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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 

Розвиток освіти сьогодення передбачає вільний вибір засобів і методів педагогом у роботі з дітьми. 

Окремої уваги заслуговують діти старшого дошкільного віку – майбутні першокласники. Від якості 

педагогічної діяльності залежатиме їхнє ставлення до школи, вміння адаптуватись у нових умовах, проявляти 

ініціативу, відстоювати свою позицію, бути активним учасником навчально-виховного процесу, нестандартно 

підходити до вирішення поставлених завдань, творити. Разом з тим, і у формуванні особистості дитини 

особлива роль належить вихователю дошкільного навчального закладу, адже у сучасному освітньому просторі 

він повинен не тільки забезпечити всебічний розвиток, а й використати для цього найбільш оптимальні освітні 

технології.  

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» (Дичківська 

І.М., 2004); 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. 

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, А. Ніколс, Н. 

Юсуфбекова та ін.) намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими характеристиками, як 

корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове.  

Середовищем реалізації інноваційної технології є технологічний процес. Технологічний процес –

 система технологічних одиниць, зорієнтованих на конкретний педагогічний результат. У теорії навчання 

технологічними процесами є, наприклад, система використання форм і засобів у вивченні певної теми, 

організація занять з відпрацювання певних умінь і навичок тощо. 

На педагогічний результат технологічного процесу впливають рівень майстерності педагога, рівень 

розвитку кожної дитини, психологічний клімат у колективі тощо. Технології пов'язані з навчальним процесом, 

діяльністю тих, хто навчає, і тих, хто навчається. Інноваційність як принцип педагогіки передбачає розвиток 

особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на особистісну ініціативу, на свободу 

саморозвитку. 

Аналізуючи історичні аспекти виникнення інноваційних технологій, зазначимо, що терміни 

«традиційне навчання» та «інноваційне навчання» було запропоновано вченими у доповіді Римському клубу 

(1978), які звернули увагу світової наукової громадськості на невідповідність принципів традиційного навчання 

вимогам суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей. Інноваційне навчання трактувалося як 

процес і результат навчальної та освітньої діяльності, що стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному 

середовищі. Воно орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок 



розвитку здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з 

іншими людьми.  

Одним із перших оприлюднив ідею технологізації навчального процесу видатний чеський педагог Я.-

А. Коменський, стверджуючи, що школа є майстернею, «живою типографією», яка «друкує» людей. Технологія 

навчального процесу, за переконаннями Я.-А. Коменського, повинна гарантувати позитивний результат 

навчання. Для цього варто конкретизувати цілі, адекватно підбирати засоби, встановити жорсткі правила їх 

використання. Усе це свідчить, що Я.-А. Коменський розглядав технологізацію як важливий засіб 

впровадження провідних дидактичних принципів. (Химинець В., 2009) 

Видатний педагог епохи Просвітництва Ж.-Ж. Руссо основою розвитку особистості вважав вільне 

виховання, згідно з яким «дитина живе в радості, самостійно відчуваючи, слухаючи, спостерігаючи світ, 

духовно збагачуючись, задовольняючи жагу пізнання». (Калуська Л., Отрощенко М., 2010) 

Швейцарський педагог Й.-Г. Песталоцці одним із актуальних завдань тогочасної педагогіки вважав 

створення «механізму освіти», що дасть змогу кожному підготовленому педагогу добре виховати будь-яку 

дитину за умови докладання зусиль. (Калуська Л., Отрощенко М., 2010) 

Австро-німецький педагог Р. Штейнер був одним із прихильників індивідуального підходу до 

виховання дітей. Важливими завданнями освіти вбачав використання технологій, які б розвивали здатність 

особистості здійснювати судження і умовисновки із урахуванням змін у суспільстві. Саме цей принцип було 

покладено в основу навчання і виховання у першій Вільній вальдорфській школі. 

У колишньому Радянському Союзі педагогічні технології здебільшого були засобом реалізації 

більшовицької ідеології, що надавало їм відповідної політичної заангажованості, вимагало врахування класових 

особливостей індивіда у процесі взаємодії тощо. Зміст інформації було зорієнтовано на виховання 

комуністичної свідомості. Тобто технології переважно використовувались задля формування комуністичного 

світогляду і поведінки. 

У 20-х роках XX ст. було створено педологію – комплексну науку про дитину, яка мала стати 

антропологічною базою педагогіки. Саме в наукових працях із педології (М. Басов, В. Бехтерєв, О. Ухтомський, 

С. Шацький) вперше згадано термін «педагогічна технологія».  

Історію становлення технології в педагогіці відтворює така схема: задум упровадити підхід → технічні 

засоби в навчальному процесі → алгоритмізація навчання → програмоване навчання → технологічний підхід 

→ педагогічна технологія (дидактичний аспект) → поведінкова технологія (аспект виховання). Загалом, 

технологія як феномен є складовою історії людства, формою вираження інтелекту, сконцентрованого на 

розв'язанні важливих проблем суспільства за допомогою розуму і здібностей людини. 

Основними якостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до оновлення, 

налаштованість на конструктивні дії в ситуаціях, які можуть змінюватися.  

Головними вимогами до інноваційних педагогічних технологій є такі: 1) концептуальність (опора на 

певну наукову концепцію, що містить філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне 

обґрунтування досягнення освітньої мети); 2) системність (технології мають бути притаманні ознаки системи: 

логіка процесу, взаємозв'язок всіх його частин, цілісність); 3) можливість управління (цілепокладання, 

планування, проектування процесу навчання, поетапна діагностика тощо); 4) ефективність (сучасні педагогічні 

технології існують в конкурентних умовах і повинні бути ефективними за результатами й оптимальними за 

витратами); 5) відтворюваність (можливість використання в інших освітніх закладах, іншими суб'єктами); 6) 

візуалізація (використання аудіовізуальної та електронно-обчислювальної техніки, застосування різноманітних 

дидактичних матеріалів і наочних посібників). 



Класифікація інновацій залежить від того, який фактор взято до уваги. Відповідно виокремлюють такі 

групи (за І. Дичківською). 

1. Залежно від сфери застосування: інновації у змісті освіти, інновації в технології навчання та 

виховання, інновації в організації педагогічного процесу, інновації в управлінні освітою, інновації в освітній 

екології. 

2. Залежно від масштабу перетворень: часткові (локальні, одиничні) нововведення; модульні 

нововведення (комплекс пов’язаних між собою часткових нововведень, що належать, наприклад, до однієї 

групи предметів, однієї вікової групи дітей тощо); системні нововведення (охоплюють весь навчально-

виховний заклад).  

3. Залежно від інноваційного потенціалу: модифікаційні нововведення (пов’язані з удосконаленням, 

раціоналізацією, видозміною, модернізацією того, що має аналог або прототип); комбінаторні нововведення 

(передбачають нове конструктивне поєднання елементів раніше відомих методик, які в такому варіанті ще не 

використовувались); радикальні, або фундаментальні, глобальні, базові нововведення (вони, як правило, є 

відкриттями, найчастіше виникають у результаті творчої інтеграції і сприяють створенню принципово нових 

навчальних засобів).  

4. Залежно від позиції щодо свого попередника: заміщуючі нововведення (їх запроваджують замість 

конкретного застарілого засобу); скасовуючі (їх суть полягає у припиненні діяльності певних органів, у 

скасуванні форми роботи, програми без заміни); відкриваючі (передбачають освоєння нової програми, виду 

освітніх послуг, технології тощо); ретровведення (освоєння в навчально-виховному закладі того, що існувало в 

педагогічній практиці раніше).  

5. Залежно від місця появи: в науці, в практиці. 

6. Залежно від часу появи: історичні; сучасні. 

7. Залежно від рівня очікування, прогнозування і планування: очікувані (планові); неочікувані. 

8. Залежно від галузі педагогічного знання: виховні; дидактичні; історико-педагогічні нововведення 

тощо. 

Педагоги-практики розробляють авторські технології, які поєднують у елементи апробованих 

технологій.  

Інновації в дошкільній освіті є необхідною вимогою часу, адже саме в передшкільному віці дитина 

починає пізнавати навколишній світ, а від налаштування на сприймання різноманітної інформації залежить її 

подальший розвиток, соціалізація і успішне навчання. Сучасний освітній процес неможливий без оновлення, 

впровадження нових технологій, правомірність яких встановлена державними законодавчими актами.   

Головними  проблемами сучасного навчального процесу в ДНЗ є, зокрема, авторитарний стиль 

взаємодії педагога з дітьми, переважання пояснювально-ілюстративного способу навчання, фронтальних форм 

роботи, брак індивідуального підходу до вихованців.  Використання інноваційних технологій у навчанні дітей 

старшого дошкільного віку допоможе оптимізувати, активізувати і удосконалити педагогічний процес; 

розвивати комунікативні, мисленнєві здібності вихованців, психічні процеси, впевненість у собі, самостійність; 

встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; створити позитивний емоційний настрій; сформувати основи 

наукового світогляду; підготувати дітей до навчання в початковій школі. 


