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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ 

 

Під інноваційним розвитком освіти слід розуміти комплекс 
створених та запроваджених організаційних та змістових нововведень, 
розвиток низки умов та факторів, необхідних для підвищення 
інноваційного потенціалу сучасної освітньої системи. Такий складний 

психолого-педагогічний процес вимагає чітко спланованих системних дій з 
боку всіх освітянських структур, які в своїй сукупності складають основу 
інноваційної системи [1]. 

Інноваційне навчання – це зорієнтована на динамічні зміни в 
навколишньому світі навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на 
розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 

соціально-адаптаційних можливостей особистості. 
На даному етапі сучасний стан системи освіти не задовольняє 

багатьох педагогів, які в ній працюють. Прагнення до змін, зняття певних 

обмежень на інноваційну діяльність сприяли зародженню широкого 
інноваційного руху в системі освіти. Неабиякі можливості для якісних змін 

в освіті пов’язані з інтенсивним розвитком засобів комунікації, 
інформаційних та мультимедійних технологій [2]. 

Становлення оновленої освіти передбачає цілеспрямований 

управлінський вплив на систему підготовки, перепідготовку педагогічних 

кадрів, суттєві корективи змісту, стилю діяльності педагогічних установ, 
педагогів (вихователя, учителя, викладача), тобто перехід освітньої 
системи до функціонування на нових організаційних та психолого-

педагогічних засадах. Незадоволеність якістю освіти в реальній практиці, 
усвідомлення необхідності реформування роботи навчально-виховних 

закладів зумовлюють потребу в оновленні професійної підготовки, стилю 

професійної діяльності педагога. Особливо значущим є формування його 
компетентності, особистісно-професійних якостей, здатності жити і 
працювати в інноваційному режимі: прийняти і зрозуміти нове, оволодіти 

інноваційною ситуацією [3]. 

Якість освіти – рівень знань і вмінь, розумового, морального і 
фізичного розвитку тих, хто навчається, на певному етапі відповідно до 

поставлених цілей; рівень забезпечення навчальної діяльності і надання 
освітніх послуг учасникам освітнього процесу навчально-виховним 

закладом. 

Інноваційність необхідно розглядати не тільки як налаштованість на 
сприйняття, продукування і застосування нового, а насамперед як 
відкритість та демократичність освітньої системи. Стосовно особистісного 

чинника педагогічної діяльності це означає [1]: 

– відкритість вихователя до діалогічної взаємодії з вихованцями, 

яка передбачає рівність психологічних позицій обох сторін; 

– відкритість культурі й суспільству, яка виявляється у прагненні 



педагога змінити дійсність, дослідити проблеми та обрати 

оптимальні способи їх розв’язання. 
Інноваційність як принцип педагогіки забезпечує умови розвитку 

особистості, здійснення її права на індивідуальний творчий внесок, на 
особистісну ініціативу, на свободу саморозвитку та досягнення власної і 
суспільної мети [1]. 

Інноваційний розвиток освітньої системи є шляхом технологізації 
всіх складових педагогічної діяльності, – це процес, наповнений гострими 

суперечностями та конфліктами між усталеним і новим, що йде йому на 
зміну. І зрушення, які відбуватимуться, зокрема інноваційний розвиток 
освіти буде залежати від механізму оновлення системи та людей, які його 
впроваджуватимуть [4]. 
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