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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ВИЩОЕО НАВЧАЛЬНОЕО ЗАКЛАДУ Ж  УМОВА ПРОФЕСІЙНОЕО
СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОЕО ПЕДАГОЕА

Однією із умов модернізації освіти є впровадження інноваційних підходів у навчально -виховний процес. Інтенсивний 
розвиток педагогічної інноватики на сучасному етапі відчутно впливає на погляди і природу педагогічного процесу, 
професійну діяльність педагогічних колективів навчальних закладів усіх типів. В той же час традиційна підготовка фахівців, 
орієнтована на формування знань, умінь, і навичок в предметній галузі, все більше відстає від сучасних вимог. Випускники 
ВНЗ відчувають труднощі в адаптації до швидкоплинних змін на ринку праці, оскільки в стінах вищих навчальних закладів 
вони часто отримують статичні, а не динамічні знання, які протягом життя можна поповнювати й оновлювати.

Значна роль у формуванні інноваційного потенціалу майбутнього педагога, вибору шляхів вирішення зазначеної 
проблеми відводиться кафедрі ВНЗ. Вона є визначальною ланкою навчально-виховного процесу і несе повну відповідальність 
за проведення навчально-виховної і методичної роботи з однієї або декількох споріднених навчальних дисциплін, здійснення 
наукової, науково-дослідної, науково-технічної діяльності за певним напрямом, а, отже, від її інноваційного потенціалу 
майбутнього фахівця.

Проблема загальної педагогічної інноватики є предметом наукових досліджень К. Ангеловські, X. Бермета, К. Вазіна, л. 
Еамільтона, Н. Ероса, Д. Даниленко, Р. Едем, В. Кваші, М. Кларіна, В.Лазарєва, О. Лоренсона, В. Николко, С. Полякова, О. 
Попової, М. Поташника, А. Хаберман, Д. Чен та ін.).

Теоретичний огляд наукової літератури дає можливість виокремити різні підходи до визначення поняття інновації. Деякі 
науковці вважають інновації комплексним процесом створення, розповсюдження та використання нового практичного засобу в 
галузі техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень. Інші заперечують, що інновації не можуть зводитися до створення 
засобів. Як справедливо зауважує, зокрема, професор І. Підласий, інновації - це й ідеї, і процеси, і засоби, і результати, узяті в 
єдності якісного вдосконалення педагогічної системи [2, с.6].

Незважаючи на певні відмінності у трактовці явища, що визначається поняттям «інновації», всі дослідження пов’язують 
його із наявністю нового, відмінного від того, що вже є, звертаючи увагу при цьому на те, що це процес і результат створення 
нового в будь-якій сфері ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ [5, С .7].

Отже, інновації в освіті - це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, 
педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) досягнень структурних 
компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану. Слово «інновація» має комплексне значення, 
оскільки складається з двох форм: власне ідеї та процесу її практичної реалізації [3, с.338].

Інноваційна діяльність кафедри здійснюється у загальній системі інноваційної діяльності інших підрозділів інституту та 
університету вцілому. В залежності від напряму педагогічної галузі інноваційна діяльність кафедр має свою специфіку. Вона 
підпорядковується єдиним вимогам, що визначаються законодавчими і нормативними документами, Концепцією розвитку 
навчального закладу, конкретизується та доводиться до виконання відповідними підрозділами ВЕІЗ.

ЕІа засіданнях кафедри відбувається обговорення основних проблем, шляхів їх усунення та перспектив роботи щодо 
формування інноваційного потенціалу майбутніх педагогів; здійснення практичної діяльності з розробки, наукового 
обгрунтування та апробації інноваційних педагогічних технологій у наукових об’єднаннях, експериментально-дослідних та 
наукових лабораторіях; пропаганду і впровадження прогресивних педагогічних технологій через участь у роботі методичних 
об’єднань учителів та створення власних авторських шкіл.

Серед форм оволодіння знаннями та вміннями інноваційної діяльності науково-педагогічними працівниками, а відтак і 
формами підвищення їхнього професійного рівня, виділяють науково-практичні конференції, психологічні семінари - 
практикуми, проблемні творчі семінари, навчальні тренінги, педагогічні
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консиліуми, методичні об’єднання за фахом, проблемні творчі групи, пошукові групи, школа викладача- 
початківця, школа передового педагогічного досвіду, наставництво, творча лабораторія педагога, вивчення 
зарубіжного досвіду, стажування, самоосвіта, самовдосконалення, самовиховання тощо, проходження 
дистанційних навчальних курсів.

Водночас професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує впровадження інноваційних педагогічних 
технологій у практику роботи освітніх навчальних закладів шляхом проведення методичних семінарів для 
вчителів шкіл, співпраці з районними відділами освіти, педагогічними колективами шкіл та дошкільних 
навчальних закладів столиці тощо. За їхньої участі реалізуються проекти інтеграції науки з практикою, кафедри 
стають освітньо-науковими центрами, організується науково-творча діяльність викладачів у методичних 
об’єднаннях шкіл, семінарах педагогів, узагальнюється власний досвід, досвід колег; забезпечується участь у 
колективній експериментально-дослідницькій роботі. Інноваційна діяльність викладачів кафедр висвітлюється 
у друкованих працях.

Свої надбання у галузі розробки і апробації інноваційних педагогічних технологій та їх ефективності для 
педагогічної освіти викладачі реалізують у процесі підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів профільної 
спеціальності, закріплюють шляхом залучення студентів до написання курсових, дипломних і магістерських 
робіт, під час педагогічної практики, що визначає професійне становлення фахівців, здатних в майбутньому до 
інноваційної діяльності.

Інноваційна діяльність професорсько-викладацького складу кафедри проявляється, передусім, в оновленні 
та освоєнні нового змісту освіти, що пов’язано з освоєнням теорії і практики фахової діяльності, нових 
процесуальних умінь, розвитком здібностей оперувати інформацією та творчим вирішенням проблем. 
Акцентується увага на впровадженні оновлених інтегральних курсів, розробці раціональних 
міждисциплінарних зв’язків, розширенні методичних пошуків, переорієнтації змісту навчання із простого 
запам’ятовування матеріалу на виховання здатності використовувати знання, самонавчання, особливо в царині 
дисциплін, що визначають прогрес цивілізації [1, с. 15].

Як зазначає В.А.Семиченко, для традиційної освіти характерна дисциплінна модель навчання, при якій всі 
дисципліни перенавантажені надлишковою інформацією, надто наукоподібні. Тому не треба думати, що 
студенти автоматично визнають потребу в знаннях як у професійному, так і життєвому аспектах. Пряме 
декларування опанування науками не буде орієнтувати студентів на підвищення професійної компетентності [4, 
с.38].

Існує афоризм, «вченими стають школярі, які не змогли навчитись масі непотрібних речей». Перед 
викладачами ВНЗ висувається головне завдання - обрати необхідну інформацію для навчання. Подібний об’єм 
знань визначають як «достатній мінімум» знань. Він є вихідною умовою активізації прояву випереджальної 
професійної освіти. Друга умова заключається у відповідним чином побудованому процесі передачі знань. 
Звідси -  необхідність значної зміни технологій і методик навчання, посилення їх дієвості від розвитку образу 
мислення до формування активності, інноваційності і прогностичності.

Будь-яка людина у професійній діяльності досягає високого рівня майстерності, якщо вона змінюється, 
засвоює нові способи діяльності і вирішує все більш складні задачі формування тих якостей, які є особливо 
актуальними в умовах ринкової економіки, адже світ, у якому доведеться працювати вчителеві, змінюється в 
чотири рази швидше, ніж наші школи. Такий перехід вимагає спеціальної психолого-педагогічної підготовки, 
так як в професійній діяльності викладача реалізується не тільки спеціальні, предметні знання, але й сучасні 
знання в галузі педагогіки і психології, технології і виховання.

XXI століття -  це століття комп’ютерних технологій, інформатизації, розповсюдження системного 
програмування, використання мікропроцесорів, лазерної техніки. Саме тому, кафедрою приділяється увага 
питанням оволодіння комп’ютером та комп’ютерними технологіями.

Підготовка студентів до використання інноваційних технологій здійснюється в декількох напрямках:
- змістовому, який вимагає від студентів оволодіння знаннями про інноваційні педагогічні технології, 

методикою, культурою використання інновацій у навчально-виховній роботі з дітьми, формування особистісної 
позиції студента-випускника щодо необхідності використання інноваційних педагогічних технологій;

- практичному, який передбачає використання оновлених форм навчальних занять, мультимедійних 
технологій та мережі Інтернет; вивчення дисципліни «Інформаційні технології та технічні засоби навчання» і 
психолого-педагогічних дисциплін, спрямованих на використання нововведень; самостійну апробацію їх 
студентами під час занять та на педагогічній практиці; самостійну позааудиторну діяльність;

- моніторинговому, який дозволяє з ’ясувати як реалізуються знання і вміння студентів щодо використання 
інноваційних педагогічних технологій.

На моніторинговому етапі особливого значення набуває створення студентами індивідуальних проектів, 
засвоєння змісту програм відповідних дисциплін, набуття навичок у застосуванні інновацій у навчально- 
виховній роботі на практиці, участь у науково-практичних та науково-методичних конференціях, семінарах, 
олімпіадах, створення власних інноваційних педагогічних технологій, виконання курсових, дипломних робіт 
тощо, тобто активне залучення молоді до наукової діяльності.

Організація та проведення кафедрою студентських олімпіад, конференцій, оглядів-конкурсів 
магістерських і курсових робіт, виставок-конкурсів навчальних та педагогічних практик, оглядів-конкурсів на
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кращу організацію науково-дослідної роботи у групі, на спеціальності є ефективним засобом об’єктивного 
виявлення та відбору обдарованої студентської молоді, реалізації творчих здібностей студентів, стимулювання 
потреби у творчому оволодінні знаннями, активізації навчально-пізнавальної діяльності.

Таким чином, завдяки активній співпраці викладачів і студентів відбувається постійне оновлення наукових 
знань, створюється середовище для формування ключової компетенції майбутнього фахівця -  вчити 
особистість вчитися по-новому, бути готовим до інноваційних впливів у практичній педагогічній діяльності.
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Юлія Волинець, Валерія Закусило 
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МЕТОД ПРОЕКТУ ЯК ОСВІТНІЙ ІРОЗВИВАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ У РОБОТІ З ДІТЬМИ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Постановка і обґрунтування актуальності проблеми. Стратегія сучасної дошкільної освіти полягає в 
тому, щоб надати можливість всім дітям дошкільного віку виявити свої таланти, можливості, творчий потенціал 
та реалізувати свої особисті плани. Для цього необхідно формувати особистісну культуру і компетентності 
дитини дошкільного віку; навчити пізнавати, досліджувати; давати елементарні теоретичні уявлення, що 
становлять систему знань дитини, життєво-важливих практичних умінь; навчитися жити разом, а також у 
злагоді з самим собою. Незважаючи на значну увагу науковців, практиків до проблеми використання проектної 
технології, потребують розгляду її теоретичні положення та компетентнісний потенціал, що дозволить 
удосконалити практику та ефективність її використання педагогами у дошкільних закладах освіти.

Метод проектів є актуальним, тому що дозволяє розв’язувати комплекс освітніх, виховних і розвивальних 
задач. Найважливішими з цих завдань є підвищення ефективності та інтенсивності навчально-виховного 
процесу; відпрацювання комплексу практичних умінь (у результаті застосування знань на практиці); розвиток 
творчих здібностей; самостійності; таких якостей -  особистості, як працьовитість, відповідальність, 
комунікативність; розвиток мовлення, уміння викладати свої думки, користуватися науковою термінологією; 
формування вміння аналізувати свою діяльність і діяльність партнерів [6, с. 25].

Аналіз досліджень та публікацій. Проблема реалізації методу проектів в освітньому процесі не є 
принципово новою. Цей феномен перебував у центрі уваги дослідників різних періодів. Вагомий внесок у 
вивчення феномену педагогічного проектування зробили М. Горчакова-Сибирська, С. Кримський, 
А. Панченков, О. Пометун, Т. Ремех, Є. Полат, К. Яресько та інші. У контексті особистісно зорієнтованого 
навчання (І. Джужук, О. Блохін); його функцій як засобу формування ключових компетентностей (Г. Голуб,
H. Пахомова, О. Чуракова), розвитку творчих здібностей (М. Сердюк, Т. Шевцова). розкрито передумови 
становлення методу проектів як способу організації навчання. Теоретичні та практичні аспекти застосування 
проектної технології в навчальному процесі розглянуті в роботах Л. Гурьє, І. Єрмакова, О. Заїр-Бек,
I. Колеснікової, Д. Махотіна, А. Пуліної, Г. Селевка та багатьох інших.

У методологічних розробках засновників методу проектів (Дж. Дьюї, В. Кілпатрик, Е. Коллінгс), у працях 
українських і зарубіжних дослідників (Г. Ващенко, І. Єрмаков, Є. Кагаров, В. Коваленко, Л. Левін, Ю. Олькерс, 
Є. Перовський, О. Пометун, О Сухомлинська, І. Челюсткін, Є. Янжул, Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, О. Лінник, Т. 
Піроженко, Т.Тарасенко).

Мета статті. Теоретично обгрунтувати реалізацію проектної діяльності у дошкільному навчальному 
закладі як засобу розвитку пізнавальних інтересів дітей старшого дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Теоретичний аналіз сутності провідних понять дослідження дозволив 
охарактеризувати метод проектів як гнучку модель організації освітнього процесу, зорієнтованого на розвиток 
дітей старшого дошкільного віку та їхню самореалізацію у діяльності. Практика показує, що невід’ємним 
компонентом для роботи з дітьми старшого дошкільного віку в освітньо-розвивальному середовищі ДНЗ має
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