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ДО ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНІХ СИСТЕМ
Поняттям «інновація» позначають нововведення, новизну, зміну, введення
чогось нового. Стосовно педагогічного процесу інновація означає введення нового
в цілі, зміст, форми і методи навчання та виховання; в організацію спільної
діяльності вчителя і учня, вихованця. Інновації самі по собі не виникають, вони є
результатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих
учителів і цілих колективів.
Дослідження інноваційних технологій в освіті ведуться з кінця 50-х років
ХХ сторіччя, у вітчизняній практиці термін «інновація в освіті» почав
використовуватися лише у середині 80-х років XX століття у зв’язку з процесами
перебудови радянської освітньої системи. Проблемам інноваційної діяльності в
освітній сфері було присвячено чимало досліджень провідних вчених, серед яких:
К. Ангеловськи, Л. Ващенко, О. Козлова, Н. Артикуца, М. Поташник, О. Арламов,
М. Бургін, В. Журавльов, Н. Юсуфбекова, А. Ніколс, Г. Герасимова, Л. Ілюхина, І.
Беха, Л. Даниленко, І. Дичківська, М. Кларіна, О. Пєхота, О. Попова, Л. Подимова,
А. Прігожина, В. Сластьоніна, А. Хуторський та інші. Але, незважаючи на велику
кількість досліджень у цьому напрямі, й нині відсутні єдині підходи як до
визначення поняття «освітня інновація», так і до класифікації інновацій,
орієнтованих на освітні цілі, що мають певні специфічні особливості та
властивості.
В Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що в Україні повинен
забезпечуватися прискорений, випереджальний інноваційний розвиток освіти
шляхом оновлення змісту освіти та організації навчально-виховного процесу
відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних
науково-технічних досягнень. Отже, мова йде про впровадження певних інновацій
у сфері освіти. З одного боку, система освіти є виробником інновацій шляхом
відповідної підготовки майбутніх фахівців, з іншого - сама стає споживачем
інноваційних технологій. На жаль, інноваційна діяльність у сфері освіти в Україні
характеризується відсутністю цілісності та системності у розробці, обґрунтуванні
та освоєнні інновацій. Відсутність однозначних трактувань понять і класифікації
інновацій в освіті – одна з головних причин низьких обсягів інвестування в такий
вид інновації в Україні.
Це питання є важливим оскільки підхід до освітніх систем має бути
спрямований на розвиток національної системи освіти, що має відповідати
викликам часу і потребам особистості, яка здатна реалізувати себе в суспільстві,
що постійно змінюється. Такі цілі освіти зумовлюють пріоритетність досліджень в
галузі педагогічної інноватики, яка в 90-х роках ХХ століття виокремилась у
потужний напрям наукового супроводу модернізації освіти на всіх рівнях. Потреба
в інноваційній спрямованості педагогічної діяльності в умовах розвитку освіти
спричинена певними обставинами.
По-перше, розбудова суверенної держави викликала докорінної зміни
системи освіти, методології і технології організації навчально-виховного процесу у
навчальних закладах різного типу: ліцеях, гімназіях, авторських школах,
коледжах, приватних, недільних, духовних школах тощо. Пошуки, які ведуть
колективи навчальних закладів нового типу, можуть збагатити не лише шкільну
практику, а й педагогічну науку.

По-друге, виконання соціального замовлення сучасного етапу розбудови
нашої держави - особистості, здатної засвоювати й творчо розвивати культуру,
потребує постійного пошуку нових організаційних форм, індивідуального підходу
до особистості, нових технологій навчання і виховання. В цій ситуації суттєво
зростає роль і авторитет педагогічного знання, яке може стати теоретичною базою
для нових пошуків, інновацій.
По-третє, змінився характер ставлення учителів до факту засвоєння і
застосування педагогічних нововведень. Якщо раніше інноваційна діяльність
обмежувалася використанням рекомендованих зверху нововведень, то сьогодні
вона набуває дослідницько-пошукового характеру: учитель обирає нові програми,
підручники, використовує нові прийоми і способи педагогічної діяльності.
По-четверте, створилася реальна ситуація конкурентно-здатності закладів
освіти, спричинена входженням загальноосвітніх навчальних закладів у ринкові
відносини, створенням нових типів навчальних закладів, у тому числі й
недержавних.
Інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку школи та
педагогіки. Інновації функціонують на рівнях створення, освоєння і втілення.
Будь-яка інновація поступово перетворюється у звичні поняття і дії, отримуючи
статус стереотипної. На першому етапі інновація сприймається як чужорідний
елемент у педагогіці, часто викликає різку протидію. З часом інновація
перевіряється практикою, набуває масового визнання. На останньому етапі новий
підхід до навчання чи виховання стає відомим і входить до системи навчальновиховної роботи.
Результати інноваційної діяльності педагогів дозволили утвердити
альтернативність педагогічних систем; подолати стереотипи педагогічної і
управлінської діяльності щодо нових цілей і стратегій в освіті; розширити мережу
інформаційних джерел; утвердити соціально-педагогічну роль ініціативи освітян.
Мета інновацій полягає в тому, щоби здійснювати послідовне оволодіння
тематичними модулями вивести якість навчання на більш високий рівень,
стимулювати самостійну роботу, здорову конкуренцію, виявляти і розвивати
творчі здібності студента і таким чином створити сприятливі умови для
особистісно-орієнтованого навчання. Інноваційні виховні технології у
позашкільних навчальних закладах.
Впроваджуються інноваційні виховні системи, проектні технології з метою
подальшого
розвитку позашкільних
навчальних закладів
(технології:
удосконалення та покращання існуючих елементів освітньої системи
позашкільних навчальних закладів; створення цілісної системи дидактичних
засобів шляхом оновлення змісту освіти, методів і прийомів виховання).
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