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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА 
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА СУЧАСНОГО 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ  

Реалії сьогодення вимагають творчих нестандартних підходів, 
генерування ідей, гнучких самостійних рішень у всіх сферах життя. 
Модернізація освіти України зумовлює організацію навчання у закладах 
освіти на засадах новітніх підходів і здобутків у галузі педагогіки та 
інформаційних технологій, які б враховували можливості й потреби 
студентів та давали змогу організовувати взаємодію між усіма учасника 
освітнього процесу, що передбачає «створення освітнього середовища, 
орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, 
зокрема надання можливостей для формування індивідуальної освітньої 
траєкторії» [6]. 
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Розв’язання широкого кола питань, пов’язаних зі створенням 
освітнього середовища, потребує використання інноваційних технологій як 
таких, що забезпечують можливість для розвитку особистості, її навчання, 
індивідуалізації та соціалізації.  

Запорукою впровадження інноваційних педагогічних технологій є 
наукові доробки вчених, які розробили загальну методологію 
удосконаленням освітнього процесу закладу освіти – Ю. Бабанський, 
В. Безпалько, С. Гончаренко, І. Зязюн, Н. Тализіна, М. Ярмаченко; 
інформатизацію освіти – Б. Гершунський, М. Жалдак, Є. Машбиць, 
В. Монахов, Б. Скіннер, Р. Тайлер Дж. Хартлі; використання інноваційних 
технологій у сфері підготовки майбутніх фахівців (М. Кларін, М. Чошанов 
та інші). 

Проблема створення освітнього середовища не є новою у психолого-
педагогічній науці. Освітнє середовище вивчали вітчизняні (Г. Балл, І. Бех, 
Є. Бондаревська, О. Пєхота, В. Рибалка, С. Сисоєва та інші) та зарубіжні 
(Дж. Гібсон, У. Мейс, В. Ясвін та інші) дослідники. 

Упровадження в освітній процес закладів освіти інноваційних 
педагогічних технологій і методів дає змогу модернізувати освітню 
систему. Під інноваціями розуміють нові форми організації діяльності і 
управління, нові види технологій, які охоплюють різні сфери 
життєдіяльності людства. Зазначимо, що немає єдиного визначення 
поняття «інновація»: системні зміни (Н. Лапін, А. Пригожий); часткові 
(В. Онушкін); процес (М. Кларін), результат (В. Паламарчук) тощо. 

Нам імпонує визначення інновацій як ідей, процесів, засобів і 
результатів, взятих в єдності якісного вдосконалення педагогічної системи 
(І. Підласий). Важливим для нашого дослідження є розуміння того, що 
інновації повинні враховувати нові суспільно-історичні умови: 
«Інноваційні освітні процеси – зумовлені суспільною потребою комплексні 
процеси створення, впровадження, поширення новацій і зміни освітнього 
середовища, в якому здійснюється їх життєвий цикл» [5, с. 16]. 

Основна мета впровадження інновацій – оптимізація і підвищення 
ефективності освітнього процесу і створення освітнього середовища, що 
задовільнятиме потреби здобувачів освіти. 

У науковій літературі «освітнє середовище» трактують як частину 
життєвого, соціального середовища людини, яка виявляється у сукупності 
усіх освітніх факторів, що безпосередньо або опосередковано впливають на 
особистість у процесах навчання, виховання та розвитку. 
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Є наукові розробки, в яких безпосередньо зосереджено увагу на 
дефініцію «освітнє середовище вищого навчального закладу». Це – 
«багатосуб’єктне та багатопредметне системне утворення, що має 
можливості цілеспрямовано впливати на професійно-особистісний 
розвиток майбутнього фахівця, забезпечуючи його готовність до 
професійної діяльності та/або продовження навчання, успішного виконання 
соціальних ролей та самореалізації у процесі життєдіяльності» [3, с. 14-15]. 
Автор зазначає, що за своєю природою – це комплекс умов-можливостей та 
ресурсів (матеріальних, фінансових, особистісних, технологічних, 
організаційних, репутаційних) для здобуття освіти, що складаються 
цілеспрямовано в установі, яка виконує освітні функції [3, с. 14-15].  

Також зустрічається поняття «освітній простір», яке має ширше 
значення. Наприклад, О. Антонова, вказує, що це простір спільного буття, 
перетворений усіма суб’єктами виховання в чинник інтегративного впливу 
на процес розвитку і самореалізації особистості [1, с. 26]; Т. Рожнова 
визначає його «як підсистему соціокультурного середовища, як сукупність 
факторів, обставин, ситуацій, які склалися історично, і як цілісність 
спеціально організованих умов, які спрямовані на управління якістю освіти 
у закладі вищої освіти» [14, с. 97]. 

Важливими для нашого дослідження є підхід В. Ясвіна, який вважає, 
що розвивальний ефект освітнього середовища забезпечується лише за 
наявності комплексу можливостей для саморозвитку всіх суб’єктів 
освітнього процесу. Цей комплекс повинен охоплювати три структурні 
компоненти [17]: 

– просторово-предметний компонент (приміщення для занять і 
допоміжні служби тощо), повинен забезпечувати різновид просторових 
умов, пов’язаність їх функціональних зон, можливість оперативного 
змінення, керованість і відповідність до життєвих проявів;  

– соціальний компонент повинен забезпечувати взаєморозуміння і 
задоволеність всіх суб’єктів (педагогів, учнів, батьків, представників 
адміністрації та ін.) міжособистісними взаємостосунками, включаючи 
рольові функції, повагу один до одного, переважно позитивний гумор всіх 
суб’єктів, їх згуртованість і свідомість, авторитетність;  

– психодидактичний компонент (зміст і методи навчання, зумовлені 
психологічними цілями побудови освітнього процесу) повинен 
забезпечувати відповідність цілей навчання, його змісту і методам, 
психологічним, фізіологічним і віковим властивостям розвитку дітей. 
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Підсумовуючи сказане, варто зауважити, що «інтегративним 
показником якості освітнього середовища виступає здатність забезпечити 
всім суб’єктам освітнього процесу систему можливостей для ефективного 
особистісного саморозвитку» [11, с. 7]. 

Освітнє середовище, на нашу думку, повинне бути динамічним, 
функціональним, відкритим, емоційно і психологічно комфортним. Лише 
за таких умов воно здатне, як зазначають дослідники, вирішити такі 
стратегічні завдання: організація умов і можливостей для ефективного 
розвитку і саморозвитку особистості; створення умов і визначення 
пріоритетів для навчальної, самоосвітньої діяльності учня (студента), 
реалізація індивідуальної освітньої траєкторії; організація умов і 
можливостей для формування життєвої компетентності вихованця [15, 
с. 232-233]. 

На наше переконання, вихідним підґрунтям створення освітнього 
середовища та використання інноваційних технологій є врахування 
психологічних особливостей, закономірностей і принципів становлення 
особистості. Адже суб’єктом, носієм інноваційного процесу є насамперед 
педагог-новатор. Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить 
інноваційна діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного 
процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему, що передбачає 
найвищий ступінь педагогічної творчості. [5, с. 16-17]. Особливістю 
підготовки фахівця у закладі вищої педагогічної освіти є те, що 
сьогоднішній студент – майбутній педагог, який сам взаємодіятиме з 
підростаючим поколінням. Отож, є багато характеристик, які, на нашу 
думку, є спільними як для викладачів, так і для студентів.  

Лише творчий педагог, як викладач так і студент, здатний до пошуку і 
впровадження нового, нестандартного, тому основою інноваційної 
діяльності є творчий потенціал педагога. «Рушійною силою інноваційної 
діяльності є педагог як творча особистість, оскільки суб’єктивний чинник є 
вирішальним під час пошуку, розробки, упровадження і поширення нових 
ідей» [12].  

Більшість науковців вважають творчий потенціал внутрішнім 
джерелом творчості. При цьому дослідники виділяють різні його 
показники. Наприклад, Д. Богоявленська [2, c. 176] основним показником 
творчого потенціалу вважає інтелектуальну активність; В. Моляко 
ототожнює це поняття з творчою обдарованістю, готовністю до творчої 
діяльності, яка прихована від зовнішнього спостереження і можливо сама 
особистість про неї не знає [10, c. 222]. 
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Учені вказують, що основні форми прояву психіки людини є 
структурними компонентами творчого потенціалу особистості:  

– пізнавальні (сприймання, спостереження, пам’ять, мислення, уява 
тощо); 

– емоційно-вольові процеси (емоції, почуття, воля); 
– психічні стани (один з можливих режимів життєдіяльності людини, 

на фізіологічному рівні відрізняється визначеними енергетичними 
характеристиками, а на психологічному рівні — системою психологічних 
фільтрів, що забезпечують специфічне сприйняття зовнішнього світу); 

– якості (сміливість, рішучість, оптимізм, наполегливість, активна 
життєва позиція, духовність тощо) [9, с. 640].  

Визначальними для організації освітнього процесу є особливості його 
суб’єктів. Студентство – це, в переважній більшості, представники 
покоління Z. Тому з’ясуємо, які особливості їм притаманні. У науковій 
літературі, що стосується цього питання, виділяють наступні 
характеристики [8]: 

1. Діджиталізація. Покоління Z – перше покоління епохи діджитал. 
Вони не уявляють свого життя без смартфону, ноутбуку та інтернету.  

2. Швидке розуміння інформації, що цікавить. Вони виконують багато 
справ одночасно, але концентруються лише на тому, що їх цікавить.  

3. Жага до лідерства.  
4. Непосидючість, нетерплячість. Це покоління руху і динаміки. Їм 

складно займатися однотипною роботою щодня. Вони постійно чекають на 
завдання, проєкти, стартапи. 

5. Орієнтованість на швидкий результат. Вони прагнуть мати усе «тут 
і зараз».  

Гармонійне формування творчої пізнавальної активності педагога 
можливе за умови дотримання відповідних педагогічних умов: прийняття 
індивідуальності як даності; упровадження педагогічного стимулювання 
диференційованої пізнавальної діяльності; пріоритетне використання 
сучасних інтерактивних методів навчання [16, с. 7-8]. 

Отже, освітній процес потрібно будувати враховуючи особливості 
молоді, що навчається. На наш погляд, це використання новітніх технічних 
можливостей, візуалізація матеріалу, формування мотивації, зміна видів 
діяльності й забезпечення взаємодії і зворотного зв’язку. 

Американський експерт у сфері освіти дорослих і дітей Дж. Катс [7] 
дає такі поради сучасним педагогам щодо роботи з поколінням Z:  
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1. Добре структурувати навчальний процес. Покоління Z росте в дуже 
«впорядкованому» світі та потребує такого ж порядку й логічної 
послідовності від навчання.  

2. Забезпечити «зворотній зв’язок». Сучасні учні завжди хочуть знати, 
наскільки точними є їхні припущення, чи правильно вони розуміють 
матеріал, чи роблять помилки, тому вдячні вчителю за увагу та участь.  

3. Зробити навчальний матеріал «яскравим і візуальним». Покоління Z 
найкраще сприймає візуальну інформацію.  

4. Скоротити та візуалізувати інформацію. Текстові матеріали повинні 
бути простими для розуміння, структура тексту має відповідати його 
змісту, а ключові моменти – виділені візуально. Крім того, для цього 
покоління дуже важливим є підбиття підсумків за кожним етапом навчання 
– і майже негайна постановка завдань до наступного етапу.  

5. Спілкуватися усно. Доцільно використовувати методики, які 
передбачають усний обмін інформацією між учнями: вербалізована 
інформація швидше і краще зберігається в пам’яті. Спілкування учнів між 
собою стимулює пам’ять і робить навчальний процес більш динамічним.  

6. Ставити перед учнями зрозумілі й реальні цілі. Представники 
«покоління Z» готові робити все максимально ефективно, але для цього 
вони повинні знати, що саме вимагається від них.  

7. Подавати матеріал в оптимістичному тоні. Позитивізм мислення 
сприяє розумовій активності.  

8. Не перевантажувати інформацією. Покоління Z хоче отримувати 
«сконцентровані» знання. Крім того, вони свідомо ігнорують етапи уроку, 
спрямовані на «закріплення» матеріалу за допомогою його багаторазового 
повторення: як тільки суть навчального матеріалу їм стає зрозумілою, 
подальше повторення того ж матеріалу стає «недоречним».  

9. Використовувати ефективно час. Представники покоління Z не 
здатні утримувати увагу на будь-чому понад 15-20 хвилин. Тому 
навчальний час доцільно ділити на певні інтервали, протягом яких в учнів 
буде змінюватися вид діяльності.  

10. Керувати мудро. Учні не будуть зневажати вчителя, якщо вони 
відчувають, що їхні знання в деяких питаннях більш глибокі, ніж його. 
Однак вони безумовно бажають, щоб учитель надав їм можливість 
продемонструвати ці знання, і будуть дуже вдячні, якщо він проявить 
щирий інтерес. Представники цього покоління хочуть, щоб наставник був 
здатним і мудрим керівником, а не «все знав».  
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Узагальнення опрацьованого матеріалу і власний досвід дають змогу 
стверджувати, що впровадження інноваційних технологій повинно 
базуватися на врахуванні таких умов: взаємодія викладачів і студентів та 
студентів між собою; врахування індивідуальних особливостей усіх 
суб’єктів освітнього процесу; інноваційність освітнього середовища, що 
реалізується через змістове і процесуальне наповнення, форми і методи 
роботи, матеріальну базу і забезпечення, психологічний та емоційний 
комфорт (рис. 1). 
 
 

 
Рис. 1. Умови впровадження інноваційних технологій 

 
Впровадження інноваційних технологій – це не самоціль, основне 

завдання – це формування творчої особистості, здатної до освіти та 
навчання упродовж життя, гнучкої у вирішенні проблем, мобільної, здатної 
комунікувати і приймати рішення, працювати в команді, критично 
мислити. 

Перейдемо безпосередньо до розгляду форм і методів роботи, які 
орієнтовані на діджиталізацію освітнього процесу і забезпечують якісно 
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новий рівень міжособистісної взаємодії, зокрема завдяки можливостям 
інформаційно-цифрових технологій. 

Забезпечити створення сучасного освітнього середовища у закладі 
освіти, задовільнити запити студентів, допомагає використання сучасних 
інформаційних технологій. В умовах онлайн навчання доцільно 
використовувати сервіси BigBlueButton, Zoom, Googlmeet, платформу 
Moodl. За їх допомогою можна організовувати лекції, конференції, 
семінари, є можливість демонстрації матеріалів, обговорення у чаті й 
живого спілкування. 

Ефективною формою роботи є «Конференція» чи «Онлайн 
конференція». Студенти готують виступи з наперед визначених запитань, 
заохочуємо до роботи в групі (формується уміння взаємодіяти, 
доповнювати, підтримувати тощо), підготовки презентацій, буклетів, 
плакатів, пам’яток та інших додаткових матеріалів – а це ще одна 
можливість для творчого самовираження. Сервіси Zoom, Googlmeet дають 
змогу студентам представити завдання за допомогою відповідних опцій.  

Опція Reactions у Zoom дозволяє швидко організувати зворотній 
зв’язок. Наприклад, вправа «Так – ні». Якщо твердження – вірне, студенти 
вибирають значок like, а у іншому випадку – не використовують жодних 
реакцій.  

Можливість використовувати інтернет у процесі навчання дає вправа 
«Веб-серфінг» (за О. Дубініною, Т. Бурлаєнко) – це багаторазовий перехід 
по посиланнях з одних веб-сторінок інтернет-сайтів на інші, тобто 
«переміщення поверхнею інтернету». Студенти таким чином розкривають 
зміст найрізноманітніших питань. Робота повинна супроводжуватися 
посиланнями на інтернет сторінки та копіями вікон. 

Для організації взаємодії і зворотнього зв’язку зі студентами 
використовуємо програму Mentimeter. Цей сервіс дає можливість 
створювати презентації у режимі реального часу, де одразу відображаються 
результати голосування, обговорення, відповіді на запитання тощо. 
Оригінальним є можливість створювати «хмаринку слів», тематика – 
різноманітна, що випливає зі змісту матеріалу. Наприклад, ми 
використовували під час вивчення таких тем з курсу педагогіки: Вимоги до 
особистості вчителя; Ваші побажання; Особливості контролю за 
навчально-пізнавальною діяльністю; Опишіть емоції, які у вас викликає 
онлайн навчання тощо. Цікаво, що програма сама розміщує слова і вибирає 
кольори, при цьому, найбільш повторювані слова розташовуються 
посередині й більшого розміру. Таким чином, ми, запропонувавши 
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відповідні запитання, можемо одразу побачити, наскільки студенти 
орієнтуються в поняттях тієї чи іншої теми, який у них настрій чи 
ставлення до матеріалу тощо. Об’єктивність відповідей забезпечується 
анонімністю – ми бачимо лише загальну кількість тих, хто відповідає. 

З використанням цієї програми можна провести вправу «Дві правди – 
одна брехня». Пропонується три твердження – два з яких правда, а третє – 
брехня. Твердження можуть стосуватися будь-якої теми. Це можуть бути 
тези, які готує викладач, а можна запропонувати студентам самостійно 
формулювати положення. Програма має можливість множинного вибору і 
презентації результатів у вигляді графіків, діаграм. Отримані дані можна 
одразу проаналізувати, порівняти, аргументувати свою позицію. 

Під час виконання вправи «Підкорення вершини» кожен студент має 
можливість співвіднести свої результати з очікуваннями від вивчення теми, 
курсу. Можна запропонувати вибрати свій рівень з чотирьох таких 
сходинок: підніжжя – початковий рівень; полонина – середній; верховина – 
достатній; вершина – високий рівень. На слайді буде відображена загальна 
картина – хто досягнув «вершини», а хто поки що перебуває «на полонині» 
– це може мотивувати до покращення результату. 

«Побажання» – цю вправу використовуємо для того, щоб 
проаналізувати свою діяльність, безпосередньо від студентів отримати 
інформацію про те, що подобається у курсі, що б хотілося змінити, чим 
доповнити. Звертаємо увагу, що вказати потрібно найсуттєвіше, на їхню 
думку, оскільки кількість знаків – обмежена. Програма представляє 
результат у вигляді палітри побажань. У реальному спілкуванні 
пропонуємо аркуш, що складається віялом, тобто інформація також 
анонімна. 

Широкі можливості для підтримки освітнього процесу у закладах 
освіти має сервіс Learningapps. Конструктор Learningapps призначений для 
розробки, зберігання інтерактивних завдань, за допомогою яких можна 
перевірити і закріпити свої знання в ігровій формі, що сприяє 
формуванню пізнавального інтересу. Колекція шаблонів різноманітна: 
вікторини, кросворди, класифікації, співставлення, пазли, встановлення 
відповідності та послідовності тощо. 

Сервіси Kahoot та Quizziz дають змогу використовувати на занятті 
смартфон чи будь-який пристрій, що має доступ до інтернету. З їх 
допомогою можна створювати онлайн вікторини, тести, опитувальники. 
Питальник може мати чотири варіанти відповідей, серед них – один 
правильний. Ці сервіси дають можливість оперативно отримувати 
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інформацію про навчальні досягнення слухачів, їх можна використовувати 
як під час семінарів, так і на лекціях. Організація роботи за допомогою 
зазначених сервісів сприяє систематичній та відкритій взаємодії педагога та 
студентів, студентів між собою на всіх етапах навчального процесу – при 
вивченні теоретичного матеріалу, його закріпленні, при виконанні 
практичних завдань, обговоренні проблемних ситуацій та питань, 
спільному виконання навчальних проєктів та їх оприлюдненому захисті, 
контролі результатів навчальної діяльності, рефлексії та самооцінюванні 
навчальних досягнень тощо. 

На теперішній час є чимало сервісів, які дають змогу по-новому 
організовувати навчальний процес. Ми представили лише ті, які 
безпосередньо використовуємо у своїй роботі. 

Схарактеризуємо методи, які можна ефективно використовувати як 
безпосередньо як в аудиторії, так і в умовах онлайн навчання. 

Добре зарекомендувала себе «Лекція з помилками» – цей вид роботи 
передбачає попереднє ознайомлення студентів з матеріалом і виправлення 
помилок у процесі слухання/перегляду лекції. При цьому матеріал лекції 
доповнюється презентацією чи іншими демонстраційними матеріалами. 
Можна орієнтувати студентів, вказавши загальну кількість помилок 
(змістового, методичного, поведінкового характеру), яка буде допущена. 
Ця форма забезпечує активне слухання і зворотній зв’язок, виконує 
стимулювальну, контрольну і діагностичну функції. Прикметно, що 70% 
студентів обрали саме «лекцію з помилками» як форму роботи, яка їм 
найбільше імпонує. 

Позитивні емоції та інтерес викликає використання методик 
«Відгадай» та «Чорна скриня». Їх суть полягає у відгадуванні 
термінів/предметів, що стосуються певної теми (поняття/зображення 
заготовлені на окремих карточках/слайдах або навпаки приховані). 
Потрібно або продумати систему запитань, щоб відгадати поняття, або 
відповідати на заготовлені запитання. Якщо при використанні методики 
«Чорна скриня» достатньо відгадати поняття, то «Відгадай» потребує 
опису поняття, визначення. Можна додати елемент змагання – визначити 
максимальну кількість запитань: виграє той, хто за мінімум кроків відгадає 
поняття; новизни – цікава інформація про загаданий предмет. 

«Магазин самообслуговування» передбачає самостійний вибір 
контрольного запитання чи теми для обговорення із запропонованих на 
окремих карточках/слайдах. Можна запропонувати вибрати число, за 
кожним з яким буде запитання, при цьому передбачити диференційовані 
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запитання. Наприклад, на зеленому полі – репродуктивні, на жовтому – 
реконструктивні, а на червоному – творчі запитання. Цю вправу доцільно 
проводити на етапі узагальнення та повторення матеріалу.  

«Два – чотири – усі разом» – варіант кооперативного навчання, що є 
похідним від парної роботи, ефективний для розвитку навичок спілкування 
в групі, вмінь переконувати та вести дискусію, обґрунтовувати і 
аргументувати свою позицію.  

З інтересом сприймають студенти методику P4C (Philosophy for 
Children), що навчає гнучкості, мисленнєвим навичкам, вмінню 
формулювати судження, запитання. Студенти вчаться прислухатись до 
думок інших і одночасно критично їх сприймати, оцінювати і аналізувати; 
формується вміння вести діалог та дискутувати, аргументувати свою 
позицію. Для цієї методики пропонуємо відео фрагменти, в яких 
представлені морально-етичні проблеми та педагогічні ситуації. Також 
студенти мають можливість самостійно підібрати матеріал для обговорення 
до тієї чи іншої теми. У процесі використання методики змінюється якість 
запитань: студенти розуміють, що більш цікавими для обговорення є 
проблемні запитання, ті, які спрямовані на встановлення причинно-
наслідкових зв’язків, спонукають до роздумів. 

«Чого я навчився» – можливість систематизувати досвід учасників в 
єдину багатобарвну картину. Студенти повинні дописати на вибір будь-яку 
з незакінчених пропозицій для того, щоб визначити, що кожен отримав для 
розширення меж своєї особистісно-професійної компетентності. 
Пропонуємо такі незакінчені речення: «Я навчився…», «Я дізнався, що…», 
«Я знайшов підтвердження тому, що…», «Я був здивований тим, що…», 
«Мені подобається, що…», «Я був розчарований тим, що…», 
«Найважливішим для мене було те, що…». Кожен має можливість записати 
свій варіант продовження. 

У контексті нашого дослідження важливою є позиція О. Пометун, 
котра зауважує, що використання інтерактивних методів вимагає реалізації 
певних умов в організації навчального процесу [13, с. 14-15]: 

– організація навчального процесу як багатосторонньої, партнерської, 
інтенсивної комунікації; 

– сприятлива, позитивна психологічна атмосфера; 
– спеціальна організація навчального процесу. 
Використання описаних форм та методів роботи вимагає дотримання 

певних вимог:  
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– цілісність імітації професійної сфери: гра повинна мати загальний 
сюжет або головну тему; 

– проблемність навчання: формування альтернативних способів 
вирішення проблем у процесі активного пошуку; 

– спрямованість на самоорганізацію: учасникам необхідно виявити 
шляхи дій, проаналізувати колективну самоорганізацію, спрогнозувати 
результативні взаємовідносини і саморефлексію;  

– психологічне забезпечення позитивного психологічного клімату в 
учасників гри;  

– технічне забезпечення: для підсилення значимості ігрової діяльності 
та досягнення реальних результатів виникає потреба у використанні 
технічних засобів [4, с. 17]. 

Використання в освітньому процесі новітніх технологій 
підпорядковується загальним принципам менеджменту. І. Дичківська 
вказує, що інноваційні процеси впроваджуються ефективніше в освітній 
процес за дотримання принципів управління інноваційними освітніми 
процесами [5, с. 23-25]: 

– принцип організованої інноваційної зміни станів системи освіти 
(передбачає обґрунтування змін і визначення засобів і умов їх реалізації); 

– принцип переходу від стихійних механізмів перебігу інноваційних 
процесів до свідомо керованих (визначення і відпрацювання свідомого 
управління зміною станів); 

– принцип інформаційної, матеріально-технічної, кадрової 
забезпеченості основних етапів інноваційних процесів; 

– принцип прогнозування зворотних або незворотних структурних 
змін в інноваційному соціально-педагогічному середовищі (передбачає 
формування готовності педагогічного колективу до впровадження нового); 

– принцип посилення стійкості інноваційних освітніх процесів; 
– принцип прискорення розвитку інноваційних процесів у системі 

освіти. 
Таким чином, використання інноваційних технологій сприяє 

створенню сприятливого освітнього середовища, надає можливості до 
саморозвитку й оволодіння комплексом умінь, навичок та якостей, з яких 
складається професійна компетентність. Зокрема таких, як: взаємодіяти з 
усіма учасниками освітнього процесу, комунікувати; працювати в команді; 
шукати і опрацьовувати необхідну інформацію, оцінювати, порівнювати, 
доповнювати і засвоювати її; приймати рішення у нестандартних ситуаціях; 
створювати умови для творчості, давати необхідні повноваження, 



82 

оперативно приймати рішення; критично оцінювати наслідки своїх рішень, 
вчитися на власних помилках. 
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РЕСУРСНИЙ АСПЕКТ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ 

НАВЧАННЯ  

У контексті запровадження інклюзивної форми навчання вимагає 
першочергового вирішення проблема формування позитивного середовища 
для взаємодії усіх учасників едукаційного процесу та формування 
особистості учня в системі закладу загальної середньої освіти, незважаючи 
на можливі у нього порушення здоров’я. Відповідно, перед керівником 
закладу освіти постають нові виклики, які вимагають нестандартних 
рішень. 

Питання впровадження інклюзивної освіти в Україні останніми 
роками стали актуальними для багатьох науковців та практиків. Зокрема, 
досліджуються такі проблеми: загальні аспекти організації інклюзивного 


