдосконалення педагогічної діяльності; 3) усвідомлення засобів 

і основ діяльності, їх змін; 4) побудова умовиводів, узагальнень, аналогій, 

зіставлень та оцінок, а також переживання, пригадування і вирішення 

проблем; 5) здатність учителя подумки уявити собі створену картину 

ситуації і на цій основі уточнити уявлення про себе, звернення свідомості 

вчителя на самого себе, врахування уявлень учня про те, як вчитель 

розуміє діяльність учня. 

Рівень − міра кількісного і якісного прояву всіх ознак предмета/явища, 

міра їх відповідності еталону. 

Співучасть − соціальна активність, участь особистості у важливіших 

видах діяльності, її особистий вплив на прийняття локальних та 

глобальних рішень, здатність бути ініціативним. 

Творчість − діяльність, що породжує дещо нове, що раніше не 

існувало, наоснові реалізації існуючого досвіду і формування нових 

комбінацій знань і вчень. 

Технологічна карта − опис процесу у вигляді покрокової, поетапної 

послідовності дій із зазначенням засобів, що використовуються. 

Технологічна система − це умовне зображення технологічного 

процесу, поділ його на окремі функціональні елементи і позначення 

логічних зв’язків між ними. 
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Технологія − 1) форма вираження людського інтелекту, 

сфокусованого на розв’язання суттєвих проблем життя; 2) сукупність 

форм, методів, прийомів і засобів досягнення очікуваних результатів при 

передачі соціального досвіду, а також оснащення цього процесу; 3 

радикальне оновлення інструментальних і методологічних засобів 

педагогіки й методики за умови збереження наступності в розвитку 

педагогічної науки й шкільної практики. 

Формування готовності педагога до пошукової діяльності − процес 

цілеспрямованого розвитку в умовах післядипломної освіти всіх сторін і 

якостей особистості, які складають готовність до даної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

                                                                                                      Додаток 2 

Рівні сформованості інноваційної діяльності 

(О.Г. Козлова) 

Адаптивно-

нормативний 

(репродуктивний): 

 нестійке ставлення до інновацій; 

 відсутність яскраво виявленого  

педагогічного таланту; 

 відсутність чіткої наявності 

творчих  

дослідницьких здібностей; 

 технологічна готовність 

пов’язується з  

власним досвідом; 

 професійно-педагогічна 

діяльність  

учителя будується зараніше 

відпрацьованою схемою, алгоритмом; 

 учитель адаптує нові варіанти 

освітніх  

програм, не вдаючись до 

педагогічного коментарю; 

 узагальнює досвід колег, що 

працюють 

 над проблемою, яка його цікавить; 

 свій досвід відображає у 

доповідях та  

виступах на рівні школи; 

 використання авторських ідей 

не  

передбачає широкого застосування; 

 бере фрагментарну участь у 

пошуковій,  

дослідницькій діяльності. 

Ситуативно-

моделюючий: 

 усвідомлення необхідності 

реалізації  

нововведень; 
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 виокремлює провідну ідею, 

мету, вказує  

джерела інновацій; 

 експериментально апробує 

окремі ідеї та  

методичні рішення; 

 модернізує відомі освітні 

проекти, 

 здійснює їх аналіз і порівняння; 

 вирішує проблеми інтеграції 

знань, має  

гуманістичну орієнтацію; 

 активно і цілеспрямовано веде 

пошук 

 нових педагогічних технологій, 

нових навчальних курсів, підручників; 

 свій досвід відображає у 

доповідях,  

публікаціях на рівні району/міста; 

 результати інноваційної 

діяльності  

знаходять відображення уроботі 

методичних формувань школи, 

району/міста. 
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Системно-

моделюючий: 

 висока сприйнятливість до 

нового,  

готовність до участі в проектуванні 

нових освітніх систем; 

 позитивна емоційна 

спрямованість до  

перетворюючої діяльності; 

 цілісна, методологічна і 

технологічна 

 готовність до інноваційної 

діяльності; 

 аналітико-рефлексивні вміння; 

 розробка нових варіантів 

програм; 

 пошук оптимальних технологій 

і систем  

навчання; 

 творчий підхід, постійний 

пошук нових, 

 резервних можливостей для 

підвищення якості педагогічної праці; 

 авторське конструювання 

нового  

навчального матеріалу; 

 моделювання нового 

педагогічного  

досвіду; 

 глибокі теоретичні психолого-

педагогічні  

знання, високий рівень педагогічної 

рефлексії; 

 застосування засобів 

діагностики і  

корекції успіхів учнів, осмислення 

та обґрунтування авторських ідей і 

розробок; 



90 

 

 перевірка авторської системи 

при  

проведенні довготривалого 

педагогічного експерименту; 

 наявність публікацій, 

громадське визнання  

інноваційного досвіду. 
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                                                                                                    Додаток 3 

Перелік основних прогностичних умінь, 

необхідних учителю для здійснення інноваційної діяльності 

(О.Г. Козлова) 

1. Володіти варіативним педагогічним мислення, знаходити декілька 

способів вирішення однієї задачі. 

2. Виробляти особисту стратегію саморозвитку. 

3. Приймати оптимальні педагогічні рішення в умовах 

невизначеності. 

4. Передбачати близькі та віддалені результати вирішення 

педагогічних задач. 

5. Глибоко перебудовувати педагогічні цілі у зв’язку зі змінами 

педагогічної ситуації. 

6. Вивчати і перетворювати педагогічну ситуацію. 

7. Конкретизувати педагогічні задачі в поетапні та оперативні. 

8. Рефлексувати всі компоненти інноваційної діяльності. 

9. Здійснювати вибір проблеми і теми дослідження. 

10. Вибудовувати педагогічні задачі з орієнтацією на учня як на 

активного співучасника навчально-виховного процесу. 

11. Переносити педагогічні прийоми в інші педагогічні ситуації і 

комбінувати їх. 

12. Виділяти ключові ідеї навчального предмета. 

13. Оцінювати навчальний предмет за рахунок використання понять, 

термінів, дискусій у відповідній галузі наук. 

14. Виявляти не лише наявний рівень розвитку учнів, але й зону 

найближчого розвитку учнів, передбачати можливі і враховувати типові 

утруднення учнів. 

15. Виходити з мотивації учнів при плануванні та організації 

навчально-виховного процесу. 

16. Проектувати та формувати в учнів відсутні в них рівні творчої 

діяльності. 

17. Розширяти поле для самоорганізації учнів. 

18. Орієнтуватися на розвиток учня і його саморозвиток. 

19. Здійснювати творчий пошук. 
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20. Інтерпретувати інформацію, що надходить з відповідних 

педагогічних та інформаційних джерел. 

21. Визначати особливості свого індивідуального стилю. 

22. Бути відкритим до пошуку нового. 

23. Усвідомлювати перспективу власного професійного розвитку. 

24. Переходити з репродуктивного рівня майстерності до власного 

творчого, новаторського рівня. 

25. Прогнозувати результати навчання стосовно до учнів з різними 

інтересами і здібностями. 

26. Проектувати завдання з розвитку творчого потенціалу учнів. 

27. Обґрунтувати критерії ефективності педагогічних впливів. 

28. Формувати гіпотезу як засіб вирішення протиріч, планувати 

методи її перевірки, відібрати критерії оцінки результатів. 

29. Рефлексувати власний досвід у контексті загальнолюдських 

цінностей. 

30. Розробляти зміст планів і програм реалізації ідеї в інноваційну 

педагогічну діяльність. 
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                                                                                                       Додаток 4 

Опитувальний лист 

для оцінки якостей, необхідних для 

інноваційної педагогічної діяльності 

(Є.В. Макагон) 

1. Усвідомлення мети власної діяльності і своєї ролі в дослідно-

експериментальній роботі. 

2. Творча спрямованість особистості педагога (рівень креативності). 

3. Володіння методикою організації і проведення  дослідно-

експериментальної роботи. 

4. Знання педагогічних технологій. 

5. Моделювання нового педагогічного досвіду шляхом проведення 

самостійного дослідження. 

6. Володіння навичками особистісно орієнтованої взаємодії в 

навчальному середовищі. 

7. Вміння оцінити свій індивідуальний стиль і побудувати план 

розвитку своєї інноваційної діяльності. 

8. Усвідомлення творчої спрямованості інноваційної діяльності. 

9. Прогностичні здібності педагога. 
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Додаток 5 

Орієнтовна програма 

підготовки педагогічних працівників 

до інноваційної діяльності 

1. Запровадити систему заходів щодо мотивації пошуково-

дослідницької, інноваційної діяльності педагогічних працівників 

(пропаганда новаторського досвіду, творчі портрети вчителів-новаторів, 

інформація про хід реалізації обласної науково-методичної програми 

„Запровадження інноваційних педагогічних технологій в навчально-

виховний процес‖ у районі тощо). 

2. Організувати інформаційний супровід пошукової, інноваційної 

діяльності педагогів (створення банку педагогічних ідей, освітніх 

інновацій, кращого досвіду). 

3. Здійснити систему заходів (семінари-практикуми, методичні 

рекомендації тощо) щодо вироблення вмінь педагогічної рефлексії 

власного досвіду (описати свій досвід, виділивши в ньому основні 

педагогічні ідеї, творчу новизну, результативність, особливості 

технології). 

4. Розвивати діагностико-прогностичну діяльність з виявлення 

творчо працюючих учителів, схильних до продукування нових ідей та 

технологій. 

5. Спрямувати підвищення кваліфікації на розвиток методологічних 

знань, інноваційних, дослідницьких умінь педагогічних працівників. 

6. Запровадити моніторинг готовності вчителів до інноваційної 

діяльності, стимулювати самооцінку та самокорекцію даного виду 

діяльності (виявлення особливостей власної технології, можливостей 

підвищення інноваційного потенціалу власної професійної діяльності). 

7. Включити у зміст підвищення кваліфікації проблематику з 

нормативно-правової бази інноваційної діяльності та організації 

педагогічних досліджень, підготувати відповідні рекомендації. 

8. Проводити методичне навчання на обласному, районному та 

шкільному рівнях з проблем педагогіки інновацій та методології і 

методики інноваційної діяльності. 

9. Створити та організувати роботу диференційованих творчих груп 

учителів, що володіють різною мірою знань з педагогічної інноватики. 
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10. Забезпечити консультативну допомогу окремим учителям, 

педагогічним колективам на етапі вибору проблеми та конструювання 

плану індивідуальної чи колективної пошукової діяльності. 

11. Надати допомогу вчителям у розробці планів-проспектів, програм, 

моделей інноваційної пошукової діяльності. 

12. Створити сприятливий психолого-педагогічний клімат для 

діяльності педагогів-новаторів, інноваційне освітнє середовище в 

закладах освіти.  

13. Забезпечити стимулювання інноваційного пошуку, його науково-

методичну підтримку, репрезентацію досвіду, висвітлення проміжних 

результатів у методичних виданнях. 

14. Створити управлінські умови для закріплення пошукової 

діяльності педагогів-новаторів: робота з керівниками шкіл за темою 

„Програма підготовки вчителя-новатора‖, забезпечення зв’язків між 

творчими колективами педагогів та науковцями, координація науково-

дослідницької та експериментальної роботи в області, районі, місті. 

15. Забезпечити експертизу матеріалів, за якими педагог-новатор 

(колектив навчального закладу) здійснюватиме інноваційну освітньо-

виховну діяльність; експертизу практичних результатів інноваційної 

діяльності та окремих новацій, що виникають як результат діяльності 

педагога-дослідника. 
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Додаток 6 

Функції керівника щодо управління 

розвитком навчального закладу 

1. Аналіз стану та прогноз тенденцій змін у широкому соціальному 

середовищі, потенційно важливих для розвитку школи; виявлення 

нинішнього і прогнозованого майбутнього соціального замовлення, що 

адресуються школі. 

2. Прийняття принципового рішення про переведення школи в 

інноваційний режим життєдіяльності. 

3. Виявлення, аналіз і оцінка якості освіти в школі, результатів освітнього 

процесу, виявлення досягнень, передового досвіду, конкурентних переваг 

школи. 

4. Проблемний аналіз стану школи, виявлення проблем, які потребують 

вирішення. 

5. Планування, організація, керівництво і контроль розробкою концепції і 

програми розвитку школи. 

6. Планування і організація  діяльності щодо розробки та формулювання 

системи цінностей (філософії) школи, її нової місії, основних положень 

інноваційної політики (курсу дій) і стратегій її реалізації. 

7. Організація виявлення і оцінки нововведень, апробованих в школі. 

8. Організація пошуку інноваційних ідей за межами школи. 

9. Експертиза інноваційних проектівта процесу їх реалізації. 

10. Координація проектів розвитку школи з орієнтирами місцевої, 

реґіональної, державної програми розвитку освіти. 

11. Організація вивчення вимог державних освітніх стандартів, вимог 

базових навчальних планів.  

12. Організація  розробки індивідуального навчального плану школи, 

відповідних йому навчальних програм і програм виховної роботи. 

13. Організація експертизи модифікованих і авторських навчальних 

програм. 

14. Планування і організація розробки та освоєння нових освітніх 

технологій. 

15. Планування і здійснення нових підходів до організації освітнього 

процесу. 

16. Планування і організація  прийому нового контингенту учнів. 

17. Формування кадрової політики школи, вимог до нових працівників. 
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18. Організація пошуку і залучення на роботу в школу нових 

кваліфікованих кадрів для реалізації інноваційних проектів. 

19. Організація підготовки вчителів до здійснення інноваційної, 

дослідницької, дослідно-експериментальної роботи. 

20. Стимулювання і мотивація інноваційної діяльності педагогів. 

21. Організація контактів зі сторонніми організаціями та закладами в 

інтересах розвитку школи. 

22. Організація і керівництво підрозділами школи, які здійснюють 

інноваційні проекти (кафедр, інноваційних команд, тимчасових творчих 

колективів). 

23. Організація ресурсного забезпечення інноваційної діяльності в школі. 

24. Проектування нової моделі випускника школи, якості освіти, 

внутрішньошкільних стандартів навченості, вихованості, здоров’я 

школярів. 

25. Організація роботи і впровадження нормативів та критеріїв оцінки 

професійної, в т. ч. інноваційної діяльності.  

26. Організація діагностики навченості і реальних навчальних 

можливостей учнів, зони їх ближчого розвитку. 

27. Корегування програми розвитку школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     Додаток 7 

Перелік наукових педагогічних ідей, покладених в основу 

інноваційних освітніх технологій. 
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Інтеграція змісту природничої освіти -Технологія В. Р. Ільченко 

«Довкілля». 

Інтеграція змісту шкільної освіти -Технологія Р. Шгайнера. 

Диференціація творчих здібностей учнів. 

Технологія колективного навчання (Програма «Крок за кроком»). 

Індивідуалізація змісту навчання -Технологія особистісно-орієнтованого 

навчання. 

Диференціація змісту навчання -Технологія модульно-розвивального 

навчання. 

Особистісно-орієнтована організація навчально-виховного процесу - 

Технологія особистісно-орієнтованої школи. 

Розвиток теоретичного мислення в учнів. 

Технологія розвивального навчання. 

Розвиток внутрішніх резервів учнів-Технологія життєтворчості. 

Розвиток чуттєвої сфери учнів -Технологія М Монтессорі. 

Розвиток фізичного здоров'я учнів на навчальних заняттях - Технологія 

«Рекреаційна освіта» 
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