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Афоризми з теми

✓ “Кожен рік, який ви працюєте в школі, повинен 

збагачувати вашу технологічну лабораторію 

педагогічної праці”, - Василь Сухомлинський

✓ «Часто кажуть, що цифри керують світом; 

принаймні, немає сумніву в тому, що вони показують, 

як він керується», - Йоганн Вольфганг фон Гете

✓ “Освіта – це індустрія, спрямована в майбутнє”, -

С.П.Капіца

Інновація — запроваджений вид діяльності, 
продуктів, послуг, що мають абсолютну або 
відносну новизну, яка виходить за межі сталих 
традицій і виводить професійну діяльність на 
принципово покращений або якісно новий 
рівень (О. М. Гусєва)



Верещагіна, Валентина Вікторівна
Інноваційні форми гурткової роботи / В. В. Верещагіна, 

О. В. Травіна, В. В. Мазій ; [упоряд. О. Калюжна]. - Київ : 
Шк. світ, 2014. - 122 с. : іл. - (Бібліотека “Шкільного світу”). 
- ISBN 978-966-451-833-5

Подано методичні рекомендації 

стосовно впровадження 

інноваційних форм і прийомів 

у гуртковій роботі, а саме 

тренінгових вправ із 

урахуванням психологічних 

особливостей розвитку 

дитячої уяви, фантазії, 

винахідливості. 



Гринёв, Борис Викторович
Инноватика : учеб. пособие для студ. ст. курсов ХНУ / Б. В. 
Гринёв, В. А. Гусев ; НАН Украины [и др.]. - Харьков : Ин-т 
монокристалов, 2004. - 455 с. - ISBN 966-02-3448-1 

Гринёв, Борис Викторович
Инноватика : учеб. пособие / Б. В. Гринёв, В. А. Гусев ; НАН 
Украины [и др.]. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Харьков : 
ИСМА, 2010. - 351 с. : ил., портр. - ISBN 978-966-02-5646-0 

В пособиях описаны этапы 

развития современных 

инновационных 

хозяйственных систем, 

проанализированы их 

актуальное состояние и 

особенности. Показана 

решающая роль научного 

знания в становлении и 

функционировании таких 

экономик. 



Гуменюк, Оксана Євстахіївна

Теорія і методологія інноваційно-психологічного клімату 
загальноосвітнього закладу : монографія / О. Є. Гуменюк ; 
РВНЗ "Крим. гуманіт. ун-т". - Ялта ; Тернопіль : Підручники 
і посібники, 2008. - 338 с. - ISBN 978-966-07-1367-3 

У монографії обгрунтовується 

інноваційно-психологічний 

клімат експериментальної 

системи модульно-

розвивального навчання, 

котрий забезпечує 

психодуховне наповнення як 

мужсуб'єктних стосунків, так і 

внутрішньоособистісних 

процесів, станів, механізмів. 



Дичківська, Ілона Миколаївна

Інноваційні педагогічні технології : підруч. для студ. вищ. 
навч. закл. / І. М. Дичківська. - 2-ге вид., допов. - Київ : 
Академвидав, 2012. - 349 с. - (Альма-матер). - ISBN 978-617-
572-027-1

У підручнику розкрито сутність 

та особливості педагогічної 

технології, загальні засади 

педагогічної інноватики та 

інноваційної діяльності 

педагога, а також 

найпоширеніші в дошкільній і 

початковій освіті інноваційні 

практики. 



Дудник, Віктор Валерійович

Інноваційні технології на уроках хімії / В. В. Дудник, Л. В. 
Сорока. - Тернопіль : Навч. кн. — Богдан, 2008. - 301 с. -
ISBN 978-966-408-290-4 

Посібник містить кросворди, 

вікторини, інтелектуальні 

ігри, методику проведення 

хімічних дослідів, що можуть 

бути використані під час 

викладання курсу 

неорганічної та органічної 

хімії, а також для організації 

самостійної роботи учнів на 

уроках та в позаурочний час. 



Захарова, Людмила Володимирівна

Інноваційні технології в образотворчому мистецтві : метод. 
рек. для студ. ден. форми навч. (спец.: дошк. освіта) / Л. В. 
Захарова, Н. О. Шевченко, М. О. Давидова ; ХНПУ ім. Г. С. 
Сковороди. - Харків : ХНПУ, 2012. - 85 с.     

В методичних рекомендаціях 

представлені сучасні 

технології естетичного 

розвитку дітей, 

розглядаються питання 

методики навчання 

інноваційним технологіям 

образотворчого мистецтва 

дітей дошкільного віку. 



Інноваційна діяльність ЗНЗ / [упоряд. : Л. Галіцина]. - Київ : 
Шк. світ ; Вид. Л. Галіцина, 2005. - 127 с. - (Бібліотека 
"Шкільного світу"). - ISBN 966-8070-63-1. — 966-356-000-2

Видання знайомить з 

нормативними документами 

щодо розвитку інноваційної 

діяльності навчальних 

закладів, досвідом провідних 

навчальних закладів України, 

змістом інноваційної 

діяльності, різноманітними 

формами роботи. 



Інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутнього 
вчителя: методологічні, змістові та методичні засади : 
монографія / Сумс. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; за 
ред. А. А. Сбруєвої. - Суми : МакДен, 2011. - 431 с. - ISBN 978-
966-2305-30-2

У монографії з'ясовано 

основоположні методологічні 

підходи до оновлення 

системи професійно-

педагогічної підготовки 

сучасного українського 

вчителя, окреслено 

пріоритети забезпечення 

випереджального характеру 

змісту та методів 

професійно-педагогічної 

підготовки. 



Кларин, М. В.

Инновации в мировой педагогике : обучение на основе 
исслед. игр, дискуссии, анализ зарубежного опыта / М. В. 
Кларин ; Междунар. ассоциация "Развивающее обучение". 
- Москва ; Рига : Эксперимент, 1998. - 180 с.     

В книге представлены психолого-

педагогические разработки, 

направленные на преобразование 

традиционного обучения, обобщены 

новые способы построения 

учебного процесса, технологии 

работы учителя. Материал 

охватывает инновационные поиски 

современной педагогики, на разных 

уровнях обучения - от начальной до 

высшей школы, основное внимание 

уделяется младшей и старшей 

средней школе. 



Ковальчук, Василь Іванович

Інноваційні підходи до організації навчального процесу / В. 
І. Ковальчук. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Київ : Шк. 
світ, 2011. - 127 с. - (Бібліотека "Шкільного світу"). - ISBN 
978-966-451-582-2 

Матеріал містить рекомендації 

щодо використання активних 

методів навчання на уроці, 

зокрема кооперативного 

навчання та розвитку 

критичного мислення. 



Кремень, Василь Григорович

Освіта і наука в Україні — інноваційні аспекти : стратегія : 
реалізація : результати / В. Г. Кремень. - Київ : Грамота, 
2005. - 447 с. - ISBN 966-8066-83-9

Відображені базові процеси 

трансформації освіти в 

Україні, українська освіта в 

добу глобалізації, 

становлення вищої освіти в 

Україні, Болонський процес: 

зближення, а не уніфікація. 



Ліцейська освіта: педагогічний менеджмент і технології 
навчання : навч.-метод. посіб. / Херсон. акад. ліцей при 
ХДУ ; за заг. ред. О. Мішукова. - Київ : Пед. преса, 2007. -
287 с. : іл., портр. - ISBN 978-966-7320-85-0

У посібнику на теоретичному і 

практичному рівнях 

узагальнено інноваційний 

педагогічний досвід 

навчального закладу нового 

типу. 



Лосєва, Наталія Миколаївна

Інтерактивні технології навчання математики : навч.-
метод. посіб. для студ. / Н. М. Лосєва, Т. В. Непомняща, А. 
Ю. Панова. - Київ : Кафедра, 2012. - 227 с. : іл. - ISBN 978-
966-2705-28-7

Посібник містить теоретичні і 

практичні матеріали, що 

дозволяють 

використовувати новітні 

методи організації 

навчального процесу. 

Надаються зразки 

застосування кейс-

технологій при вивченні 

математичних дисциплін. 



Мармаза, Олександра Іванівна

Інноваційні підходи до управління навчальним закладом : 
[навч.-метод. посіб.] / О. І. Мармаза. - Харків : Основа, 
2004. - 238 с. - (Бібліотека журналу "Управління школою" ; 
вип. 11—12 (23—24)). - ISBN 966-333-115-1 

Навчально-методичний посібник 

містить матеріали, які 

розкривають наукові засади 

управління сучасним 

навчальним закладом, 

вказують шляхи та напрями 

оновлення управлінської 

діяльності. 



Микитюк, Петро Петрович

Інноваційна діяльність : навч. посіб. для студ. вищ. навч. 
закл. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - Київ : Центр учб. л-ри, 
2009. - 391 с. - ISBN 978-966-364-804-0 

У посібнику розкрито і 

систематизовано структуру, 

основні тенденції та 

особливості форм і методів 

активізації інноваційної 

діяльності, фінансування, 

стимулювання і 

ефективність інновацій. 



Модернізаційні процеси в освіті та суспільстві: 
психотехнології супроводу : [монографія] / С. І. Іванченко, 
Г. В. Сергійчук, О. В. Петрунько [та ін.] ; НАПН України, Ін-
т соц. та політ. психології ; за ред. П. Д. Фролова. -
Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. - 310 с. - ISBN 978-966-189-
224-7

У монографії представлено 

погляди соціальних 

психологів на модернізаційні 

процеси, аналіз існуючих 

теорій модернізації, моделей 

інноваційних процесів, 

особливостей сприймання 

різноманітних інновацій. 



Моторіна, Валентина Григорівна

Інноваційні підходи до навчання математики : навч. посіб. 
/ В. Г. Моторіна ; ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : 
Скорпіон, 2008. - 104 с. - ISBN 978-966-369-028-5

У навчальному посібнику 

розглянуто теоретичні 

основи технології навчання 

математики, основні 

теоретичні питання 

проектування технології 

навчання математики в 

умовах особистісно-

орієнтованого навчання, 

інтерактивні технології 

навчання математики в 

умовах особистісно-

орієнтованого освітнього 

процесу.



Ніколаєнко, Станіслав Миколайович

Освіта в інноваційному поступі суспільства / С. М. 
Ніколаєнко. - Київ : Знання, 2006. - 207 с. : портр. - ISBN 
966-346-222-1 

Робота про системне дослідження і 

аналіз стану діяльності закладів 

освіти в умовах динамічних змін 

у суспільному житті, 

реформування владної системи, 

посилення ролі місцевих рад та 

органів самоврядування у 

розв’язуванні назрілих 

соціальних завдань. 

Розглядаються найважливіші 

проблеми прискорення 

інноваційного розвитку, 

підвищення 

конкурентоспроможності 

завдань.



Нісімчук, Андрій Сергійович

Сучасні педагогічні технології : навч. посіб. / А. С. Нісімчук, 
О. С. Падалка, О. Т. Шпак. - Луцьк : Просвіта ; Книга 
Пам’яті України, 2000. - 367 с. - ISBN 966-7605-02-7 

Розкриваються різноманітні 

проблеми і аспекти 

виховання. Значна увага 

приділена питанням 

становлення вчителя як 

особистості, оволодіння ним 

секретами педагогічної 

майтерності. 



Осова, Ольга Олексіївна

Теоретико-методичні засади реалізації інноваційних 
технологій навчання іноземних мов у вищих педагогічних 
навчальних закладах : монографія / О. О. Осова ; Комун. 
закл. "Харків. гуманіт.-пед. акад." Харків. обл. ради. - Харків 
: Вид. Рожко С. Г., 2017. - 347 с. - ISBN 978-966-97499-3

У монографії представлено 

теоретико-методичне 

обгрунтування інноваційних 

технологій навчання 

іноземних мов, 

проаналізовано сучасну 

практику впровадження 

означених технологій 

навчання у підготовку 

майбутніх педагогів. 



Панфилова, Альвина Павловна

Инновационные педагогические технологии : активное 
обучение : учеб. пособие для студ. вузов / А. П. Панфилова. 
- Москва : Академия, 2009. - 191 с. - (Высшее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6220-4 

В пособии представлено 

большинство интенсивных 

обучающих технологий 

интерактивного характера, 

активизирующих учебный 

процесс, показана их 

специфика и особенности 

проведения, рассмотрены 

технологии обратной связи. 



Пашута, Микола Тимофійович

Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна 
сутність та шляхи стимулювання : навч. посіб. для студ. 
вищ. навч. закл. / М. Т. Пашута, О. М. Шкільнюк. - Київ : 
Центр навч. л-ри, 2005. - 117 с. - ISBN 966-364-143-6

Посібник присвячений 

основоположним поняттям, 

пов’язаним з інноваційними 

процесами. Розглянуті 

поняття, які викладені в 

законодавчих та нормативно-

правових документах, принципи 

наукової та інноваційної 

діяльності, високі технології 

та виробництва, пріоритети, 

державна політика, економічна 

сутність, шляхи стимулювання 

та прогнозування інноваційної 

діяльності.



Поляков, С. Д.

Педагогическая инноватика: от идеи до практики / С. Д. 
Поляков. - Изд. 2-е. - Москва : Пед. поиск, 2007. - 176 с. -
(Библиотека администрации школы). - ISBN 5-901030-92-3 

Книга раскрывает 

инновационные процессы в 

педагогике. 



Пометун, Олена Іванівна

Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.-
метод. посіб. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко ; за заг. ред. 
О. І. Пометун. - Київ : А.С.К., 2004. - 192 с. : іл. - ISBN 966-
8291-48-4

Посібник знайомить із 

новітніми підходами до 

організації навчання —

інтерактивними 

технологіями, які 

допоможуть учителю 

зробити процес навчання 

цікавим і різноманітним. 



Попова, Олена Володимирівна

Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в 
Україні у ХХ столітті : монографія / О. В. Попова ; ХДПУ ім. 
Г. С. Сковороди. - Харків : ОВС, 2001. - 255 с. - ISBN 966-
7858-06-5

У монографїї в 

багатоаспектному плані 

проаналізовані основні етапи 

становленя й розвитку 

інноваційних ідей в Украіні в 

ХХ ст. Визначаються 

теоретичні передумови, 

структура проектування і 

шляхи впровадження  

конкретних інновацій у 

шкільну практику. 



Приватна вища школа України на шляху інновацій : 
монографія / В. Андрущенко, Б. Корольов, В. Астахова [та 
ін.] ; Ін-т вищої освіти АПН України [та ін.] ; за ред. В. П. 
Андрущенка, Б. І. Корольова. - Харків : Вид-во НУА, 2005. -
319 с. - ISBN 966-8558-42-1 

У монографїї узагальнується 

досвід інноваційної 

діяльності приватних ВНЗ 

України в галузі навчально-

виховної, науково-дослідної 

роботи, а також у процесі 

управління закладами освіти.



Прокопенко, Іван Федорович

Сучасні педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. 
посіб. / І. Ф. Прокопенко, В. І. Євдокимов ; АПН України, 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Колегіум, 2008. - 343 с. 
- ISBN 978-966-8604-41-6 

У навчальному посібнику 

проаналізовано сучасні 

педагогічні технології, які 

дозволяють підвищити 

ефективність професійної 

підготовки майбутніх 

учителів.



Столл, Луїза

Нова парадигма навчання / Л. Столл, Д. Фінк. - Київ : Акта, 
2005. - 274 с. - ISBN 966-7021-86-6

Ця книжка допомагає людям як у 

школі, так і поза нею 

привнести позитивні зміни: 

вона допомагає визначитися з 

метою змін, з процесами, 

потрібними для їх [змін] 

досягнення, а також із 

результатами, на які слід 

очікувати. Сполучаючи між 

собою питання “чому?”, “що?” 

і “як?” запровадити зміни, 

автори подають теоретичні 

настанови й практичні поради 

всім, хто відданий справі 

змінювання і поліпшення шкіл.



Штефан, Людмила Володимирівна

Формування інноваційної культури майбутніх інженерів-
педагогів : монографія / Л. В. Штефан ; Укр. інж.-пед. акад. 
- Харків : [б. в.], 2012. - 348 с. - ISBN 978-966-2411-15-7

У монографії проведено аналіз 

методологічних та 

теоретичних основ проблеми 

формування інноваційної 

культури майбутніх 

інженерів-педагогів. Виявлено 

підходи до формування 

інноваційної культури через 

аналіз якісних показників 

сучасної освіти та 

інноваційного потенціалу 

сучасного фахівця. 
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