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Характеризуючи інноваційні технології, варто зазначити, що слово 

«інновація» має латинське походження і в перекладі означає «оновлення», 
«зміна», «введення нового». У педагогічній інтерпретації інновація означає 
нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного процесу. 
Інновацію можна розглядати як процес (масштабну або часткову зміну 
системи і відповідну діяльність) і продукт (результат) цієї діяльності. Поняття 
«технологія» походить із двох грецьких слів «мистецтво», «майстерність» і 
«слово», «навчання». Тобто, технологію можна визначити як усвідомлене 
практичне мистецтво, усвідомлена майстерність. Таким чином, інноваційні 
педагогічні технології як процес – це «цілеспрямоване, систематичне й 
послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, 
прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний навчальний 
процес від визначення його мети до очікуваних результатів»; сукупність 
радикально нових чи вдосконалених форм, методів і засобів навчання, 
виховання та управління, об’єднаних єдиною метою; добір операційних дій 
педагога з дітьми, у результаті яких суттєво покращується їх мотивація до 
навчального процесу [1]. 

Спроби модернізації педагогічної технології пов’язані з 
комп’ютеризацією освітньої сфери, яка обумовлює виникнення якісно нових 
технологій, вносить суттєві зміни в навчально-виховну діяльність, значно 
підвищує її результативність і дає змогу докорінно змінити підхід до навчання 
[3, 93].  

Аналіз інноваційної діяльності показує, що в практиці в основному 
впроваджуються технології, серед яких можна виділити: особистісно  
орієнтоване навчання та виховання, громадянську освіту, профільне навчання, 
технологію групової навчальної діяльності, психолого-педагогічне 
проектування соціального розвитку особистості учнів, інформаційні 
технології, здоров’язберігаючі технології навчання, інтерактивні технології, 
інформаційні технології, ігрові технології, технологію розвивального 
навчання та виховання, технологію саморозвитку тощо. 

Найбільш поширеною в Україні є технологія розвивального навчання 
(Д. Ельконін, В. Давидов). Система розвивального навчання передбачає 
формування активного, самостійного творчого мислення учнів і на цій основі 
поступового переходу в самостійне навчання [3, 164]. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів; учитель і учень 
є рівноправними суб’єктами навчання. Інтерактивне навчання сприяє 
формуванню навичок та вмінь як предметних, так і загальнонавчальних; 



виробленню життєвих цінностей; створенню атмосфери співробітництва, 
взаємодії; розвитку комунікативних якостей. Технологія передбачає 
моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
розв’язання проблем. Інтерактивне навчання − це навчання діалогу, під час 
якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою 
взаєморозуміння, спільного розв’язання навчальних завдань, розвитку 
особистісних якостей учнів [2, 250].  

Технологія особистісно орієнтованого навчання (Якимська І., 
Савченко О., Подмазін С.) полягає у створенні оптимальних умов для розвитку 
й становлення особистості як суб’єкта діяльності і суспільних відносин, яка 
будує свою діяльність і стосунки відповідно до стійкої ієрархічної системи 
гуманістичних і особистісних цінностей. 

Інформаційні технології навчання надають доступ учням до 
нетрадиційних джерел інформації. Створюють можливості для творчої 
діяльності, формування професійних навиків. 

Мультимедійні технології пов’язані із створенням мультимедіа- 
продуктів: електронних книг, енциклопедій, комп’ютерних фільмів, баз даних. 
У цих продуктах об’єднуються текстова, графічна, аудіо- та відеоінформація, 
анімація. Мультимедіа-технології перетворили комп’ютер на повноцінного 
співрозмовника, дозволили учням (будь-якого віку), не виходячи з навчальної 
аудиторії, будинку, офісу, бути присутніми на лекціях видатних вчених, брати 
участь у конференціях, діалогах, вести кореспонденцію. Як принципово новий 
навчальний засіб електронна книга відкрила можливості «читати», аналізувати 
«живі» озвучені сторінки, тобто можливості бачити, чути, читати. 

Технології ігрового навчання (Й. Гензерг) − це така організація 
навчального процесу, під час якої навчання здійснюється у процесі включення 
учня в навчальну гру (ігрове моделювання явищ, «проживання» ситуації). 
Навчальні ігри мають за мету, окрім засвоєння навчального матеріалу, вмінь і 
навичок, ще й надання учневі можливості самовизначитися, розвивати творчі 
здібності, сприяють емоційному сприйманню змісту навчання. 

Таким чином, за допомогою сучасних інноваційних технологій 
забезпечується можливість досягнення ефективного результату в розвитку 
особистісних якостей в процесі засвоєння знань, умінь, навичок. Інноваційна 
діяльність є специфічною і досить складною, потребує особливих знань, 
навичок, здібностей. Впровадження інновацій неможливе без педагога- 
дослідника, який володіє системним мисленням, розвиненою здатністю до 
творчості, сформованою й усвідомленою готовністю до інновацій. 
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