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 Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й практики вивчення і 

впровадження нових методів навчання і виховання дітей та учнівської молоді. Саме в сучасних 

умовах займається нова галузь педагогічного знання – педагогічна інноватика. Її прогностичні 

розвиток, аналіз, оцінки конкретних реалій мають непересічну цінність для педагогічної 

практики, а особливо для налаштованих на творчість педагогів. 

 Сьогодні над проблемами інноватики працюють вітчизняні та зарубіжні науковці і 

педагоги: І.Бех, Л.Буркова, І.Дичківська, Л.Даниленко, І.Зязюн, О.Киричук, В.Кремень, 

С.Подмазін, А.Фурман, В.Сластьонін, О.Козлова, А.Пригожин та ін. Під інноваційною 

діяльністю вони розуміють діяльність з розробки і реалізації різних освітніх програм, на засадах 

яких в освітянській практиці здійснюють нові порівняно з наявними у традиційній школі:  

- філософсько-педагогічні, психолого-педагогічні підходи до розуміння дитини, її 

навчання, виховання й розвитку; 

- форми організації життя і діяльності дитини в навчальному закладі, а також нові форми 

організації роботи педагогів, управління та самоуправління. 

Інноваційна діяльність педагогів-виховників – провідний напрям методичного 

забезпечення їх діяльності, метою якого є пошук, оцінка, розробка новації (її застосування), 

перейнятої від педагогічної науки або практики. 

 Джерелами новації є передова виховна практика, ідеї, рекомендації наукових 

досліджень, нові виховні технології, а також запозичені в інших сферах діяльності: електронні, 

мультимедійні, комп’ютерні технології, рекомендації семінарів, конференцій тощо. 

 Процес введення новацій у виховну практику з метою її удосконалення називається 

нововведенням. 

 Інноваційна виховна діяльність включає дві складові: створення новації та її 

застосування. 

Новація може бути створена за кількох умов, а саме: пошукової діяльності педагогів-

виховників, творчого підходу до професійної діяльності, сформованості у них умінь вести 

дослідницько-експериментальну роботу.  

Інноваційну діяльність педагогів-виховників доцільно сьогодні розгортати навколо: 

- проблем, які формують нове педагогічне мислення педагогів, проблем створення 

інноваційних виховних систем навчального закладу та групи;  

- інноваційних моделей органів учнівського самоврядування навчального закладу та 

класу, дитячих громадських об’єднань та організацій, загальношкільних програм роботи 

з дітьми “групи ризику”, проектів нових форм співпраці школи та сім’ї;  

- розробки інтерактивних, пошукових, інформативно-пізнавальних, проблемно-

дискусійних, діалогово-практичних, сюжетно-ролевих форм, методів і технологій 

виховання, арт-технологій та ін. 

 Реформування сучасної системи освіти потребує радикальних змін у навчально-

виховному процесі, використання в інноваційній діяльності педагога технологій, методів і 

засобів навчання, які сприяли б реалізації інтелектуально-духовного потенціалу учнів. 

 Педагогу інноваційного спрямування під час навчально-виховного процесу необхідно 

вміти реалізувати:  

- педагогічний гуманізм (довіра до вихованців, повага до їх особистості, гідності, 

впевненість у своїх здібностях і можливостях); 

- емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння відчувати іншого як себе, розуміти 

внутрішній світ вихованців, сприймати їх позиції); 



- співробітництво (поступове перетворення вихованців на співтворців педагогічного 

процесу); 

- діаголізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою, розвивати міжособистісний 

діалог на основі рівності, взаємного розуміння і співтворчості); 

- особистісну позицію (творче самовираження, за якого педагог постає перед 

вихованцями не як позбавлений індивідуальності функціонер, а як особистість, котра 

має свою думку, відкрита у вираженні своїх почуттів, емоцій). 

Як відомо, інновації у педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспільстві, 

глобальними проблемами, інтеграцією знань і форм соціального буття.  

Метою інновації, наприклад, може бути формування пізнавальних інтересів дитини; 

забезпечення умов для свободи вибору; забезпечення умов для інтегрованого навчання й 

виховання здорових дітей і дітей з особливими потребами тощо. Пріоритетним напрямом 

виховання є утвердження принципів загальнолюдської моралі, справедливості, патріотизму, 

працелюбності, інших доброчинностей. Формування усвідомленого дієвого ставлення учнів до 

моральних цінностей, терпиме ставлення до старших, розуміння недоторканості особи, 

готовності творити добро тощо. 

Педагоги-виховники мають створювати умови для самореалізації своїх вихованців у 

різних видах творчої праці, задоволенні потреб та інтересів. Організовуючи освітній процес 

потрібно прагнути  щоб навчальний заклад став улюбленим місцем, де б учні могли жити 

повноцінним життям. Потрібно дбати про внутрішній світ учнів, не нав’язуючи їм своїх думок, 

вести діалог на рівні, сприяти творчому розвитку, поважати особистість, дотримуються прав 

людини. Адже педагог глибоко переконаний, щоб оцінити можливості своїх зусиль, необхідно 

добре знати учня. Це означає, що виховну роботу педагог може здійснювати за умови, коли він 

добре знає потреби, інтереси, бажання своїх вихованців. Необхідно перейти від виховання 

заходами до особистісно орієнтованого, бачити не підлітка, а людину гідну поваги.  

Збираючи і систематизуючи різнобічну інформацію про конкретного учня, вихователь 

має можливість виявити позитивні чи негативні його властивості, що полегшує сприйняття 

даного учня, постійно вдосконалювати процес становлення і розвитку. Анкетні дані, 

індивідуальні спостереження та індивідуальне спілкування з учнями дають змогу кожному 

вихователю відкрити для себе кожного вихованця. В журналі педагогічних спостережень 

фіксується зміна прояву індивідуальності кожного учня, спрямованість його особистості, 

почуття громадського обов’язку і соціальної відповідальності, інтереси та нахили, взаємини з 

ровесниками, емоційно-вольові якості тощо.  

Згідно узагальнюючих даних, вихователь коректує взаємини «учень-учень», «учень-

вихователь», «учень-батьки». Створюючи мікроклімат в колективі учнів, аналізуючи його 

вихователь попереджає випадки конфліктних ситуацій, коректує взаємини між учнями. 

Самоврядування – громадянська цінність, головною метою якого є виховання соціально-

активної, гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою активною позицією. 

Це форма демократичної побудови життя учнівського колективу. Рада самоврядування керує 

роботою комісій: навчальної, дисципліни і порядку, з питань культури та спорту, житлово-

побутових умов. Рада щомісяця проводить засідання і вирішує всі питання життя учнівського 

колективу. Всі комісії і комітети діють за чітко визначеними напрямками діяльності.  

Громадянське самовизначення особистості, а водночас і духовність її, має особливе 

значення  в механізмі самовиховання особистості – соціальної, життєвої, особистісної, 

сімейної, рольової. Саме на виявлення та примноження власних духовних багатств спрямована 

робота учнівських та творчих об’єднань. Свою діяльність вони будують на принципах 

демократії, гласності, співтворчості, співробітництва з педагогами. Вони є координуючим 

центром виховання духовності учнівської молоді, їх загальнолюдської моралі. 

В сучасних умовах одним із важливих факторів є відродження нації. Формування у 

молодого покоління розуміння загальнолюдської і народної моралі, набуття та усвідомлення 

історичних знань, вивчення і пропаганда культурних надбань свого народу та світового 



духовного розвитку, виховання поваги до батьків, культурно-історичних традицій народу є 

головними завданнями самоврядування. 

Ефективність і результативність інноваційної виховної діяльності в значній мірі 

залежить від готовності педагогів її вести. Процес готовності до інноваційної діяльності 

включає психолого-педагогічну, інтелектуальну, інформаційну та технологічну готовність. 

Перспективи інноваційної діяльності залежать не лише від інноваційного потенціалу 

нововведення, а й від інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Сприйнятливий до 

нового педагог постійно стежить за передовим досвідом у своїй сфері діяльності, намагається 

впровадити його з урахуванням освітніх проблем населення, суспільства. Він систематично й 

наполегливо займається самоосвітою, розвиває власні ідеї у процесі педагогічної діяльності. 

Бачачи перспективи творчого розвитку, такий педагог прогнозує й аналізує свою діяльність, 

ефективно взаємодіє з батьками вихованців, колегами, науковцями тощо. 

Удосконалення педагогічної майстерності педагога-виховника сприяють активні форми 

методичної роботи, зокрема, моделювання нетрадиційних диспутів, тренінгів спілкувань, 

клубів за інтересами. 

Дослідження показують, що виняткове значення має розвиток творчості, удосконалення 

його професійної майстерності. Самоосвіта, робота в творчому колективі учнів, участь у 

різноманітних формах методичної роботи, проходження курсів підвищення кваліфікації різних 

форм допомагають педагогу у формуванні інноваційного стилю діяльності, підвищенні 

педагогічної культури і професійної майстерності. Проведення активних форм методичної 

роботи: ділових та рольових ігор, тренінгів, дискусій на різну тематику допомагає вихователю 

аналізувати та узагальнювати результати своєї роботи, розвивати ініціативу, нове педагогічне 

мислення. Усе це сприяє оновленню та підвищенню рівня педагогічного працівника до 

інноваційної діяльності і творчого освоєння педагогічних інновацій.  

Інноваційна компетентність – складне, багатоаспектне, особистісне утворення, яке 

включає наступні функціонально пов’язані та взаємозумовлені компоненти:  

- інноваційну поінформованість (ознайомлення педагогів з інноваційними виховними 

технологіями, стимулювання їх до творчості); 

- інноваційну грамотність (оволодіння педагогами науково-теоретичною базою, 

методологічною основою, яка є фундаментом інноваційної теоретичної підготовки); 

- інноваційну культуру (осмислення, освоєння і використання педагогом новітнього 

педагогічного досвіду, сучасних технологій виховання); 

-  інноваційну позицію (усвідомлення необхідності впровадження інноваційних 

технологій, як чинника ефективності і результативності виховного процесу; 

- творче застосування знань і розробка нових методик і технологій виховання). 

 Зміст виховних інновацій складає новизна, яка істотно змінює результативність 

виховного процесу, удосконалює або ж створює нові виховні системи, технології, методи, 

форми, засоби розвитку особистості, організації виховання. 

 Для дітей підліткового віку важливі ідеали, друзі, авторитети. Тому їм потрібно 

пропонувати щось нове. Ідеали учні повинні вибирати самі, але під пильним контролем 

старших. Їм дуже важко зробити це в підлітковому віці. Все добре вони вважають поганим, а 

погане – добрим. Все, що їм говорять в наказовому тоні, учні, як правило, сприймають 

агресивно. Тому не можна нав’язувати свої ідеали, діти повинні самі вирішити, що добре. Ми 

можемо лише направляти їх на вірний шлях і робити це необхідно дуже обережно, враховуючи 

індивідуальні особливості кожної дитини. Також у дітей підліткового віку багато енергії, але 

найсумніше в цій ситуації те, що вони роблять акцент на собі, як правило з однієї причини – їм 

не вистачає уваги та любові в сім’ї та серед друзів. Діти не знають як інакше можна привернути 

до себе увагу, вони не завжди розуміють чому так поводяться. І те, що на перший погляд 

виглядає як невихованість, насправді є криком про допомогу. Підліток просто хоче отримати те, 

чого він не отримує за межами навчального закладу. Тому найбільше навантаження у вихованні 

учнів припадає саме на педагогів. І крім того, що ми виховуємо учнів як майбутніх спеціалістів, 

нам доводиться корегувати ті недоліки чи заповнювати величезні прогалини у вихованні, з 



якими вони приходять до нас зі шкіл. За висновками, зробленими психологом А.В.Петровським 

про те, що основними принципами виховної роботи з підлітками повинні бути:  

- не поруч і не над, а разом; 

- не притягувати вихованця до деяких заздалегідь відомих стандартів, а координувати свої 

очікування і вимоги, максимально розгорнути можливості особистісного росту підлітка; 

- розуміння, визнання і сприйняття іншого. 

Саме тому особистісно орієнтовані новітні виховні технології вбачають у дитині 

повноцінного партнера, допомагають їй знайти себе. 

У період стрімкого розвитку інформаційних та телекомунікаційних технологій, у часи 

переходу до високотехнологічного інформаційного суспільства, в якому якість людського 

потенціалу, рівень освіченості й культури всього населення набувають вирішального значення, 

важливим аспектом стає застосування цих технологій у роботі вихователя. Форми застосування 

комп’ютерних технологій на виховних годинах: Комп’ютер, Редактори, Енциклопедії, Ігрові 

програми, Комп’ютерні ігри, Програми-тести, Педагогічні програмові засоби, Мультимедійні 

презентації, Відео-Кліпи. Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі дозволяє 

формувати та розвивати в учнів такі компетентності: саморозвиток та самоосвіту, 

інформаційну, комунікативну, полікультурну, а при умові залучення прикладних комп’ютерних 

програм, ще й компетентнісну продуктивну творчу діяльність.  

Використання ІКТ – не самоціль, не данина моді. Це – потреба часу. Сучасному 

суспільству потрібна компетентна особистість, здатна брати активну участь у розвитку 

економіки, науки, культури. 

Отже, підведемо підсумки, інноваційна педагогічна діяльність – це особливий вид творчої 

діяльності, який спрямований на оновлення системи освіти. Готовність до інноваційної 

педагогічної діяльності формується не сама по собі, не у віртуальних розмірковуваннях, а під 

час педагогічної практики, акумулюючи все накопичене на попередньому етапі, сягаючи 

завдяки цьому значно вищого рівня. Результатом якого є створення нових оригінальних 

прийомів, цілісних педагогічних концепцій, що змінює звичний погляд на перебудову 

суспільно-педагогічних відносин. Педагог в інноваційному педагогічному режимі - це 

дослідник власної особистості та діяльності тих, кого він навчає і виховує. 
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