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Реформування освіти в Україні спрямовано на 
розвиток гармонійної особистості. Аналіз структури 
системи освіти за минуле десятиліття підтверджує, 
що кількість закладів середньої освіти, які мають про-
фесійне спрямування істотно збільшилась. В цьому 
переліку переважають заклади гуманітарного спря-
мування та незначний відсоток становлять освітні 
установи технічного спрямування. Постає питання 
про ефективний розвиток цих закладів освіти, одним 
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В статье описана инновационная система методического обеспечения инновационного образовательно-
го учреждения. Предложена система методологического обеспечения образовательного учреждения, которая 
обеспечит эффективное развитие педагогического коллектива, будет способствовать развитию учеников и со-
действовать развитию коллектива в целом. Рассматриваемая система включает: инновационный подход, мо-
тивационное поощрение, развитие педагогических компетенций и индивидуальных качеств, также интеллек-
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The article proposes a system of methodical support of innovative educational institution. The system of methodologi-
cal support of the educational institution will ensure the effective development of the teaching staff. This helps students de-
velop and promote the development of the team as a whole. The system consideration: innovative approach, motivational 
encouragement, development of pedagogical competences, individual qualities, and intellectual and creative spheres of 
teachers.
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СИСТЕМА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІННОВАцІЙНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

із ключових питань становлення яких є забезпечення 
вчителів ресурсами для діяльності та їхнього профе-
сійного вдосконалення.

Основною метою є підвищення рівня психолого-
педагогічних знань учителів оволодіння сучасними 
методиками викладання, вміння навчатися, а також 
встановлення системи методичного забезпечення 
необхідного для постійного вдосконалення профе-
сійного рівня педагогічного колективу. Відповідно, 
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навчальний заклад, в якому експериментують, дослі-
джують, апробують чи впроваджують нові педагогіч-
ні ідеї, теорії та технології, є інноваційним закладом 
освіти.

Система науково-методичного забезпечення педа-
гогічного колективу полягає не просто у забезпеченні 
методичною та спеціалізованою літературою, а й осо-
бистісному розвитку, що безпосередньо впливає на 
формування особистості учня. 

Відповідно до ст. 41, 42 Закону України «Про 
загальну середню освіту», завдання науково-мето-
дичного забезпечення системи загальної середньої 
освіти полягає в: координації діяльності інститутів 
післядипломної педагогічної освіти, методичних 
кабінетів та методичних об’єднань педагогічних 
працівників; розробленні i виданні навчальних про-
грам, навчально-методичних та навчально-наочних 
посібникiв; організації підготовки, перепідготовки та 
підвищення квалiфiкацiї педагогiчних працiвникiв, 
зокрема керiвних кадрiв, системи загальної середньої 
освiти; вивченні рiвня знань, умiнь та навичок учнiв 
загальноосвiтнiх навчальних закладiв, виробленні 
вiдповiдних рекомендацiй; органiзацiї спiвпрацi з 
ВНЗ всiх рiвнiв акредитацiї для пiдвищення ефектив-
ності навчально-методичного забезпечення; висвіт-
ленні у ЗМІ досягнень педагогічної науки та педаго- 
гiчного досвiду [2].

На державному рівні підвищення рівня методичної 
компетенції вчителів забезпечують інститути післяди-
пломної освіти в атестаційний період, що є індивідуаль-
ним для кожного вчителя. Необхідно акцентувати на 
можливості поступового переходу до нової системи 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників,  
в якій будуть переважати самостійна діяльність та 
дистанційна форма навчання, а стаціонарна форма 

навчання у відсотковому еквіваленті буде незначною. 
Період реформування освіти визначають безсистем-
ністю та несистематичністю отримання нових знань. 
Виникла необхідність на більш низькому структурно-
му, рівні (навчального закладу), підвищувати педаго-
гічну компетентність працівників освіти (рис. 1). 

Ознайомлення з новими технологіями та метода-
ми навчання на базі інститутів післядипломної осві-
ти забезпечує доступність оволодіння матеріалом, 
що є пріоритетом. Звернемо увагу на те, що такій 
формі підвищення кваліфікації немає альтернати-
ви. Чи задовольняє вона потреби сучасного вчителя,  
особливо тих педагогічних працівників, які працю-
ють в інноваційних чи спеціалізованих навчальних 
закладах? Проблеми їх методичного забезпечення 
необхідно вирішувати на рівні навчального закладу за 
допомогою адаптації відомих технологій чи методів 
або ж створення та апробацію абсолютно нових. Під 
час підвищення кваліфікації чи самоосвіти вони звер-
тають увагу на самоосвіту в сфері створення таких 
освітніх інструментів.

Ми пропонуємо систему методичного забезпе-
чення (рис. 1), що апробується в інноваційному Дер-
жавному ЗНЗ «Дитяча інженерна академія» спеціалі-
зована школа-інтернат І–ІІІ ступенів з поглибленим 
вивченням окремих предметів та курсів. Вона охо-
плює розроблення, апробацію та поширення серед 
освітянської спільноти України інноваційних підходів 
щодо навчання і виховання особистості нової генера-
ції; систему мотиваційних заохочень та навчальних 
стипендій; запровадження інноваційної системи фор-
мування професійної компетентності педагогічних 
працівників.

Розробка, апробація та поширення серед освітян-
ської спільноти України інноваційних підходів щодо 

Рис. 1. Система методичного забезпечення інноваційного навчального закладу
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навчання і виховання особистості нової генерації ба-
зується на орієнтації загальної середньої освіти на 
державні стандарти, матеріали науково-практичних 
конференцій з відповідного профілю, результати учас-
ті у програмах запропонованих МОН України. Від-
працювання державних стандартів та інноваційних  
методик викладання забезпечує освітній процес висо-
кого рівня.

Важливою умовою та провідним фактором успіш-
ності процесу підготовки педагога-новатора є безпе-
рервна освіта, оскільки вона, по-перше, відповідає 
потребам і закономірностям розвитку інформаційно-
го суспільства та є фактором формування, розвитку і 
постійного забезпечення сукупної культури вчителя, 
а по-друге, відповідає специфіці педагогічної діяль-
ності, ролі та місцю особистості вчителя-дослідника, 
новатора в педагогічному процесі, що передбачає без-
перервне збагачення професійно-значущих дослід-
ницьких якостей.

Основні завдання підготовки вчителів до інно-
ваційної діяльності в інноваційному навчальному  
закладі:

 – допомогти кожному вчителю в розвитку цінніс-
них орієнтацій, що визначають загальний підхід до 
реалізації актуальних проблем сучасного ЗНЗ;

 – надати можливість усвідомити методологію ви-
рішення професійно-педагогічних проблем;

 – ознайомити з досвідом діяльності вчителів но-
ваторів, особливо в організації дослідно-експеримен-
тальної діяльності;

 – орієнтувати вчителя на осмислення результатів 
педагогічних нововведень;

 – сприяти виробленню критеріїв їх оціеювання і 
самооцінювання. 

Інноваційна система формування професійної 
компетентності педагогічних працівників полягає у 
формуванні педагогічних компетентностей, особис-
тісних якостей та у підвищенні інтелектуально твор-
чого потенціалу педагогічного колективу.

Педагогічними компетенціями, необхідними для 
формування, є: 

 – орієнтація на особистісно зорієнтоване  
навчання; 

 – профільне навчання;
 – використання інноваційних технологій навчан-

ня (інтерактивні, мережеві, мультимедійні, проблем-
не навчання, інформаційні, критичного мислення, ін- 
тегровані, інформаційні форми навчання, проектні 
методики).

Основними ознаками особистісно зорієнтованого 
навчання є: опора вчителя на суб’єктний досвід учня. 
Суб’єкт-суб’єктні відносини учасників навчального 
процесу (учень стає суб’єктом діяльності лише тоді, 
коли реально може впливати на неї на всіх етапах: ці-
лепокладання, планування, організації, рефлексії, оці-
нювання); діяльнісна основа (учні вчаться самостійно 
здобувати і застосовувати знання). 

Основним принципом інноваційної освіти є  
орієнтація на особистість учня. Інновація в освіті – 

це цілеспрямований процес часткових змін, що приз-
водять до модифікації мети, змісту, методів, форм 
навчання і виховання, адаптації процесу навчання до 
нових вимог [1]. Інноваційний потенціал вчителя – це 
комплекс соціокультурних і творчих характеристик 
особистості, що виявляє готовність вдосконалювати 
педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів 
і методів, здатних забезпечити цю готовність. Постає 
необхідність створення інноваційного середовища, 
де буде можливість вдосконалюватися через долу-
чення до апробації нових засобів і методів навчання, 
що сприятиме генеруванню нових ідей та власних 
методичних методів. Інноваційне середовище забез-
печує певні морально-психологічні обставини, що 
підкріплені комплексом заходів організаційного, ме-
тодичного, психологічного характеру, які сприяють 
введенню інновацій в освітній процес ВНЗ. Іннова-
ційне середовище забезпечує зародження і розвиток 
інноваційного потенціалу вчителя [3; 5].

Профільне навчання – це вид диференційованого 
навчання, що передбачає врахування освітніх потреб, 
нахилів і здібностей учнів щодо створення умов, від-
повідно до їхнього самовизначення.

Основними завданнями профільного навчання 
визначають створення умов для врахування і розвит- 
ку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, 
нахилів, здібностей і потреб учнів; виховання в учнів 
любові до діяльності, забезпечення умов для життє-
вого і професійного самовизначення; забезпечення 
соціальної, комунікативної, інформаційної, технічної, 
технологічної компетенції учнів. 

Для виконання визначених завдань в інновацій-
ному навчальному закладі профільного спрямування 
необхідно: здійснити спеціальну підготовку педаго-
гічних працівників, керівників навчального закладу, 
психолога, керівників гуртків відповідно меті та зав- 
даням діяльності навчального закладу; підготувати та 
розробити навчально-методичних комплексів спец-
курсів за вибором з метою поглиблення та розши-
рення змісту профільних предметів; створити іннова-
ційний банк технологій, методик та форм діяльності 
для подальшого впровадження; поширити дослідну 
діяльність, пов’язану з моделюванням загально пред-
метної та профільної освіти на кожному її етапі; про-
вести моніторинг ефективності навчання в інновацій-
ному навчальному закладі [1; 4].

Удосконалення педагогічної майстерності не за-
безпечить необхідного ефекту без врахування особис-
тісних якостей вчителя, серед яких: уважність, воля, 
доброзичливість, вимогливість, об’єктивність, само-
критичність, висока моральна культура, загальна еру-
диція, ініціативність, терпеливість і наполегливість, 
здатність до саморозвитку та самоосвіти.

Інтелектуально-творчий розвиток особистості 
вчителя передбачає творче мислення, інтелектуальні 
здібності, інтуїцію, оригінальність та швидкість мис-
лення, асоціативність, розвинені пізнавальні інтереси.

Одним зі структурних компонентів системи ме-
тодичного забезпечення інноваційного навчального  
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закладу визначено мотиваційні заохочення та нав-
чальні стипендії для педагогічних працівників. Це за-
безпечується через становлення психологічного ком-
форту, сприяння розвитку креативного та критичного 
мислення, створення ситуації успіху, матеріальне за-
охочення, організацію систематичного продуктивно-
го відпочинку педагогічного колективу.

Отже, теоретично визначено структурні компо-
ненти забезпечення методичної підтримки в іннова-
ційному навчальному закладі на прикладі Державно-
го ЗНЗ спеціалізована школа-інтернат І–ІІІ ступенів з 
поглибленим вивченням окремих предметів та курсів 
«Дитяча інженерна академія». Встановлено необ-
хідність розвитку педагогічних компетенції на рівні 
навчального закладу за допомогою залучення пе-
дагогічного колективу до апробації та розроблення 
методів і технологій, необхідних для ефективного 
навчання учнів відповідно до спеціалізації навчаль-
ного закладу. 
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