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Назва проєкту: «Формування інноваційної компетентності педагогів 
в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної 

освіти» (терміни виконання: 2020 – 2025 роки)

• Об’єкт дослідження:
Інноваційне освітнє середовище післядипломної педагогічної освіти.

• Предмет дослідження:
Організаційно-педагогічні умови формування інноваційної
компетентності педагогів.

• Загальна фундаментальна проблема, на вирішення якої
спрямовано проєкт:
Створення умов для формування інноваційної компетентності
педагогів в умовах освітнього середовища післядипломної
педагогічної освіти.

• Конкретна фундаментальна задача в рамках загальної проблеми,
вирішення якої передбачається в проєкті.
Підвищення компетентності педагогів з питань організації
інноваційної діяльності, формування позитивного ставлення до
інновацій, розвитку інноваційного мислення, розробка технологій
підготовки педагогічних фахівців до впровадження інноваційних
педагогічних технологій в освітній процес закладів освіти.



Мета проєкту. Розробка та апробація моделі формування 
інноваційної компетентності педагогів закладів загальної 

середньої освіти  в умовах освітнього середовища післядипломної 
педагогічної освіти. 

Завдання проєкту.

• З’ясувати сутність і структуру інноваційної компетентності педагогів закладів загальної 
середньої освіти. 

• Конкретизувати та науково обґрунтувати сутність поняття «інноваційна компетентність 
педагогів»

• Визначити критерії, показники і рівні формування інноваційної компетентності педагогів 
закладів загальної середньої освіти. 

• Обґрунтувати й експериментально перевірити організаційно-педагогічні умови формування 
інноваційної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти у системі 
післядипломної освіти. 

• Розробити педагогічну модель формування інноваційної компетентності педагогів закладів 
загальної середньої освіти в умовах освітнього середовища післядипломної педагогічної 
освіти. 

• Укласти методичні рекомендації щодо науково-методичного супроводу формування 
інноваційної компетентності педагогів закладів загальної середньої освіти в умовах освітнього 
середовища післядипломної педагогічної освіти. 

• Розробити навчально-методичний комплекс підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікації, в якому значна увага приділяється 
змістовним модулям, що розкривають сутність інноваційної діяльності педагога, форми та 
методи впровадження інновацій в освітній процес закладів освіти.



І етап (теоретико-концептуальний) з січня 
2020 р.  по грудень 2020 р.

• Завдання І етапу:
1. Здійснити аналіз стану розроблення проблеми розвитку інноваційної
компетентності педагогів у філософській, науково-методичній, психолого-
педагогічній літературі й окреслити напрями, котрі потребують дослідження.
2. З’ясувати сутність і структуру інноваційної компетентності педагогів закладів
загальної середньої освіти.
3. Конкретизувати та науково обґрунтувати сутність поняття «інноваційна
компетентність педагогів».
4. Визначити критерії, показники і рівні формування інноваційної компетентності
педагогів закладів загальної середньої освіти.
5. Сформулювати концептуальні засади формування інноваційної компетентності
вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти.

• Очікувані результати:
Проєктна документація.
Категоріальний апарат дослідження.
Критерії, показники та рівні інноваційної компетентності вчителя.

• Звітна документація:
Бібліографічний список літератури;
публікації у фахових виданнях;
аналіз опитування педагогів;
письмовий звіт за І етап.



Інноваційна компетентність 

– інтегральна якість особистості, що включає
складну динамічну систему професійно важливих
якостей і властивостей особистості вчителя, що
визначають успішність професійної діяльності в
інноваційному середовищі освітньої установи,
стійку систему мотивів до розробки,
комплексного впровадження і освоєння нових
сучасних інноваційних технологій і програм, а
також психологічну установку на виконання
перетворюючих дій з їх здійснення в процесі
навчання школярів.



Ознаки інноваційної компетентності педагога: 
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особистісна спрямованість на освоєння нового, готовність до змін у
способах діяльності, стилях мислення;

суб’єктність цілепокладання, цілездійснення й самореалізації;

чіткість професійної позиції, усвідомлення соціальної значущості
інновацій, включення в соціальну творчість; відповідність складу
компетентності структурі інноваційної діяльності;

ефективність дій на всіх етапах інноваційного процесу, здатність до
творчого підходу у вирішенні професійних задач;

цілісність складових інноваційної компетентності як системного
утворення; високий рівень професіоналізму, який базується на
осмисленні й вдосконаленні власного професійного досвіду.



Соціологічне дослідження 
«Готовність педагогів до  інноваційної 

діяльності»



Головною складовою успіху вчителі називають:
впевненість у собі (72%), чітке бачення мети
(45%), самостійно поставлену мету,
наполегливість (62%), пошук і внесення
новизни (36%), незалежність суджень (44%),
критичність мислення (35%), творчість,
креативність (31%)

недостатнє матеріальне забезпечення (64%); 
поспішне впровадження (23%); консерватизм в 
освіті (34%); нестачу часу (47%) недостатнє 
знання психології дитини (31%), відсутність 
вчителів-новаторів у школі (11%), відсутність 
стимулювання (14%) та необхідних теоретичних 
знань (32%), слабку поінформованість про 
нововведення в освіті (21%), недостатній 
розвиток дослідницьких умінь (15%), стан 
здоров’я (31%), власну інертність (14%)



Соціологічне дослідження «Формування готовності 
педагогів до використання квест-технології у системі 

післядипломної освіти» 

№

з/п
Стимулюючі чинники Відмітка

1. Навчання на курсах підвищення кваліфікації,

тренінгах засобами квест-технології
76%

2. Новизна діяльності, умови роботи і можливість

експериментування

71%

3. Цікавість до квест-технології 68,5%

4. Заняття самоосвітою 63%

5. Організація праці в школі 50%

6. Методична робота 50%

7. Зростаюча відповідальність у процесі

впровадження квест-технології

47%

8. Довіра 39%

9. Приклад і вплив керівників 30%

10. Можливість отримання визнання у колективі 29%

Чинники, що стимулюють до 

впровадження квест-технології

1. Брак часу 66%

2. Обмеженні ресурси, обмеженні життєві

обставини
48%

3. Стан здоров’я 42%

4. Власна інерція 42%

5. Відсутність підтримки і допомоги в цьому

питанні з боку керівництва
38%

6. Розчарування через попередні невдачі у

впровадженні сучасних технологій
24%

7. Неадекватний зворотний зв'язок із

членами колективу і керівництвом,

відсутність об’єктивної інформації про

себе

23%

8. Ворожість оточуючих (заздрість тощо), 

негативно сприймають у Вас зміни і 

прагнення до нового

20%

Чинники, що перешкоджають    

впровадженню квест-технології



Форум освітніх інновацій «Професіоналізм, інновації, 
творчість – основа розвитку потенціалу Нової 

української школи»



Круглий стіл «Втрачені святині: сакральні 
пам’ятки західних областей України у 1945–

1965 рр.»



Науково-практична конференція у форматі ((не) 
конференція) «STEM-освіта в НУШ: від дослідника 

до науковця»



Наукові читання «Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти: історія, сучасність та перспективи 

розвитку» (до 80-річчя створення Інституту)



Семінар-практикум «Реалізація 
компетентнісного підходу в освітньому 

процесі початкової школи»



Тренінг «Медіаосвіта та медіа-інформаційна грамотність 
вчителя Нової української школи» 

(спільно з кафедрою менеджменту освіти)



Нарада «Зміст і особливості організації 
підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників»

Цільова аудиторія: 

керівники Центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників;

відповідальні особи за освіту (за 
підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників) в ОТГ.



Результати напрацювань за темою 
дослідження узагальнено та 

презентовано на науково-
практичних конференціях 

всеукраїнського (3), форумі 
інновацій (1), наукових статтях 

(12), методичних рекомендаціях 
(1), збірках (1), обласній виставці 

дидактичних і методичних 
матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині» (4). 


