
природи на переживання, поведінку людини, у тому числі і на естетичні і 
морально-вольові прояви.  

Розкриваючи молодшим школярам можливість естетичного 
освоєння природного світу, слід привчати їх уважно вдивлятися в 
зовнішній вигляд того або іншого явища, оцінювати його особливості, 
ознаки, форму і колір, відчути і звукові характеристики, будову, інші 
особливості, визначати можливість віднесення до них тих або інших 
естетичних понять, характеризувати естетичну цінність їхнього, значення 
змісту для духовного самопочуття людини. Цінний так само педагогічний 
розбір неестетичної поведінки людини у відношенні до даних явищ і 
об‟єктів природного світу. В певному значенні ми можемо говорити про 
виразність естетичної картини світу і образу кожного природного явища. 
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Анотація  
У статті визначено сутність понять «інновація», «інноваційна діяльність», «педагогічна 

інноваційна діяльність»; представлено систематику педагогічних нововведень; 
охарактеризовано рівні інноваційної діяльності в педагогіці та систему взаємопов‟язаних 
видів діяльності, сукупність яких забезпечує появу дійсних інновацій; виокремлено 
закономірності організації інноваційної педагогічної діяльності. 
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Abstract  

The article defines the essence of the concepts "innovation", "innovation activity", 
"pedagogical innovation activity"; the system of pedagogical innovations has been represented; the 
levels of innovative activity in pedagogy and the system of interrelated activity types, the totality of 
which ensures the appearance of real innovations have been characterized; the regularities of 
innovative pedagogical activity organization have been singled out. 

Keywords  
Іnnovation, innovation activity, pedagogical innovation activity, levels of innovation activity. 

 

На сучасному етапі суспільного розвитку освіта є тією ключовою 
сферою, від якої залежить не тільки рівень загальної культури і 
професійної підготовки людини, а й досягнення нею особистісної 
зрілості. Інноваційні процеси в освіті та науці вимагають принципово 
нових форм і механізмів взаємодії теорії і практики.  

Теорія проектування особливих типів педагогічних систем та 
інновацій в освіті висвітлювалася в роботах В. Беспалько, Г. Бесараба, К. 
Волокитіна, П. Гальперіна, І. Гараєва, Л. Занкова, Д. Ельконіна, 
Н. Капустіна, С. Назірова, С. Полякова, О. Пометун, Г. Селевка,  

Н. Тализіної та ін.  

Інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на вирішення 
комплексної проблеми, яку породжує невідповідність традиційних норм 
новим очікуванням. Тоді інновація виправдана, більш того, необхідна. 
Коли інноваційний досвід здійснення цієї діяльності стає доступним 
іншим людям, відбувається фіксація інноваційного досвіду, його 
культурне оформлення та механізми трансляції [4].  

Інноваційна діяльність передбачає систему взаємопов‟язаних видів 
діяльності, сукупність яких забезпечує появу дійсних інновацій. А саме:  

− науково-дослідна діяльність, спрямована на отримання нового 
знання про те, як щось може бути («відкриття»), і про те, як щось 
можна зробити («винахід»);  

− проектна діяльність, спрямована на розробку особливого, 
інструментально-технологічного знання про те, як на основі 
наукового знання в заданих умовах необхідно діяти, щоб вийшло те, 
що може або повинно бути («інноваційний проект»);  

− освітня діяльність, спрямована на професійний розвиток суб‟єктів 
певної практики, на формування у кожного особистого знання 
(досвіду) про те, що і як вони повинні робити, щоб інноваційний 
проект втілився у практику («реалізація») [1].  

Інакше кажучи, власне інноваційна діяльність спрямована на те, 
щоб відкриття перетворити у винахід, винахід у проект, проект у 
технологію реальної діяльності, результати якої, по суті, і виступають в 
якості новації.  

Як педагогічна категорія термін «інновація» відносно молодий, і в 
цьому одна з причин того, що існують різні підходи до визначення цього 
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поняття. У найзагальнішому сенсі інновація – це кінцевий результат 
інноваційної діяльності, втілений у вигляді нового або вдосконаленого 
продукту; нового або вдосконаленого технологічного процесу.  

У сучасній енциклопедії з педагогіки цей термін трактується як 
нововведення в педагогічну діяльність, зміна у змісті і технології 
навчання і виховання, що мають на меті підвищення їх ефективності. 

Автори робіт з педагогічної інноватики В. Загвязинский,  

І. Дичківська, Н. Дудник, С. Поляков, В. Полонський, М. Поташник, М. 
Чепіль поняття «нове в педагогіці» співвідносять з такими 
характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, 
передове. Погоджуючись з їхньою точкою зору, можна визначити поняття 
«педагогічна інновація» як нововведення в педагогічну діяльність, зміни у 
змісті та технології навчання, виховання, спрямовані на їх 
удосконалення.  

Інновації в освіті розуміються в широкому сенсі як внесення нового, 
як зміна, вдосконалення і поліпшення існуючого. Новизна завжди носить 
конкретно-історичний характер. Не має значення, чи є нині ідея, 
концепція, технологія об‟єктивно новими чи ні, можна визначити час, 
коли вони були об‟єктивно новими. Народжуючись у конкретний час, 
прогресивно вирішуючи завдання певного етапу, нововведення швидко 
може стати надбанням багатьох, нормою, загальноприйнятою масовою 
практикою або віджити, застаріти, стати гальмом розвитку. Тому педагогу 
потрібно постійно стежити за нововведеннями в освіті і здійснювати 
інноваційну діяльність.  

Типологія педагогічних нововведень була розроблена А. 
Хуторським. У цій систематиці педагогічні нововведення вчений 
підрозділяє на наступні типи і підтипи:  

− у відношенні до структурних елементів освітніх систем – 
нововведення в цілепокладанні, завданнях, змісті освіти і виховання, 
формах, методах, прийомах, технологіях навчання, засобах навчання 
і виховання, системі діагностики, контролю, оцінці результатів тощо;  

− у відношенні до особистісного становлення суб‟єктів освіти – в галузі 
розвитку певних здібностей учнів і педагогів, сфері розвитку їхніх 
знань, умінь, навичок, способів діяльності, компетентностей тощо;  

− в галузі педагогічного застосування – в навчальному процесі, 
навчальному курсі, освітній галузі, на рівні системи навчання, рівні 
системи освіти, в управлінні освітою;  

− за   типами   взаємодії   учасників   педагогічного   процесу   –   в  
колективному навчанні, груповому навчанні, тьюторстві, 
репетиторстві, сімейному навчанні тощо;  

− за функціональними можливостями – нововведення-умови 
(забезпечують оновлення освітнього середовища, соціокультурних 
умов тощо), нововведення-продукти (педагогічні засоби, проекти, 
технології тощо), управлінські нововведення (нові рішення в структурі 
освітніх систем і управлінських процедурах, забезпечують їх 
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функціонування);  

− за способами здійснення – планові, систематичні, періодичні, стихійні, 
спонтанні, випадкові;  

− за масштабністю поширення – в діяльності одного педагога, 
методичного об‟єднання педагогів, школи, групи шкіл, регіону, на 
федеральному рівні, міжнародному рівні тощо;  

− за соціально-педагогічною значущістю – в освітніх установах певного 
типу, для конкретних професійно-типологічних груп педагогів; 

− за обсягом новаторських заходів – локальні, масові, глобальні тощо;  
− за ступенем передбачуваних перетворень – коригувальні, 

модифікаційні, модернізаційні, радикальні, революційні [3].  
У запропонованій типології одна і та ж інновація може одночасно 

володіти декількома характеристиками і займати своє місце в різних 
блоках.  

Інноваційна діяльність – це комплекс заходів, що вживаються щодо 
забезпечення інноваційного процесу на тому чи тому рівні освіти, а також 
сам процес. До основних функцій інноваційної діяльності відносяться 
зміни компонентів педагогічного процесу: цілей, змісту освіти, форм, 
методів, технологій, засобів навчання, системи управління тощо.  

У педагогічній науці інноваційна діяльність розуміється як 
цілеспрямована педагогічна діяльність, заснована на осмисленні 
(рефлексії) свого власного практичного педагогічного досвіду за 
допомогою порівняння і вивчення, зміни і розвитку навчально-виховного 
процесу з метою досягнення вищих результатів, отримання нового 
знання, якісно іншої педагогічної практики.  

До складу інноваційної діяльності входять: науковий пошук, 
створення нововведення, реалізація нововведення, рефлексія 
нововведення.  

Багаторівневість педагогічної системи дозволяє говорити про різні 
рівні інноваційної педагогічної діяльності. Тобто можна говорити про три 
рівні інноваційної діяльності: 
− інновації в управлінні;  
− інновації в навчанні;  
− інновації в підготовці та перепідготовці кадрів.  

Ця система інноваційної діяльності відображена в таблиці 1. 
Інноваційна діяльність в педагогіці також може розглядатися на  

одному рівні одночасно в декількох паралелях. Звідси виокремлюють 
наступні види інновацій всередині одного рівня педагогічного процесу: 
технологічні, методичні, організаційні, економічні, соціальні, юридичні.  

В основі реального здійснення інноваційної діяльності лежать 
вміння побудови концептуальної основи педагогічного нововведення, що  
включають діагностику, прогнозування, розробку програми 
експерименту, аналіз її здійснення, діяльнісної реалізації інноваційної 
програми, відстеження ходу і результату впровадження, корекцію і 
рефлексію інноваційних процесів. 
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          Таблиця 1 

   Рівні інноваційної діяльності в педагогіці    

 Інновації   Інновації  Інновації    

 в управлінні   в навчанні  в підготовці та   

       перепідготовці кадрів  
         

Це нововведення, Це нові методики Це нові методики  

спрямовані на залучення викладання, нові способи викладання, нові способи  

представників   організації  змісту  освіти, організації занять, нові  
суспільства  до інтеграційні міжпредметні програми перепідготовки  

управління освітніми програми, методи кадрів, орієнтовані на зміни  

установами   оцінювання освітнього вимог до якості освіти:  
    результату  дистанційне навчання;  
       створення мережевих  

       структур; тьюторство;  
       створення інтегрованих  

       міжпредметних    курсів з  

       навчання  нових  

       професійних груп    

 

Необхідною умовою успішної реалізації інноваційної діяльності 
педагога, на думку О. Дубасенюк, є вміння приймати інноваційне 
рішення, йти на певний ризик, успішно вирішувати конфліктні ситуації, 
що виникають при реалізації нововведення, знімати інноваційні бар‟єри 
[2]. У зв‟язку з цим особливого значення набуває вирішення питань, 
пов‟язаних з регулюванням педагогічної діяльності, зокрема з 
саморегуляцією. Це питання про те, як набуває особистісного сенсу 
оволодіння інноваційною діяльністю та її подальша творча реалізація.  

Нами виокремлено такі закономірності організації інноваційної 
педагогічної діяльності:  

− введення освітніх новацій покликане забезпечити поліпшення 
життєдіяльності суспільства в цілому, підвищити можливість 
реалізації потреб членів суспільства;  

− інновація – це нововведення, зміна, яка може не нести абсолютно 
нову ідею, але в певний момент і в певній ситуації набуває 
особливого значення для навчально-виховного процесу;  

− інновації – це такі зміни, які, зберігаючи все позитивне в 
накопиченому досвіді, позбавляють освітню систему від виявлених 
дефектів і виводять її повністю або частково на новий рівень, що 
відрізняється від існуючого поліпшенням умов і результатів 
функціонування;  

− педагогічна інновація – нововведення в педагогічну діяльність, зміна 
в змісті і технології навчання і виховання, спрямовані на їх 
удосконалення.  

Інноваційна діяльність забезпечує перетворення ідей у 
нововведення, а також формує систему управління цим процесом.  

Таким чином, діяльність, яка забезпечує перетворення ідей у 
нововведення, а також формує систему управління цим процесом, і є 
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інноваційною діяльністю.  

Інноваційна діяльність завжди пов‟язана з необхідністю зміни 
соціального середовища. Люди опиняються перед необхідністю 
переоцінити свої вимоги до життя, змінити погляд на багато речей і на 
самих себе, прийняти нові міжособистісні та соціальні відносини. 
 

Список використаних джерел  

1. Демчук М. И. Системная методология инновационной деятельности: 
учеб. пособие.  Минск : РИВШ, 2007.  304 с.  

2. Дубасенюк О. А. Професійна педагогічна освіта: інноваційні 
технології та методики. Житомир, 2009. 564 с.  

3. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика. М. : Издательский 
центр «Академия», 2010. 256 с.  

4. М. Чепіль Педагогічні технології: навч. посіб. К.: Академвидав, 2012. 
224 с. 

 
 

 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ У СТУДЕНТСЬКІЙ ГРУПІ 
 

Діхтяренко С.Ю., канд. психол. наук, 
доцент кафедри психології Журавко 
Тетяна, магістрант І курсу УДПУ ім. 

П. Тичини 

 

Анотація  
У статті проаналізовано теоретичне підґрунтя духовного розвитку особистості в 

період здобуття майбутньої професії. Визначено основні підходи до психологічного клімату 
академічної групи як важливої передумови виховного впливу на особистість студента. 
Здійснено спроби активізації різноманітних форм і методів взаємодії зі студентами задля 
створення позитивного психологічного клімату в осередку групи. 

Ключові слова  
Психологічний клімат, академічна група, адаптація, студентська група, студент-

першокурсник, куратор, лідер.  
Abstract  

In article author proved that the psychological climate is very important for the process of 
student‟s education. The author has identified the main approaches to the interpretation of the 
psychological climate of academic groups. Attempts have been made to activate various forms and 
methods of interaction with students in order to create a positive psychological climate in the 
group. 

Keywords  
Рsychological climate, academic group, adaptation, student group, freshman student, 

curator, leader. 
 

Глибокі соціально-економічні та політичні зміни, що відбуваються 
протягом останніх років в Україні, привели до появи суттєвих змін в 
структурі особистості молодої людини, яка формується і розвивається в 
студентські роки.  

Формування духовних цінностей особистості студента – це 
важливий напрямок вдосконалення психолого-педагогічного процесу 
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