
ПЕРСПЕКТИВНИЙ  ПЛАН 

на 2013-2018 роки 

Проблема:«Запровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчально-виховний процес Созонівського 

НВК» 

Мета Зміст роботи Очікувані результати 

Підготовчий етап ( 2013-2014н.р.) 

Формування 

теоретико-

методологічних 

основ  

1. Вивчення теоретичних 

аспектів інноваційної 

педагогічної діяльності 

Огляд літератури. Картотека 

літературних джерел. Методичний 

посібник з питань інноваційної 

діяльності  

2. Структурування системи 

інноваційної діяльності на 

шкільному рівні 

Структурна модель виявлених 

інноваційних процесів, опис 

характеристик її компонентів 

3. Розробка науково 

обґрунтованої моделі інно-

ваційної діяльності, яка містить 

основні компоненти системи та 

їх якісні характеристики 

Організаційно-функціональна 

модель запровадження педагогічних 

інновацій. Формалізація науково-

методичного пошуку. 

Конкретизація завдань на 

шкільному рівні 
Констатаційний етап ( 2014-2015 н.р.) 

Збір даних та 

експертна оцінка 

практики 

інноваційної  

діяльності  

1. Збір інформації про 

використання педагогічних 

інновацій  

Банк даних педагогічних ініціатив 

різних рівнів 

2. Освоєння сучасних 

теоретичних підходів до 

експертного оцінювання 

педагогічних інновацій 

Модель, критерії, параметри та 

показники оцінювання педагогічної 

ініціативи 

 

 3.Ініціювання, організація та 

координування інноваційної 

діяльності на шкільному рівні 

 

Інноваційні проекти шкільного  

рівня. Координація під час 

планування інноваційної діяльності 

4. Експертна оцінка 

педагогічних ініціатив 
Оцінка рівня нововведень. 

Формування банку даних 

5. Відбір педагогічних 

інновацій для 

експериментального 

впровадження 

Список педагогічних ініціатив для 

експериментальної апробації. Опис 

моделей педагогічних інновацій. 

Опис технологій та алгоритмів 

реалізації педагогічних ініціатив 

1. Розробка шкільної 

структурно-функціональної 

моделі інноваційної  

педагогічної діяльності та 

окремих інноваційних проектів 

 

Структурно-функціональна модель 

інноваційної діяльності . 

 

 

 



Формування 

готовності 

педагогічних 

працівників до 

інноваційної  

діяльності  

7. Діагностика рівня 

професійної компетентності 

педагогічних працівників та 

їхньої готовності до 

інноваційної діяльності 

Анкетування. 

Система професійного 

кваліфікаційного тестування й 

оцінки рівня готовності педагогів 

до інноваційної діяльності 

8. Розробка та реалізація 

програми моніторингу 

професійної компетентності 

педагогічних працівників та 

їхньої готовності до інновацій-

ної діяльності 

Програма, інструментарій та 

результати моніторингу. Результати 

діагностики рівня готовності в ході 

атестації.  

10. Реалізація моделі 

формування готовності 

педагогічних працівників до 

інноваційної освітньої 

діяльності в рамках шкільної 

системи  освіти 

Заходи для формування готовності 

вчителів до інноваційної та 

пошукової діяльності. Науково-

методична підтримка педагогів-

дослідників. Самоосвіта педагогів. 

Узгодження діяльності всіх 

учасників дослідження. 

Упровадження нових форм і 

технологій методичної роботи. 

Мотиваційна, теоретична й 

функціональна готовність пе-

дагогів до інноваційної діяльності. 

Пошук, освоєння та розробка 

педагогами власних ініціатив 

Формувальний етап ( 2015-2017 н.р.) 

Реалізація 

шкільної моделі 

впровадження 

інноваційних 

педагогічних 

технологій у 

навчально-

виховний 

процес 

 

 

 

 

 

 

 

1. Створення єдиної системи 

інноваційної діяльності в НВК 

Шкільна система інноваційної 

діяльності, об’єднана спільною 

програмою, плануванням, 

інформаційною мережею 2. Створення шкільного банку 

даних щодо дослідницьких 

програм 

Шкільний банк даних про інновації 

в галузі освіти. Доступ до 

наукового потенціалу всіх уча-

сників інноваційного процесу 
3. Реалізація індивідуальних 

та колективних інноваційних 

проектів у НВК 

Відкриття й діяльність  

інноваційних проектів 

4. Науково-методичний 

супровід інноваційної 

педагогічної діяльності 

Робота НВК в експериментальному 

режимі. Семінари-навчання. 

Консультації. Тренінги. 

Педагогічні експерименти. 

Контроль за процесом роботи з 

реалізації інноваційних проектів 

 5. Оперативний збір, аналіз і 

накопичення даних про 

результати 

експериментального освоєння 

та впровадження педагогічних 

ініціатив 

Бази даних, у тому числі на 

електронній основі. Семінари за 

матеріалами роботи  

 

 

 

 



 

Підсумковий етап( 2017-2018 н.р.) 

 Узагальнення 

результатів упро-

вадження іннова-

ційних 

педагогічних 

технологій  у 

практику роботи 

закладів освіти 

району 

1.Систематизація та 

узагальнення даних 

інноваційної діяльності  

 

 

 

Експертиза апробованих інновацій 

2. Опис отриманих результатів, 

досвіду інноваційної 

діяльності, технологій 

педагогічного пошуку, 

розробки та впровадження 

педагогічних інновацій 

Теоретичні узагальнення 

результатів дослідження. 

Опис досвіду роботи педагогів-

новаторів. Технології, алгоритми та 

схеми реалізації педагогічних 

інновацій 

 3. Оприлюднення, доведення 

до широкого загалу результатів 

інноваційної діяльності 

Статті за проміжними та 

узагальненими результатами до-

слідження в освітянській періодиці. 

Науково-методичні посібники, 

збірники та інші види друкованої 

продукції 

 
4. Розповсюдження та 

освоєння апробованих 

інновацій, масове 

впровадження інноваційних 

педагогічних технологій та 

проектів у практику роботи 

Семінари. Конференції. 

Школи передового педагогічного 

досвіду. Авторські творчі 

майстерні 

 
 


