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Людмила Бова

ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ

Інноваційність не є і не може бути самоціллю в педагогічній практиці. Мета її поля-
гає в оптимізації навчально-виховного процесу, в забезпеченні його відповідності умо-
вам і тенденціям суспільного буття. Саме в цій площині постає проблема ефективності 
інноваційних педагогічних процесів. Для раціонального управління нововведеннями 
необхідно знати передумови їх ефективності, тобто чинники, які сприяють або стри-
мують ефективний їх перебіг і розвиток. Ефективність тлумачиться як співвідношення 
результатів дій і витрат на їх досягнення. Це означає, що навіть найвищий за певних 
умов результат ще не засвідчує максимальну ефективність діяльності. Необхідно вра-
ховувати, які засоби і ресурси було затрачено задля його досягнення. Нагромадження 
вітчизняного досвіду створення та функціонування нових типів закладів освіти, в тому 
числі й авторських, стали основою і стартовим майданчиком для розвитку та урізно-
манітнення нового покоління закладів освіти. Сучасні соціально-педагогічні умови по-
ставили перед керівниками освіти нагальні завдання, зокрема необхідність розробки 
концепції (програми) розвитку школи, варіативної системи навчання, виховання та 
управління, моделі випускника, формування іміджу школи та вчителя, підготовки пе-
дагогічних колективів до здійснення дослідно-експериментальної, проектувальної та 
інших інноваційних видів діяльності [1, с. 203].

Педагогічна інновація (від лат. «новина», «оновлення», «зміна») – це ідея, яка є но-
вою для конкретної особи або осіб; результат творчого пошуку, оригінальних, нестан-
дартних рішень; процес створення та поширення нововведень для розв’язання педаго-
гічних проблем.

Педагогічна технологія – поняття, яке ми застосовуємо до форм процесу: уроку, 
класної години, класних зборів, інших навчальних занять.

Методика – сукупність методів і прийомів для поповнення технології певного про-
цесу.

Педагогічна інновація визначається:
– формою: новою чи вдосконаленою;
– характером: інноваційний продукт, інноваційний процес, управлінська іннова-

ція, інфраструктурна інновація [1, с. 204].
Нерідко інноваційні дії можуть бути результативними, але малоефективними. Це 

відбувається тоді, коли, діючи інакше, того ж результату можна досягти за менших ви-
трат, або коли при тих самих витратах можна здобути кращий результат. Як зауважив 
один із сучасних авторитетів у галузі менеджменту Патрік Друкер, результативність є 
наслідком створення потрібних, правильних речей, а ефективність – правильного ство-
рення цих речей. Обидва чинники (результативність та ефективність) однаково важливі.

Загалом, будь-який інноваційний процес з погляду його ефективності значною мі-
рою ризиковий. Суть не лише у потенціалі ефективності інноваційної ідеї, а й у багатьох 
чинниках, що впливають на впровадження і використання інноваційної педагогічної 
технології. Одні з цих чинників універсальні і виявляються в будь-якій сфері людської 
діяльності, інші – поширені в педагогічному середовищі.

До найголовніших недоліків інноваційної діяльності в педагогічній сфері належать 
такі:

1. Потенційно ефективні новації не впроваджуються або впроваджуються із зна-
чним запізненням, що суттєво обмежує можливості одержання корисного ефекту від 
використання нововведення.

2. Нерідко значні зусилля спрямовуються на впровадження новації, яка не володіє 
необхідним інноваційним потенціалом, як наслідком помилок в оцінюванні її кориснос-
ті. Іноді стимулом для впровадження новації стає її модність, а не очікуваний педагогіч-
ний ефект.
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3. Низький ефект від впровадження новації виникає внаслідок явного чи прихова-
ного їй опору або неправильної організації інноваційних процесів.

4. Значне перевищення витрат на впровадження новацій порівняно з прогнозова-
ними показниками.

5. Непомірно тривалі строки впровадження.
Усі ці проблеми є наслідком неправильного оцінювання затрат часу, фінансових, 

організаційних, кадрових та інших ресурсів, недостатньо продуманої технології впро-
вадження, неврахування психологічних чинників новацій, слабких вольових зусиль їх 
ініціаторів, сильного опору консервативної, рутинерської частини педагогічного ко-
лективу. Якими б не були причини недоліків інноваційної діяльності в педагогічному 
колективі, під загрозою несприйняття, нереалізації опиняється нерідко актуальна, по-
тенційно високопродуктивна інноваційна педагогічна ідея, тому явно недостатньо бути 
налаштованим на інноваційність, необхідно мати у розпорядженні оптимальний набір 
ресурсів, володіти управлінською культурою, професійним і діловим авторитетом, не-
обхідними для переконання педагогічного колективу, нерідко – відповідного керівни-
цтва у правильності вибору інноваційної діяльності, для акумуляції зусиль на подолан-
ня різноманітних труднощів, які неминуче супроводжують кожну людину, що наважи-
лася зламати закостенілі стереотипи, утвердити у педагогічній практиці нове [3, с. 282].

Запобіганню негативним проявам у педагогічній інноваційній діяльності сприяє 
дотримання умов, необхідних для ефективного перебігу інноваційного процесу. Кожне 
нововведення долає необхідні етапи від зародження потреби в ньому до його здійснен-
ня і тривалого використання. Дуже важливою є ефективна реалізація його на всіх ста-
діях, забезпечення логічної, організаційної їх взаємопов´язаності, наступності. Та найго-
ловніше те, що будь-яке нововведення повинно відповідати об´єктивним потребам сус-
пільної та педагогічної практики, професійним, організаційним, фінансовим та іншим 
можливостям тих, хто має намір його впровадити [4, с. 320].

Якість реалізації інноваційного процесу, як й іншої діяльності, зумовлюється його 
цілями, методами і засобами, організованістю, знаннями, здібностями, зацікавленістю 
виконавців у досягненні найвищих результатів, особливостями комунікації між ними. 
Оскільки результат кожного етапу інноваційного процесу є передумовою ефективно-
го здійснення наступного, це актуалізує необхідність узгоджувати попередні цілі з на-
ступними. Наприклад, збір інформації про новацію має забезпечити обґрунтоване при-
йняття рішення про доцільність її впровадження або відхилення. Прийняте позитивне 
рішення повинно містити завдання на розроблення програми впровадження, в якій ма-
ють бути визначені суть, етапи робіт, а також основні контрольні орієнтири.

Особливо важливим є формулювання мети впровадження. Тільки конкретність, 
прозорість, чіткість окреслених у ній параметрів дає змогу на основі їх порівняння зі 
здобутими результатами прийняти рішення про доцільність тривалого використання 
нововведення або зупинення роботи.

Загальна мета повинна бути структурована відповідно до специфіки і цілей, етапів 
інноваційного процесу. Вдале формулювання мети інноваційного процесу не означає, 
що вона буде однаково сприйнята всіма потенційними його учасниками. Це зобов´язує 
ініціаторів впровадження нововведення до активного роз´яснення його суті, переваг 
для колективу і кожного учасника, врахування зустрічних думок і пропозицій, а за не-
обхідності – внесення коректив у стратегію і тактику реалізації інноваційної ідеї, іноді 
для досягнення єдності інтересів і цілей неминучим може бути і коригування мети. Бо 
якщо, наприклад, керівник навчального закладу і його колеги матимуть різні цілі, це 
обов´язково внесе розлад у діяльність колективу, ускладнить чи унеможливить досяг-
нення очікуваних результатів, а то й спотворить, поставить під сумнів інноваційну ідею. 
Використовувані на кожному етапі реалізації інноваційного процесу методи повинні за-
безпечити досягнення необхідних цілей за найменших витрат фінансів, часу та інших 
ресурсів. Залежно від особливостей новації ефективними можуть бути різні методи її 
реалізації. Важливо, щоб учасники інноваційного процесу мали їх у своєму арсеналі, вмі-
ли застосовувати їх у залежності від ситуації.
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Кожен етап інноваційного процесу вимагає певної організації робіт і застосування 
відповідних методів. Організаційні форми при цьому повинні максимально відповідати 
обраним методам і можливостям виконавців.

Досягнення очікуваних від реалізації інноваційного педагогічного процесу резуль-
татів залежить і від мотивації виконавців. Це означає, що для виникнення у них зацікав-
леності в досягненні необхідних результатів інноваційної діяльності потрібно створити 
відповідні умови, передбачити колективні, персональні стимули. Однак не завжди ство-
рення сприятливих умов породжує у тих, на кого покладається реалізація нововведен-
ня, позитивне ставлення до нього і зацікавленість у його освоєнні. Нерідко можливий 
і опір змінам. Усе це потрібно прогнозувати, мати сукупність тактик щодо ослаблення 
опору, підвищення зацікавленості, активізації участі тих, хто з певних причин опинився 
в опозиції до ініціаторів змін. Як правило, педагогічні колективи, в яких утвердилися 
демократичні принципи співжиття, першими сприймають нове, ґрунтовно аналізують, 
відкрито обговорюють його, злагоджено працюють над його втіленням.

Учасники інноваційного процесу повинні мати належну кваліфікацію для виконан-
ня покладених на них обов’язків. На практиці нерідко буває, що педагог може успішно 
реалізувати у навчальному процесі вимоги програми, володіти різноманітними мето-
диками навчання й виховання, але при цьому не відчувати потреби в новому саме че-
рез відсутність у структурі особистості творчого потенціалу. Тому необхідною умовою 
ефективної інноваційної діяльності є спеціальна підготовка педагога, нагромадження 
та осмислення ним досвіду такої діяльності, внутрішня налаштованість на пошук та 
осягнення нового. Певною мірою культивувати таку налаштованість у собі може кожна 
людина [2, с. 142].

Вітчизняний інноваційний процес за структурою є складним. Часто він не лише 
структурується на послідовні етапи, а й охоплює кілька проблемно-смислових розга-
лужень. Тому реалізовувати його належить не одній людині, а групі, іноді масштабним 
колективам, кожен з яких покликаний працювати задля досягнення єдиної мети. Для 
цього потрібно забезпечити ефективний обмін інформацією, тобто налагодити ефек-
тивні комунікації, завдяки яким об´єднуються в єдине ціле організаційно складні соці-
альні структури, до яких можна зарахувати колектив, що реалізовуватиме інноваційну 
педагогічну ідею. Комунікації бувають вертикальними (між підлеглими і керівниками) 
і горизонтальними (міжособистісні й міжгрупові). У процесі їх здійснення можуть вини-
кати різноманітні антиінноваційні інформаційні, комунікативні бар’єри (плітки, дезін-
формація, провокативне загострення стосунків тощо). Ініціатори інноваційного проце-
су мають заздалегідь продумати і змоделювати комунікативні канали і механізми, сте-
жити за ефективністю їх функціонування, вносити за необхідності корективи, долати 
збої, дбаючи, щоб кожен учасник реалізації нового знав, що, як і де відбувається, якими 
є проміжні результати, які вносяться зміни і до чого вони зобов´язують [5, с. 111-115].

Отже, доступність, своєчасність надходження, достовірність інформації, сприят-
ливий для професійного спілкування клімат забезпечують ефективну взаємодію всіх 
учасників інноваційного процесу, своєчасне виявлення і розв´язання конфліктів, що є 
передумовою злагодженої роботи колективу. Залежно від узятих за основу критеріїв 
в інноваційному процесі виокремлюють відповідні логічно, смислово, організаційно, 
композиційно взаємопов’язані елементи. Синтезування різноманітних типів структур 
дає змогу побачити всю складність інноваційного процесу та пов’язаних із його впро-
вадженнями завдань і спрогнозувавши ймовірні проблеми, уникнути їх. Упроваджен-
ня інновацій у педагогічний процес навчального закладу покликане забезпечити під-
вищення якості навчання й виховання або знизити витрати на досягнення звичних 
результатів освіти. Йдеться про те, що метою будь-якого вітчизняного нововведення 
є підвищення ефективності педагогічного процесу. Ступінь ефективності залежить від 
того, яких витрат потребує конкретне нововведення і як довго воно даватиме корисний 
ефект. Якщо через незначний час після впровадження нововведення актуальною буде 
проблема щодо освоєння нового, яке нейтралізує дію попереднього, то корисний ефект 
такого нововведення не може бути значним, а значить витрати на його впровадження 
виявляться невиправданими. Отже, ефективність нововведення залежить від досягну-
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того завдяки йому корисного ефекту, тривалості використання інноваційної технології, 
витрат на її впровадження. Основу інноваційних процесів в освіті складають дві важли-
ві проблеми вітчизняного педагогічного досвіду та проблеми впровадження досягнень 
науки в практику. Результатом інноваційних процесів є проблема вивчення, узагаль-
нення і поширення передового використання теоретичних і практичних нововведень, 
а також таких, що утворюються на межі теорії і практики. Викладач може виступати 
автором, дослідником, користувачем і пропагандистом нових педагогічних технологій, 
теорій, концепцій. Управління вітчизняним інноваційним процесом передбачає аналіз і 
оцінку введених викладачами педагогічних інновацій, створення умов для їх успішної 
розробки і застосування у практиці.
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