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ВСТУП 

 

В даний час в нашій країні відбуваються суттєві зміни в освіти. Одним із завдань 

сучасної школи стає розкриття потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання 

їм можливостей прояву творчих здібностей. Вирішення цих завдань неможливе без 

здійснення варіативності освітніх процесів, у зв'язку з чим з'являються різні інноваційні 

види діяльності в навчально-виховному процесі, які вимагають глибокого наукового і 

практичного осмислення. 

Одним з шляхів розвитку закладу освіти є інноваційна діяльність, вона спонукає 

педагогічних працівників до створення й поширення нового освітнього продукту.    

Педагогічна інновація – це новий педагогічний продукт, результат процесу 

створення нового, що оновлює педагогічну теорію і практику, забезпечуючи досягнення 

поставленої освітньої мети. 

Спираючись на визначення «інновацій» згідно із Законом України «Про 

інноваційну діяльність», інновації у сфері освіти або освітні інновації можна трактувати 

як новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені конкурентоспроможні технології, 

продукція або послуги, що істотно підвищують якість, ефективність та результативність 

навчально-виховного процесу [11]. 

Будь-яка інновація передбачає наявність певного плану реалізації, а також оцінку 

результатів її здійснення у певних умовах. Таким чином, впровадження інновацій в 

освітній сфері передбачає розробку «інноваційного проекту» – комплекту документів, що 

визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів (у тому числі інвестиційних) щодо 

створення і реалізації інноваційного продукту і (або) інноваційної (у нашому випадку 

освітньої) продукції [11]. 

Одним з вектором впровадження інноваційної діяльності в навчальному закладі  є 

напрям STEM-освіти. Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в 

освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну 

творчість (Engineering) та математику (Mathematics) Це напрям в освіті, заснований на ідеї 

міждисциплінарного та прикладного підходу, при якому в навчальних програмах 

посилюється природничо-науковий компонент та інноваційні технології [16]. 

STEM це інтегрований підхід до навчання, в рамках якого науково-технічні 

концепції вивчаються в контексті реального життя. Мета такого підходу – створення 

стійкого зв'язку між навчальним закладом та суспільством. Учні вчаться використовувати 

знання на практиці. 

Мета роботи - дослідити особливості впровадження інноваційної освітньої 

технології STEM-освіти в навчально-виховний процес загальноосвітнього навчального 

закладу. 

Завдання: 

- визначити особливості STEM-освіти, як сучасної інноваційної технології навчання 

та виховання; 

- проаналізувати компоненти готовності педагогічних працівників до інноваційної 

діяльності; 

- визначити модель впровадження інновацій у навчально-виховний процес 

навчального закладу; 

- проаналізувати практичне використання технологій STEM-освіти в навчально-

виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. 
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Характеристика STEM-освіти як інноваційної технології освітнього процесу 

 

Рух за впровадження STEM-освіти, як і слово STEM, був започаткований у США 

Національним науковим фондом — єдиним федеральним агентством, яке підтримує 

розвиток усіх галузей фундаментальної науки й техніки. 

Загалом у політичному сенсі STEM означає політику розширення вивчення 

науково-технічних і природничо-математичних дисциплін на всіх рівнях освіти, навіть у 

початковій школі, причому для всіх учнів, а не лише для обдарованих. Як приклад 

найуспішнішої реалізації цієї політики, Вікіпедія наводить проект «Веди», який своїми 

програмами «Шлях до інженерії» та «Шлях до технологій», спрямованими на розробку 

навчальних програм для середніх шкіл у США, охопив понад 5000 шкіл по всій країні. 

Таким чином STEM (S - science, T - technology – Е-engineering – М-mathematics) - це 

напрям в освіті, при якому в навчальних програмах посилюється природничо-науковий 

компонент та приєднуються інноваційні технології. Технології використовують навіть у 

вивченні творчих, мистецьких дисциплін [15]. 

Цей напрям передбачає змішану середу навчання і показує учням, як науковий 

метод може бути застосований у повсякденному житті. STEM - це один із напрямів 

реалізації проектної та навчально-дослідницької діяльності в школі і поза нею. Навчання 

засноване на застосуванням міждисциплінарного і прикладного підходу. Замість того, щоб 

вивчати окремо кожну дисципліну, STEM інтегрує їх в єдину схему навчання. 

Крім зв'язку предметів з реальним життям, цей підхід відкриває можливість для 

творчості учня. При такому підході проектна діяльність школярів ставить ряд завдань, які 

необхідно вирішити. Єдино вірного рішення немає, учневі дається повна свобода 

творчості. За допомогою подібних завдань дитина не просто генерує цікаві ідеї, але і 

відразу втілює їх у життя. Таким чином він вчиться планувати свою діяльність, виходячи з 

поставленого завдання і наявних ресурсів, що обов'язково стане в нагоді йому в реальному 

житті. 

STEM - інтегрований підхід навчання, в рамках якого академічні науково-технічні 

концепції вивчаються в контексті реального життя. Мета такого підходу - створення 

стійких зв'язків між школою, суспільством, роботою і цілим світом. 

У процесі поширення руху за впровадження та розширення STEM-освіти у США 

різні його суб’єкти (уряди окремих штатів, ВНЗ й інші заклади освіти тощо) пропонували 

своє розуміння поняття STEM, що призвело до його розширення й модифікації. 

Так з’явилися різні варіанти самої абревіатури і, відповідно, різні модифікації STEM-

освіти, як наприклад: ЕSTEM, STREM, STEMM, STEАM, STREАM, METALS. (див. 

таблицю 1).  

Таблиця 1 

Предмети та освiтнi галузі різних варіантів STEM 

Акронім Освітні галузі (предмети) 

STEM Science + Technology + Engineering + Mathematics (наука + технології + 

інженерія + математика) 

ЕSTEM STEM + Environment (довкілля, екологія) 

STREM STEM + Robotics (робототехніка) 

STEMM STEM + Medicine (медицина) 

STEАM STEM + Arts (мистецтва) 

STREАM STEM + Religion (релігія) + Arts (мистецтва) 

METALS STEM + Arts (мистецтва) + Logic (логіка)(Mathematics + Engineering + 

Technology + Arts + Logic + Science) 

 

Крім поданих у таблиці, слід згадати ще два екзотичні варіанти STEM-освіти.  
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 GEMS (GirlsinEngineering, Math, andScience), що перекладається як «дівчата в 

інженерії, математиці й науці», або (коротше) —  дівчачий STEM». Так називають 

 програми 

розвитку STEM-освіти, спрямовані на заохочення жінок до здобування STEM-освіти й 

подальшої роботи в галузях STEM. 

ІSTEM (invigoratingSTEM), що можна перекласти як «підбадьорливий STEM», 

«STEM, що надихає» чи «STEM, який надає сили». Таку назву мають впроваджені у 2012 

р. в Австралії програми розвитку STEM-освіти, спрямовані на проведення додаткових 

передбачених шкільними навчальними програмами і зазвичай позашкільних занять зі 

STEM-дисциплін для зацікавлених осіб (насамперед учнів) і груп осіб, які (заняття) 

проводяться в університетах, музеях, лабораторіях і центрах Космічної  Академії США та 

інших наукових і технічних закладах та інституціях [15]. 

У STEM-освіті активно розвивається креативний напрямок, що включає творчі та 

художні дисципліни (промисловий дизайн, архітектура та індустріальна естетика і т.д.). 

На думку американських вчених спроба активізувати освіту тільки в напрямку науки без 

паралельного розвитку Arts-дисциплін може призвести до того, що молоде покоління 

позбудеться навичок креативності. 

В багатьох країнах (Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур, США) 

проводять державні програми в галузі STEM-освіти. Мета державних програм - 

підготовка співробітників в області високих технологій [16]. 

В Україні також почався активний розвиток STEM-освіти. Підтвердженням того є 

створення відділу STEM-освіти в Інституті модернізації освіти [16] задачами якого є: 

- розробка нормативно-правових документів, науково-методичних матеріалів щодо 

супроводу впровадження STEM-освіти; 

- забезпечення науково-методичного супроводу експериментальної інноваційної 

діяльності на базі загальноосвітніх навчальних закладів, які запроваджують STEM-освіту; 

- надання науково-методичної, практичної допомоги освітнім закладам, 

організаціям; 

- аналіз процеси розбудови STEM-освіти, виявлення проблем та прогнозування 

розвитку; 

- координація діяльності робочих груп із науковців, педагогів та фахівців у галузі 

STEM-освіти; 

- налагодження комунікаційних зв’язків зі службами та структурами освітньої галузі; 

- ініціювання, фандрайзинг та координація інноваційних освітніх проектів; 

- проведення науково-практичних семінарів та інших заходів з підготовки та 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій з питань інноваційної 

освітньої діяльності у сфері STEM-освіти; 

- вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду; 

- поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом публікації, 

презентації під час освітніх заходів різного рівня: науково-практичних конференцій, 

семінарів, тренінгів тощо. 

Але говорити про функціонування STEM-освіти в українських школах досить рано, 

на даний час тільки окремі елементи STEM-освіти, STEM-підходи реалізуються в деяких 

українських школах.  

Розвиток STEM-освіти в Україні, а саме в навчально-виховному процесі 

навчальних закладів, сприятиме формуванню учнівською молоддю компетентностей 

дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, які 

пришвидшать підготовку висококваліфікованих спеціалістів в інноваційній сфері. А 

висококваліфіковані спеціалісти стануть запорукою успішного економічного розвитку та 

конкурентоспроможності нашої держави в найближчому майбутньому. 
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Компоненти готовності педагогів до інноваційної діяльності в навчальному закладі 

 

Одним із чинників, які впливають на впровадження інноваційної діяльності є 

готовність педагогів закладу до інноваційної діяльності.  

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – це особливий особистісний 

стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до 

професійної діяльності, володіння ефективними способами і засобами досягнення 

педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії [4, с. 277].  

Включення педагога в інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без 

урахування його професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності. До 

того ж педагогічні інновації, як і будь-які інші нововведення, породжують проблеми, 

пов'язані з необхідністю поєднання інноваційних програм з державними програмами 

виховання і навчання, співіснування різних педагогічних концепцій.  

Готовність педагога до інноваційної діяльності визначають за такими показниками 

[4, с. 280]:  

1.Усвідомлення ним потреби запровадження педагогічних інновацій у власній 

педагогічній практиці.  

2. Інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик 

роботи.  

3.Зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість 

на експериментальну діяльність.  

4.Готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та організацією 

інноваційної діяльності.  

5.Володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та 

розроблення нових.  

Деякі вчені, зокрема, Касьянова О.М., [12] на основі вивчення й аналізу досліджень 

з проблем педагогічної діяльності, визначають такі параметри інноваційної діяльності 

вчителя: 

 1. Готовність вчителя до здійснення інноваційної діяльності, параметр 

розкривається такими показниками:  здатність до самоорганізації;  здатність до 

самоаналізу, рефлексії; здатність відмовитися від стереотипів педагогічного мислення; 

прагнення до творчих досягнень; критичність мислення, здатність до оціночних суджень. 

2. Інноваційна діяльність вчителя, характеризується наступними показниками:  

варіативність педагогічної діяльності; опанування методологією творчої діяльності;  

володіння методами педагогічного дослідження;  здатність акумулювати та 

використовувати досвід творчої діяльності інших педагогів;  здатність до співпраці та 

взаємодопомоги. 

 3. Результативність інноваційної діяльності, розкривається такими показниками:  

створення авторської ідеї навчання та виховання;  розробка змісту планів і програм; 

методик, технологій;  апробація інновацій;  розповсюдження освітньої інновації;  

виявлення інноваційної ініціативи. 

Структура мисленневого  процесу сприйняття педагогом нововведення, охоплює 

п'ять основних етапів:  

1. Ознайомлення педагога з інновацією. Педагог уперше дізнається про інновацію, 

але ще не готовий до сприйняття додаткової інформації.  

 2. Поява інтересу. Вчитель виявляє зацікавленість інновацією і починає шукати 

додаткову інформацію про неї.  

3. Оцінювання. На цьому етапі людина подумки оцінює нововведення у контексті 

своєї ситуації, а потім вирішує, чи варто його апробувати, шукає спеціалізовану 

інформацію (поради, консультації) про нововведення, найчастіше в колег і знайомих.  

4. Апробація. Апробують інновацію у відносно невеликих масштабах, намагаючись 

з'ясувати, наскільки доцільне її застосування в конкретній ситуації. Результати цього 
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етапу є найважливішими, оскільки вони можуть дати широкий простір для впровадження 

нововведення або переконати в його неможливості чи недоцільності. 

 5. Остаточне сприйняття. На цьому етапі приймають рішення щодо сприйняття 

інновації. Як правило, висновок відповідає одному з таких варіантів рішення: сприйняття і 

використання нововведення; цілковита відмова від інновації; сприйняття з подальшою 

відмовою від інновації; відмова від нововведення з подальшим сприйняттям. [6] 

Основним завданням на цьому етапі є оцінювання результатів попереднього етапу і 

прийняття остаточного рішення про застосування інновації в майбутньому. 

Виділяють такі компоненти готовності педагога до інноваційної педагогічної 

діяльності [5,11] : мотиваційний, когнітивний, креативний, рефлексивний (Рис. 1). 

Рис. 1 Компоненти готовності педагога до інноваційної педагогічної діяльності. 

Компоненти готовності педагога до інноваційної діяльності взаємообумовлені та 

пов'язані між собою. Проаналізуємо кожен компонент окремо. 

Мотиваційний компонент є основою, навколо якої конструюються головні якості 

педагога як професіонала, оскільки від того, чим мотивує педагог свою готовність до 

інноваційної діяльності, залежать характер його участі в інноваційних процесах та 

досягнуті результати.  

Важливим компонентом управління педагогічними інноваціями є знання мотивів 

інноваційної діяльності педагогів, які можуть бути обумовлені: – підвищенням 

ефективності навчально-виховного процесу; – намаганням привернути до себе увагу: – 

здобути визнання та ін. Справжню суть мотивів з'ясувати буває нелегко, оскільки вони 

змінюються. Особистісну значущість конкретних мотивів досліджують на підставі аналізу 

сформульованих педагогом цілей власної інноваційної діяльності, його дій щодо реалізації 

цих цілей, а також аналізу змін у його мотиваційній сфері, самооцінки, ставлення до своєї 

професійної діяльності.  

Провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності у більшості випадках є 

пізнавальний інтерес.  

Позитивну мотивацію педагога до інноваційної діяльності засвідчує задоволення 

таких його особистісних і професійних потреб, як створення і застосування нового, 

підвищення педагогічної майстерності, подолання професійних труднощів. Тому 

використання інноваційних технологій багато хто з педагогів вважає єдиним важливим 

мотивом особистісного і професійного самоствердження. Отже, показниками 

мотиваційного компонента готовності до інноваційної педагогічної діяльності є 

пізнавальний інтерес до інноваційних педагогічних технологій та особистісно-значущий 

смисл їх застосування. 

Когнітивний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності є 

результатом пізнавальної діяльності. Його характеристики:  обсяг знань (ширина, глибина, 

системність) педагога про суть і специфіку інноваційних педагогічних технологій;  їх види 

Компоненти 
готовності 

мотиваційний когнітивний креативний рефлексивний 
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та ознаки;  комплекс умінь і навичок із застосування інноваційних педагогічних 

технологій у структурі власної професійної діяльності;  стиль мислення, сформованість 

умінь і навичок педагога.  

Реалізація когнітивного компонента для педагога означає необхідність професійно 

самовизначитись, тобто усвідомити норми, модель своєї професії і відповідно оцінити свої 

можливості.  

Креативний компонент проявляється у нестандартному розв'язанні педагогічних 

завдань, в імпровізації, експромті. 

Формування креативності у вихованців залежить від таких професійних умінь та 

установок педагога:  

– визнання цінності творчого мислення та права на помилку;  

– розвиток чутливості дітей до стимулів оточення;  

– вільне маніпулювання об'єктами та ідеями;  

– уміння всебічно розкрити особливість творчого процесу;  

– уміння розвивати конструктивну критику; – заохочення самоповаги та 

самооцінки;  

– нейтралізація почуття страху перед оцінкою тощо.  

Креативність педагога розвивається на основі наслідування досвіду, концепції, ідеї, 

окремого прийому, форми, методу з поступовим зменшенням питомої ваги 

наслідувального і зростанням питомої ваги творчого компонента педагогічної діяльності. 

 Рефлексивний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності є 

важливою умовою вдосконалення власної діяльності. 

 Здатність людини рефлексивно ставитися до себе і до своєї діяльності є 

результатом освоєння нею соціальних відносин між людьми. На основі взаємодії з іншими 

людьми, прагнучи зрозуміти думки і дії іншого, людина виявляє здатність рефлексивно 

поставитися до себе.  

Рефлексивне мислення характеризує пізнання й аналіз педагогом явищ власної 

свідомості та діяльності.  

Реалізується цей компонент через такі рефлексивні процеси, як саморозуміння й 

розуміння іншого, самооцінювання й оцінювання іншого, самоінтерпретація й 

інтерпретація іншого.  

Таким чином, пошук, освоєння і застосування відомих педагогічних інновацій, 

аналіз отриманих результатів і власного індивідуального стилю роботи можуть сприяти 

створенню педагогом нових інноваційних освітніх технологій.  

Показником рефлексивного компонента в структурі готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності є сформованість рефлексивної позиції (характер оцінки педагогом 

себе як суб'єкта інноваційної діяльності).  

Отже, ми розглянули мотиваційний, когнітивний, креативний і рефлексивний 

компоненти,  які представляють структуру готовності педагога до інноваційної діяльності. 

Для продуктивного впровадження інновацій потрібно враховувати кожен з чотирьох 

компонентів готовності.  

Проаналізувавши компоненти готовності педагогів до інновацій, структуру 

сприйняття нововведень ми можемо виділити чіткі етапи впровадження інновації в 

навчально-виховний процес. Для впровадження нововведення у навчальний заклад, 

включення у цю діяльність всіх суб’єктів навчально-виховного процесу, необхідно щоб 

кожен виділений етап формував у педагогів конкретний компонент готовності до 

впровадження STEM-освіти, як інноваційної діяльності. 
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Модель впровадження STEM-освіти в навчально-виховний процес 

 

STEM-освіта, як інноваційна технологія, яка розуміється нами як процес 

впровадження передового педагогічного досвіду в навчально-виховної діяльності, 

спрямований на якісне поліпшення діяльності навчального закладу, як системи.  

Розглянуті сутнісний і специфічний аспекти інноваційної діяльності виявили 

важливість і складність останньої в руслі нової парадигми освіти. Була розкрита природа 

досліджуваного явища, проведено структурний аналіз, охарактеризовано основні функції. 

Оцінивши значимість інноваційної педагогічної діяльності, ми прийшли до 

висновку, що головна проблема – як діяти в теорії і на практиці для досягнення 

поставленої мети. Педагогу складно самостійно, не маючи досвіду впровадження 

інновацій, усвідомити найбільшефективні технології, отже, завдання адміністрації – 

допомогти йому в цьому. 

В силу того, що практична готовність до інноваційноїдіяльності це багатогранний 

процес здійснення, реалізації своїх можливостей, здібностей та інтеграції всіх 

перерахованих видів готовності, вони доповнюють один одного. Таким чином, виходячи з 

аналізу літератури, ми виділили модель інноваційної діяльності. 

Для визначення рівнів формування інноваційної діяльності педагогів необхідно 

виділити критеріальні показники, які б служили оцінкою розвитку як окремих 

компонентів, так і досліджуваного освіти в цілому. 

Критерій визначається як «... мірило оцінки, судження» [8], як «... ознака, на 

підставі якого проводиться оцінка, засіб перевірки, мірило оцінки» [12]. 

У педагогічній літературі під критерієм розуміються різні вимоги, які повинен 

задовольняти будь-якої об'єкт (суб'єкт). «Критерій, - за визначенням Сластенина В.А., - є 

мірило, показник (або сукупність показників, певним чином субординованих), який дає 

якісно-кількісну характеристику стану керованого об'єкта на певному рівні» [13]. 

У теорії і на практиці прийняті загальні вимоги до виділення критеріїв, які 

відображають основні закономірності формуванняособистості. Критерії встановлюють 

зв'язки між компонентами досліджуваної системи, якісні показники виступають в єдності 

зкількісними. На основі даних точок зору, ми прийшли до висновку, що критерій – це 

якість, властивість, ознака досліджуваного об'єкта, які дають можливість судити про його 

стан, рівні функціонування і розвитку. Міра сформованості того чи іншого критерію є 

показник кількісних і якісних характеристик сформованості кожного якості, властивості, 

ознака досліджуваного об'єкта. 

Таким чином, ми будемо дотримуватися підходу, згідно з яким критерії повинні 

розкриватися через ряд ознак, що відображають специфічні особливості кожного з 

компонентів готовності і відображати динаміку вимірюваного якості в часі. 

Відповідно до логіки побудови моделі формування інноваційної діяльності 

педагога, критерії діагностування готовності адекватні структуроутворюючих 

компонентів. 

Науковий підхід до вирішення будь-якої проблеми передбачає наявність моделі 

об'єкта. Слово «модель» латинського походження, яке в оригіналі означає міру, образ, 

спосіб і т.п. Майже у всіх європейських мовах воно вживається для позначення зразка або 

прообразу речі, або речі, схоже в якомусь відношенні з іншою річчю. 

У вітчизняній методології існує кілька підходів до визначення поняття «модель». 

Один з підходів пов'язаний з виділенням специфічної властивості – аналогії моделі з 

оригіналом [9]. Інший підхід виділяє специфічну функцію моделі в пізнанні – 

евристичного замінника оригіналу [13]. В.А. Штофф визначає модель як «... подумки 

подану або матеріально реалізовану систему, яка, відображаючи або відтворюючи об'єкт 

дослідження, здатна заміщати його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про 

функції цього об'єкта». Ці два підходи пов'язані з уточненням якісної моделі 

педагогічного явища або процесу. 
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Розроблена нами модель (Рис.1.1) складається з чотирьох рівней (адаптивний, 

репродуктивний, продуктивний, креативний), які виражають ступінь впровадження 

інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі, на кожному рівні представлені 

етапи які не обхідно  реалізувати щоб перейти на наступний рівень формування 

інноваційної діяльності. 

Етапи інноваційного процесу мають різні підходи до їх розуміння і дослідження. 

Так, Р. Норманн розглядав його як двухстадійний процес, що складається з етапів ініціації 

і реалізації. Дж. Хейдж і М. Ейкен запропонували більш диференційовану модель, що 

розділяє етапи інноваційного процесу на 4-й стадії:  оцінки, ініціації,  впровадження,  

рутинізації. С. Майерс і Д. Маргіс запропонували розглядати етапи інноваційного 

процесу, як модель з 5-ти стадій: розуміння проблеми, продукування ідеї, процес пошуку 

рішення проблеми, рішення, впровадження та використання. Ряд авторів аналізують 

інноваційний процес в організаційному контексті. Дж. Вілсон в зв'язку з цим виділяє три 

його стадії:  концептуалізацію,  внесення пропозиції,  прийняття (схвалення) і 

впровадження. Л. Каммінгс і М. О'Коннелл виділяють п'ять стадій розгортання 

інноваційного процесу: пошук "кореня" проблеми, продукування альтернативних 

інноваційних пропозицій, оцінка альтернативних рішень, вибір і ініціація одного рішення, 

схвалення і рутинізація[14]. 

Розроблена нами модель управління інноваційною діяльністю педагогів має низку 

взємопов’язаних структурних компонентів: 

- мета та результат; 

- рівні впровадження та управління інноваціями; 

- етапи інноваційного процесу та його управління відповідно до рівнів моделі; 

- учасники та їхні функції на кожному етапі; 

- методи впровадження інновацій та управління інноваційною діяльністю; 

- умови реалізації моделі управління інноваційною діяльністю. 

Модель управління інноваційною діяльністю педагога подано на рис.2.  

Далі детально охарактеризуємо зміст структурних компонентів. 
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Рис. 2. Модель формування інноваційної діяльності педагога 
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Охарактеризуємо кожен рівень детальніше: 

Адаптивний рівень: 

- вибір напрямку інноваційної діяльності;  

- формування творчої групи педагогів, які впроваджуватимуть інноваційну 

діяльність в навчально-виховний процес;  

Даний рівень характеризується нестійким відношенням до використання 

інноваційних технологій; особистісна зацікавленість у педагогів відсутня до 

використання інноваційної діяльності; отримана система знань про інноваційної 

діяльності не знаходить вираження в практиці; відбувається активне накопичування 

знань на прикладі досвіду інших закладів та організацій.  

Репродуктивний рівень: 

- апробація окремих елементів інноваційної діяльності в педагогічну діяльність; 

- виявлення відношення до інноваційної діяльності учасників інноваційного процесу; 

- накопичення теоретичної та матеріальної баз для розвитку та функціонування 

інноваційної діяльності в закладі освіти. 

На даному рівні ще не враховується специфічні та індивідуальні особливості 

суб'єктів, заняття будуються за відпрацьованою; відрізняється більш стійким 

ставленням до інноваційної діяльності; з'являється пізнавальний інтерес до 

нововведень в галузі педагогіки, але носить поверхневий характер; теоретичні знання 

направлені на відтворення окремих елементів новаторського досвіду; рефлексивна 

позиція спрямована на усвідомлення власного стилю викладання. 

Продуктивний рівень: 

- розширення меж використання інноваційної діяльності в навчально-виховному 

процесі; 

- оцінка ефективності впровадження інноваційної діяльності. 

Характеризується в загальному вигляді більшою цілеспрямованістю, 

усвідомленістю шляхів і способів практичногозастосування інноваційних технологій; 

бажання використовувати інноваціїносить особистісно-значущий сенс; практична 

діяльність спрямована на адаптацію апробованих інноваційних прийомів, не 

підкріплених творчим доповненням. 

Креативний рівень: 

- розробка власних інноваційних технологій в межах впровадженої інноваційної 

діяльності; 

- популяризація досвіду роботи. 

Передбачає тверду переконаність внеобхідності вдосконалення системи освіти; 

використаннярізнобічних інноваційних технологій у практичній діяльності для 

визначення найбільш ефективний; активно використовується творчий потенціал для 

створення, апробування та критичного аналізу нових індивідуальних технологій; 

професійна позиція характеризується високим рівнем педагогічної рефлексії і пов'язана 

з самоактуальзацією. 

Далі проаналізуємо управління діяльністю суб’єктів навчально-виховного 

процесу детально по кожному етапу. 

Перший етап – «Цілепокладання». На першому етапі відбувається аналіз 

досягнень науки і передового досвідув навчально-виховний процес. Мета етапу - 

обґрунтувати генеральну мету поновлення, шляхи і способи її досягнення через 

вирішення проблеми, визначити особливості навчально-виховного процесу, образ 

бажаного майбутнього для підготовки управлінського рішення для впровадження нової 

освітньої технології. 

Цілепокладання реалізується в сукупності скоординованих послідовних і 

паралельних дій адміністрації закладу: 

- побудова дерева цілей-декомпозиція генеральної мети на підцілі (цілі другого 

рівня, завдання) і далі до рівня конкретних заходів, проектування цілеспрямованої і 
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внутрішньо вмотивованою перетворюючої діяльності суб'єктів освіти по реалізації 

цілей через рішення проблеми; 

- програмно-цільове планування (конкретне і певне передбачення), що 

припускає уточнення змісту STEM-освіти за напрямками роботи з виділенням і 

усвідомленням етапів і заходів по їх здійсненню. Виявлення ресурсів, необхідних для 

узгодженої реалізації цілей. Побудова двох графів - дерева цілей і дерева ресурсів. 

Результат етапу цілепокладання - структурна інформація, зафіксована в 

програмно-цільовому комплексі. Програмно-цільовий комплекс (план) як інструмент 

управління передбачає постановку виконавцям завдань з зазначенням ідеї, змісту, 

засобів, способів, місця і часу їх реалізації, споживачів освітніх послуг, точок 

зовнішнього і внутрішнього контролю, передбачуваних ефектів та інших параметрів.  

Другий етап – «Формування мотивації». Впровадження нововведення 

послідовно починаючи з ініціативної групи  та всього педагогічного колективу в 

цілому. 

Мета етапу - сформувати позитивну установку і мотиви впровадження 

інноваційної діяльності. 

Сукупність взаємно узгоджених послідовних і паралельних дій суб'єктів 

інноваційної діяльності на другому етапі включає в себе  оптимізацію умов по 

формуванню мотивів, позитивної реакції і установки. спочатку у педагогів-ініціаторів, 

потім - у інших педагогів. Доведення до відома всіх суб'єктів навчально-виховного 

процесу результатів аналізу і узагальнення фактичного матеріалу про актуальність 

впровадження новітньої освітньої технології, переваг і вигод від впровадження 

нововведень. 

Третій етап «Формування творчої групи педагогів». 

 На даному етапі відбувається виявлення лідерів і активних прихильників 

нововведень, підтримка освітніх ініціатив та педагогічної творчості, надання їм 

додаткових можливостей для пропаганди використання методів та прийомів, залучення 

в інноваційну діяльність пасивних і подолання опору консервативно налаштованих 

членів педагогічного колективу. Створення педагогічним працівникам оптимальних 

умов для діяльності, забезпечення їх необхідними матеріально-технічними засобами. 

Результат другого та третього етапів трансформується в мотиви і позитивну 

установку на впровадження інновацій.  

Четвертий етап–  «Вивчення та обговорення теоретичних основ». 

Мета етапу - вивчити досвід впровадження освітньої технології в інших 

державах, розробити проект управлінського рішення на її впровадження. 

Організація вивчення та обговорення всім колективом теоретичних основ 

інновацій - це, по суті, формування достатньої впевненості у педагогічних кадрів в 

правильності розроблених цілей впровадження нововведень і успішності їх реалізації, а 

також забезпечення можливості педагогічним працівникам підвищувати свою 

професійну кваліфікацію. 

На даному етапі необхідно організувати відвідування різноманітних семінарів, 

конференцій де можна побачити процес та результати впровадження обраної 

інноваційної діяльності, запросити наукового працівника, який висвітлить теоретичні 

основи.   

П’ятий етап – «Опробування нововведення в окремих елементах навчально-

виховного процесу».  

Мета етапу - провести перевірку інноваційного освітнього проектузасобами 

практики. 

Сукупність скоординованих дій освітян-ініціаторів з реалізації локальних 

перетворень, що охоплюють окремі ділянки діяльності, наступна: 

- проведення дослідної роботи по творчому освоєнню і модифікації педагогами-

ініціаторами інноваційної діяльності в своїй навчально-виховній діяльності; 
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- проведення дослідно-експериментальної реалізації інноваційних освітніх 

програм, які розроблені та затверджені на державному, регіональному рівні, а також 

тих які самостійно розроблені. 

Результат  п’ятого  етапу - управлінське рішення по фронтальному впровадженні 

інноваційного освітнього проекту.  

Шостий етап – «Виявлення відношення учасників навчально-виховного процесу 

до впроваджуваної інноваційної діяльності». 

Мета етапу –визначення відношення учасників НВП (учнів, батьків, вчителів) до 

нововедення.  

На цьому етапі необхідно проаналізувати результати дослідження та 

скоригувати інноваційну діяльність відповідно запитам учасників навчально-виховного 

процесу; забезпечення оптимальних умов для фронтального впровадження 

нововведень. 

Сьомий етап– «Фронтальне впровадження інноваційної діяльності в навчально-

виховний процес навчального закладу». 

Мета етапу –  реалізація управлінського рішення - організація фронтального 

впровадження інноваційного освітнього проекту  в практику. 

Сукупність скоординованих дій педагогічного колективу щодо реалізації 

перетворень, що охоплюють більшість ділянок діяльності навчального закладу, 

наступна: 

- мобілізація колективу на інноваційну діяльність; планування та організація 

процесу впровадження, підбір виконавців і доведення завдань до кожного з них; 

- відбувається організація співпраці всіх суб'єктів  інноваційної діяльності, 

поширення передового досвіду (досягнень) педагогів-новаторів на весь колектив; 

- коригування змісту, рівня пріоритетності завдань або термінів їх виконання на 

основі інформації зворотного зв'язку,регулювання перетворень до бажаних результатів. 

- всебічне вивчення та систематизація отриманих результатів (запланованих і 

побічних) впровадження інноваційних освітніх проектів (програм), встановлення 

ступеня їх відповідності поставленим завданням. 

Восьмий етап. «Вдосконалення знань та вмінь педагогів щодо впровадження 

інноваційної освітньої технології». Мета етапу - забезпечення поступального 

вдосконалення діяльності суб'єктів щодо впровадження інноваційних освітнього  

проекту в практику.  

Упорядкована сукупність скоординованих дій усього педагогічного колективу 

щодо реалізації системних перетворень, які охоплюють усі ділянки діяльності 

навчально-виховного процесу, наступна: 

- вдосконалення знань і умінь, сформованих на попередніх етапах; 

- технологізація впровадження інноваційних освітнього проекту; 

-вдосконалення і самовдосконалення особистості суб’єкта  впровадження 

інновацій. 

Результат етапу - вдосконалення володіння педагогами інноваційними 

технологіями до рівня педагогічної майстерності. 

Дев’ятий етап – «Оцінка впровадження інноваційної діяльності». 

Необхідно виділити критерії відповідно яким буде відбуватися оцінювання 

ефективності інноваційної діяльності. 

Мета етапу – виявлення позитивного впливу інноваційної діяльності на 

діяльність учасників навчально-виховного процесу. 

Десятий етап. «Популяризація інноваційного досвіду». 

Мета етапу - забезпечити поширення інновацій в освітньому середовищі. 

Сукупність скоординованих дій освітян з вивчення, узагальнення та поширення 

в освітньому середовищі досвіду впровадження інноваційних технологій наступна: 
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- виявлення і оцінка інноваційного досвіду, що реалізує прогресивні тенденції у 

вихованні та навчанні, що спирається на передові наукові досягнення і створює щось 

нове в змісті, засобах, способах освітнього процесу і дозволяє досягати оптимально 

можливих результатів в конкретних умовах; 

- узагальнення досвіду інноваційної роботи; пошук джерел і наукових основ 

досвіду, закономірностей, факторів, що обумовили успіх, показ зв'язків передового 

досвіду з науковими досягненнями і суб'єктивними формами їх реалізації. 

- поширення, пропаганда передового досвіду: комплексне використання ідей, 

задумів, засобів, прийомів, методів, методик, технологій, підходів, закономірностей на 

основі наочного показу в ході відкритих занять, творчих звітів; обговорення результатів 

дослідно-експериментальної роботи на семінарах, конференціях; 

- здійснення допомоги суб'єктам, що приступають до подібного освоєння 

нововведень; збереження і поглиблення традицій інноваційної діяльності. 

Результат десятого етапу - інновація виходить за межі установи. На цьому етапі 

закріплюється готовність всіх членів колективу до інноваційної діяльності також за 

всіма складовими її компонентів: мотиваційному, когнітивному, креативному, 

рефлексивному.  

Кожен пройдений етап не зникає, а стає прихованою підставою кожної нової 

форми інновації, механізмом переходу на новий етап. 

Процес діяльності з управління інноваційною технологією в навчально-

виховному процесі планується реалізувати поетапно. Нами виділено одинадцять етапів, 

при цьому кожний наступний етап є логічним продовженням і завершенням 

попереднього, результат попереднього етапу інтегрується в результат наступного. 

Кожен етап поступово буде поглиблювати участь педагогів у впровадженні 

інноваційної діяльності в навчально-виховний процес.  

Окреслена нами модель - як цілісний, взаємопов'язаний процес підготовки 

педагогів, всі елементи якого працюють на кінцеву мету – впровадження інноваційної 

діяльності в навчально-виховний процес закладу освіти. . При впливі на особистість 

педагога формується не окремі компоненти і якості, а досягається готовність до 

інноваційної діяльності як єдине ціле, складене з взаємопов'язаних елементів і утворює 

в кінцевому рахунку ядро педагогічної майстерності. 
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Реалізація моделі управління інноваційною діяльністю в загальноосвітньому 

закладі 

Для успішної реалізації моделі управління інноваційною діяльністю педагогів 

нами було підібрано ряд методів, використовуючи які ми можемо досягнути мети, а 

саме впровадити інноваційну діяльність у навчальний заклад. 

Застосування методів охарактеризуємо на прикладі впровадження інноваційної 

діяльності, а саме STEM-освіти, в Запорізьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №55 

Запорізької міської ради Запорізької області. 

У школі навчаються 326 учні, працює 24 педагогів та 13 технічних працівника. 

Методи будуть систематизовано відповідно етапам  інноваційної діяльності 

педагогів.  

В таблиці 2 окреслено методи, які відповідають кожному етапу на рівнях 

управління інноваційною діяльністю педагогічних працівників. 

Таблиця 2 

Методи управління інноваційною діяльністю 

Рівні Етапи Методи 

А
д

ап
ти

в
н

и
й

 р
ів

ен
ь
 

Цілепокладання Метод постановки мети - SMART 

Формування позитивної мотивації Методика діагностики мотиваційної сфери в 

освітньому закладі  

Виявлення творчої групи вчителів  Методика «Здібності педагога до творчого 

саморозвитку» (І. Нікішина). 

Методика: «Оцінка готовності педагога до 

участі в інноваційній діяльності» 

Вивчення та обговорення 

теоретичних основ 

 

 

Проведення круглих столів, семінарів щодо 

висвітлення основ та принципів 

інноваційної діяльності 

Анкета «Розуміння суті та метиінноваційної 

діяльності» 

Р
еп

р
о
д

у
к
ти

в
н

и
й

  

р
ів

ен
ь
 

 

Апробація окремих елементів 

інноваційної діяльності в 

педагогічній діяльності 

Анкета «Визначення бар’єрів в інноваційній 

діяльності» 

Виявлення відношення до 

інноваційної діяльності учасників 

інноваційного процесу 

Опитування учнів та батьків  

Вдосконалення знань та вмінь 

педагогів щодо впровадження 

інноваційної діяльності 

Співпраця з організаціями та закладами, які 

використовують у своїй діяльності дану 

інновацію (переймання досвіду) 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

и

й
 р

ів
ен

ь
 

 

Розширення меж використання 

інноваційної діяльності в навчально-

виховному процесі 

Впровадження інноваційну діяльність 

навчальну діяльність учнів 

Оцінка ефективності впровадження 

інноваційної діяльності 

Оцінка якості знань учнів після 

впровадження інноваційної діяльності в 

НВП 

К
р
еа

ти

в
н

и
й

 

 р
ів

ен
ь
 

 Популяризація інноваційного досвіду Організація практико-орієнтованих 

семінарів у закладі, висвітлення досвіду у 

фахових виданнях 
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Розглянемо докладніше кожен метод та окреслимо його особливість на практиці 

впровадження інноваційної діяльності в ЗЗШ №55. 

Для реалізації етапу цілепокладання нами було обрано метод постановки мети –

SMART. 

Кожна літера має свою розшифровку: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, 

Time bound. Кожна буква абревіатури SMART означає критерій ефективності 

поставлених цілей.  

Метод SMART (СМАРТ) – сучасний підхід до постановки цілей. Система 

постановки SMART-цілей дозволяє на етапі визначення мети узагальнити всю наявну 

інформацію, встановити прийнятні терміни роботи, визначити достатність ресурсів, 

надати всім учасникам процесу ясні, точні, конкретні завдання. 

 Критерії ефективності поставлених цілей: 

 Specific (Конкретні). Мета повинна бути максимально ясною і конкретною, при 

постановці слід чітко уявляти кінцевий результат. 

 Меasurable (Вимірні). Цілі повинні бути вимірні, щоб можна було дізнатися, що вони 

досягнуті. 

 Attainable (Досяжні). Цілі повинні бути досяжні з точки зору зовнішніх чинників і 

внутрішніх ресурсів. 

 Relevant (Релевантні). Цілі повинні співвідноситися з іншими, більш загальними, а 

також зі стратегічними цілями, і працювати на їх досягнення. 

 Time-bounded (Визначено у часі). Мета повинна бути чітко визначена в часі, повинні 

бути конкретні терміни її досягнення. 

Розглянемо кожен критерій SMART- мети більш докладно. Паралельно 

узагальнимо інформацію для постановкимети та завдання для впровадження 

інноваційної діяльності - STEM-освіти.  

Даний метод допомагає конкретизувати мету та задачі. В таблиці 3 визначимо 

особливості впровадження STEM-освіта в навчально-виховний процес відповідно 

критеріям SMART. 

 

Таблиця 3 

Особливості впровадження STEM-освіта в навчально-виховний процес відповідно 

критеріям SMART 

Критерії SMART Питання на які потрібно 

відповісти для 

формування мети 

Особливості впровадження 

STEM-освіта в освітньому процесі 

Конкретний 

(Specific) 

Якого результату 

потрібно досягти за 

рахунок виконання мети і 

чому? 

Хто залучений до 

виконання мети? 

Таким чином, метою нашого 

емпіричного дослідження є 

формування інноваційної 

діяльності педагогів, результатом 

якої відбудеться підвищення 

якості освіти учнів школи. 

До виконання мети поступово 

будуть залучені усі учасники 

навчально-виховного процесу 

(адміністрація, педагоги, учні) 

Вимірювальний 

(Measurable) 

Коли буде вважатися, що 

мета досягнута? 

Який показник буде 

говорити про те, що мета 

досягнута? 

 

Мета впровадження STEM-освіти 

буде досягнення у випадку 

підвищення якості освіти учнів. 
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Досяжний 

(Achievable or 

Attainable) 

Завдяки чому можливо 

досягнення поставленої 

мети? 

Мету буде досягнуто завдяки 

впровадження в навчально-

виховний процес технологій 

STEM-освіти, яка буде 

реалізуватись педагогами 

відповідно використання набутих 

знань, в напрямку STEM-освіти, у 

навчанні та вихованні учнів. 

Значимий 

(Relevant) 

Які вигоди принесе 

вирішення поставленого 

завдання? 

Підвищиться престижність 

закладу, що забезпечить 

підвищення контингенту. 

Обмежений у часі 

(Time bound) 

 

Який час реалізації мети? Мета може реалізуватись за 2 

навчальні роки, а саме 2016-2017 

та 2017-2018 рр. 

 

На даному етапі планування діяльності, щодо впровадження інноваційної 

діяльності в освітній процес відбувалось на рівні адміністрації закладу. 

Відбулось конкретизація мети та очікуваних результатів діяльності.  

Таким чином, метою є формування інноваційної діяльності педагогів 

результатом якої відбудеться підвищення якості освіти учнів школи. 

Задачі: 

- оцінка ситуації до початку впровадження інновації; 

- відбір педагогів, відповідно критеріям, у творчу групу для впровадження в їх 

діяльність інноваційних засобів діяльності; 

- поетапне впровадження інноваційної діяльності, STEM-освіти, в навчально-

виховну діяльність педагога; 

- оцінка ефективності впровадження інноваційної діяльність в НВП; 

- розширення меж інноваційної діяльності. 

Наступним, другим етапом, відповідно моделі формування інноваційної 

діяльності педагогів є формування позитивної мотивації. На цьому етапі потрібно 

зацікавити педагогічних працівників до роботи у напрямку STEM-освіти.  

Для успішної діяльності адміністрація загальноосвітніх закладівпроводить таку 

діяльність: 

- формує у педагогічному колективі усвідомлення необхідності змін та 

впровадження нововведень, 

-  створює відповідне інформаційне поле на основі залучення педагогічного до різних 

форм інформаційної діяльності (конференції, збори, семінари, наради, зустрічі з  

науковцями тощо), де висвітлюються перспективний досвід у напрямку STEM-освіти. 

- здійснює моніторинг якості освітніх процесів у навчальному закладі й 

оприлюднює їх кількісні та якісні показники, виявляє суперечності, що існують у 

навчальному закладі. В ЗЗШ №55 це – низький рівень мотивації до навчання в учнів, 

що призводить до погіршення якості знань. 

Відповідно попередньої оцінки мотивації учнів та оцінки якості освіти отримані 

наступні результати (методика Н.В. Калініної і М.І. Лук'янової на основі методики 

вивчення навчальної мотивації М.Р. Гінзбурга. Дана методика дозволяє визначити 

підсумковий рівень мотивації підлітків) (Додаток Е) 

Домінуючі мотиви навчання в учнів школи ІІ та ІІІ ступенів подано у табл. 4 

 

 

 

Таблиця 4 
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Домінуючі мотиви навчання в учнів школи ІІ та ІІІ ступенів 

Параметр 

Відсоток від загальної кількості 

діагностованих учнів 

7-9 кл. 10-11 кл. 

 Мотив зовнішнього примушування 

уникнення  покарання 
11% 9% 

Ігровий мотив 11% 10% 

Мотив отримання оцінки 28% 31% 

Позиційний мотив 15% 14% 

Соціальний мотив 9% 13% 

Навчальний мотив 25% 21% 

 

Аналіз, отриманих за допомогою діагностики дозволив виявити, що рівень 

навчальної мотивації підлітків з віком знижується. У 7-9 класах середній бал 

навчальної мотивації - 25%; а у 10-11–21%. Начальний мотив у учнів ІІІ ступеня 

знижується, порівняно з учнями 7-9 кл., підвищується мотив отримання оцінок, це 

говорить про те, що у підлітків пропадає інтерес до змісту, процесу учбової діяльності; 

і що учень не бачить мети навчання. 

Якість знань, відповідно моніторингу успішності учняв, в кінці 2015-2016 

навчальному року склала 38%. 

Тому аналізуючи результати, ми бачимо підтвердження того, що учням 

потрібний новий підхід до навчання. А його можна реалізувати у впровадженні STEM-

освіти. 

Колектив закладу, обираючи дану освітню технологію, керувався наступними 

факторами: 

- найближчим часом у світі та, звісно, в Україні буде різко не вистачати IT-

спеціалістів, програмістів, інженерів, фахівців високотехнологічних виробництв та 

інших; 

- у віддаленому майбутньому з’являться професії, які зараз навіть уявити важко, 

всі вони будуть пов’язані з технологією та високотехнологічним виробництвом на 

стику з природничими науками. Особливий попит буде на спеціалістів в галузі біо- та 

нанотехнологій; 

- фахівцям майбутнього знадобиться всебічна підготовка та знання з 

найрізноманітніших освітніх галузей природничих наук, інженерії та технології. 

Аналізуючи вимоги суспільства, сучасна освіта повинна забезпечувати: 

-вивчення не тільки досягнень минулого, але й технології, що знадобляться в 

майбутньому; 

-  навчання, що зорієнтоване не тільки на отримання знань, а й інтерактивну діяльність 

школярів. 

Одна з освітніх технологій, що повністю відповідає вищезазначеним вимогам, є 

освітня робототехніка, яка є складовою STEM–освіти.  

Освітня робототехніка – нова технологія навчання, що дозволяє втягнути в 

процес інженерної творчості дітей, починаючи вже з молодшого шкільного віку. 

Робототехніка дозволяє зацікавити  учнів, використовувати групові методи навчання, 

урізноманітнити навчальну діяльність. Використання цієї технології дозволяє суттєво 

покращити навички учнів в таких дисциплінах як математика, фізика, інформатика, 

технологія, а також, при спеціальній підготовці вчителя, ознайомити учнів з 

кібернетикою та персептронікою (математична і комп’ютерна модель сприйняття 

інформації мозком). 

Наприкінці реалізації другого етапу формування інноваційної діяльності була 

проведена оцінка мотиваційної готовності педагогів до впровадження новітньої 
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діяльності (Методика діагностики мотиваційної сфери освітнього закладу) (Додаток 

Ж). 

Усі педагоги закладу брали участь у впровадж мотиваційної сфери освітнього 

закладу. За результатами дослідження: 

-  46% вважають, що мотиваційна сфера у закладі сприятлива, тобто 

задовольняє їх; 

-  38 % педагогів вражають, що мотиваційна сфера на середньому рівні;  

- 17% - вважають мотиваційну сферу у закладі не сприятливою (рис.3). 

 

 
 Рис. 3. Рівні мотиваційної сфери у закладі 

  

На основі отриманих результатів  ми  побудували графічний профіль 

мотиваційної середовища ЗЗШ №55 для педагогічного колективу, а також визначили 

мотивуючі та демотивуючі чинники (табл. 5). 

 

Таблиця 5 

Чинники, які впливають на ефективність діяльності 

педагогів у ЗЗШ №55 

Мотивуючі чинники Демотивуючі чинники 

Винагорода – 80% Не справедливий розподіл винагороди – 

85% 

Об’єктивна оцінка результатів праці – 65% Підвищені очікування – 70% 

Позитивні емоції – 65%  

Висвітлення досягнень серед усього 

колективу – 40% 

 

  

Всі ці чинники потрібно врахувати при створення умов для колективу під час 

формування інноваційної діяльності педагога. 

Наступним, третім етапом моделі формування інноваційної діяльності педагогів 

ЗЗШ №55 є виявлення творчої групи вчителів. 

Для виявлення педагогів, які найбільш готові, на даному етапі, до впровадження 

STEM-освіти було проведено анкетування та тестування (Методика Нікішина 

«Здібності педагогів до творчого саморозвитку», методика «Оцінка готовності педагога 

46% 

38% 

17% 

високий середній низький 
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до участі в інноваційній діяльності», анкета «Визначення рівня новаторства вчителів в 

шкільному колективі») (Додатки А,Б,Г). 

Методика «Оцінка готовності педагога до участі в інноваційній діяльності» 

направлена на визначення ступінь готовності кожного члена педагогічного колективу 

до інноваційної діяльності. 

Готовність на високому рівні показали 33% педагогів, у 46% педагогічного 

складу рівень готовності до інноваційної діяльності середній. І 21% педагогів не готові, 

до інновацій (рис.4). 

 
Рис. 4.  Готовність педагогів до участі в інноваційній діяльності 

 

Наступна методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку» направлена 

на визначення ступеня саморозвитку педагога. 

Отримані дані свідчать про те, що саморозвиток більшості педагогів залежить 

від певних умов, у 21% педагогів вже зупинився саморозвиток, в цій категорії 

знаходяться педагоги, які досягли пенсійного віку, 29%, а це 7 педагогів – активно само 

розвиваються не зважаючи на обставини та умови праці (рис.5). 

 
Рис. 5 Розподіл педагогічних працівників в залежності від ступеня 

саморозвитку (%) 

 

Аналізуючи отримані результати за двома методикам можливо визначити 

педагогів, які активно будуть впроваджувати інноваційну діяльність в власну 

педагогічну діяльність та в навчально-виховний процес ЗЗШ №55. 

За даними методиками 8 педагогів з 24 отримали високі показники, тобто готові 

до участі у інноваційної діяльності та направлені на активний  саморозвиток.  З них 

було створено творчу групу яка активно впроваджувала  STEM-освіти в освітній 

процес. В таблиці 6 вказані педагоги, їхній фах та кваліфікаційна категорія. 
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Склад творчої групи ЗЗШ №55 щодо впровадження STEM–освіти в навчально-

виховний процес  

№ 

п/п 

ПІП вчителя Фах Кваліфікаційна категорія 

1 Шевченко В.Д. Вчитель 

географії 

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст 

вищої категорії» 

Звання «Учитель-методист» 

2 Чертова Ю.Г. Вчитель історії Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст 

вищої категорії» 

Звання «Учитель-методист» 

3 Коростельова О.І. Вчитель 

психології 

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст» 

4 Ярмолович Н.М. Вчитель 

інформатики 

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст 

другої категорії» 

 

5 Бован К.О. Педагог-

організатор 

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст» 

6 Новицький В.В. Вчитель фізики Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст 

першої категорії» 

 

7 Петренко О.І. Вчитель 

трудового 

навчання 

Кваліфікаційна категорія 

«Спеціаліст» 

 

8 Коверник Г.І. Вчитель 

математики 

Кваліфікаційна категорія «Спеціаліст 

першої категорії» 

З таблиці видно, що активність та включення в інноваційну діяльність не 

залежить від фаху, стажу роботи та фахової підготовки. 

Дані діагностики використовувалися для розподілу обов’язків під час 

планування та впровадження інноваційної діяльності у закладі, створення комфортних 

умов для розвитку та мінімузування негативний вплив на саморозвиток в даному 

напрямку. 

На четвертому етапі – вивчення та обговорення теоретичних основ, творча група 

вчителів, на чолі адміністрації, знайомилися з теоретичними основами впроваджуваної 

діяльності, відвідали семінари відповідно темі, організували зустрічі з науковцями, 

розроблення та оформлення ідеї у відповідний проект чи програму діяльності. 

Адміністрація закладу керувала проектуванням нововведення творчою групою: 

аналізувала стан функціонування навчального закладу на основі проведеної 

діагностики, визначала перспективи, окреслювала стратегію досягнення мети (у 

виховній системі, змісті, навчальних технологіях, управлінських підходах). 

Наприкінці першого рівня (адаптаційного) управління інноваційного діяльності 

адміністрація закладу підготувала анкету для творчої групи щодо виявлення розуміння 

направленості у діяльності в рамках STEM–освіти (Додаток И). 

За результатами анкетування усі члени творчої групи мали високу мотивацію та 

були готові до впровадження STEM-освіти в навчальний процес. 

За результатами роботи творчої групи було визначено перші кроки у 

впровадженні STEM-освіти: 

- STEM-освіта почне втілюватися через впровадження освітньої робототехніки; 

- освітня робототехніка буде впроваджена у позаурочний час (факультативи та 

гуртки); 

- учні 8-11 класів у складі 22 осіб будуть задіяні у впровадженні новітньої діяльності. 
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На репродуктивному рівні, відповідно моделі, відбувається активне 

впровадження інноваційної діяльності, STEM-освіти в навчально-виховний процес. 

 Члени творчої групи на попередньому рівні, на чолі адміністрації закладу, 

визначили стратегію та включення кожного педагога в новітню діяльність. 

На етапі - Апробація окремих елементів інноваційної діяльності в педагогічній 

діяльності було вирішено почати впровадження STEM-освіти  через організації 

діяльності з освітньої робототехніки. 

 Діяльність педагогів, разом з учнями у сфері STEM-освіти  відбувалася 

спочатку з включення їх до роботи з робототехнічними системами: 

1. Середовища управління роботами підтримують популярні мови 

програмування, учень має можливість наочно побачити результат складеного ним 

алгоритму. Дана форма має практичну значимість для майбутньої професійної 

діяльності. 

2. Робототехнічні комплекти дозволяють учням маніпулювати реальними 

об’єктами. Отримання інформації з різних зовнішніх датчиків надає учням уяву про 

інформаційні процеси, що відбуваються в живих системах. 

3 Конструювання фізичних моделей дозволяє подивитись «з близької відстані» 

на розділ механіки, особисто створювати системи блоків, передач. 

4. Віртуальні середовища дозволяють не тільки програмувати роботів, але й 

безпосередньо створювати предмети, що нас оточують. Таким чином, можна 

об’єднувати в групи учнів з різними інтересами і розподіляти обов’язки. Колективна 

робота дозволяє учням отримувати навички співробітництва при розробці проекту, що 

особливо актуально в наш час. 

 Наприкінці етапу необхідно визначити чинники, що заважають роботі в рамках 

даної діяльності, чи заважають її розвитку. Для цього ми склали анкету «Бар’єри у 

впровадженні інноваційної діяльності», яка допоможе нам визначити, що заважає у 

впровадженні STEM-освіти педагогам творчої групи (Додаток К).  

Дізнавшись щодо бар’єрів (рис.6), з якими зіткнулись під час впровадження 

новітньої діяльності педагоги творчої групи, а саме: 

- відсутність матеріально-технічного забезпечення; 

- велика завантаженість іншою діяльністю; 

- необхідність власних матеріально-технічних витрат; 

- відсутність умов (матеріалів, приміщення та ін.) щодо впровадження STEM-освіти. 

 
Рис. 6 Бар’єри які заважають впровадженню інноваційної діяльності вчителями 

творчої групи ЗЗШ №55 

 Адміністрація розробила заходи щодо подолання визначених  бар’єрів, які 

подано у табл.7. 
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Заходи, що зменшать вплив негативниї чинників під час впровадження 

інноваційної діяльності  

Визначені бар’єри 

 

Заходи 

Відсутність матеріально-

технічного забезпечення. 

Аналіз та визначення необхідних матеріалів для 

подальшої роботи 

Визначення можливостей для отримання необхідних 

матеріалів та обладнання: 

- благодійна допомога; 

- залучення спонсорів; 

- співпраця з закладами, де дана інноваційна 

діяльність більш розвинена, на базі яких є 

можливість проходження практичних занять.  

Велика завантаженість іншою 

діяльністю. 

 

Раціональний розподіл обов’язків, рівномірний розподіл 

навантаження серед усіх педагогічних працівників. 

Необхідність власних 

матеріально-технічних витрат. 

- Пошук альтернативних матеріалів для роботи; 

- участь у Грандових проектах; 

використання безкоштовних комп’ютерних програм, які 

допомагають навчатися розробки роботехнічних систем 

(Blender, 3Ds Max, Modo); 

- залучення спонсорів; 

- співпраця з закладами, де дана інноваційна 

діяльність більш розвинена. 

Відсутність умов (матеріалів, 

приміщення та ін.) щодо 

впровадження STEM-освіти. 

Розробка графіка роботи (час та приміщення) 

 

Детальніше зупинимося на реалізації заходів щодо усунення бар’єрів у 

впроваджені STEM-освіти в освітній процес творчою групою вчителів. 

Педагоги закладу брали участь у грандах щодо розвитку STEM-освіти у закладі:  

-  участь у проекті на здобуття грантової підтримки FIRST LEGO League Junior  в 

Україні; 

- участь у Програмі із залучення талановитих школярів до вивчення точних наук в 

Україні (організатор Київстар) Make Yor Mark; 

- конкурсу соціальних ініціатив "Ми - це місто" ПАТ "Запоріжсталь". 

В конкурсі «Ми – це місто» школа отримала гранд на придбання матеріально-

технічних засобів для розробки роботехнічних систем. 

Для розширення меж STEM-освіти та переймання досвіду щодо роботи в рамках 

даної діяльності школа активно співпрацює з позашкільними та вищими закладами 

освіти, організаціями: 

- КЗ "ЗОЦ НТТУМ "Грані"; 

- Запорізьким національним технічним університетом, а саме електротехнічним 

факультетом; 

- Noosphere Engineering School (м.Дніпро). 

Для переймання досвіду педагоги систематично відвідують семінари, заходи у 

напрямку  STEM-освіти: 

 участь в районному практико-орієнтованому семінарі «Впровадження STEM-

освіти в навчально-виховний процес» (демонстрація досвіду); 

 участь у ІІ міський форум соціальних ініціатив; 

 участь у Міжнародної науково-практичної конференції ЗНТУ – 2016, 2017 року; 
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 участь у Дні науки в обласній Раді м.Запоріжжя; 

 участь у виставки машинобудування та металургії в місці Запоріжжя; 

 участь у Міжнародной виставки освіти, Козак палас (2016, 2017); 

 активна участь у творчій групі «Науково-методичний супровід STEМ-освіти в 

навчальних закладах Запорізької області; 

 участь у Всеукраїнському STEM-фестивалі, м. Одеса; 

 участь у Всеукраїнському фестивалі @BEST Robofest-2017@, м. Дніпро. 

  участь у виставки машинобудування та металургії в місці Запоріжжя. 

Після усунення визначених бар’єрів у роботі над впровадженням STEM-освіти 

та налагодження подальшої діяльності з учнями, адміністрацією було розроблено 

анкетування батьків та учнів, які залучені до інноваційної діяльності, для визначення 

відношення до впроваджуваної інноваційної діяльності та її доцільності (Додаток Л). 

В опитуванні брали участь дві групи батьків та учнів, перша група та яка 

знайома з діяльність в рамках STEM-освіти, друга група – учні та батьки, які не задіяні 

у діяльності STEM-освіти. 

В опитуванні взяли участь:  

 57 батьків, з них 25, у яких діти займаються у факультативі або гуртку з  

робототехніки та знайомі зі STEM-освітою, та 23 – батьки учнів, які не відвідували 

заняття зі STEM-освіти. 

 63 учні, 32 з яких відвідують заняття зі STEM-освіти та 31, які не відвідують 

дані заняття. 

Батьки учнів, які займались STEM-освітою, відзначили: 

- за останній час їх інтерес до навчання підвищився; 

- підвищився інтерес до  предметів природничо-математичного циклу; 

- заняття зі STEM-освіти впливають на професійне самовизначення; 

-  більшість учнів хотіли  обрати професію, зв’язану з робототехнічними системами, 

їх батьки також відмітили, що заняття зі STEM-освіти впливають на професійне 

самовизначення їх дітей; 

- батьки вважають, що позакласні заняття ефективні для розвитку дітей і у школі є 

можливість для самореалізації та розвитку їх дітей. 

Батьки та учні, які не відвідують заняття зі STEM-освіти, а саме робототехніки 

відзначили у своїх анкетах, що чули про такий напрям, більшість батьків бажають щоб 

їх дитина також спробувала відвідувати заняття у цьому напрямку. 

Якщо порівнювати зацікавленість до навчання учнів двох груп, то майже в усіх 

учнів, які відвідують заняття з робототехніки зацікавленість до предметів природничо-

математичного циклу підвищилось (рис.7). Це відмітили й їхні батьки. 

 
Рис. 7 Кількість учнів в яких підвищилась зацікавленість до навчання (за 

результатами анкетування) 

З 32 учнями, які відвідували заняття зі STEM-освіти, а саме робототехніки було 

проведено повторне тестування щодо оцінки мотивації учнів (методика Н.В. Калініної і 

М.І. Лук'янової на основі методики вивчення навчальної мотивації М.Р. Гінзбурга). 
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Дана методика дозволяє визначити домінуючі мотиви навчання у навчанні. Виявилось, 

що в учнів, які займаються у факультативах та гуртках з робототехніки домінуючий 

мотив виступає навчальний та соціальний (табл.8).  

Таблиця 8 

Домінуючі мотиви навчання в учнів які займаються у факультативах та гуртках з 

робототехніки 

Параметр 
Відсоток від загальної кількості 

діагностованих учнів 

 Мотив зовнішнього примушування 

уникнення  покарання 
6% 

Ігровий мотив 3% 

Мотив отримання оцінки 19% 

Позиційний мотив 16% 

Соціальний мотив 25% 

Навчальний мотив 31% 

У порівнянні з попередніми даними в учнів підвищилась мотивація до навчання.   

За вищезазначеними результатами можна зробити висновок, що впровадження 

STEM-освіти в освітній процес впливає позитивно на успіхи учнів у навчанні, тому 

можна розширювати межі впровадження STEM-освіти на інші форми навчання та 

виховання учнів. 
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Використання технологій STEM-освіти в навчально-виховному процесі  

 

В навчально-виховному процесі Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №55 Запорізької міської ради Запорізької області вже другий рік педагогічний 

колектив впроваджує та використовує елементи STEM–освіти. 

 Колектив закладу обравши дану освітню технологію керувався наступними 

факторами: 

- найближчим часом у світі та, звісно, в Україні буде різко не вистачати IT-

спеціалістів, програмістів, інженерів, спеціалістів високотехнологічних виробництв та 

інших; 

- у віддаленому майбутньому з’являться професії, які зараз навіть уявити важко, 

всі вони будуть пов’язані з технологією та високотехнологічним виробництвом на 

стику з природничими науками. Особливий попит буде на спеціалістів в галузі біо- та 

нанотехнологій; 

- спеціалістам майбутнього знадобиться всебічна підготовка та знання з 

найрізноманітніших освітніх галузей природничих наук, інженерії та технології. 

Аналізуючи вимоги суспільства, сучасна освіта повинна забезпечувати: 

-  вивчення не тільки досягнень минулого, але і технології, що знадобляться в 

майбутньому; 

-  навчання, що зорієнтоване не тільки на отримання знань, а й інтерактивну діяльність 

школярів. 

Одна з освітніх технологій, що повністю відповідає вищезазначеним вимогам, є 

освітня робототехніка, яка є складовою STEM–освіти.  

Освітня робототехніка – нова технологія навчання, що дозволяє втягнути в 

процес інженерної творчості дітей, починаючи вже з молодшого шкільного віку. 

Робототехніка дозволяє зацікавити  учнів, використовувати групові методи навчання, 

урізноманітнити навчальну діяльність. Використання цієї технології дозволяє суттєво 

покращити навички учнів в таких дисциплінах як математика, фізика, інформатика, 

технологія, а також, при спеціальній підготовці вчителя, ознайомити учнів з 

кібернетикою та персептронікою (математична і комп’ютерна модель сприйняття 

інформації мозком).  

Робота учнів з роботехнічними системами реалізується наступним чином: 

1. Середовища управління роботами підтримують популярні мови 

програмування, учень має можливість наочно побачити результат складеного ним 

алгоритму. Дана форма має практичну значимість для майбутньої професійної 

діяльності. 

2.  Робототехнічні комплекти дозволяють учням маніпулювати реальними 

об’єктами. Отримання інформації з різних зовнішніх датчиків надає учням уяву про 

інформаційні процеси, що відбуваються в живих системах. 

3 Конструювання фізичних моделей дозволяє подивитись «з близької відстані» 

на розділ механіки, особисто створювати системи блоків, передач. 

4. Віртуальні середовища дозволяють не тільки програмувати роботів, але й 

безпосередньо створювати предмети, що нас оточують. Таким чином, можна 

об’єднувати в групи учнів з різними інтересами і розділяти обов’язки. Колективна 

робота дозволяє учням отримувати навички співробітництва при розробці проекту, що 

особливо актуально в наш час. 

Однак важливо розуміти, що робототехніка на різних ступенях навчання 

повинна має різні цілі. Тому, в залежності від віку учнів, необхідно використовувати 

конструктори та середовища різних типів, вивчати теми диференційовано. 

В початковій школі учні конструюють і знайомляться з технічним 

моделюванням. В основній школі ускладнюється рівень моделювання, програмування. 

Програмування вимагає вже знання більш складних мов програмування. В старшій 
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школі вивчення програмування поглиблюється, підвищується складність 

конструювання, учні знайомляться з основами кібернетики та штучного інтелекту. 

Роздивимося детальніше напрями та форми використання  робототехніки у 

школі відповідно ступеню навчання. 

 Соціальний заказ суспільства диктує, що сучасний школяр повинен 

знайомитись з оточуючим світом не тільки на теоретичному рівні але й пізнавати його 

секрети безпосередньо на практиці. Об’єднати теорію та практику можливо,  якщо 

використовувати освітню робототехніку на уроках  «Я у світу» та «Трудове навчання» 

в початковій школі. Ця  діяльність  забезпечує суттєвий вплив на розвиток у учнів 

пізнавальних процесів (сенсорний розвиток, розвиток мислення, уваги, пам’яті, уяви), а 

також емоційної сфери та творчих здібностей. Наприклад, освітня робототехніка 

дозволяє відтворювати на уроках динамічні схеми, що відображають визначені явища, 

зробити демонстрацію дослідів яскравою, кольоровою та більш наочною. На 

позакласних заняттях та виховних заходах, учні початкової школи знайомляться з 

поняттям робототехнічних систем та  мету їх використання людьми, у грі 

використовують конструктори для моделювання елементарних складових для 

конструювання більш складних систем. 

 Варто відзначити, що завдяки допитливості дітей елементи робототехніки в 

школах цілком здатні перетворитися в найбільш цікавий метод пізнання і вивчення не 

тільки цифрових технологій і програмування, але також і всього навколишнього світу, і 

навіть самого себе. При цьому особливістю цього полягає в тому, що діти постійно 

стикаються з різною технікою не тільки в школі, але і вдома, а також в повсякденному 

житті. Це істотно підсилює інтерес до отриманню знань і дозволяє легше і швидше 

засвоювати інформацію. 

Учні основної школи в ході занять не стільки займаються робототехнікою, 

скільки використовують її, як свого роду інтерактивний елемент, за допомогою якого 

теоретичні знання закріплюються на практиці. 

На уроках фізики робототехніку вчитель застосовує  для лабораторних, 

практичних робіт та дослідів, а також  залучає учнів для дослідницької проектної 

діяльності при вивченні розділів «Фізика і фізичні методи вивчення явищ природи», 

«Механічні явища», «Теплові явища», «Електричні та магнітні явища», 

«Електромагнітні коливання та хвилі». 

 На уроках інформатики учні використовують при вивченні розділів 

«Інформаційні процеси», «Моделювання», «Алгоритми та виконавці», «Середовища 

програмування» віртуальні конструктори, однин з яких -  SR 3D Dulder, такі 

конструктори дозволяють створювати найрізноманітніших віртуальних роботів і 

задавати їм програми за допомогою комп'ютера. Це дає уявлення учням про внутрішню 

систему роботів їх принцип та алгоритм конструювання.  

Дуже гармонійно вписується під практичну частину вивчення предмету 

«Технології», особливо розділу «Моделювання». Учень повинен знати властивості 

матеріалів, з яких він збирається проектувати майбутнього робота. Не завжди наявні всі 

деталі, які передбачає проект майбутнього робота. Таким чином, учні вчаться 

самостійно виготовляти частини для робото технічних систем. 

На уроках математики учні вчаться робити розрахунки для створення та 

функціонування робототехнічної системи. Одним з яскравих і простих прикладів 

закріплення знань зі шкільного курсу математики є розрахунок траєкторії пересування 

робота. В залежності від рівня знань тут можуть використовуватись як звичайний 

метод проб та помилок, так і науковий підхід: можуть знадобитись і властивості 

пропорцій, і знання формули довжини кола, і навіть тригонометрія. 

Проектно-орієнтована робота з конструкторами дозволяє організовувати 

факультативні заняття, домашню та дистанційну освіту. 
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Дуже важливе значення в STEM–освіті є організація позаурочної діяльності, це 

узагальнюються отримані знання та використовуються на практиці.  Ця діяльність 

організовується  у гуртках,  факультативах, відвідують заняття на базі закладів 

додаткової освіти.  

Форми роботи можуть бути різноманітними: гуртки для загального розвитку 

учнів початкової та базової школи, проектно-дослідницькі гуртки для учнів старшої 

школи, включення дослідів на базі освітніх конструкторів в діяльність наукового 

суспільства учнів та багато інших. 

Організація гуртків з робототехніки дозволяє вирішити цілий спектр задач, в 

тому числі притягнення до діяльності дітей з групи ризику, створення умов для 

самовираження дитини, створення для всіх учнів ситуації успіху, оскільки 

робототехніка – це й ще спосіб організації дозвілля для дітей та підлітків з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

Крім того, завдяки використанню освітніх конструкторів, ми можемо виявити 

обдарованих дітей, стимулювати їх інтерес і розвиток навичок практичного вирішення 

актуальних освітніх задач. 

В старшій школі відбувається визначення учнями майбутньої професійної 

діяльності. Вбудовування робототехніки в освітній процес допомагає підлітку не тільки 

розвивати в собі технічні схильності, відбувається розуміння суті обраної професії. 

Учні активно взаємодіють з вищими навчальними закладами, які готують спеціалістів у 

даній сфері діяльності, в результаті підлітки розуміють ті вимоги, які готує майбутня 

професійна діяльність, в свою чергу викладачі готують собі свідомих студентів. 

Робототехніка дозволяє реалізовувати вже професійні знання через моделювання, 

конструювання та програмування. Головна мета на етапі вбудовування робототехніки 

на ступені професійного вибору – забезпечити взаємодію освіти, науки та виробництва. 

 За допомогою схеми узагальнимо використання  STEM-освіти внавчально-

виховний процес (рис. 8). Відбувається взаємозв’язок всіх елементів які беруть участь в 

діяльності STEM-освіти, а саме: 

- учні всіх ступенів школи взаємодіють один з одним, старші учні демонструють свої 

досягнення молодшим, навчають їх і таким чином вдосконалюють свої знання та 

вміння; 

- в розробку робототехнічних систем кожен вносить певний важливий внесок, що 

формує ситуацію успіху та почуття важливості для кожного учасника проекту; 

- позаурочна діяльність узагальнює знання та надає їм практичне значення; 

- учні залучені у вільний час, що є профілактикою вчинення негативних дій; 

- можливість реалізуватись учням з будь-яким рівнем успішності; 

- підвищує інтерес учнів до навчання та опанування знань; 

- формується спільна мета діяльності у вчителів різних напрямків та об’єднує їх 

зусилля, що робить навчання цілеспрямованим та ефективним. 
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Рис. 8 Взаємозв’язок  елементів які беруть участь в діяльності STEM-освіти. 

Ефективність навчання основам робототехніки залежить від організації занять, 

що проводяться із застосуванням наступних методів за способом отримання нових 

знань: 

1.Пояснювально-ілюстративний – представлення інформації різноманітними 

засобами (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, демонстрація, робота з 

технологічними картами та інше). 

2. Евристичний – метод творчої діяльності (створення творчих моделей тощо). 

3. Проблемний – постановка проблеми та самостійний пошук її вирішення 

учнями. 

4. Програмований – набір операцій, які необхідно виконати в процесі виконання 

практичних робіт (комп’ютерний практикум, проектна діяльність). 

5. Репродуктивний – відтворення знань і способів діяльності (збирання моделей і 

конструкцій за зразком, бесіда, вправи за аналогом). 

6. Частково-пошуковий – вирішення проблемних задач за допомогою педагога. 

7. Пошуковий – самостійне вирішення проблеми. 

8. Метод проблемного викладення – постановка проблеми педагогом, вирішення її 

самим педагогом, співучасть учнів при вирішенні. 

Але головний метод, що використовується при вивченні робототехніки – це метод 

проектів. 

Таким чином, можна сказати, що робототехніка – універсальний інструмент для 

освіти. Цей напрямок освіти підходить до позаурочної діяльності, до додаткової освіти 

і до викладання предметів шкільної програми відповідно до вимог Національної 

концепції освіти та діючих навчальних програм. Робототехніку можна застосовувати до 

будь-якої вікової категорії – починаючи з молодшої школи і закінчуючи профільною 

підготовкою. До того ж навчання дітей з використанням робото технічного обладнання 

– це навчання під час гри та технічна творчість одночасно, що сприяє вихованню 

активних, захоплених своєю справою, самодостатніх людей нового типу. Також, дуже 

важливо, що використання робототехніки як інноваційної методики на заняттях в 

звичайних школах та установах додаткової освіти забезпечує рівний доступ дітей всіх 

соціальних прошарків до сучасних освітніх технологій. 

  

Старша 
школа 

Основна 
школа 

Початкова 
школа 
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ВИСНОВКИ 

 

Досліджуючи та аналізуючи процес впровадження інноваційної технології в 

освітній процес навчального закладу, відповідно до мети та завдань магістерської 

роботи, ми дійшли наступних висновків. 

Аналіз  науково-методичних джерел показав, що освітня інноваційна діяльність  

–  це творчий процес, спрямований на підвищення якості освіти, він є результатом 

активності всіх суб’єктів навчально-виховного процесу. 

В процесі впровадження інноваційних освітніх технологій відбувається освоєння 

та застосування нових засобів навчання та виховання, які спрямовані на одержання 

нових знань. 

Інноваційна діяльність відкриває простір для розвитку індивідуальних 

здібностей особистості та забезпечує реалізацію в умовах соціально-економічного та 

науково-технічного прогресу.  

Інноваційною діяльністю, яка впроваджувалася в навчальний заклад, виступила 

STEM-освіта. Діяльність в рамках STEM-освіти, направлена на застосування 

міждисциплінарного і прикладного підходу; посилення природничо-наукового 

компоненту; активного використання знань на практиці, розвитку творчих здібностей 

учнів. Це створення стійких зв’язків між навчальним закладом, суспільством, роботою і 

цілим світом. 

Головним суб’єктом впровадження інновацій є педагог. Тому адміністрація 

закладу спрямувала свою діяльність у напрямку формування готовності педагогічних 

працівників до інноваційної діяльності. Тобто впровадження інновації відбувалось 

через організацію діяльності педагогів закладу.  

За допомогою понять, схем, рекомендацій, алгоритму дій, системи засобів 

педагогічної та управлінської діяльності було створено структурні компоненти моделі 

управління інноваційної діяльності. Завдяки цьому сформувалось бачення цілісної 

картини модельованого досвіду, а також теоретичні визначення його ефективності. 

Представлена модель управління інноваційної діяльності - комплекс 

функціональних компонентів, що включає в себе: рівні, етапи, методи та умови, що 

направлені на забезпечення прогнозування, планування, організації, керівництва та 

контролю процесу, спрямованого на розробку, апробацію та впровадження нововведень 

в навчально-виховний процес, навчання і розвитку інтелектуальних, творчих, 

дослідницьких та інших пізнавальних здібностей учнів і педагогів. 

Практичне впровадження моделі управління інноваційною діяльністю дало 

змогу прослідкувати хід впровадження інноваційної діяльності в освітній процес, 

виявити можливі труднощі та варіанти  їхнього подолання. До кожного етапу  

впровадження були підібрані та розроблені методи для оцінки результатів діяльності та 

визначення подальшого шляху розвитку інновації. 

Результатом впровадження моделі управління інноваційної діяльності стало 

охоплення усіх суб’єктів діяльності навчально-виховного процесу, які були залучені 

поетапно, організовано, відповідно до їх готовності до інноваційної діяльності. 

Таким чином інноваційна діяльність, а саме STEM-освіта, впроваджувалась 

організовано, під керівництвом адміністрації, а не спонтанно, без урахування 

професійної та особистісної готовності до інноваційної діяльності учасників навчально-

виховного процесу. 

Зазначене вище надає можливість зробити висновок про те, що інновація є 

основною формою розвитку сфери освіти, тоді як управління процесом інновації, що 

включає створення умов для її відтворення, – основним механізмом, який визначає її 

якість та якість освіти в цілому. 
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