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Освітні інновації – вперше створені, вдосконалені або застосовані освітні, 

дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що суттєво 

поліпшують результати освітньої діяльності. 

У сукупності управлінських інновацій, що впроваджуються в навчальних 

закладах, виділяються: модернізовані зміст, форми й методи управлінської 

діяльності керівника, громадсько-державні, регіональні, модульні, проектні 

моделі управління. 

Практика педагогічної діяльності свідчить, що колектив на чолі з 

керівником має визначитися, які це будуть зміни за інноваційним потенціалом: 

удосконалення, раціоналізація, модернізація, оптимізація; комбінаторні 

нововведення, які передбачають конструктивне використання елементів різних 

методик; принципово нові, радикального характеру технології навчання, 

виховання, розвитку молоді, організації педагогічного процесу, управління 

закладом освіти. 

Спільними рисами інноваційних технологій є діяльність педагогів на 

діагностичній основі, психологізація педагогічного процесу, диференціація та 

індивідуалізація навчання й виховання, розвивально-творчий характер 

діяльності тих, хто навчається, атмосфера співробітництва та психологічного 

комфорту, моніторинг навчального процесу, педагогічне проектування. 

Управління впровадженням нових технологій передбачає врахування 

таких особливостей: а) цілеспрямованість управління процесом упровадження 

технологій: розробку політики керівництва на період упровадження технологій; 

б) утвердження серед працівників переконання в необхідності використання 

нової технології та її ефективності; в) організацію технологічного моніторингу 

інновації, зокрема: узагальнення та розповсюдження інформації про нову 

технологію; оцінку наявної технології, прогнозування подальших реальних 

можливостей її використання; прогнозування розвитку закладу за умов 

впровадження нової технології; розробку програм упровадження нової 

технології; створення умов щодо впровадження нової технології. 



Список літератури складений на основі фондів бібліотеки Житомирського 

державного університету ім. І. Франка, відображає книги, статті з періодичних 

видань за 2008-2017 роки. 

Список буде корисний студентам, аспірантам, викладачам, керівникам 

закладів освіти, усім, хто цікавиться проблемами впровадження інновацій в 

управлінні навчальними закладами. 
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