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з найперспективніших шляхів розвитку читацької компетентності учнів
початкової школи.
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Підготовка майбутніх фахівців до інноваційної діяльності є на сьогодні
одним з найважливіших завдань освіти. Умови стрімкого розвитку технологій
не залишають часу на роздуми, кожна сучасна людина має бути завжди
відкритою до нововведень, розвивати творче мислення, вміти оцінювати,
впроваджувати та поширювати новації в своїй професійній діяльності.
Підтримка інноваційної діяльності на державному рівні затверджена Урядом у
2019 році в «Стратегії розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030
року» [7]. У даному документі чітко визначені головні проблеми інноваційної
системи України, серед яких, нажаль, і низький рівень зацікавленості закладів
вищої освіти у впровадженні інноваційної діяльності, і недостатня обізнаність
науковців [7]. В стратегії зазначено, що завданнями Міністерства освіти і науки
України є підвищення інноваційної культури громадян, забезпечення
формування та реалізація державної політики у сфері інноваційної діяльності
[7].
Визначення основних термінів інноватики ще й досі викликає багато
сперечань серед науковців. В україномовних джерелах прийнято вживати
терміни «новація», «нововведення» та «інновація», але часто спостерігається
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суттєва розбіжність у їх використанні, особливо у різних галузях [8]. Окрім
цього слід зауважити, що в англомовних наукових джерелах зовсім інший
підхід до терміносистеми інноватики – терміни, відповідні до українських
«новація» та «нововведення», не використовуються, обмежуються лише єдиним
– «інновація», що часто приводить до громіздкого та неоднозначного
визначення відповідного поняття. Точне визначення понять «новація»,
«нововведення» та «інновація», їх відмінностей у смисловому навантаженні є
вкрай важливою та актуальною задачею інноватики.
Питання визначення головних понять інноватики досліджуються
багатьма вченими з різних галузей наук – економіки, філософії, культурології,
філології, педагогіки та інших [1, 2, 4, 5]. Міждисциплінарну проблему точного
формулювання означень досліджують з різних сторін, одна з яких це
етимологія походження відповідних слів. Особливу цікавість представляє пара
«новація» і «інновація», які за етимологічними та тлумачними словниками
часто подаються синонімами, наслідком чого стає плутанина при використанні
цих двох слів у якості термінів [3]. «Новація» (від лат. «novationem», називний
«novation», що означає створення чогось нового, оновлення, іменник від форми
дієслова минулого часу «novare» – створити нове, оновити, освіжити, від
прикметника «novus» – новий) та «інновація» (від лат. «inventionem», називний
«invention», іменник від форми дієслова минулого часу «invenire» зі значенням
винайти, наштовхнутися на, відкрити, виявити, знайти при залученні префіксу
«in-» до дієслова «venire» – прийти) запозичені із західноєвропейських мов і є
паронімами, вони мають спільне походження лише з єдиною відмінністю –
залучення латинської приставки «in-» [3]. І саме смислове навантаження
латинської приставки «in-» (або «il-», «im-», «ir-» в залежності від наступної
букви в слові) надає пояснення відмінності між «новацією» та «інновацією»: в
слові «innovation» вона має значення дії, направленої всередину чого-небудь,
або знаходження в чому-небудь [6]. Cмислова відмінність між «новацією» та
«інновацією» добре роз’яснюється на подібних парах слів, наприклад, «flamma
– inflammatio» (укр. «полум’я – запалення»), «pulsus – impulsus» (укр. «пульс
(поштовх) – імпульс (спонукання)» – в кожній з них первинне слово означає
якусь можливу дію, а слово, складене із додаванням приставки «in-» або «im-»,
означає ту ж саму дію, але прикладену до якого-небудь об’єкту [6, 8]. За
аналогією смислова відмінність між «новацією» та «інновацією» (обидва є
віддієслівними іменниками), може бути визначена наступним чином: якщо
розуміти «новацію» як деяку потенціальну дію – можливе оновлення якогось
об’єкту, то «інновація» – це дія направлена на якийсь об’єкт, тобто оновлення
вже певного об’єкту, отже слово «інновація» має використовуватись з об’єктом
впливу, наприклад, інновація в освіті [8].
Етимологічний аналіз слів, які наразі використовуються у якості термінів
інноватики, є лише першим кроком у вирішенні питання точного
формулювання означень відповідних понять, але без нього неможливе повне
розуміння їх смислового навантаження. Підготовка майбутніх фахівців до
інноваційної діяльності та підвищення інноваційної культури громадян вимагає
побудови чіткої терміносистеми інноватики і формування загального для різних
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галузей понятійного апарату, бо робота в сфері інновацій потребує обов’язкове
вміння виокремлювати поняття та категорії.
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства пріоритетним
напрямом в національній системі освіти є особистісний розвиток, який
пов’язаний із розкриттям творчого потенціалу і розвитком творчих здібностей.
Творчий розвиток учнів початкових класів, актуалізація закладених у них
природою здібностей і задатків сприяють умінню самоорганізовуватися, виявляти
творчу активність, ініціативність, оригінальність у різнобічній діяльності. Саме на
цьому наголошено у Концепції Нової української школи. Творчість дітей
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