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Вступ. Освітні інновації завжди є 
тим двигуном, що спрямовує систему осві-
ти до розвитку, узгоджує на діалектично-
му рівні стрімкі цивілізаційні та суспільні 
зміни з традиційною освітньою усталені-
стю. Зацікавленості вчительства в освітніх 
інноваціях додають ще й реформувальні 
процеси, що активно відбуваються у віт- 
чизняній освіті останнім часом. Числен-
на кількість закладів освіти намагається 
брати участь у Всеукраїнських експери-
ментальних дослідженнях, інноваційних 
проєктах, розробляти й упроваджувати 
освітні інновації на регіональному рівні. 
Але не всі керівники закладів загальної се-
редньої освіти глибоко обізнані в особли-
востях упровадження освітніх інновацій, 
методиці їхньої організації, що впливає в 
цілому на ефективність інноваційної ді-
яльності закладу.

Аналіз основних досліджень і пу-
блікацій. Педагогічна інноватика як нау-
ка про принципи, особливості й сутність 

педагогічних інновацій і інноваційна пе-
дагогіка як наукова та практична діяль-
ність у сфері освіти, що використовує пе-
дагогічні інновації, мають свою тривалу 
історію. Можна навіть стверджувати, що 
історія педагогіки і є історією педагогіч-
них інновацій, які згодом ставали части-
ною традиційної педагогіки, змінювали 
її та діалектично породжували подальші 
педагогічні інновації. Фундаментальною 
класичною основою інноваційної педаго-
гіки стали наукові праці відомих педагогів 
минулого й сучасного – Й. Г. Песталоцці, 
Дж. Дьюї, М. Монтессорі, К. Д. Ушин-
ського, Р. Штайнера, В. О. Сухомлинсько-
го. Із педагогічних інновацій вибудовали-
ся такі потужні педагогічні системи, як 
розвивальне навчання (Л. С. Виготський, 
Д. Б. Ельконін, В. В. Давидов, Л. В. Зан-
ков), проблемне навчання (М. І. Махмутов, 
О. М. Матюшкін), компетентнісне навчан-
ня (О. І. Пометун, А. В. Хуторськой) та 
інші. Теоретичні засади педагогічної інно-
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ватики закладено в багатьох працях з ме-
тодології педагогіки (С. У. Гончаренко (Го-
нчаренко С. У., 2008), В. І. Загвязинський, 
В. В. Краєвський (Краевский В. В., 2001), 
С. О. Сисоєва (Сисоєва С. О., Кристоп-
чук Т. Є., 2013) тощо); проєктування ін-
новаційних освітніх систем досліджували 
такі вітчизняні вчені, як В. В. Докучаєва 
(Докучаєва В. В., 2007), І. М. Дичківська 
(Дичківська І. М., 2004), О. А. Дубасе-
нюк (Дубасенюк О. А., 2014), Т. І. Пантюк 
(Пантюк Т. І., Пантюк М. П., Гамерсь-
ка І. І., 2020 та ін.) та ін. 

Інноваційна діяльність в Україні 
унормована законами України «Про на- 
уково-технічну діяльність» (2016) та «Про 
інноваційну діяльність» (2002). Інновацій-
ну діяльність у сфері освіти визначають 
«Положення про порядок здійснення ін-
новаційної освітньої діяльності» (2017) та 
«Положення про експериментальний за-
гальноосвітній навчальний заклад» (2002).

Метою статті є обґрунтування та 
опис методики організації інноваційної 
діяльності в закладі загальної середньої 
освіти.

У рамках статті окреслено завдання: 
1) визначити сутність поняття «освітня ін-
новація» та супровідних понять; 2) окрес-
лити нормативно-правові межі здійснення 
інноваційної діяльності закладом освіти; 
3) описати методику організації іннова-
ційної діяльності в закладі загальної се-
редньої освіти.

Виклад основного матеріалу. Ав-
тором терміна «інновація» вважається 
австрійський економіст Й. А. Шумпетер, 
який визначив інновацію як нову комбі-
націю виробничих факторів, мотивовану 
підприємницьким духом (Шумпетер Й. А., 
1911). 

Обґрунтуємо визначення поняття 
«освітня інновація» та пов’язаних із ним 
понять. Будемо розрізняти два схожих по-
няття: «новація» та «інновація». Автори 
підручника з інноваційного менеджменту 
визначають новацію як оформлений ре-
зультат фундаментальних, прикладних, 
експериментальних досліджень, дослід-
но-конструкторських розробок у будь-

якій сфері діяльності, спрямований на 
підвищення її ефективності. Новація є 
продуктом інтелектуальної діяльності лю-
дей (Гарбуз С. В., 2013, с. 8). Інновацію 
розглядають як процес реалізації новацій 
у вигляді нових продуктів, технологій і 
послуг, організаційно-технічних та соці-
ально-економічних рішень виробничого, 
адміністративного, правового, комуніка-
тивного та іншого характеру, що сприяють 
задоволенню певних потреб і приносять 
економічний ефект (Гарбуз С. В., 2013, 
с. 10). Отже, інновація – це новація після 
прийняття до реалізації та розповсюджен-
ня. Це результат упровадження новації в 
практичну діяльність. 

Отже, новація у сфері освіти – це 
продукт дослідницької діяльності педа-
гогів (нові ідеї, теорії, моделі, відкриття, 
винаходи, процеси, структури, методики, 
стандарти, технології тощо), а вчителі-но-
ватори – це автори нових ідей, систем, тех-
нологій в освіті. Освітня інновація – це 
процес упровадження новації в практич-
ну освітню діяльність. Учитель-інноватор 
– це той, хто втілює новації в практику (і 
він не завжди може бути автором новації). 
За Положенням про порядок здійснення 
інноваційної освітньої діяльності (2017) 
«освітніми інноваціями є новостворені 
(застосовані) або вдосконалені освітні, на-
вчальні, виховні, психолого-педагогічні та 
управлінські технології, методи, моделі, 
продукція, освітні, а також технічні рішен-
ня в галузі освіти, що істотно підвищують 
якість, результативність та ефективність 
освітньої діяльності» (Положення про 
порядок здійснення інноваційної освіт-
ньої діяльності, 2017, с. 2) А інноваційна 
освітня діяльність у системі освіти ви-
значається як «діяльність, що спрямована 
на розроблення й використання у сфері 
освіти результатів наукових досліджень та 
розробок» (Положення про порядок здій- 
снення інноваційної освітньої діяльності, 
2017, с. 2). 

Відповідно до цього документа ін-
новаційна освітня діяльність здійснювати-
меться на трьох рівнях: усеукраїнському, 
регіональному та на рівні закладу освіти; 
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зміст інноваційної діяльності за рівнями 
чітко розмежовується. 

Інноваційна освітня діяльність на 
всеукраїнському рівні передбачає розро-
блення та використання:

• освітніх, навчальних, виховних, 
управлінських систем;

• базового компонента дошкільної 
освіти, інваріантної складової змісту 
загальної середньої освіти, загально-
державного компонента змісту про-
фесійно-технічної освіти, змісту по-
зашкільної освіти; 

• нормативної частини змісту вищої 
(зокрема післядипломної педагогіч-
ної) освіти;

• експериментальних навчальних про-
грам, підручників, посібників; 

• освітніх технологій, форм, мето-
дів і засобів навчання, виховання та 
управління освітою;

• науково-методичного, кадрового, ма-
теріально-технічного та фінансового 
забезпечення освітнього процесу;

• систем, технологій, форм і методів 
підвищення кваліфікації;

• форм і засобів співпраці між органа-
ми управління освітою, адміністра-
цією закладів освіти, педагогічними 
працівниками, учнями та батьками.
Інноваційна освітня діяльність на 

регіональному рівні передбачає розро-
блення та використання:

• варіативної складової змісту до-
шкільної, загальної середньої осві-
ти, регіонального компонента змісту 
професійно-технічної освіти, змісту 
позашкільної освіти;

• освітніх технологій, форм, мето-
дів і засобів навчання, виховання та 
управління освітою;

• науково-методичного, матеріаль-
но-технічного та фінансового забез-
печення освітнього процесу.
Інноваційна освітня діяльність на 

рівні освітнього закладу здійснюється 
в закладах дошкільної освіти, загальної 
освіти, позашкільної освіти, професій-
но-технічної освіти, вищої освіти (зокре-
ма в закладах післядипломної педагогічної 

освіти) і передбачає: 
• використання освітніх інновацій, пе-

ревірених у ході експериментів усе- 
українського та регіонального рівнів;

• експериментальну перевірку продук-
тивності й можливості застосування 
освітніх інновацій;

• розроблення, експериментальну пе-
ревірку варіативної частини змісту 
вищої (зокрема післядипломної пе-
дагогічної) освіти.
За Положенням про порядок здійс-

нення інноваційної освітньої діяльності 
(2017) формами організації інноваційної 
освітньої діяльності є педагогічний експе-
римент та інноваційний проєкт.

Педагогічний експеримент є комп-
лексним методом дослідження, який за-
безпечує об’єктивну й доказову перевірку 
висунутої на початку дослідження гіпоте-
зи і дає змогу з’ясувати необхідні умови 
реалізації пропонованої інновації.

Інноваційний освітній проєкт є про-
цедурою і комплексом усіх необхідних за-
ходів щодо створення й реалізації іннова-
ційного освітнього продукту.

Отже, основна різниця між педаго-
гічним експериментом та інноваційним 
проєктом полягає в тому, що експеримент 
потребує перевірки гіпотези і може мати 
негативні результати; інноваційний проєкт 
завжди має позитивний результат – роз-
роблення або впровадження інноваційно-
го продукту. Іноді поняття «інноваційний 
освітній проєкт» трактується ширше і 
може містити в собі педагогічний експе-
римент як один із методів, що дозволяє 
перевірити якість створеного продукту 
(якщо цей продукт створюється вперше). 
Наприклад, Всеукраїнський інноваційний 
проєкт (Про реалізацію інноваційного ос-
вітнього проєкту всеукраїнського рівня 
за темою «Розроблення і впровадження 
навчально-методичного забезпечення для 
закладів загальної середньої освіти в умо-
вах реалізації Державного стандарту базо-
вої середньої освіти», 2021), метою якого 
є створення і впровадження якісного на-
вчально-методичного забезпечення реалі-
зації Концепції Нової української школи в 
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5–9 класах, одним із своїх етапів передба-
чає проведення педагогічного експеримен-
ту щодо перевірки якості і результативнос-
ті створеного забезпечення.

На шляху від традиційної школи до 
інноваційної (експериментальної) заклад 
освіти має пройти кілька етапів: 1) етап 
переходу від традиційної школи до школи 
розвитку; 2) етап інноваційного розвитку; 
3) етап експериментальної діяльності (Си-
ротенко Г. О., 2005). Розглянемо докладні-
ше ці етапи.

Перший, перехідний етап, розпочи-
нається, коли у звичайному закладі осві-
ти, що працює за традиційними освітніми 
технологіями, виникає суперечність між 
усталеними методами, формами і резуль-
татами освітньої діяльності та бажанням 
учителів і учнів до творчої діяльності, до 
саморозвитку. Якщо в закладі освіти з’яв-
ляється творча група ініціативних педаго-
гів на чолі з активним керівництвом, що 
прагне розвитку закладу, школа розпочи-
нає перехідний етап. На цьому етапі керів-
ництво закладу має розробити та погодити 
з колективом стратегію розвитку закладу 
освіти, передбачити тактику її виконання, 
спрогнозувати нормативно-правові, функ-
ціональні, дидактичні, виховні, методичні 
зміни та алгоритми їхньої реалізації. Важ-
ливим на перехідному етапі є методична 
підготовка вчителів до інноваційної ді-
яльності, підвищення їхньої кваліфікації в 
цих питаннях.

На етапі інноваційного розвитку від-
бувається реалізація розробленої концеп-
ції стратегії розвитку закладу; має бути 
організований систематичний збір, аналіз 
даних щодо навчальної успішності й роз-
витку учнів і зворотний зв’язок для вчите-
лів і батьків. Поступово мають упроваджу-
ватися поширені сучасні освітні інновації 
(розвивальні, проєктні, інтерактивні, ігро-
ві, проблемні, особистісно зорієнтовані, 
цифрові технології) та ті, що пройшли 
апробацію і рекомендовані Міністерством 
освіти. Безумовно, має продовжуватися 
робота з професійного розвитку педаго-
гічного колективу закладу, панування в 
роботі вчителів спільного творчого педа-

гогічного пошуку, організації інновацій-
ної діяльності. На цьому етапі доцільною 
є робота над інноваційними проєктами ре-
гіонального рівня та рівня закладу освіти 
із обов’язковим залученням наукових кон-
сультантів. 

Опишемо докладніше роботу над ін-
новаційним проєктом у закладі освіти. До 
інноваційного проєкту, що реалізується в 
закладі освіти, висуваються такі вимоги:

● актуальність – проєкт має бути сучас-
ним, розв’язувати певні проблеми, 
що є в закладі, зумовлювати покра-
щення результатів освітньої діяльно-
сті закладу;

● реалізованість – проєкт має врахо-
вувати реальні можливості закладу 
(матеріальні, фінансові, організацій-
ні, резервні тощо);

● контрольованість – досягнуті про-
міжні й кінцеві результати можна 
кількісно і якісно перевірити.
Розробити й реалізувати освітній 

проєкт означає:
– спланувати діяльність за проєктом: 

визначити мету, завдання, послідов-
ність дій, виконавців, необхідні ре-
сурси, процедуру контролю за ходом 
реалізації заходів;

– реалізувати сукупність заходів, що 
мають забезпечити досягнення ви-
значених результатів у встановлені 
терміни.
Метою інноваційного проєкту має 

бути створення інноваційного продукту. 
Мета формулюється як досягнення цього 
результату із зазначенням певних умов і, 
можливо, термінів. Бажано, щоб результат 
передбачав його кількісне та якісне оціню-
вання. 

Завданнями проєкту є опис послідов-
них заходів, що поступово ведуть до до-
сягнення заявленої мети. Задля того, щоб 
визначити часові проміжки виконання за-
вдань проєкту, бажано скористатися одним 
із засобів графічного подання планування 
проєкту, наприклад діаграмою Ганта (Рад-
кевич О. П., 2021), у якій графічно вказа-
но відповідність завдань і термінів їхнього 
виконання (рис.1). 
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Таке графічне планування дозволяє 
ще раз проаналізувати перелік завдань і 
отримати відповіді на питання: «Чи буде 
внаслідок цього досягнуто мету проєкту? 
Чи всі завдання з його реалізації сформу-
льовано?»

Також на етапі планування потрібно 
скласти план заходів (бажано в табличній 
формі), де визначити орієнтовну дату, назву 
заходу, відповідальних, очікувані результа-
ти та наявність матеріальних, фінансових 
та людських ресурсів.

Після закінчення реалізації проєкту 
обов’язково потрібен якісний та кількісний 
аналіз його результатів.

Якщо заклад освіти хоче працюва-
ти в експериментальному режимі, стати 

експериментальним закладом (Положення 
про експериментальний загальноосвітній 
навчальний заклад, 2002), то він має взя-
ти участь у педагогічному експерименті 
всеукраїнського або регіонального рівня. 
Навіть якщо заклад освіти стає ініціатором 
експериментального дослідження, таким 
дослідженням мають керувати науковці 
відповідних установ. 

Педагогічний експеримент – це комп-
лексний дослідницький метод, що дозво-
ляє перевірити гіпотезу (припущення, що 
результат буде отримано за певних умов), 
яку на початку висуває педагог-дослідник 
(рис. 2). Протягом експерименту прово-
дяться проміжні діагностування, які мо-
жуть коригувати ці умови.

Рис. 1. Приклад діаграми Ганта

Рис. 2. Схема педагогічного експерименту 
(джерело складено самостійно)

Класичний педагогічний експери-
мент передбачає організацію двох груп 
учасників, кількість і склад яких є реле-
вантними (рис. 3). Контрольна група учнів 
працює за традиційною методикою, експе-
риментальна група – за експерименталь-
ною. Через певні діагностичні зрізи прово-

дять порівняння відповідних результатів у 
контрольній та експериментальній групах. 
Якщо результати в експериментальній гру-
пі успішніші, ніж у контрольній (це переві-
ряється через певні статистичні методики), 
то експеримент уважається успішним, а гі-
потеза доведеною.
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Проведення педагогічного експе-
рименту потребує серйозної підготовки і 
наукового керівництва з боку фахівців, які 
мають досвід дослідницької діяльності. 
Робота над експериментом починається з 
написання заявки на проведення такої ро-
боти, яка містить:

● опис актуальності експерименталь-
ного дослідження;

● об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, 
завдання дослідження;

●  теоретико-методологічну основу до-
слідження;

●  базу дослідження (склад учасників 
експерименту);

● методи дослідження (методи про-
ведення та спостереження за ходом 
експерименту, методи оброблення та 
інтерпретації результатів);

● наукову новизну, теоретичне та прак-
тичне значення експерименту;

● визначення етапів і термінів його 
проведення, очікуваних результатів;

● інформацію про наукового керівни-
ка;

● опис організаційного, науково-ме-
тодичного, кадрового, матеріаль-
но-технічного, фінансового забезпе-
чення експерименту.
Також окремо подається програма 

експерименту, що містить заходи, спрямо-
вані на реалізацію завдань, визначених у 
заявці, терміни їхнього виконання та очі-
кувані результати.

Якщо педагогічний експеримент 
проводиться на всеукраїнському або ре-
гіональному рівні, то складанням заявки 
і програми займаються науковці відповід-
них науково-педагогічних установ. Керів-
ництво закладу середньої освіти, що ба-
жає взяти участь у такому експерименті, 
має звернутися до відповідної установи з 
проханням подати їхній заклад до перелі-
ку учасників експерименту.

Педагогічний колектив закладу осві-
ти, що бере участь у педагогічному екс-
перименті, має перебувати на постійному 
зворотному зв’язку з науковими керівни-
ками й консультантами, виконувати їхні 
вказівки та рекомендації. З іншого боку, 
організатори експерименту мають вчасно 
надавати педагогам закладу наукове і ме-
тодичне забезпечення, діагностичні ме-
тодики, проводити консультації і роз’яс-
нення щодо проведення дослідницької 
роботи.

Успішність інноваційної діяльності в 
закладі освіти залежить від багатьох чин-
ників. Насамперед, це особистісний склад 
педагогічного колективу: наскільки вчите-

Рис. 3. Сутність педагогічного експерименту 
(джерело складено самостійно)
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лі мають досвід та потенціал до інновацій, 
прагнуть до творчості, професійного са-
морозвитку і професійної самореалізації. 
Безумовно, на впровадження інновацій 
впливає матеріально-технічне й фінансове 
забезпечення закладу, а також інновацій-
ний потенціал учнів та бажання і підтрим-
ка батьків.

Упровадження інновацій у закладі 
освіти можна описати через таку послі-
довність дій:

1. Усвідомлення педагогічним колек-
тивом школи необхідності змін та 
впровадження інновацій. Це можли-
во через проведення керівництвом 
закладу аналітичної роботи з резуль-
татів освітньої діяльності школи та 
перспектив її розвитку.

2. Пошук нових ідей. Створення твор-
чої групи вчителів. На цьому етапі 
керівництво закладу разом із твор-
чою групою мають проаналізувати 
сучасні освітні інновації (разом із 
тими, що пропонує МОН України) та 
вирішити, яку саме інновацію мож-
ливо запровадити в їхньому закладі.

3.  Планування впровадження інновації 
творчою групою. Якщо плануєть-
ся реалізація інноваційного проєкту 
або участь у педагогічному експе-
рименті, необхідно підготувати всі 
документи, провести відповідну ор-
ганізаційну роботу.

4.  Підготовка педагогів, учнів та 
батьків до роботи в нових умовах. 
Керівництво закладу має провести 
роз’яснювальну роботу серед усіх 
учасників освітнього процесу, а та-
кож підготувати вчителів до іннова-
ційної діяльності (через організацію 
підвищення кваліфікації щодо ін-
новаційної компетентності, а також 
упередження можливого психологіч-
ного дискомфорту).

5.  Реалізація інновації та управління 
цим процесом із боку керівництва 
закладу освіти. У процесі реаліза-
ції інновації важливим фактором її 
успішності є методична та психо-
логічна підтримка вчителів із боку 
керівництва закладу та організація 

ними контролю поточних результа-
тів та їх кількісного і якісного оці-
нювання.

6.  Оприлюднення результатів іннова-
ційної педагогічної діяльності. Після 
закінчення певних етапів інновацій-
ної діяльності обов’язково мають 
бути оприлюднені результати (на 
сайті закладу освіти, сторінках за-
кладу в соціальних мережах, педаго-
гічних нарадах, конференціях, бать-
ківських зборах тощо) та окреслені 
перспективи подальшої інноваційної 
діяльності в закладі освіти.
Висновки. Інноваційна освітня ді-

яльність унормована «Положенням про 
порядок здійснення інноваційної освіт-
ньої діяльності» (2017) та на рівні закладу 
освіти передбачає використання освітніх 
інновацій, перевірених у ході експери-
ментів усеукраїнського та регіонального 
рівнів; експериментальну перевірку про-
дуктивності й можливості застосування 
освітніх інновацій. Формами організації 
інноваційної діяльності визначено інно-
ваційний освітній проєкт та педагогічний 
експеримент.

Задля того, щоб стати закладом ін-
новаційного розвитку, педагогічний ко-
лектив і його керівники мають здійснити 
певні кроки: провести моніторинг власної 
освітньої діяльності; розробити й реалізу-
вати стратегію і тактику розвитку закладу 
освіти; визначитися з об’єктивними мож-
ливостями здійснення інноваційної діяль-
ності; науково і методично підготуватися 
до реалізації освітніх інновацій у своєму 
закладі. Головним фактором успішності 
інноваційної діяльності закладу є готов-
ність до цього педагогічного колективу, 
його спрямованість на творчий науковий 
пошук, професійний саморозвиток і са-
мовдосконалення.

Подальше дослідження методики 
інноваційної діяльності на рівні закла-
ду загальної середньої освіти передбачає 
обґрунтування й розроблення технологій 
розвитку інноваційної компетентності 
вчителів у процесі підвищення кваліфіка-
ції. 
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The effectiveness of educational innovations in secondary education depends on the 
proper organization of the learning process. The purpose of the article is to substantiate and to 
describe the methods of innovative activities in educational institutions. The author defines the 
concept of «educational innovation» and related concepts: «novation», «innovative educational 
activities», «teacher-novator», «teacher-innovator». State documents that regulate innovation 
activities at secondary education are identified. The differences between these innovative 
activities are discribed: the pedagogical experiment requires a hypothesis test and may have 
negative results; an innovative educational project always has a positive result which is the 
development or implementation of an innovative product.

The most important factor in the success of innovative activities of the institution is the 
readiness of the teaching staff, its focus on creative research, professional self-development and 
self-improvement.

Further study of the methodology of innovative activities at the level of general secondary 
education provides the technologies justification for the teachers’ competence development.

Keywords: innovation; innovation process; innovative educational activity; innovative 
educational project; novation; pedagogical experiment.
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