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Освітні інновації
Інновації в освіті – це процес творення, запровадження та
поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та
управлінських технологій, у результаті яких підвищуються
показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти,
відбувається перехід системи до якісно інноваційного стану.
Педагогічні інновації – це результат творчого пошуку
оригінальних, нестандартних рішень педагогічних проблем.
Інноваційність – важлива ознака сучасної освіти. Освіта
змінюється за змістом, формами, методами, реагує на зміни у
суспільстві, враховує світові тенденції.
Сутнісною ознакою інновації є її здатність впливати на
загальний рівень професійної діяльності педагога, розширювати
інноваційне поле освітнього середовища у навчальному закладі,
регіоні.

Головними рисами освітніх інновацій є:
•
•
•

•
•

•

•

цілеспрямовані зміни, що вносять нові стабільні елементи у сферу
освіти, які викликають її перехід з одного якісного стану до іншого;
наявність специфічних особливостей, пов’язаних із соціально-психологічними та іншими аспектами педагогічної діяльності;
інноваційні зміни можуть бути ініційовані на будь-якому з рівнів
освітньої системи;
інноваційні зміни повинні здійснюватися в діяльності та мисленні
всіх учасників освітньою процесу;
інноваційні процеси у сфері освіти повинні зобов’язані бути
безперервними і спрямованими на постійне покращення існуючої
системи;
з метою забезпечення процесу постійного інноваційного оновлення
освітньої сфери слід упроваджувати відповідні механізми управління
якістю освіти;
ефективність упровадження певної інновації значно залежить від
рівня сприйнятливості до інноваційних змін системи та наявності в
неї реальних можливостей здійснення (впровадження) інновації
(тобто, реалізовуваності).

Інноваційні технології навчання

Дичківська І. М.
Інноваційні педагогічні технології : підручник / І. М. Дичківська. –
2-е вид., доповн. – Київ : Академвидав, 2012. – 349, [3] с. : табл. - (Альма
матер).

У навчальному посібнику розкрито
загальні засади педагогічної
інноватики, сутність і особливості
педагогічної технології, інноваційної
діяльності педагога, а також
найпоширеніші у дошкільній і
початковій освіті інноваційні
педагогічні технології. Розглянуто
різноманітні аспекти готовності
педагога до інноваційної діяльності з
урахуванням сучасних пріоритетів
освіти.

Дичківська І. М.
Інноваційні педагогічні технології : практикум : навч. посіб. /
І. М. Дичківська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. –
Київ : Слово, 2013. – 447 с.

Вивчення основ педагогічної
інноватики, інноваційних педагогічних
технологій у дошкільній і початковій
освіті є вкрай важливим у професійній
підготовці педагога. Усебічному
пізнанню, осмисленому і
вмотивованому використанню цих
знань сприятиме опанування
матеріалу, вміщеному у пропонованому
навчальному посібнику, який спонукає
до самостійного вивчення головних
положень педагогічної інноватики як
науки.

Теоретичні та методичні засади розвитку і самовдосконалення
особистості
педагога-новатора
в
контексті
модернізації
нової
української школи : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук.-виробн. комплекс
"Полісся". – Житомир : Вид-во Євенок О. О., 2017. – 259 с.

У збірнику науково-методичних праць
представлено теоретичні засади
розвитку і самовдосконалення
особистості педагога-новатора;
результати упровадження
інноваційних технологій у процес
професійної підготовки майбутніх
фахівців; особливості формування
творчого потенціалу учасників
навчально-виховного процесу.

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів
дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ.
ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки. – Житомир : Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2014. – 619 с.

У збірнику науково-методичних
праць розкрито сутність професійної
компетентності майбутнього педагога як
сукупності ключових, базових та
спеціальних компетентностей,
охарактеризовано дієво-практичний
компонент професійної компетентності
вихователя дошкільного закладу;
представлено компетентнісну модель
педагога дошкільної та початкової
освіти; відображено логіко-математичну
діяльність у початковій освіті; розкрито
сутність особистісної, рефлексивної,
творчої, мовленнєвої, мовної,
соціокультурної, художньо-естетичної
компетенції у дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.

Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів
дошкільної та початкової освіти : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ.
ун-т ім. І. Франка, Навч.-наук. ін-т педагогіки. – Житомир : Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2013. – 573 с.

У збірнику науково-методичних праць
представлено результати науково-дослідної
та навчально-методичної діяльності
майбутніх учителів початкової школи та
вихователів ДНЗ, висвітлено теоретикометодичні основи інноваційної діяльності
педагогів дошкільної та початкової освіти
Житомирщини, розкрито впровадження
освітніх інновацій у систему підготовки
майбутніх педагогів ДНЗ і початкової
школи відповідно до впровадження
державних стандартів.

Ярошинська О. О.
Проектування освітнього середовища професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи : монографія / О. О. Ярошинська ; М-во
освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т. – Умань : Жовтий О. О.,
2014. – 456 с.
У монографії досліджується проблема
проектування освітнього середовища
професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи.
Простежено онтологію та обґрунтовано
сучасний зміст понять "освітнє
середовище", "освітній простір",
"освітній простір вищого навчального
закладу", "освітнє середовище
професійної підготовки майбутніх
учителів". Розкрито методологічні
основи, складові та алгоритм
проектування освітнього середовища
професійної підготовки майбутніх
учителів початкової школи.

Бекірова А.
Методологія, теорія та методика формування професійної суб'єктності
майбутніх учителів початкових класів : монографія / Аділє Бекірова. –
Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2019. – 409, [3] с.

У монографії дається розв'язання
широкого спектра методологічних,
теоретичних і методичних проблем, які
стосуються формування професійної
суб'єктивності вчителів початкових
класів у системі вищої педагогічної
освіти до педагогічної діяльності, а її
формування у закладах вищої
педагогічної освіти обґрунтовується з
позицій системного, аксіологічного,
контекстного, суб'єктивно-діяльнісного
та компетентнісного підходів.

Ліннік О.
Майбутній учитель як суб'єкт педагогічної взаємодії: підготовка до
співробітництва з молодшими школярами : монографія / Олена Ліннік. –
Київ : Слово, 2014. – 302, [1] с.
Монографію присвячено проблемі
підготовки майбутнього учителя до
суб'єкт-суб'єктивної взаємодії з учнями
початкових класів. У науковому
дослідженні обґрунтовано теоретикометодологічні засади та представлено
розроблену автором систему поетапної
підготовки суб'єкт-суб'єктивної
взаємодії з учнями в умовах освітньопрофесійного середовища ВНЗ. Окрім
теоретичного матеріалу, робота містить
практичні розробки, спрямовані на
організацію співробітництва учнів
початкової школи та майбутніх
учителів початкових класів.

Будник О. Б.
Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до
соціально-педагогічної діяльності: теорія і методика : монографія /
О. Б. Будник ; Нац. акад. пед. наук України, Львів. наук.-практ. центр
ін-ту проф.-техн. освіти. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. – 483 с.
У монографії висвітлено теоретикометодичні засади професійної підготовки
майбутніх учителів початкових класів до
соціально-педагогічної діяльності;
обґрунтовано функціонально-змістове
наповнення роботи вчителя в соціальнопедагогічній сфері; представлено
концептуальні основи й розроблено
структурно-функціональну модель
підготовки студентів спеціальності
"Початкова освіта" до соціальнопедагогічної діяльності; подано
результати діагностування когнітивної,
мотиваційної, соціально-комунікативної,
морально-естетичної та діяльніснотехнологічної готовності майбутніх
учителів до практичного вирішення
окресленої проблеми; охарактеризовано
організаційно-технологічне
забезпечення підготовки вчителя до
соціально-педагогічної діяльності в
школі першого ступеня.

Шквир О. Л.
Ступенева підготовка майбутніх учителів початкової школи до
проведення педагогічних досліджень : монографія / О. Л. Шквир ;
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім.
І. Франка, 2018. – 500 с.
У монографії висвітлено теоретичні і
методичні засади ступеневої підготовки
майбутніх учителів початкових класів до
проведення педагогічних досліджень,
обґрунтовано концептуальні положення
ступеневої підготовки майбутніх
учителів початкової школи до
проведення педагогічних досліджень,
розкрито етапи формування
експерименту та результати
досліджуваного феномена.

Антонова О. Є.
Підготовка вчителя до розвитку здоров'язбережувальної компетентності
учнів : [монографія] / О. Є. Антонова, Н. М. Поліщук. – Житомир :
Полісся, 2016. – 246, [1] с.
У монографії проаналізовано стан
проблеми підготовки вчителя до
розвитку здоров'язбережувальної
компетентності учнів у науковій
літературі, досліджено її розвиток в
історії педагогічної думки. Вибудовано
структуру здоров'язбережувальної
компетентності учнів, яка складається
з ціннісно-мотиваційного,
діяльнісного, особистісного,
рефлексивного компонентів.
Представлено модель та авторську
програму підготовки вчителя в системі
післядипломної педагогічної освіти до
розвитку здоров'язбережувальної
компетентності учнів основної школи,
обґрунтовано структуру готовності
вчителя до цього виду діяльності,
визначено критерії, показники та рівні
її сформованості.

Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти
Житомирщини : зб. наук.-метод. пр. / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка,
Навч.-наук. ін-т педагогіки ; [за заг. ред.: В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник]. –
Житомир : ФОП Левковець, 2012. – 456 с.

У збірнику науково-методичних праць
представлено результати науководослідної та навчально-методичної
діяльності майбутніх учителів
початкової школи та вихователів ДНЗ;
висвітлено теоретико-методичні
основи інноваційної діяльності
педагогів дошкільної та початкової
освіти Житомирщини; розкрито
впровадження освітніх інновацій у
систему підготовки майбутніх педагогів
ДНЗ і початкової школи.

Ковальчук В. А.
Професійна підготовка майбутніх учителів до роботи в умовах
варіативності освітньо-виховних систем: теорія, методика, практика :
монографія / В. А. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Житомир.
держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. –
442 с.
У монографії висвітлено теоретикометодичні засади професійної
підготовки майбутніх учителів до
роботи в умовах варіативності
освітньо-виховних систем. Розроблено
та обґрунтовано концепцію освітньовиховних систем. Представлено модель
професійної підготовки майбутніх
учителів до роботи в таких умовах та
методику формування професійної
компетентності у досліджуваній сфері.

Підготовка сучасного вчителя: інформаційно-технологічне
забезпечення : монографія / за заг. ред. О. І. Огієнко ; Нац. акад. пед.
наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ ; Кіровоград :
Імекс-ЛТД, 2013. – 223 с.

У монографії обґрунтовуються
теоретичні і методичні засади
інформаційно-технологічного
забезпечення підготовки вчителя,
окреслюються організаційнометодичні умови його впровадження.
Монографія призначена науковопедагогічним працівникам, аспірантам
і студентам вищих навчальних закладів
різних рівнів акредитації, всім, хто
цікавиться проблемами педагогічної
освіти.

Єремєєва В. М.
Педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації
навчання учнів : монографія / В. М. Єремєєва ; Житомир. держ. ун-т ім.
І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 241 с.

У монографії подано аналіз становлення
та розвитку проблеми індивідуалізації у
історичному аспекті. Розглянуто основні
категорії, розкрито сутність та
можливості індивідуалізації у підвищенні
ефективності навчально-виховного
процесу. Представлено авторську
технологію підготовки майбутніх
учителів до індивідуалізації навчання
учнів та результати її впровадження у
процес вивчення предметів педагогічного
циклу, окреслено шляхи застосування у
загальноосвітній школі.

Інноваційні педагогічні технології у системі неперервної
професійної освіти : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ;
за ред. С. С. Вітвицької. – Житомир : Полісся, 2015. – 364 с.
Монографія є теоретикоекспериментальним дослідженням
проблеми інноваційних педагогічних
технологій у системі неперервної
професійної освіти; результатом
діяльності наукової школи
"Професійна підготовка фахівців в
умовах ступеневої освіти" (науковий
керівник: доктор педагогічних наук,
професор С. С. Вітвицька). У
монографії представлено
методологічні основи неперервної
професійної освіти, розкрито
технологічний підхід до підготовки
молодих спеціалістів та бакалаврів у
професійній освіті; розроблено сучасні
технології у підготовці майбутніх
учителів та педагогічні технології у
системі післядипломної педагогічної
освіти.

Коновальчук І. І.
Теорія і технологія реалізації інновацій у загальноосвітніх навчальних
закладах : монографія / І. І. Коновальчук ; М-во освіти і науки України,
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ
ім. І. Франка, 2014. – 463 с.
У монографії розглянуто теоретичні й
технологічні засади реалізації
інновацій у загальноосвітніх
навчальних закладах. Здійснено аналіз
проблеми у теорії і практиці загальної
середньої освіти України. Визначено
сутнісні ознаки готовності
загальноосвітніх навчальних закладів
до сприйняття і реалізації інновацій.
Розкрито етапи формувального
експерименту та динаміку розвитку
досліджуваного явища.

Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методика :
монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [ред. О. А. Дубасенюк]. –
Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009. – 563 с.

У монографії проаналізовано загальні
тенденції в сфері педагогічної освіти в
контексті сучасних методологічних
підходів; особливості розробки та
впровадження у навчальну діяльність
інноваційних технологій у процесі
педагогічної освіти майбутніх учителів;
сучасні методики підготовки
майбутнього фахівця; методики
формування в старшокласників
громадянських і моральних ціннісних
орієнтацій та розумових здібностей.

Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія /
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [за ред. А. А. Дубасенюк]. – Житомир :
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 308 с.

У монографії представлено наукові і
практичні здобутки Житомирської
науково-педагогічної школи щодо
використання системного підходу в
педагогічній освіті. Окреслено
теоретико-методологічні засади
системних досліджень, навчальнометодичне забезпечення системного
підходу у вищій освіті та особливості
його упровадження у процесі фахової
підготовки майбутніх учителів.

Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід :
монографія / [кол. авт.: Антонова О. Є. та ін.; за ред. О. А. Дубасенюк] ;
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2012. – 435 с.

У монографії містяться наукові і
практичні здобутки Житомирської
науково-педагогічної школи щодо
теорії і практики особистісного
орієнтованого підходу в педагогічній
освіті. Окреслено теоретикометодологічні засади особистісноорієнтованого підходу у вищій та
середній освіті та особливості його
упровадження у процесі фахової
підготовки майбутніх учителів.

Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного
знання : монографія / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : ЖДУ
ім. І. Франка, 2014. – 443 с.
У монографії визначено й обґрунтовано
теоретико-методологічні засади
феномену педагогічного знання як
цілісного багатогранного об‘єкта
дослідження із застосування сучасних
наукових підходів, що спрямоване на
вирішення протиріччя між реальним і
необхідним рівнями педагогічного
знання та педагогічної діяльності на
основі пізнання їх закономірностей;
виявлено психолого-педагогічні
чинники, які впливають на
продуктивність професійної педагогічної
діяльності.

Хомич, Л. О.
Полікультурна освіта в контексті загальнокультурного розвитку
особистості педагога : монографія / Л. О. Хомич, Л. Ю. Султанова,
Т. О. Шахрай ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти
дорослих. – Кіровоград : Імекс ЛТД, 2014. – 212 с.
У монографії висвітлено
концептуальні засади функціонування
полікультурної освіти в епоху
глобалізації, проаналізовано
тенденції загальнокультурного
розвитку особистості педагога в
історичному та сучасному аспектах.
Монографію адресовано викладачам
та студентам вищих педагогічних
навчальних закладів, слухачам
системи післядипломної освіти
вчителів.

Красовська, О. О.
Теорія і практика професійної підготовки майбутніх учителів початкової
школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій :
монографія / О. О. Красовська. – Рівне : Вид. Зень. О., 2017. – 459, [1] с.
У монографії визначено теоретикометодологічні засади професійної
підготовки майбутніх учителів початкової
школи у галузі мистецької освіти:
накреслено етапи становлення і розвитку
теорії і практики мистецької освіти
України у XIX - XXI ст., представлено
зарубіжний досвід професійної підготовки
майбутнього вчителя початкової школи у
галузі мистецької освіти в країнах
Європейського Союзу. Створено авторську
концепцію та структурно функціональну
модель процесу професійної підготовки
майбутніх учителів початкової школи у
галузі мистецької освіти засобами
інноваційних технологій. Запропоновано
систему роботи щодо впровадження у
практику вищих навчальних закладів
методики професійної підготовки
студентів педагогічних факультетів у галузі
мистецької освіти із залученням сучасних
освітніх інновацій.

Колесник Н. Є.
Система підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації
художньо-технічної творчості учнів : монографія / Н. Є. Колесник ;
Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка,
2008. – 291 с.
У монографії проаналізовано сутність
та взаємозв'язок базових понять
дослідження; розкрито історикопедагогічний аспект становлення
художньо-технічної творчості учнів в
Україні та за кордоном; визначено
художньо-технічний компонент у змісті
професійної освіти вчителя. Розкрито
зміст та структуру у напрямку
досліджуваної проблеми; розроблено
відповідну модель та технологію,
визначено критеріальні
характеристики готовності майбутніх
учителів початкових класів до
організації художньо-технічної
творчості учнів.

Антонова О. Є.
Підготовка майбутнього вчителя до розвитку інтелектуальної
обдарованості учнів початкової школи : [монографія] / О. Є. Антонова,
Ю. М. Клименюк. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 263 с.

Монографію присвячено проблемі
підготовки майбутнього вчителя
початкової школи до навчання
інтелектуально обдарованих учнів.
Авторами визначено теоретичні засади
вивчення феномену обдарованості;
уточнено поняття "обдарованість" та
"інтелектуальна обдарованість";
проаналізовано моделі інтелектуальної
обдарованості у працях вітчизняних та
зарубіжних дослідників.

Плиска Ю.
Особистісна педагогічна культура вчителя в Україні і Польщі: тенденції
розвитку : монографія / Юрій Плиска ; М-во освіти і науки України, Нац.
ун-т "Остроз. акад.". – Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Остроз. акад.", 2017. –
406, [2] с.
У монографії цілісно й комплексно
розглянуто проблему розвитку
особистісної педагогічної культури
вчителя в Україні і Польщі на засадах
компаративного аналізу. Визначено
провідні тенденції розвитку означеної
культури, виходячи з української і
польської соціокультурних та освітніх
реакцій. Крім того, представлено
компаративне дослідження провідних
чинників, умов, змісту та тенденцій
розвитку особистісної педагогічної
культури вчителя в різних
соціокультурних умовах.

Компетентнісний підхід до підготовки педагогів у зарубіжних країнах:
теорія та практика : монографія / Н. М. Авшенюк [та ін.] ; Нац. акад. пед.
наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД,
2014. – 279 с.

У монографії представлено результати
цілісного наукового аналізу
теоретичних основ та особливостей
практико-орієнтованих підходів до
імплементації компетентнісного
підходу у підготовку і подальший
розвиток педагогів для навчальних
закладів різних рівнів освіти у
зарубіжних країнах.

Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах
євроінтеграційних процесів : монографія / [кол. авт.: С. С. Вітвицька та
ін.] ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Вид. Євенок О. О.,
2019. – 303, [1] с.
Монографія є теоретикоекспериментальним дослідженням
проблеми моделювання професійної
підготовки в умовах євроінтеграційних
процесів: результатом діяльності
наукової школи "Професійна
підготовка фахівців в умовах
ступеневої освіти" (науковий керівник:
доктор педагогічних наук, професор
С. С. Вітвицька). У монографії
представлено теоретичні засади
моделювання педагогічного процесу у
вищій школі в умовах інтеграції до
європейського освітнього простору;
відображено моделювання
професійно-педагогічної підготовки
майбутнього вчителя, викладача ВНЗ в
умовах євроінтеграційних процесів;
розроблено компетентнісний підхід до
моделювання професійної підготовки
фахівців.

Модернізація педагогічної освіти в європейському та
євроатлантичному освітньому просторі : монографія / [авт. кол.
Н. М. Авшенюк та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти
і освіти дорослих. – Київ : Пед. думка, 2011. – 231 с.
У монографії вперше у вітчизняній
педагогіці висвітлено проблеми
модернізації педагогічної освіти в
країнах Європейського Союзу як
складової формування європейського
простору вищої освіти і науки на
початку ХХІ ст. Наголошується, що
розвиток професійної підготовки
вчителів у країнах Європейського
Союзу зумовлений як специфічними
внутрішніми політичними,
економічними й національними
традиціями, так і різноманітними
зовнішніми тенденціями глобалізації,
інтернаціоналізації, інтеграції.

Віртуальну виставку підготувала
бібліотекар абонементу №1
Кухарчук Алла Євгеніївна
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