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Тема: Пошук та застосування інноваційних 

педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і 

саморозвиток особистості учня. 

Мета роботи педагогічного колективу над науково-методичною 

проблемною темою ліцею: визначити оптимальні шляхи реалізації НМПТ, 

удосконалити науково-теоретичний й практичний рівень педагогічного 

колективу щодо застосування інноваційних педагогічних технологій, 

спрямованих на продуктивний розвиток і саморозвиток особистості учня 

шляхом самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку. 

 

Завдання для реалізації визначеної мети: 

- Опрацювання ІПП науково-методичних джерел щодо сучасних підходів з 

реалізації НМПТ та розглянути чинники, які впливають на ефективність 

реалізації проблемної теми педагогічного колективу ліцею. 

- Визначення змісту етапів реалізації НМПТ педагогічним колективом. 

- Організація роботи педагогічного колективу над НМПТ та спрямовування 

її на конкретний кінцевий результат з вирішення актуальних індивідуальних 

педагогічних проблем. 

- Створення колективного досвіду на базі науково-методичної ідеї: «Від 

творчо працюючого педагога – до творчо працюючого педагогічного 

колективу – до творчо працюючого учня». 

 

      Організація роботи педагогічного колективу над НМПТ  здійснювалася 

поетапно. 

І етап  - Діагностично-теоретичний  (2014-2015н.р.) 

 

Мета: сформувати особисту потребу та психологічну готовність  

педагогічного колективу до роботи над єдиною науково-методичною 

проблемою ліцею на підставі результатів діагностики творчого потенціалу 

ІПП.  

 

Основні завдання: Здійснення аналізу та переосмислення ІПП своєї роботи 

щодо результатів застосування інноваційних педтехнологій педагогами-

новаторами України, вміння здійснювати відбір ефективних методів і форм 

для розвитку інтелекту та творчих можливостей учнів, їх комунікативних 

здібностей, організовуючи процес навчання так, щоб учень активно,  з 

цікавістю і захопленням працював на уроці, бачив плоди своєї праці і міг їх 

оцінити через використання комп’ютера на уроці та у позаурочний час, що 



дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим та 

індивідуальним. 

 

Шляхи реалізації:  

 дослідження реального рівня професійної компетентності кожного 

педагогічного працівника щодо  їх орієнтації в  інноваційних технологій 

навчання; діагностика потреб, інтересів, навчальних досягнень учнів, їхньої 

вихованості та розвитку шляхом анкетування;  

 відбір інноваційних методик із розвитку інтелекту, творчих можливостей 

учнів та їх комунікативних здібностей і пропонування їх для опрацювання 

педагогічними працівниками протягом 2014-2015 н.р.; 

 постійні бесіди членів методичної ради з ІПП щодо результатів 

опрацювання їх  досягнень психолого–педагогічної науки та нових 

педагогічних технологій.  

 

       В процесі реалізації І етапу роботи над НМПТ  більшість педагогічних 

працівників ліцею зупинилися на опануванні таких фундаментальних 

інноваційних технологій, як: 

- Технологія розвивального навчання. 

- Технологія гуманістичного навчання і виховання. 

- Інтерактивні технології. 

- Проектні технології. 

- Технологія особистісно орієнтованого навчання. 

- Інформаційно-комунікативні технології. 

- Технологія продуктивного навчання. 

- Технологія розвитку критичного та креативного мислення. 

- Здоров’язберігаюча технологія навчання. 

 

ІІ. етап. Практично-діяльнісний  (2015-2017 н.р.)    

 

Мета: впровадження опрацьованих педагогічних технологій, ППД щодо 

загальноліцейної науково-методичної проблемної теми; прогнозування 

процесу реалізації поставлених завдань з НМПТ; здійснення аналізу 

досягнутих результатів з проблеми. 

 

 Основні завдання:  

 реалізація в практичній діяльності  інноваційних педтехнологій, ППД 

щодо НМПТ;   



 обмін думками з колегами по МК та МО НМЦ ПТО Миколаївської 

області про можливості реалізації в практичну діяльність  нових 

педагогічних технологій та їх результативність;  

 аналіз банку педагогічних технологій, використаних педагогічними 

працівниками ліцею і можливих для застосування в процесі реалізації 

проблеми;  

 визначення рівня власної педагогічної діяльності ІПП з реалізації ІІ етапу  

роботи над НМПТ. 

 

Шляхи реалізації:  

 організація та проведення уроків і позаурочних заходів із застосуванням 

інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і 

саморозвиток особистості учня;  

 участь педагогічних працівників у конкурсах різних рівнів, виставках, 

семінарах, науково-практичних конференціях для ІПП та учнів;  

 створення кожним ІПП власного банку інформації щодо результатів 

впровадження НМПТ у навчально-виховний процес (накопичення 

теоретичного матеріалу: розробка рекомендацій, методів, заходів 

інноваційних технологій, найбільш ефективних у своїй роботі, а також 

фіксування виниклих проблем і шляхів їх розв’язання);  

 проведення моніторингу навчальних досягнень учнів, дієва самостійна 

робота над виниклою проблемою у навчальних досягненнях учнів;  

 взаємовідвідування уроків колег з вивчення рівня застосування ними  

інноваційних педтехнологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток 

особистості учня. 

 

Результати роботи педагогічного колективу:  

Найбільш опрацьованими, широковживаними та результативними  у 

навчально-виховному процесі  ліцею стали інноваційні педагогічні технології 

як:  

Технологія розвивального навчання (розвиток пізнавальних інтересів,  

всіх видів мислення,  творчих здібностей, морально-психологічних 

якостей: відповідальність, ретельність, чіткість, рішучість тощо). 

Застосовують цю технологію практично всі викладачі та майстри в.н.,  

забезпечуючи  формування в учнів уміння успішного сприйняття 

навчального матеріалу, що впливає на якість набуття професійних  та 

життєвих компетентностей через  розвиток  самостійного логічного, 

аналітичного, креативного та творчого мислення.    

       Технологія гуманістичного навчання і виховання Застосовуючи цю 

технологію, більшість викладачів та майстрів в.н., практичний психолог,  



бібліотекар  ліцею на уроках та у позаурочний час сприяють формуванню 

реального сприйняття сьогодення, майбутньої професійної діяльності і 

особистого життя,  вихованню  толерантності, патріотизму, громадянської 

позиції, моральних  та етичних норм тощо. 

        Інтерактивні технології найактивніше впроваджують у навчально-

виховний процес викладачі Баранюк Л.Г., Баранюк Т.О., Береговий В.Г., 

Васильєва Л.О., Кваша Т.В., майстри в.н. Пашкова С.А., Чегодар Т.А.,  ідея 

якої полягає в тому, що процес пізнання відбувається за умови постійної 

активної взаємодії всіх учасників навчального процесу. Залежно від мети 

уроку, форм організації навчальної діяльності, педагогічними працівниками 

використовуються інтерактивні технології кооперативного навчання,  

колективно-групового навчання, ситуативного моделювання, опрацювання 

проблемних питань, фрагментів ділових ігор. Також вдало впроваджуються 

Васильєвою Л.О. на уроках математики інтерактивні вправи, які пов’язані із 

кольоротерапією, що дає змогу зняти розумове навантаження. 

      Проектні технології вдало  застосовують викладачі    Баранюк Т.О., 

Баранюк Л.Г., Коноваленко Н.М.,   Мартинюк В.О., а також майстри в.н. 

Поленок М.І. та Чегодар Т.А.. Педагогічні працівники  орієнтують учнів на 

дієвий спосіб здобуття  нових знань у контексті конкретної ситуації та їх 

використання на практиці. Метод проектів, як технологія, у сучасних умовах 

освітнього процесу, трансформувався у проектну систему організації 

навчання, за якою учні  набувають знань і навичок у процесі пошуку, 

дослідження й аналізу важливої для них інформації, планування й виконання 

практичних завдань проектів.  

       Технологію особистісно орієнтованого навчання  продуктивно 

застосовують  більшість викладачів та майстрів в.н., практичний психолог,  

бібліотекар  ліцею на уроках та у позаурочний час, що сприяють створенню  

оптимальних умов для розвитку й становлення особистості (як суб’єкта 

діяльності і суспільних відносин),  яка будує свою діяльність і стосунки 

відповідно до стійкої ієрархічної системи гуманістичних і  особистісних   

цінностей.   

        Інформаційно-комунікативні технології навчання найактивніше та 

вдало застосовують Баранюк Л.Г.,  Береговий В.Г., Баранюк Т.О., Євдокімов 

М.М., Коноваленко Н.М., Мартинюк В.О., Сосненко О.О., а також майстри 

в.н. Пашкова С.А.,  Соляник А.О., Чегодар Т.А.. Ці технології надають учням 

доступ до нетрадиційних джерел інформації. Для педагогів створюються 

можливості для творчої діяльності, формування професійних навиків, 

можливість реалізувати нові форми та методи навчання. 

       Технологія продуктивного навчання Найактивніше та найвдаліше 

застосовується викладачами Баранюк Л.Г., Квашою Т.В.,  Коноваленко Н.М., 



Мартинюк В.О. та майстри в.н.  Пашковою С.А., Поленком М.І., Чегодар 

Т.А.. Під їх керівництвом учні виконують творчі завдання, розробляють 

інструкційно-технологічні картки, тести, роблять підбірки цікавих вправ, 

малюнків, схем, таблиць, презентацій до уроків, створюють колекції, муляжі, 

діючі макети. 

        Здоров’язберігаюча технологія навчання як вимога сьогодення 

України – всі педагогічні працівники почали активно впроваджуватися в 

навчально-виховний процес з 2015р. у вигляді фізкультхвилинок, 

сміхотерапії, вправ на релаксацію, інструктажів з безпеки життєдіяльності  на 

уроках загальноосвітніх  предметів та професійно-теоретичного навчання й 

професійно-практичної підготовки та правил поводження в побуті, 

транспорті, на воді, використання побутової хімії та лікарських засобів тощо. 

Систематично членами педагогічного колективу проводилися 

загальноліцейні заходи як: «Безпека на дорозі - безпека життя», «День 

туризму», «День боротьби з тютюнопалінням», «Місячник безпеки 

життєдіяльності та День цивільного захисту», «Олімпійський тиждень», 

Туристичний похід «Люби і знай свій рідний край!»», виховні години: 

«Здоров’я – найцінніший скарб людини», «Тютюнопаління та здоров’я 

людини», учнівські проекти «Покінчити з палінням, допоки воно не покінчило 

з тобою!», «Епідемія алкоголізму в Україні та її наслідки», навчально-

практична   конференція   «Здоров’я  і життя людини в її руках». 

 розробка ІПП різнорівневих та різноваріантних завдань для різних етапів 

уроку та форм контролю НДУ з предметів та професійно-практичної 

підготовки за І та ІІ семестри навчального року 

 розробка більшістю ІПП вправ на розвиток критичного та креативного 

мислення на уроках та у позаурочний час (результат роботи висвітлений у 

ВІМК ліцею в розділі  «Фонд педагогічної ініціативи» та його підрозділі 

«Методичні збірники викладачів та майстрів виробничого навчання ліцею». 

  розробка досвідченими педагогічними працівниками завдань для 

розвиваючого (творчого) навчання: вирішення проблемних питань стратегія 

«Дискусія», проектне навчання, складання учнями кросвордів та ребусів за 

запропонованою  комп’ютерною програмою «Універсальний генератор 

кросвордів», інноваційні вправи «Сенкан», «Асоціативний кущ», «Розірвана 

шпаргалка», «Крісло автора»,  учнівське порт фоліо тощо. 

 здійснення частиною молодих ІПП пошуку на онлайнових платформах 

інноваційних педтехнологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток 

особистості учня, їх опрацювання, творче переосмислення та  впровадження 

у педагогічну діяльність. 

 



ІІІ. Етап. Узагальнюючий та підсумковий (2017-2019 н.р.) 

 

Мета: досягнення максимального рівня професійної кваліфікації інженерно-

педагогічними працівниками із застосування інноваційних педагогічних 

технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості учня; 

забезпечення якісного рівня успішності та вихованості учнів;  аналіз 

напрацьованого практичного досвіду; оцінка рівня власної самореалізації;  

оприлюднення на засіданні МК, методичної ради загальних підсумків 

вирішення науково-методичної проблемної теми через сформований власний 

досвід роботи ІПП із застосування інноваційних педтехнологій, спрямованих 

на розвиток і саморозвиток особистості учня. 

 

Основні завдання:  

 узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи інженерно-педагогічних 

працівників ліцею із застосування інноваційних педтехнологій, спрямованих 

на розвиток і саморозвиток особистості учня;  

 вироблення рекомендацій щодо особливостей реалізації науково-

методичної проблемної теми; 

  визначення кожним педагогом ліцею напрямів власної науково-

методичної роботи й перспектив подальшої навчально-виховної діяльності; 

 підготовка й публікація в педагогічних виданнях, на сайті ліцею кращих 

творчих напрацювань (узагальнений досвід роботи) інженерно-педагогічних 

працівників, зокрема: методичних збірок, робочих зошитів, збірок завдань, 

методичних розробок кращих уроків, термінологічних словників, посібників і 

науково-методичних статей,  щодо розв’язання основних завдань та нових 

ідей роботи з науково-методичної проблемної темои ліцею: «Пошук та 

застосування інноваційних педтехнологій, спрямованих на розвиток і 

саморозвиток особистості учня». 

 

Шляхи реалізації:  

 узагальнення та аналіз роботи над проблемною темою, підготовка 

творчого звіту на засідання методичної комісії викладачів природничо-

математичного циклу за наслідками роботи над науково-методичною 

проблемою;  

 вироблення та оформлення результатів роботи над НМПТ у вигляді 

методичних рекомендацій, збірок задач і вправ професійної спрямованості, 

посібників, робочих зошитів, збірок завдань, методичних розробок кращих 

уроків, термінологічних словників, посібників і науково-методичних статей,  

щодо особливостей реалізації науково-методичної проблеми із застосування 

інноваційних педтехнологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток 



особистості учня; визначення напрямів роботи й перспектив подальшої 

діяльності. 

 

Результати роботи педагогічного колективу  над НМПТ в період 2014-

2019р.р. у вигляді методичних  збірок, посібників, робочих зошитів, збірок 

завдань, методичних розробок кращих уроків, термінологічних словників  

розміщені на сайті ліцею у розділі «Друкована продукція» та у ВІМК 

ліцею в розділі  «Фонд педагогічної ініціативи».   

Методист           Т. БАРАНЮК 


