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ВСТУП 

 

 

Реалії сучасного світу, трансформаційні процеси всіх сторін суспільного 

життя вимагають змін і в системі освіти. Цивілізовані суспільства усвідомлено 

прагнуть організувати освітній процес так, щоб якомога більша частка їхньої 

спільноти отримала з часом статус всебічно розвинених особистостей. Саме 

всебічно розвинена особистість, яка усвідомлено і оптимально віднайшла своє 

місце в суспільній ієрархії та діяльністю якої задоволене суспільство, 

спроможна активно впливати на висхідний позитивний розвиток сучасних 

країн. Сучасна освіта, з одного боку, формує вартісні основи і критерії 

життєтворчого процесу та почуття власної гідності особистості, а з іншого – 

сприяє соціальній однорідності і справедливості та підвищує демократичну 

культуру соціуму в цілому.  

Інноваційність передбачає зміну форм і змісту контролю, оцінок, 

наслідків освітнього процесу. Перед педагогічним колективом закладу 

позашкільної освіти постає завдання збереження успішності освітнього 

процесу. Навчання та виховання – дві невід’ємні ланки цього процесу. 

Провідною метою виховання залишається ідеал особистості, дієздатної 

приймати рішення в ситуаціях морального вибору, нести відповідальність за ці 

рішення перед собою, оточенням, державою. 

Сучасна освіта повинна готувати людину, яка здатна жити в 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 освітньої діяльності та 

існуючих стереотипів педагогічної праці. Тільки інноваційна за своєю сутністю 

освіта може виховати людину, яка живе за сучасними інноваційними законами 
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глобалізації, є всебічно розвиненою, самостійною, самодостатньою 

особистістю, яка керується в житті власними знаннями і переконаннями.  

Саме тому 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. 

Проблему ефективності освітніх інновації досліджували такі зарубіжні 

вчені: С. Ведемейер, Г. Веллінгтон, М. Вульман, М. Кларк, П. Мітчел, 

Ф. Персиваль. С. Сполдінг, Р. Томас тощо; у вітчизняні науці підвищення 

ефективності інноваційної діяльності в освіті розглядали В. Беспалько, 

В. Бухвалов, Б. Горячов, В. Гузєєв, І. Дичківська, І. Лернер, В. Монахов, 

В. Кожин,Т. Назарова, Г. Новікова, В. Паламарчук, О. Пєхота, І. Прокопенко, 

Г. Селєвко, С. Сисоєва, Д. Чернілєвський, М. Чошанов, С. Шаповаленко 

тощо [7, 8].  

Українська освіта має повніше, швидше і точніше реагувати на виклики 

часу, розвивати людину, здатну жити і ефективно діяти у глобальному 

середовищі. Так, В. Кремінь зазначає, що «тут є надзвичайно широкий спектр 

завдань – від формування відповідних світоглядних позицій, розуміння 

українського розвитку у контексті світових цивілізаційних процесів до 

відпрацювання навичок спілкування зі світом, людьми з інших країн, 

переймання їхнього досвіду і досягнень. Це особливо важливо в умовах, коли 

прогрес кожної окремої країни залежить не тільки від зусиль її громадян, але й 

від того, наскільки вони здатні сприймати все краще, що є в інших країнах. 

Громадянське виховання, національне згуртування людей у цих умовах стають 

стратегічним завданням освіти» [2]. 

У контексті глобалізаційних тенденцій і сучасних викликів українська 

освіта повинна професійніше готувати людину до життя в інформаційному 
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суспільстві, суспільстві знань та інновацій. Входження світу у науково-

інформаційний тип прогресу зумовлює необхідність формування людини з 

інноваційним мисленням, інноваційною, культурою, здатністю до інноваційної 

діяльності. Сучасний етап розвитку національної системи освіти визначається 

освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого й, 

водночас, на модернізацію системи освіти, відповідно до вимог часу, новітніх 

надбань науки, культури і соціальної практики. 

Теоретичним розробленням педагогічної інноватики займаються 

Л. Ващенко, Л. Даниленко, М. Дробноход, М. Кларин, Н. Лапін, В. Онушкін, 

В. Паламарчук, І. Підласий, О. Попова, А. Пригожин, О. Савченко, В. 

Сластьонін [2]. Науковцями визначено основні дефініції і здійснено 

класифікацію освітніх інновацій; проаналізовано тенденції зростання ролі 

інноваційної діяльності в системі освіти як процесу внесення нових елементів у 

традиційну систему. 

Отже, педагогічна інноватика полягає у постійному пошуку і 

впровадженні нових максимально ефективних технологій навчання і виховання, 

результатом яких має бути формування високо адаптованої до змінних умов, 

активної діяльності, творчої особистості, яка вміє аналізувати. Орієнтація на 

нове, пошук і впровадження нового не є самоціллю педагогічної інноватики, 

вона спрямована на забезпечення адекватності навчально-виховного процесу і 

його результатів вимогам суспільства. А в динамічно змінному суспільстві це 

спонукатиме до постійного оновлення змісту і форм навчання та виховання, 

максимально уважного ставлення до всього нового. Інноваційна діяльність в 

освітній сфері є принципово важливою відповіддю на виклики сучасності, що 

детерміновані переходом суспільства до інноваційного типу розвитку і 

зумовлюють гнучкість системи освіти, її відкритість до нового, реалізацію 

конкурентоспроможних освітніх національних і транснаціональних проектів. 

Імплементація освітніх інновацій є запорукою конкурентоспроможності 

національної освіти, її здатності формувати інноваційну людину. 
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РОЗДІЛ 1. 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В СИСТЕМІ ОСВІТИ:  

ОСОБЛИВОСТІ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ 

 

Сучасна соціально-економічна ситуація, що склалася в нашій країні, 

потребує сутнісних змін у всіх сферах суспільного життя, в тому числі й в 

освіті. Освіта, як підсистема цілісної державної системи, не має права 

відставати в темпах розвитку, тобто вона теж має, а точніше змушена, міняти 

свою структуру і поділяти ті відносини, які домінують у суспільстві. З іншого 

боку, освіта не тільки пасивно сприймає зміни в суспільстві, але й активно 

впливає на трансформації в ньому і в його підсистемах. Зокрема, освіта має 

великий вплив на господарську та економічну діяльність, внутрішню та 

зовнішню політику, розвиток культури тощо. Саме освіта, як соціальна 

інституція, відповідає за фаховий рівень (фахові компетенції) кадрів духовної, 

виробничої та управлінської сфер усіх сучасних країн. Освіта через науку, 

сферу матеріального виробництва і новітні технології впливає на висхідний 

економічний розвиток постіндустріального суспільства в цілому. Освіта 

формує загальні компетенції громадян – ментальність суспільства, його 

культурний рівень, основи національного і державного патріотизму тощо. 

Усвідомлюючи визначальний вплив освіти на всі життєтворчі суспільні 

процеси, розвинені країни прагнуть розвивати її відповідно до вимог часу, 

тобто безперервно (принцип освіти упродовж всього життя) та інноваційно 

вдосконалювати і змінювати. 

Стратегія системних змін – докорінна реконструкція закладу, його ланок, 

змісту й організації, діяльності, мети та завдань, технології тощо. Це 

перспектива для педагогічного колективу нашого позашкільного закладу. 

Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва було 

переміщено до м. Слов’янськ у 2015 році. У закладі сформувався колектив 

педагогів та учнів, який набуває певного авторитету серед освітян міста, 

області. 
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Ремонтуються приміщення, оновлюється матеріально-технічна база 

майстерень, вихованці під керівництвом керівників гуртків беруть участь у 

виставках та змаганнях різних рівнів, посідають призові місця, чим 

покращують рейтинг Донецького регіону.  

З метою обміну досвідом та налагодження зв’язків з колегами обласних 

закладів позашкільної освіти директор та педагоги Центру відвідали Львівський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, де відбулася 

зустріч педагогів ДОЦТТДЮ з педагогами ЛОЦНТТУМ. У рамках заходу 

відбулося ознайомлення з методами, прийомами роботи Центру, програмно-

методичним забезпеченням, науково-методичними розробками в освітньому 

процесі. Вихованці ДОЦТТДЮ передали власноруч виготовлені сувеніри до 

Дня Святого Миколая вихованцям Львівського обласного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, були проведені майстер-класи для 

вихованців Львівського центру. Цей захід було висвітлено Педагогічним 

часописом Львівщини «Основа» 26 грудня 2017 року на освітньому порталі 

Львівщини (http://www.osvitportal.lviv.ua/novyny?id=109679_rizdvyana_shopka_ 

kz_lor_nrc_i_ii_st_svitanok_z_poglyblenoyu_profesiynoyu_pidgotovkoyu_fot). 

З моменту підписання угоди між керівниками у телефонному режимі 

відбувається обмін пропозиціями щодо проведення обласних заходів, 

впровадження інноваційних форм позашкільного виховання, розробки 

програмних, методичних матеріалів з питань позашкільної освіти. 

Система науково-методичного забезпечення, підвищення кваліфікації 

педагогів, створення творчого педагогічного колективу передбачає залучення 

педагогів до інноваційної діяльності. Ми розглядаємо інноваційні технології 

методичної роботи з педкадрами як стимулюючий процес, що характеризується 

прагненням педагога презентувати власне розуміння мети навчання та 

виховання. Самих теоретичних знань не достатньо. Необхідно, щоб кожний 

педагог оволодів уміннями та навичками, наприклад, тренінговими 

методиками, умів застосовувати їх у своїй практичній діяльності. Із цією метою 

більшість методичних заходів проходять у нетрадиційних формах. Перш за все 

http://www.osvitportal.lviv.ua/novyny?id=109679_rizdvyana_shopka_
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це тренінги, які добре прижились у закладі. Працівники закладу успішно 

оволодівають тренінговими методиками. Після успішного навчання 

посвідчення тренерів з національно-патріотичного виховання отримали 

педагоги Центру. Елементи тренінгів використовуються при проведенні 

семінарів-практикумів, гурткових занять, виховних заходів. 

Поняття інновації багатозмістовне і не завжди однозначне. У найбільш 

загальному випадку під інновацією розуміють упровадження нових ідей, 

технологій у виробництво, управління галуззю, підприємством; в іншому 

аспекті інновація – це нововведення, яке ще не достатньо поширене в 

суспільній діяльності та на виробництві. Інновацією також вважається кінцевий 

результат упровадження науково-технічного або іншого відкриття. Без сумніву, 

нове застосування наукових, культурних, технічних знань, які забезпечують 

економічний, політичний, управлінський успіх, також завжди є інновацією. В 

такому контексті все, що скероване на вдосконалення якості життя та на 

всебічний висхідний розвиток людської спільноти, є інновацією в тій чи іншій 

сфері діяльності. У такому аспекті інноваційність виступає як інтегрована 

характеристика (загальна позитивна властивість) розвитку людства, як 

першочергова суспільна потреба, яка вимагає до себе постійної уваги з боку як 

суспільства, так і окремо взятої особистості. 

Як свідчить вітчизняний досвід, теорія і практика інновацій ще не 

ввійшла органічно в соціально-економічні площини нашого суспільства, в 

життєдіяльність людей, це поняття ще не стало визначальним у нашій культурі. 

Перехід від окремих, одиничних, інновацій до системної інноваційної 

діяльності, спрямованої на перетворення наукового знання і технологічних 

розробок у новий удосконалений продукт, остаточно не закінчений. 

Безсумнівно, такий стан речей відображає суб’єктивні особливості поведінки та 

мислення сучасних людей, їх ціннісні орієнтації. У той же час продуктивним 

об’єктом для інноваційної діяльності як системи розвитку є науково-

пізнавальна діяльність, зокрема освіта. Зрозуміло, що джерелом розвитку 

освіти, як і мистецтва, політики, науки, мають стати інноваційні підходи, 
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рішення та технології. Цей термін насамперед є характеристикою, мірилом 

процесу творчої діяльності. Освітня інновація – це одержання знання, яке не 

мало місця раніше в рамках домінуючої парадигми, не знаходило можливості 

використання його не лише для одержання нового знання, але й широкого 

поширення в суспільстві. 

Таким чином, інновації є невід’ємною частиною освітньо-педагогічної 

теорії і практики, оскільки саме за допомогою інновацій освіта робить крок 

вперед. Крім того, інновації допомагають вирішити низку завдань, що дозволяє 

суттєво змінити наявний стан економічного і культурного буття. Кожний член 

суспільства, насамперед політик, вчений, освітянин, повинен усвідомлювати, 

що інновація дає змогу отримувати нові результати в будь-якій сфері 

життєтворчого процесу, яка розвиває інші напрямки людської діяльності. 

Сучасне суспільство розвивається та вдосконалюється через постійну появу й 

пошук інновацій, їх неперервне та ефективне впровадження й вплив на всі 

сторони життя. 

Проте найважливіше полягає у тому, що інновація – здатність до нового 

мислення, до переосмислення існуючих теорій, зміни та уточнення 

загальновизнаних істин, правил та норм поведінки в науці, освіті, виробництві, 

політиці, культурі тощо. Ніяке нововведення не відбувається, якщо процес 

мислення особи, суспільства не стає інноваційним. Крім того, сама динаміка 

нинішнього надзвичайно мінливого світу вимагає інноваційного мислення. 

Проникаючи в сутність реалій, інноваційне мислення здійснює зворотний 

вплив на їх розвиток, в кінцевому рахунку – на темпи і якість суспільного 

розвитку, на спосіб діяльності і поведінку соціального суб’кта – людини, 

колективу, спільноти, держави. 

Оскільки творчість – це завжди створення нового, то інноваційну 

діяльність, інновації слід розглядати як творчий процес. Недостатньо володіти 

інформаційним продуктом, тією чи іншою інноваційною ідеєю, відкриттям, їх 

необхідно вміло та продуктивно використати. Інновації швидко і позитивно 

мають впливати на розвиток суспільства.  
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Отже, актуальність інновацій зумовлена прогресом, постійним рухом до 

нового у різних сферах життя. Свідома орієнтація на одержання нових знань, 

досвіду, культурних досягнень налаштована на інновацію, що сьогодні багато в 

чому залежить від рівня культури оточуючого середовища, особистого 

добробуту, впевненості у своїх професійних можливостях. Саме така людина і 

може осмислити ті проблеми та суперечності, які породжує сучасний етап 

розвитку науково-технічного прогресу. Для його розуміння і потрібний 

інноваційний системний стиль мислення [1, 11]. 

 

 

РОЗДІЛ 2. 

ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОСТІР В ДОНЕЦЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ЦЕНТРІ 

ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

 

Освіта наповнює людину духовністю, змушує її замислюватися над 

сутністю і цінностями свого існування. саме вона дає поняття про те, що добро і 

краса не менш важливі для життя, чим добробут і технічні пріоритети 

сучасного життя. Тільки освіта формує особистість – відповідального творця 

власного життя і громадянина своєї країни. Завдання сучасної освіти, окрім 

надання знань – прищеплення дитині здатності самостійно засвоювати знання, 

оволодівати потрібною інформацією та творчо осмислювати її. 

Сьогодні лише інноваційна освіта може бути такою. У свою чергу, лише 

освічена, творча людина може бути здатною до змін, до інновацій, і, що 

головне, до системного інноваційного мислення, усвідомлених і 

цілеспрямованих дій. Тільки творчо сформована особистість стає активним 

суб'єктом суспільних відносин. 

Удосконалення освітнього процесу сьогодні здійснюється з урахуванням 

таких освітніх тенденцій:  

– значущість освіти для індивіда і суспільства; 
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– орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної 

діяльності; 

– масовий характер освіти та її неперервність; 

– орієнтація навчання на інновації, особистість, забезпечення 

можливостей її саморозвитку; 

– адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості; 

– саморозкриття, загальні та фахові компетенції; 

– організаційні, структурні та змістові нововведення в освітньому 

процесі; 

– процес підпорядкований  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. 

Практика показує, що інноваційні технології загалом і, зокрема, в освіті 

створюються та запроваджуються найбільш ефективно в країнах, де 

фінансування науки й освіти відповідає вимогам часу.  

Існує таке поняття, як технологія, що не допускає варіативності, її 

головне призначення – отримати гарантований результат. Педагогічна 

технологія – це проєкт певної педагогічної системи, що реалізується на 

практиці; змістовна техніка реалізації освітнього процесу; закономірна 

педагогічна діяльність, яка реалізує науково-обґрунтований проєкт освітнього 

процесу і має більш вищий рівень ефективності, гарантованого результату, ніж 

традиційні методики навчання й виховання. Успіх педагогічних технологій 

залежить не тільки від обізнаності педагога з ними, а також і від 

систематичного їх впровадження – від визначення мети до одержання 

очікуваних результатів, що сприяє реалізації основної мети закладу – розвитку 

творчих здібностей, становлення та самореалізації учнівської молоді.  

Інноваційна педагогічна технологія – цілеспрямоване, систематичне й 

послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, 
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прийомів, педагогічних ідей і засобів, що охоплюють цілісний освітній процес, 

від визначення його мети до очікуваних результатів. 

Управління закладом позашкільної освіти – цілеспрямована, активна 

взаємодія керівника з іншими учасниками освітнього процесу з метою 

забезпечення координації зусиль щодо оптимального функціонування закладу 

та переведення його на більш якісний рівень. 

Управління педагогічними інноваціями – це управління, що підтримує 

цілеспрямованість інноваційних процесів в освітній системі.  

Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, 

нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. 

Результатом  інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні 

ідеї, форми та методи виховання, нестандартні підходи в управлінні. 

Під інноваційним розвитком освіти слід розуміти комплекс створених та 

запроваджених організаційних і змістових нововведень, розвиток низки 

факторів та умов, необхідних для нарощування інноваційного потенціалу 

освітньої системи. Такий складний психолого-педагогічний процес вимагає 

чітко спланованих системних дій з боку всіх освітянських структур, які в своїй 

сукупності складають основу інноваційної діяльності.  

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, конкурентоспроможними 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. 
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Сучасна позашкільна освіта знаходиться на етапі реформування, коли 

сучасність вимагає від педагогів вивчення і впровадження в практику сучасних 

інноваційних технологій. Загальна мета їх впровадження – підвищення 

ефективності освітнього процесу. Для ефективного залучення дітей і підлітків 

до інноваційної діяльності доцільно об'єднати зусилля школи та позашкільних 

закладів, залучати батьків, використовувати потенціал громадських організацій. 

Тому, перед закладами позашкільної освіти постає першочергове 

завдання: зацікавити дітей креативними ідеями, новими напрямками роботи, з 

метою розвитку творчих здібностей, популяризації технічного напряму роботи. 

Педагоги Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва додають багато зусиль, щоб зробити перебування вихованців в закладі 

цікавим, корисним. У Центрі існують такі стратегії нововведень. Стратегії 

локальних змін – раціоналізація, оновлення окремих ланок діяльності 

(наприклад, програмного забезпечення мережі гуртків, секцій, творчих 

об’єднань тощо). Цих змін може бути кілька, але всі вони реалізуються 

незалежно одна від одної. 

В умовах нашого Центру це: 

–  робота над авторськими програмами, використання модифікованих 

програм в освітньому процесі; 

–  модернізація освітнього процесу; 

–  використання на заняттях психологічних вправ, завдань для дітей зі 

слабким зором. Ведеться пошук шляхів для більш повного застосування в 

навчальному закладі цих програм, їх адаптація до умов закладу позашкільної 

освіти. Це освіта на основі життєвих навичок, яка підтримує основні права 

людини, що включені до Конвенції про права дитини; 

–  інновації-трансформації, які змінюють форму занять. Приклад: 

методична програма «Конструктор занять» – нетрадиційні форми проведення 

занять і виховних заходів. 

Багато уваги приділяється розвитку нових напрямів роботи. Протягом 

2018–2019 року, з метою подальшого розвитку, вдосконалення, популяризації 
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та пропаганди науково-технічної творчості, технічних видів спорту у 

загальноосвітніх школах та закладах позашкільної освіти області, організації 

змістовного дозвілля дітей та юнацтва, підвищення рівня патріотичного 

виховання, стимулювання творчого, інтелектуального, духовного, фізичного 

розвитку, розширення наукового світогляду, створення умов для придбання 

вихованцями техніко-технологічних умінь і навичок, сприяння реалізації 

творчих задумів учнівської молоді, методистами закладу були розроблені 

Положення про проведення обласних змагань робототехніки, зареєстрованого в 

Головному територіальному управлінні юстиції в Донецькій області від 

29.11.2018 за № 261/2703, затвердженим департаментом освіти і науки 

Донецької облдержадміністрації від 07.11.2018 за № 409/163-18-ОД. Щорічно 

ці Положення використовуються  під час проведення змагань і викликають 

неабиякий інтерес у підростаючого покоління. Вихованці мають можливість 

продемонструвати свої розробки програми «Робототехніки», підготувати 

автономних роботів, здатних виштовхнути кеглі за межі рингу та найшвидше 

проїхати по лабіринту. З великим задоволенням вихованці демонстрували 

майстерність у програмуванні автономних роботів (додаток 1). 

Зазначений захід – це крок до впровадження робототехніки в освітній 

процес як важливого компоненту STEM-освіти. Використання освітньої 

робототехніки дає можливість на ранніх етапах виявити технічні нахили учнів, 

розширити їх науковий світогляд, засвоїти техніко-технологічні уміння та 

навички для реалізації творчих задумів (додаток 2).  

Ще одним інноваційним напрямком роботи є інформаційні технології. Це 

найпоширеніший напрям роботи, що викликає потужний інтерес, 

зацікавленість у дітей та дорослих. Ми не уявляємо свого повсякденного життя 

без мережі Internet, сучасних ґаджетів.  

У Донецькому обласному центрі технічної творчості дітей та юнацтва 

навчаються групи дітей з вадами зору. Заняття в гуртку відбувається по 

модифікованій програмі, розробленій керівником з урахування фізіологічних 

особливостей дітей.  
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В умовах стрімкого розвитку науки і техніки, інформаційних технологій, 

модернізації та гуманізації освіти особливого значення набуває питання 

підготовки людини до повноцінного життя в інформаційному суспільстві. До 

найближчого оточення дитини все більше входить комп’ютер, який сприяє 

розвитку розумових здібностей та активному й свідомому набуттю знань і 

вмінь, підвищує інтерес до навчання, привчає учнів логічно мислити.  

Навчання дітей із вадами зору роботі за комп’ютером є одним із 

важливих завдань, які стоять на сучасному етапі. Потреба в оволодінні 

комп’ютерною технікою є багатогранною. Це, насамперед, необхідно для 

молоді, що має намір вступити до вищих навчальних закладів освіти та здобути 

обрану спеціальність. По-друге, залучення випускників із порушеннями зору до 

таких перспективних професій, як: програміст, юрист, перекладач, викладач 

тощо. По-третє, така потреба обумовлюється необхідністю забезпечення 

конкурентоспроможності молодих спеціалістів, що є інвалідами по зору, під час 

влаштування за спеціальністю. По-четверте, вміння правильно працювати за 

комп’ютером дозволить особам із вадами зору самостійно знаходити необхідну 

інформацію у мережі Інтернет, користуватися нею, що дасть змогу бути 

незалежними від зрячих. 

Інформаційні комп’ютерні технології відкривають значні перспективи, 

що дозволяють ширше залучати до суспільного життя осіб із вадами зору, і все 

більше відіграють важливу роль у процесі подальшого створення передумов їх 

соціалізації та інтеграції у світ зрячих. 

Для ефективної роботи незрячі користувачі повинні вивчати комп’ютерні 

системи набагато глибше і повинні мати перевагу в знаннях перед особами із 

нормальним зором. А це, у свою чергу, викликає пошук нових підходів, 

упровадження нових ідей, новітніх інформаційних технологій навчання. 

З метою розвитку творчих здібностей учнівської молоді, стимулювання 

процесів поглибленого вивчення інформаційних технологій, демонстрації умінь 

і навичок використання комп’ютерної графіки, допомоги молоді у 

професійному самовизначенні, реалізації творчого потенціалу в галузі новітніх 
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інформаційних технологій, візуального мистецтва та організації змістовного 

дозвілля дітей та молоді, педагоги Донецького обласного центру технічної 

творчості дітей та юнацтва започаткували проведення обласного конкурсу-

змагання з інформаційних технологій для дітей та молоді. З цією метою були 

розроблені методичні рекомендації, що затвердженим департаментом освіти і 

науки Донецької облдержадміністрації від 14.03.2019 за № 116/163-19-ОД та 

зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції в Донецькій 

області від 25.03.2019 за № 65/2778. Під час проведення конкурсу вихованці 

мають можливість продемонструвати свої здібності в арт-дизайні, фотоколажі, 

створенні відеороликів, в комп’ютерній графіці, комп’ютерній анімації. 

 

 

РОЗДІЛ 3. 

ФОРМУВАННЯ У ПЕДАГОГІВ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як 

професіонала є готовність до інноваційної діяльності. Джерела готовності до 

інноваційної діяльності осягають проблематику особистісного розвитку, 

професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й самовиховання, 

професійного самовизначення педагога. Готовність до інноваційної 

педагогічної діяльності – це особливий особистісний стан, який передбачає 

наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 

діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення 

педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії [4]. Успішність 

інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює практичну 

значущість різних інновацій у системі освіти не лише на професійному, а й на 

особистісному рівні. Однак включення педагога в інноваційний процес часто 

відбувається спонтанно, без урахування його професійної та особистісної 

готовності до інноваційної діяльності. До того ж педагогічні інновації, як і 
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будь-які інші нововведення, породжують проблеми, пов’язані з необхідністю 

поєднання інноваційних програм з державними програмами виховання і 

навчання, співіснування різних педагогічних концепцій.  

Як зазначає педагог Іван Підласий: «Учитель у лабіринті заплутаних дій на 

кожному кроці потрапляє в теоретичну безвихідь і завали, спотикається через 

суперечливі методичні настанови, змушений обходити адміністративні 

ями» [7]. Вчений виділяє 10 проблем, вирішення яких дасть змогу покинути 

роздоріжжя, на якому ми знаходимося. 

1. Слабке з’єднання практики з наукою. Учителі давно не вірять 

кабінетним ученим. Зараз піддається сумніву твердження, що усе нове тільки 

від науки. Суперечку повинен вирішити ринок. На ньому є товар (науковий 

результат, технологія, методика тощо), є його виробник, є споживач. Шлях до 

цього складний, але іншого немає: ринкова школа не за горами і, вкладаючи 

гроші, споживачі захочуть одержувати саме те, що вони замовили. 

2. Некоректна психологізація. Прогрес психологізації школи не привів до 

прогресу виховання. Швидше, навпаки: ясні, здорові уявлення наших 

попередників поглинули штучно створені моделі і замінники. Час і нерви 

вчителів треба берегти, ретельно зважуючи, наскільки корисними і 

необхідними будуть ті чи інші психологічні знання. 

3. Порушення педагогічних принципів. Якби ми не порушували класичних 

принципів навчання і виховання, виконували б у повному обсязі усі їхні 

вимоги, то на гарантований середній результат могли б розраховувати завжди.  

4. Неправильна мотивація навчання. Мотивації до підвищення якості і 

продуктивності праці у державного вчителя немає. Немає її і в учня. Але без 

належної мотивації не працює жодна технологія. Усі вони без винятку 

передбачають високу обопільну зацікавленість. 

5. Змішування головного і другорядного. У навчальних предметах, дуже 

часто в одній купі звалене головне і другорядне, постійне і випадкове. Але ж 

відомо, чим менше треба вчити, тим більше шансів вивчити. Будь-яка 
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технологія завжди добре працюватиме на невеликому обсязі знань і умінь. 

Шлях до цього – структурування інформації. 

6. Нееластичність, негнучкість технологій. Нееластичність, негнучкість 

технологій. Технологія навчання має бути еластичною, заздалегідь 

налаштованою на розтягування і стискання. Тверда регламентація завжди 

заважає досягненню високих результатів. Вузлові положення мають 

виконуватися завжди твердо і неухильно, а між ними – простір для творчості 

вчителя. 

7. Поганий розрахунок уроків. Будь-яка нова технологія сама собою нічого 

не вирішить. Реалізація кожної технології відбувається на уроці, за яким 

зберігається статус основної форми. Якщо ми добре його розрахуємо, 

ґрунтовно до нього підготуємося, то його продуктивність неодмінно зросте. 

Високі технології ґрунтуються на дуже ретельній підготовці кожного уроку.  

8. Недостатня діагностика. Без діагностики немає продуктивної 

технології. А діагностувати ми поки тільки вчимося. З діагностикою 

нерозлучний моніторинг – постійне цілеспрямоване спостереження за 

просуванням кожного по обраному ним шляху. 

9. Штучне стимулювання. Якщо відсутні стимули або вони не працюють, 

то надії на покращання результатів мало. При належних стимулах і традиційна 

технологія буде неперевершеною. Навчання і виховання, що здійснюються з 

примусу, не завжди ефективні. 

10. Неуважність до повсякденної оптимізації. Оптимізація, про яку ми, на 

жаль, стали забувати, – це постійно діюча інновація, без якої немає поліпшення 

результатів. Загальна технологія усіх нюансів, місцевих умов, дії локальних 

факторів не враховує. Завжди є потреба пильніше придивлятися до того, що 

діється навколо, щоб зрозуміти, що ще потрібно і можна зробити для 

підвищення результатів. 

Вищезазначені проблеми неможливо вирішити без усвідомлення 

практичної значущості перетворень у системі освіти на особистісному рівні, без 

формування готовності до інноваційної діяльності. Показники, які визначають 
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готовність педагога до інноваційної діяльності. Готовність педагога до 

інноваційної діяльності визначають за такими показниками:  

1. Усвідомлення ним потреби запровадження педагогічних інновацій у 

власній педагогічній практиці. 

2. Інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських 

методик роботи. 

3. Зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, 

налаштованість на експериментальну діяльність. 

4. Готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та 

організацією інноваційної діяльності. 

5. Володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та 

розроблення нових.  

Включення педагога в інноваційну діяльність може бути наслідком дії 

різноманітних чинників: невдоволеність методиками, результатами особистої 

праці; освоєння нових знань, особливо у суміжних сферах; осмислення і якісно 

нове бачення особистої життєвої місії, іноді – творче осяяння, яке, як правило, є 

результатом тривалого пошуку й аналізу здобутого на цьому шляху. 

Деякі вчені на основі вивчення й аналізу досліджень з проблем 

педагогічної діяльності, визначають такі параметри інноваційної діяльності 

вчителя:  

Готовність вчителя до 

здійснення інноваційної 

діяльності 

Інноваційна діяльність Результативність 

– здатність до само-

організації; 

– здатність до самоаналізу, 

рефлексії; 

– здатність відмовитися від 

стереотипів педагогічного 

мислення; 

– прагнення до творчих 

досягнень; 

– критичність мислення, 

здатність до оціночних 

суджень. 

– варіативність педагогічної 

діяльності; 

– опанування методологією 

творчої діяльності; 

– володіння методами 

педагогічного дослідження; 

– здатність акумулювати та 

використовувати досвід 

творчої діяльності інших 

педагогів; 

– здатність до співпраці та 

взаємодопомоги. 

– створення авторської ідеї 

навчання та виховання; 

– розробка змісту планів і 

програм; методик, 

технологій; 

– апробація інновацій; 

– розповсюдження освітньої 

інновації; 

– виявлення інноваційної 

ініціативи. 
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Форми залучення педагога до інноваційної діяльності 

До різноманітних форм залучення педагога до інноваційної діяльності 

належать: 

– організація постійно діючого наукового семінару з найактуальніших 

проблем, над якими працюють педагоги навчального закладу; 

– стажування педагогів при науково-дослідних інститутах і вищих 

навчальних закладах; 

– педагогічні ради, «круглі столи», дискусії;  

– ділові, евристичні ігри з генерування нових педагогічних ідей; 

– творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях; 

– участь у науково-практичних конференціях; 

– узагальнення власного досвіду і досвіду своїх колег; 

– заняття на спеціальних курсах підвищення кваліфікації; 

– самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою; 

– участь у колективній експериментально-дослідницькій роботі у межах 

спільної проблеми, над якою працюють педагоги навчального закладу. 

Стратегія інноваційної діяльності педагогічного колективу, окремих 

педагогів у кожній конкретній ситуації має свої часові обмеження, що залежить 

від масштабності інновації, від того, скільки часу і яких людських, 

організаційних, матеріально-фінансових ресурсів вона потребує. 

Але головне, інноваційна педагогічна діяльність педагогів є основою 

оновлення навчальних закладів, створення якісно нової педагогічної практики – 

авторського закладу чи радикального реформування усієї освітньої системи. 

Принципи інноваційної діяльності педагога 

Інноваційна діяльність педагога передбачає дотримання таких принципів: 

1. Принцип інтеграції освіти. Вимагає уваги до кожної дитини як 

особистості, орієнтації на формування громадянина з високими 

інтелектуальними, моральними, фізичними якостями. 

2. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Потребує 

забезпечення умов для розвитку здібностей кожного вихованця. Максимальний 
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розвиток здібностей дитини, незалежно від соціально-економічного та 

суспільного статусу її сім'ї, статі, національності, віросповідання. 

3. Принцип демократизації освіти. Передбачає створення передумов 

розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і вчителів, залучення 

громадськості в управлінні школою [10]. 

Здійснення цих принципів передбачає зміну характеру освітньої системи, 

змісту, методів, форм, технологій навчання й виховання. Метою освіти за таких 

умов є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів, особистісних 

цінностей різнобічної, творчої особистості. 

Отже, у структурі професійно спрямованої особистості педагога готовність 

до інноваційної діяльності є показником його здатності нетрадиційно 

вирішувати актуальні для особистісно-орієнтованої освіти проблеми. 

Вимоги до педагога інноваційного спрямування 

Педагог інноваційного спрямування повинен вміти реалізовувати: 

– педагогічний гуманізм (довіра до вихованців, повага до їх особистості, 

гідності, впевненість у своїх здібностях і можливостях; відчуття змін в 

цінностях освіти: не засвоєння формальних знань і навичок, а гуманність 

стосунків, свобода самовиявлення, культивація індивідуальності, творча 

самореалізація особистості).  

– емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння відчувати іншого як 

себе, розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати їх позиції); 

– співробітництво (поступове перетворення вихованців на співтворців 

педагогічного процесу; володіння культурою спілкування); 

– діалогізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою, розвивати 

міжособистісний діалог на основі рівності, взаємного розуміння і 

співтворчості); 

– особистісна позиція (творче самовираження, за якого педагог постає 

перед вихованцями не як позбавлений індивідуальності функціонер, а як 

особистість, котра має свою думку, відкрита у вираженні своїх почуттів, 
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емоцій; удосконалення у своїй професії – набуття компетентності, яка дає 

можливість справлятися з різними ситуаціями). 

Десять професійних і особистісних якостей педагога підготовленого до 

інноваційної діяльності 

Педагог, який підготовлений до інноваційної професійної діяльності має 

такі професійні й особистісні якості: 

1. Усвідомлення цілей освітньої діяльності у контексті актуальних 

педагогічних проблем сучасної школи. Врахування та розвиток індивідуальних 

здібностей вихованців їх інтересів і потреб, потреб окремого учня та 

суспільства в цілому. 

2. Осмислена в контексті сучасності педагогічна позиція. Уміння 

відповідно до нововведень у науці і практиці по-новому формулювати освітні 

цілі з предмета, певної методики, досягати і оптимально переосмислювати їх 

під час навчання. 

3. Здатність вибудовувати цілісну освітню програму навчання і виховання, 

яка враховувала б індивідуальний підхід до дітей, освітні стандарти, нові 

педагогічні орієнтири. 

4. Вміле поєднання вчителем сучасної йому реальності з вимогами 

особистісно-орієнтованої освіти, коригування освітнього процесу за критеріями 

інноваційної діяльності. 

5. Здатність бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно до їх 

особливостей. 

6. Вміння продуктивно, нестандартно організувати і проводити навчання й 

виховання, забезпечуючи розвиток творчості дітей через використання 

інноваційних технологій. 

7. Застосування форм і методів інноваційного навчання, яке передбачає 

врахування особистого досвіду і мотивів вихованців, використання доступних 

для дітей форм рефлексії та самооцінки. 

8. Адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та форми культурного 

самовираження вихованців, здатність бачити позитивний розвиток учнів. 
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9. Уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, в розвитку особистісних 

якостей вихованців. 

10. Здатність і прагнення до особистісного творчого розвитку, 

рефлексивної діяльності, усвідомлення значущості, актуальності власних 

інноваційних пошуків і відкриттів [10].  

Педагоги Донецького обласного центру технічної творчості дітей та 

юнацтва використовують на своїх гурткових заняттях інноваційні технології. 

На заняттях «Різьблення по дереву» керівник гуртка разом з вихованцями 

апробовують нову техніку виконання гравіювання на склі та яйцях. Це один з 

найбільш непростих і трудомістких способів декорування поверхні. Отриманий 

в результаті виріб є унікальним, адже відтворити його ідентичну копію 

неможливо. Під час гравіювання зображення створюється шляхом порушення, 

зміни, або модифікування структури поверхні, що обробляється. Дана техніка 

дозволяє наносити малюнки, орнаменти, зображення будь-якого ступеню 

складності на підготовлену поверхню (додаток 3). 

Ще один новий напрям роботи започаткований в Центрі. Це – дитяча 

анімація. Жанр мультиплікаційного фільму винятково близький дітям. Однак 

діти можуть бути не лише глядачами, а й активними творцями 

мультиплікаційних фільмів: вони пишуть сценарії, малюють і виготовляють 

фігурки придуманих персонажів, оживляють та віддають часточку душі своїм 

творінням; знімають і озвучують мультиплікаційні фільми (додаток 4). 

Під час гурткових занять діти створюють сюжети мультфільму, де можуть 

побувати в ролі сценариста, актора, художника, аніматора і навіть монтажера. 

Тобто, вони знайомляться з різними видами творчої діяльності, отримують 

багато нової цікавої інформації. Це чудовий механізм для розвитку творчих 

здібностей дитини, а також можливість відтворити дитячий світ засобами 

анімації (Facebook-сторінка: https://www.facebook.com/people/Технічна-

Творчість/100029459016856). 
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ВИСНОВКИ 

 

Життя ставить перед позашкільними закладами нові завдання, вирішити 

які неможливо без конкретних нововведень. Інноваційна діяльність у 

Донецькому обласному центрі технічної творчості дітей та юнацтва 

реалізується системним експериментуванням у формі нових оригінальних 

технологій, опанування нових напрямків роботи, у результаті яких 

підвищується ефективність роботи, зростає зацікавленість дітей у позашкільній 

освіті.  

Пріоритетні напрями роботи у нашому Центрі: розвиток і впровадження 

сучасних інформаційних та інноваційних технологій навчання; оновлення 

змісту навчання та виховання; впровадження нових підходів до управління 

виховним процесом на основі гуманізації та демократизації;постійне 

вдосконалення педагогічної майстерності та управлінської діяльності; 

пропаганда здорового способу життя; проведення соціально-психологічних 

консультацій для запобігання правопорушень серед неповнолітніх; 

забезпечення допрофесійної підготовки вихованців. 

Інновації виникають у результаті творчого пошуку оригінальних, 

нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Це комплексна 

діяльність педагогів щодо створення, засвоєння, використання та 

розповсюдження нововведень, що допомагає перевести систему позашкільної 

освіти з режиму функціонування в режим розвитку. 

Слід зазначити, що процес удосконалення освітнього процесу буде 

ефективнішим за умови постійної підтримки з боку влади, адже виховання 

підростаючого покоління коштує дорого, а його перевиховання – значно 

дорожче. Об’єднання в регіонах зусиль ініціативних педагогів-практиків, 

створення профільних методичних об’єднань і творчих груп, співпраця з 

науковцями у галузі педагогіки, громадськістю – це саме той фактор, що не 

лише забезпечує упровадження інновацій, розроблення ефективних методик і 

технологій, а й сприяє розвитку позашкільної освіти в цілому. 
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Отже, на підставі зазначеного можна стверджувати, що інноваційність, 

креативність, стабільність розвитку позашкільної освіти сприяє її утвердженню 

в сучасному суспільстві як самодостатнього й соціально активного явища, 

одного з потужних факторів модернізації освітнього простору України. 
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Додаток 1 

 

Фото зі змагань робототехніки 
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Додаток 2 

 

STEM-освіта в освітньому процесі 
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Додаток 3 

Техніка гравіювання 
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Додаток 4 

Створення анімаційних фільмів  

 

 

      

 

    


