


Інноваційний розвиток сучасного 

загальноосвітнього навчального закладу  – це 

цілеспрямований і незворотний процес, що 

забезпечує якісні зміни, перехід ЗНЗ до нового 
якісного стану. Інноваційний розвиток ЗНЗ 

здійснюється переважно за допомогою 

цілеспрямованого внесення в його діяльність 

якісно нових елементів, їх взаємозв’язків і 
характеристик. Передумовою, умовою і змістом 

цих змін виступають інновації та нововведення, що 

забезпечують оптимальний і сталий розвиток ЗНЗ. 



Метою інноваційного розвитку ЗНЗ є забезпечення 

якісних змін його освітньої діяльності, які 

забезпечуватимуть зростання якості загальної 

середньої освіти, сприятимуть формуванню 

особистості учня, здатного до подальшої успішної 

життєвої самореалізації. 

 
 принципи інноваційного розвитку ЗНЗ: 

  принцип випереджального розвитку загальної 

середньої освіти ; 

 принцип гуманізації загальної середньої освіти ; 

 принцип системності інноваційного розвитку ЗНЗ ; 

 принцип відкритості загальної середньої освіти ; 

 принцип інноваційності освітнього простору ЗНЗ; 

 принцип інноваційності освітнього процесу ; 

 принцип діагностичності ; 

 принцип інтеграції науки і освіти. 

 

 



Здійснення інноваційного 

розвитку ЗНЗ передбачає зміни 

світоглядних позицій:  

  
 перехід від розуміння загальної середньої освіти як 

сфери споживання, трансляції і здобування знань – 

до сфери творення, а саме: особистісного розвитку 

учнів, освоєння і компетентного використання 

випускниками здобутої середньої освіти для 

розв’язання життєвих завдань;  

 зміну домінуючого ставлення до загальної середньої 

освіти як до витратної галузі – на ставлення до освіти 

як одного із стратегічних ресурсів економічного і 

соціального розвитку України.  



Майбутнє Вашого навчального 
закладу залежить  від 

 

 

Компетентності 
керівника 

Інноваційного 
потенціалу 

навчального 
закладу 

Досягнення нової 
якості навчально-

виховного процесу 

Здійснення 
кардинальних 
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Функціонування → 
РОЗВИТОК 



Управлінська компетентність  
 знання форм і методів управління школою,  

 висока методологічна культура при рішенні 

питань управління школою,  

 знання принципів управління,  

 оперативно-технологічних функцій управління,  

 знання особливостей управління школою в 

режимі розвитку,  

 знання змісту мотиваційного програмно-

цільового управління діяльністю школою,  

 основ інформатики та комп’ютеризації 

процесу управління школою. 

 



Мати  Уміти  Володіти  Знати  

•  високий 

рівень 

професійної 

компетентності; 

•  вичерпну 

інформацію 

про  

функціонування 

закладу освіти. 

•  свій стиль 

управління. 
•  ситуацією. 

•  розв'язувати 

різноманітні 

управлінські 

проблеми; 

•  перевести 

освітній заклад 

на якісно новий 

рівень. 

Сучасний керівник повинен: 



1 
• Творча особистість 

2 

•Новий результат або 
оригінальні ідеї та 
методів їх одержання 



Традиційн
а школа 

Сучасна 
школа 



процес творення, запровадження й 

поширення в освітній практиці нових 

ідей, засобів, педагогічних і 

управлінських технологій, у результаті 

яких підвищуються показники (рівні) 

досягнень структурних компонентів 

освіти, відбувається перехід системи 

до якісно іншого стану – 

компетентнісного. 



це здатність людини виконувати ефективно-

професійну діяльність 



Для того щоби визначити місію та цілі навчального 

закладу, необхідно зрозуміти систему цінностей, що 

склалася в ньому. Базові цінності школи визначають її 

відношення до ролі освіти в розвитку дитини.  

  Наприклад, ціннісні підстави діяльності навчального закладу можна 
сформулювати в такий спосіб: 

   школа повинна забезпечити  умови особистісного розвитку для всіх 
дітей; 

 школа покликана сприяти підтримці особистості вихованця в різних 
життєвих обставинах; 

 результати навчання повинні забезпечити успішну життєдіяльність 
випускника школи в умовах швидко мінливого світу; 

 основною цінністю освіти є не стільки сума наукових знань, яку 
отримує у стінах школи учень, скільки його компетентність у різних 
видах діяльності, а також уміння самостійно вирішувати проблеми; 

 навчальний процес необхідно побудувати так, щоби він забезпечував 
психологічно комфортні умови навчання для всіх школярів; 

 педагоги повинні зробити все, що від них залежить, для створення умов, 
які сприятимуть формуванню індивідуальної траєкторії розвитку учня. 
Вона формується на основі потреб і можливостей дитини; 

  розвивати ініціативу та самостійність учнів у визначених і в 
позаурочних видах діяльності; 

 школа повинна створювати умови для творчого саморозвитку кожного 
вчителя, його самореалізації у професійній діяльності. 
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За характером змін 

радикальні комбінаторні модифікуючі 

Засновані на 

принципово 
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підходах 
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відомих елементів 

Удосконалюють 
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відповідні 

форми та 

зразки 
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Нове сполучення 
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За масштабами 

змін 

локальні модульні системні 

Незалежні 

одна від 

одної 

Взаємопов'яза

ні групи 

декількох 

локальних 

інновацій 

Повна 

реконструкці

я системи 



За ефективністю 

випадкові корисні системні 

Інновації надуманні  , що 

не випливають з логіки  

розвитку освітньої 

системи  . Найчастіше 

вони впроваджуються  за 

наказом вищого 

керівництва та приречені 

на поразку.   

інновації, що 

відповідають місії 

освітньої установи  , але 

не підготовлені, з 

невизначенними цілями 

та критеріями  , не є 

компонентами єдиного 

цілого зі шкільною 

системою.   

інновації, що мають чітко 

визначені цілі та задачі. 

Вони будуються на основі  

врахування інтересів учнів і 

педагогів   та мають 

характер наступності. 

Вони ретельно готуються, 

экспертуються і  

забезпечуються 

необхідними умовами . 



У процесі визначення актуальності 

інновації необхідно відповісти на 
такі питання: 

 
 

 Якою школа хоче стати? 

 На який контингент учнів вона буде 

орієнтуватися? 

 Які освітні інтереси вона буде задовольняти? 

 Які ресурси вона для цього має? 

 Які ресурси їй необхідно отримати і що для 
цього школа повинна зробити? 

 Крім того, підставами для формулювання місії 

можуть стати: 

 пріоритетні інтереси школи; 

 освітня модель, орієнтована на інтереси 

потенційних споживачі 



Суб’єкти інноваційного 

розвитку ЗНЗ: 

  

   вчителі-новатори;  

   представники органів управління освітою різних 

рівнів; 

   методичні служби різних рівнів;  

   учені науково-дослідних установ системи НАПН 

України;  

   викладачі педагогічних навчальних закладів та 

обласних інститутів післядипломної педагогічної 

освіти;  

   представники недержавних організацій. 



До об’єктів педагогічних інновацій 

можна віднести:   

  педагогічну систему (за ступенями ЗНЗ); 

  освітній процес ЗНЗ;  

   систему управління ЗНЗ; 

    освітнє середовище та освітній простір ЗНЗ;  освітню 
(педагогічну) технологію; 

    принципи навчання і виховання у ЗНЗ; 

  зміст загальної середньої освіти; 

  методи навчання і виховання;  

   засоби навчання і виховання; 

  види та організаційні форми навчання, форми 
організації виховної роботи тощо. 



 Організація інноваційних процесів 

має бути відображена у Концепції 

розвитку школи, у Програмі 

розвитку школи ,перспективному 

плані. 

 

   

 



Концепція систематизує і конкретизує 
організаційно-педагогічні засади інноваційної 
діяльності ЗНЗ, закладені в сучасному законодавстві 
України, нормативних і програмних документах 
органів державної влади, і, разом з іншими 
стратегічними документами у галузі освіти, є 
основою для інноваційного розвитку закладів 
системи загальної середньої освіти, а також 
подальшої розбудови нормативно-правової, 
науково-теоретичної і методичної бази у цій сфері. 

Мета Концепції – визначення основних напрямів і 
чинників переходу ЗНЗ з режиму функціонування в 
режим керованих інноваційних змін, а саме: змін 
педагогічної системи ЗНЗ, її компонентів (освітнього, 
дидактичного, виховного, управлінського, 
матеріально-технічного тощо) та їх структурних 
елементів, які приводять до якісно нового рівня 
загальної середньої освіти, суттєво поліпшують 
результати діяльності ЗНЗ. 



Програма розвитку – стратегічний документ ЗНЗ, 

який здійснює або здійснив перехід в 

інноваційний режим життєдіяльності, управління 

яким відбувається на основі проектного і 

програмно-цільового підходів. 

 Програма розвитку ЗНЗ має такі ознаки:  

 стратегічний характер; 

  інноваційна спрямованість; 

  прогностичність; 

  програмно-цільовий підхід до управління. 



Вимоги до програми 

інноваційного розвитку ЗНЗ: 

 стратегічна спрямованість; 

  рух від загального і концептуального до конкретного 
і деталізованого; 

  прогностичність, орієнтація на задоволення 
соціального замовлення місцевої громади; 

  спрямованість на розв’язання ключових проблем 
ЗНЗ; 

  реалістичність і практичність, відповідність ресурсам 
– як актуальним, так і потенційним, які виникатимуть у 
процесі виконання програми; 

  повнота і системність, відображення в програмі 
системного характеру розвитку ЗНЗ, охоплення його 
підсистем і зв’язків між ними, взаємозв’язків ЗНЗ із 
зовнішнім середовищем; 

  контрольованість;  



Вимоги до програми 

інноваційного розвитку ЗНЗ: 

 націленість на максимально можливі результати за 
умови раціонального використання наявних 
ресурсів; 

 чутливість до змін, гнучкість;  

 привабливість; 

  інтегруюча, консолідуюча спрямованість, особливо 
щодо шкільної громади;  

 відповідність специфіці ЗНЗ, його колективу; 

  авторський характер документа;  

 інформативність;  

 логічність побудови, чіткість, зрозумілість для читача. 



 Створення умов для управління 

інноваційним  розвитком ЗНЗ: 

 

Нормативно-правові; 

Кадрові; 

Науково-методичні; 

Інформаційні; 

Психолого-педагогічні. 



Нормативно-правові умови 

 Документи Державного, регіонального і шкільного 

рівнів,що визначають і впорядковують інноваційні 

процеси. 

 Наявність  пакету  нормативно - правової 

документації  з  організації  впровадження інновацій у  

шкільну  практику. 

 Нормативно-правові основи функціонального 

розподілу обов’язків педагогічних працівників. 

 



Кадрові умови  

 Підвищення фахового рівня педагогів. 

 Інноваційна компетентність педагогів. 

Організація педагогічного 

самоменеджменту педагогів щодо 

впровадження інновацій.  

 



Психолого-педагогічні 

умови 

 Психологічна  готовність педагогів до впровадження 
інновацій.  

 Забезпечення мотивації суб’єктів НВП щодо 
впровадження інновацій. 

 Соціально-педагогічна ерудованість педагогічних 
працівників. 

 Створення ситуації успіху для творчого розвитку 
вчителів.  

 Створення сприятливого психологічного клімату 
щодо впровадження інновацій.  

 Дотримання етичних норм спілкування під час 
обговорення результатів впровадження інновацій. 

 



Науково-методичні умови 

 Організація методичного всеобучу з проблем 

сучасної інноватики. 

 Забезпечення педагогів науково-методичною 

літературою. 

 Ознайомлення вчителів з інноваційним 

педагогічним досвідом. 

 Організація співпраці педагогічного колективу з 

науковцями. 

 



Інформаційні умови 

 Практичні вміння педагогів до роботи в мережі 

Інтернет.  

 Упровадження автоматизованої системи 

управління (АСУ) . 

 Забезпечення педагогічних працівників 
технічними засобами, комп’ютеризація 

робочих місць. 

 Забезпечення доступу до освітніх цифрових 

ресурсів. 

 Педагогічний моніторинг результатів 

впровадження інновацій. 

 



 Алгоритм впровадження освітніх 

інновацій 

   Актуальність нововведення 

   Відповідність нової ідеї загальній ідеї розвитку      навчального 

закладу 

   Результативність нововведення  

   Методична розробленість ідеї 

   Готовність суб’єктів інноваційного процесу до      освоєння 

нововведення  

   Створення органіаційно-педагогічних умов 

   Ресурсне забезпечення 

   Відпрацювання етапів 

   Підведення підсумків 



З ДОСВІДУ РОБОТИ: 
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Ліцей є експериментальним 

майданчиком відділу економіки та 

управління ЗСО Інституту педагогіки 

НАПН України (науковий керівник – 

Л.М.Калініна, доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений діяч науки і 

техніки України, учений секретар 

Інститут педагогіки НАПН України, 

голова науково-методичної комісії з 

інформатизації закладів освіти 

Науково-методичної ради) 

Згідно з наказом МОН України №708 від 17.05.2017 року 

«Про проведення дослідно–експериментальної роботи 

всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні 

засади створення та функціонування Всеукраїнського 

науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ 

STEM-центр)  на 2017-2021 роки» ліцей одержав статус 

експериментального навчального закладу 
всеукраїнського рівня. 

















Диплом ІІ Міжнародного фестивалю педагогічних 

інновацій Інституту інноваційних технологій і змісту 

освіти за перемогу у номінації «Інновації в 

управлінській діяльності» (наказ ПТЗО МОН України від 

04.10.2010 року №250) 
 

Диплом Міністерства освіти і науки України та АПН 

України «За вагомий внесок  у розвиток іміджу освіти і 

науки України» (2011 рік) 
 

Диплом ІІІ ступеня Чернігівського обласного інституту 

післядипломної освіти імені  К.Д. Ушинського за високі 

творчі досягнення в інноваційній діяльності (2012 рік) 
 

Свідоцтво про атестацію з відзнакою Управління освіти 

і науки Чернігівської обласної державної (2012 р.) 
 

 

Сертифікат про внесення у каталог Міжнародного 

фестивалю педагогічних інновацій з номінації 

«Інновації в організації неперервного підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників» (2013 рік) 
 



 

Диплом Третьої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти-2012» «За активну роботу з модернізації 
системи освіти» 

 

Диплом Шостої міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти-2015» «За творчу працю з підвищення 

якості національної освіти»  
 

Диплом Сьомого міжнародного форуму «Інноватика 

в сучасній освіті» 
 

 

Срібна медаль та диплом виставки «Сучасні заклади 

освіти» у номінації «Упровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальну, наукову та 

управлінську діяльність навчального закладу» 2015 р. 
 

Диплом інституту педагогіки НАПН України  «За творчу 

співпрацю та вагомий внесок у впровадження 

результатів науково-дослідної роботи в освітній 
процес» 2016 

 

Диплом інституту педагогіки НАПН України  «За активну 

реалізацію наукових ідей в освітній практиці» 2017 р.  











Школа творчості для вчителів 

Школа спокою для батьків 

Школа радості для дітей 




