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Анотації:
З’ясовано сутність різних типів 
інноваційних освітніх закладів: 
авторських, альтернативних, ек-
спериментальних шкіл, гімназій, 
ліцеїв, навчальних комплексів. 
Узагальнюється досвід їх роботи 
в Україні. З’ясовується історія ви-
никнення інноваційних закладів 
освіти, їх особливості. Доведена 
доцільність широкого застосування 
інноваційного навчання в середніх 
закладах освіти. Функціонування 
інноваційних освітніх закладів 
відкривають можливості експери-
ментально перевіряти на практиці 
моделі вдосконалення навчально-
виховного процесу, проводити 
дослідну роботу.

Шапран О.И. Организация инновацион-
ного обучения в средних учебных заве-
дениях. Определяется сущность разных 
типов инновационных образовательных 
учреждений: авторских, альтернативных и 
экспериментальных школ, гимназий, лице-
ев, учебных комплексов. Обобщается опыт 
их работы на Украине, определяется исто-
рия возникновения инновационных учеб-
ных учреждений, их особенности. Доказана 
целесообразность широкого использования 
инновационного обучения в средних учеб-
ных заведениях. Функционирование инно-
вационных образовательных учреждений 
открывают возможности экспериментально 
проверять на практике модели совершен-
ствования учебно-воспитательного процес-
са, проводить исследовательскую работу.

Shapran O.I. Organization of innovative 
education at secondary educational in-
stitutions. Essence of different types of 
innovative educational establishments is 
determined: author’s, alternative and ex-
perimental schools, gymnasia, lyceums, 
educational complexes. Experience of 
their work is summarized on Ukraine, his-
tory of origin of innovative educational es-
tablishments, their features, is determined. 
Expedience of the wide use of the innova-
tive teaching is well-proven in middle edu-
cational establishments. Functioning of 
innovative educational establishments is 
opened by possibilities experimentally to 
check up the models of perfection of an 
educational educate process in practice, 
to conduct research work.
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Організація інноваційного навчання в середніх закладах освіти
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Вступ. 1

Сучасний етап розвитку освіти в Україні 
характеризується інтенсивними пошуками нового 
в теорії та практиці навчання. Школа незалежної 
України переживає процес реформування, відходу 
від тотальної уніфікації та стандартизації навчально-
виховного процесу. Традиційна система освіти, що 
утворилася в минулому, вже не відповідає вимогам 
сьогодення – епохи становлення постіндустріальної 
цивілізації, вона не спроможна усунути протиріччя між 
орієнтацією освіти на засвоєння великого обсягу знань 
і стрімко зростаючим потоком нової інформації. На 
зміну традиційному приходить інноваційне навчання. 
Але в роботі шкіл – в тому числі навчальних закладів 
нового типу – інноваційні процеси розвиваються 
достатньо стихійно. Як і все нове, інноваційні процеси 
сприймаються з захопленістю, зацікавленістю в 
нових методах та формах, але постійними стають 
ті, що випробувані часом, практикою. Сьогодні під 
інноваційними багатьма науковцями та практиками 
розуміються будь-які школи, що застосовують різні 
нововведення. І.М.Дичківська вказує, що інноваційна 
школа являє собою нову освітню практику (взагалі 
або для конкретних умов) [2, с.339].

Сутність поняття «інноваційне навчання» 
розглядається в працях К.О.Баханова, О.Г.Козлової, 
М.В.Кларіна, Л.А.Машкиної та ін. Наукові дороб-
ки О.В.Попової, І.М.Дичківської, М.М.Поташника, 
Н.С.Побірченко та ін. сприяють визначенню 
специфічних характеристик, що дозволяють розгляда-
ти школу в статусі інноваційної. Але дослідники не 
ставили завдання проаналізувати та порівняти різні 
типи інноваційних навчальних закладів в системі 
середньої освіти.

Робота виконана відповідно до тематичного пла-
ну і загальної проблеми наукових досліджень кафедри 
педагогіки ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький держав-
ний педагогічний університет імені Григорія Сково-
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роди ” і є складовою наукової теми “Концептуальні 
засади психолого-педагогічної підготовки вчителів у 
сучасних умовах (питання теорії і технологій)” РК № 
01971006397.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета статті – з’ясувати сутність різних типів 

інноваційних освітніх закладів: авторських, альтер-
нативних, експериментальних шкіл, гімназій, ліцеїв, 
навчальних комплексів. 

Завдання дослідження: ознайомитися з різновидами 
сучасних шкіл, що здійснюють інноваційне навчання; 
узагальнити досвід роботи інноваційних закладів в 
Україні.

Для вирішення поставлених завдань використа-
но наступні методи: аналіз психолого-педагогічної 
літератури з проблеми дослідження з метою визначен-
ня сутності інноваційного навчання; зіставний метод 
– для з’ясування особливостей інноваційних закладів 
освіти в системі середньої освіти; узагальнення пере-
дового педагогічного досвіду діяльності інноваційних 
закладів на території України.

Результати дослідження. 
Інноваційна школа якісно відрізняється від 

традиційної. Основними характеристиками 
інноваційної школи є системність нововведень і 
дослідницька діяльність педагогів [4]. У традиційній 
школі вчителі, як правило, реалізують розроблені 
концепції та навчальні програми. Постійна адаптація 
в своїй професійній діяльності різних методичних 
рекомендації або їх видозміна, накопичення з роками 
педагогічного досвіду призводять до вдосконалення 
системи роботи педагогів, знаходження ефективних 
способів викладання. Спосіб існування традиційної 
школи не припускає розгорнутих досліджень, і тому 
індивідуальна науково-методична робота кожного 
конкретного вчителя щодо вдосконалення викладання 
конкретних предметів є лише приватною ініціативою 
самих учителів. Принципово інша ситуація 
складається в умовах інноваційної школи, що створює 
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нову освітню модель або розробляє інноваційні 
технології організації навчально-виховного процесу. 
Таким чином, сам освітній процес, що розгортається в 
інноваційній школі, вимагає наявності і педагогічної, 
і дослідницької позиції. Послідовне впровадження 
педагогічним колективом системних нововведень 
та оформлення їх за допомогою досліджень у нове 
педагогічне знання починає характеризувати навчан-
ня як інноваційне, а школу як авторську, альтернатив-
ну або експериментальну. У науковій літературі часто 
поняття «інноваційна школа», «авторська школа», 
«альтернативна школа» та «експериментальна школа» 
вживаються в однорядковому значенні, хоча між цими 
термінами існують певні відмінності [6].

В «Українському педагогічному словнику» 
С.У.Гончаренка «авторська школа» визначається як 
оригінальна загально-педагогічна, дидактична, мето-
дична чи виховна система, опрацьована з урахуванням 
надбань психології, педагогіки, вікової фізіології та 
інших наук, вітчизняного й зарубіжного педагогічного 
досвіду, яка реалізується під керівництвом чи за уча-
стю її автора (авторів) принаймні в одному навчально-
виховному закладі. Як правило, авторська школа є 
іменною (наприклад, школа В.О.Сухомлинського). 
Авторські школи є одним із типів експериментального 
майданчика [1, с.14]. За тлумаченням «Енциклопедії 
освіти» за редакцією В.Г.Кременя авторською шко-
лою є навчально-виховний заклад, у якому реалізується 
нова педагогічна система, розроблена конкретним 
педагогом чи творчим педагогічним колективом. 
Авторські школи виникають переважно як відповідь 
на гострі потреби вдосконалення освітньої практики, 
соціальної обґрунтованості певних ідей щодо навчан-
ня, виховання і розвитку дітей [3, с.8 ]. 

Отже, авторською школою називається освітній 
заклад, діяльність якого побудована на оригінальних 
авторських ідеях і являє нову освітню практику. У су-
часному освітньому просторі України відомі здобутки 
авторської школи-толоки О.А.Захаренка (с.Сахнівка, 
Черкаська обл.), школи-комплексу М.П.Гузика (м.Южне, 
Одеська обл.), Саксаганського ліцею А.І.Сологуба 
(м.Кривий Ріг), приватної українознавчої школи 
М.І.Чумарної (М.Львів) та ін. Серед відомих авторських 
шкіл зарубіжжя виділяються: Школа самовизначення 
О.Н.Тубельського (м.Москва, Росія), агрошкола-інтернат 
О.О.Католикова (м.Сиктивкар, Росія), школа Завтраш-
нього дня Дональда Говарда (м.Луїсвіл, США), школа 
Світлани Нанчевої (Болгарія) та інші [5, с.112].

У кожної авторської школи є далека перспектива 
стати альтернативною за умов розробки принципо-
во нової освітньої моделі. Альтернативні підходи в 
освіті існують понад 200 років. В сучасній педагогіці 
альтернативними називають школи, які перегляда-
ють концептуальні основи побудови традиційного 
педагогічного процесу. Саме так у свій час сформу-
валися та ставали альтернативними освітніми систе-
мами авторські школи С. Френе, М. Монтессорі, Р. 
Штайнера та ін.

С.У.Гончаренко в «Українському педагогічному 
словнику» наголошує, що альтернативні школи 

діють паралельно або замість звичайних шкіл і забез-
печують освіту, альтернативну за змістом або за фор-
мами й методами роботи з учнями [1, с.23]. 

Альтернативні школи виникли наприкінці 60-их 
років ХХ ст. в рамках антиавторитарних педагогічних 
рухів. Завдання альтернативних шкіл – забезпечити 
індивідуалізацію та диференціацію вивчення великої 
кількості елективних предметів і курсів за допомогою 
спеціалізованої навчальної бази й методів роботи. 
Існує понад десять типів таких шкіл: «відкриті шко-
ли», «школи без стін», «навчальні центри», «магнітні 
школи», «навчальні парки», «вільні школи», вуличні 
академії, школи з модульним розкладом, консорціуми 
тощо.

Творчі пошуки українських освітян і науковців 
сприяли створенню таких інноваційних закладів 
як школа розвитку (м.Донецьк), школа розуміння 
(м.Біла Церква), школа мислення (м.Керч), школа віри 
(м.Київ), школа ментальності (м.Дніпропетровськ) та 
ін. На виконання Державної цільової соціальної про-
грами «Школа майбутнього» в Україні впроваджується 
програмно-цільовий проект «Інноваційна школа ХХІ 
століття». Його мета – модернізація регіональної си-
стеми освіти шляхом запровадження інноваційних 
педагогічних технологій в освітній процес, розробка 
моделі сучасного навчального закладу – нового за 
формою, змістом, освітнім середовищем, який зможе 
забезпечити повноцінну якісну освіту, умови для фор-
мування освітнього середовища.

Що стосується експериментальних шкіл, то до них 
відносяться школи різного типу, на базі яких органи 
освіти, науково-дослідні установи або окремі науковці 
апробують новий зміст освіти, нові організаційні форми 
й методи навчання і виховання. Експериментальні шко-
ли почали засновуватися в ХІХ ст. у зв’язку з розвитком 
експериментальної педагогіки й психології [1, с.114]. 
Головна мета створення експериментальних шкіл – 
перевірка, розробка та обґрунтування нових для свого 
часу педагогічних ідей а також практичного досвіду 
вчителів (наприклад, В.Ф.Шаталова, Ш.А.Амонашвілі, 
С.М.Лисенкової, С.П.Логачевської та ін). 

Отже, інноваційні заклади освіти – це 
експериментальні лабораторії в яких створюються й 
апробуються різні нововведення, здійснюється пошук 
перспективних шляхів і способів розвитку освіти. 
Навряд чи масова державна школа з її традиційними 
підходами та змістом навчання спроможна осягнути 
всю багатовимірність освітніх пріоритетів майбутньо-
го. Значний інтерес у цьому питанні становить досвід 
діяльності гімназій, ліцеїв та навчальних комплексів 
як сучасних інноваційних освітніх закладів. 

Загальновідомо, що гімназія – загальноосвітній 
навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів для обдарованих і 
здібних дітей. Вперше гімназією була названа серед-
ня школа, відкрита в Страсбурзі в 1538 р. Першими 
чоловічими гімназіями в Україні були Полтавська і 
Одеська (1804), Сіверська, Харківська й Катеринос-
лавська (1805), Київська (1809) [2, с.68-69 ]. У 1914 
році на території України було близько 340 чоловічих 
і жіночих гімназій та 41 реальне училище. 
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У сучасних гімназіях здійснюється освітній про-
цес, реалізуються загальноосвітні програми середньої 
(повної) загальної освіти, даючи, як правило, учням 
загальну середню гуманітарну освіту поглибле-
ного типу з вивченням двох-трьох іноземних мов, 
стародавніх мов, античної й зарубіжної літератури, 
історії мистецтв. 

Гімназії приймають здібних і найбільш 
підготовлених дітей до засвоєння загальноосвітніх 
програм поглибленої гуманітарної освіти у віці 6-7 і 
10-11 років згідно зі статутом гімназії на основі кон-
курсного відбору. Хоча цей заклад призначений для 
обдарованих учнів, навчаються в ньому, за висновка-
ми психологів, більшість звичайних дітей із збереже-
ним інтелектом. 

Для такого інноваційного закладу освіти, як 
гімназія, принципово важли вим є характер процесу 
його становлення. Як показує досвід, більшість на-
вчальних закладів нового типу пішли шляхом засто-
сування найпрогресивніших освітніх моделей, роз-
роблених раніше. Найбільш вдалий підхід до вибору 
моделі і визначає рівень інноваційності навчального 
закладу, який зростає в умовах сформованої потре-
би та інтенсивного розвитку. Наприклад, цілісна си-
стема пошуку, виявлення та розвитку обдарованих 
учнів на основі спеціальних орієнтованих моделей 
організації навчально-виховного процесу створено 
у Нерюнгрінській багатопрофільній гімназії (Росія), 
Гуманітарній гімназії № 1 м. Житомира (Україна) та 
ін.[1]. Заслуговує на увагу досвід функціонування 
гімназій Німеччини як селективних, привілейованих 
навчальних закладів, орієнтованих безпосеред-
ньо на підготовку обдарованої молоді до вступу в 
університет. 

Українська гімназія пов'язує свій розвиток із но-
вовведеннями та опануванням кращого зарубіжного 
досвіду при дбайливому збереженні національної 
самобутності. Основними завданнями гімназії є 
виховання громадянина України, світогляд яко-
го ґрунтується на розумінні загальнолюдських 
цінностей; забезпечення базової загальноосвітньої 
підготовки учнів із гуманітарним спрямуванням, що 
включає розвиток їх нахилів, інтересів, здібностей; 
створення сприятливих умов для повноцінного мо-
рального, психічного, фізичного здоров’я гімназистів; 
формування творчої, мислячої особистості, здатної до 
продуктивної праці у динамічному світі [3, с.136].

Гімназії діють на підставі статуту, що розробляється 
навчальним закладом на основі Примірного статуту 
загальноосвітнього навчального закладу, затвердже-
ного Наказом МОН України від 29.04. 2002 р за № 
284. Відомими українськими гімназіями вважають-
ся: Українська гімназія №1 м. Івано-Франківська, 
Класична гімназія при Львівському університеті 
імені Івана Франка, гімназія імені С.Д.Скляренка 
(м.Золотоноша, Черкаська обл.), Житомирська 
гуманiтарна гiмназiя № 33 та ін.

Наступним інноваційним загальноосвітнім на-
вчальним закладом ІІІ ступеня з профільним навчан-
ням і допрофесійною підготовкою  є ліцей. 

Діяльність ліцеїв спрямовується на поглибле-
не вивчення окремих предметів шкільного курсу, 
на створення середовища, яке формує пріоритет 
зацікавленості науками. Ліцеї забезпечують здо-
буття учнями освіти понад державний освітній 
мінімум, здійснюють науково-практичну підготовку 
учнівської молоді.

Відрізняючись один від одного профілем на-
вчання, організаційними особливостями навчально-
виховного процесу, різноманітністю підходів до впро-
вадження інноваційних технологій, сучасні українські 
ліцеї  виконують завдання, які поставлені у Концепції 
профільного навчання в старшій школі. Профільне 
навчання старшокласників здійснюється за всіма 
напрямами, передбаченими Концепцією. Перевага 
надається природничо-математичному, суспільно-
гуманітарному, технологічному, спортивному та ху-
дожньо – естетичному напрямам.

Пріоритети функціонування ліцеїв визначають-
ся тісними зв’язками з вищими навчальними закла-
дами (щодо організації навчально-виховного про-
цесу і визначення спільних напрямів діяльності з 
допрофесійної підготовки учнівської молоді) та ви-
робництвом відповідного профілю (щодо організації 
окремих практик ліцеїстів). 

Найбільш відомими в Україні ліцеями при вищих 
навчальних закладах є: Український гуманітарний 
ліцей при Київському національному університеті 
імені Тараса Шевченка, Аерокосмічний ліцей на 
базі Національного аерокосмічного університету ім. 
М.Є.Жуковського, Львівський фізико-математичний 
ліцей при Львівському національному університеті 
імені І.Франка, Класичний ліцей при Запоріжському 
національному університеті та ін. У ліцеях при вищих 
навчальних закладах повною мірою реалізується пи-
тання наступності подальшого навчання випускників 
та їх професійної самовизначеності.

Перспективними інноваційними освітніми закла-
дами є навчальні та навчально-науково-виробничі 
комплекси як добровільні об’єднання державних, не-
державних навчально-виховних закладів, заснованих 
на різних формах власності. Навчальний комплекс 
є об’єднання навчально-виховних закладів різних 
типів. Навчально-науково-виробничий комплекс є 
об’єднання навчально-виховних закладів усіх типів, 
виробничих підприємств, наукових організацій, уста-
нов тощо. Метою організації таких комплексів є за-
безпечення: цілісності, наступності та неперервності 
освіти; особистісно орієнтованого підходу до кожного 
учня та студента.

Досвід функціонування цих закладів має ве-
лике науково-практичне значення у зв’язку з тим, 
що в ньому спостерігається загальна для України 
тенденція до інтеграції діяльності всіх навчальних 
установ дошкільної, середньої та вищої освіти в 
єдину навчально-виховну систему. Якщо гімназії та 
ліцеї є інноваційними середніми закладами освіти, то 
функціонування комплексів – найбільш перспективна 
модель вдосконалення системи не тільки середньої, 
але й вищої освіти.
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У межах комплексів здійснюється робота з 
корекції діяльності різних освітніх закладів, що вхо-
дять до їх складу. У роботі з обдарованими дітьми 
показовим є досвід навчально-виховного комплек-
су № 1832 м. Москви, школи-комплексу № 19 м. 
Запоріжжя, Південноукраїнського навчального ком-
плексу „Педагог”, навчально-виховного комплексу 
№28 м. Дніпропетровська та ін.. Особливого зна-
чення набувають взаємозв’язки вищих навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації, які реалізуються в 
різних напрямах. Можливе формування контингенту 
студентів або спільне навчання студентів перших і 
других курсів викладачами університетів, коледжів 
та педагогічних училищ із можливістю продовження 
навчання в університеті у скорочені терміни. Вищим 
навчальним закладам ІІІ-ІV рівнів акредитації, які 
працюють за спільними навчальними планами і 
об’єднані в комплекс із навчальними закладами І-ІІ 
рівнів акредитації, надається право зараховувати 
випускників цих навчальних закладів для продовження 
навчання за спеціальними програмами із скороченим 
терміном підготовки спеціалістів на другі-треті курси 
для поповнення академічних груп [7, с.74].

Висновки. 
Отже, більшість дослідників розуміють під 

інноваційним навчанням процес і результат такої 
навчальної діяльності, що стимулює інноваційні зміни 
в культурі та соціальному середовищі. Інноваційне 
навчання передбачає суттєві зміни в системі освіти. 
Цілком справедливо інноваційною називають таку 
освіту, яка заснована на нових знаннях та інноваційній 

динаміці, веде до зміни парадигми, утвердження нової 
педагогіки, нових освітніх процесів, нових технологій. 
Функціонування інноваційних освітніх закладів 
відкривають такі можливості: експериментально 
перевіряти на практиці моделі вдосконалення 
навчально-виховного процесу, проводити дослідну 
роботу; створювати сприятливі умови для просування 
творчих ідеї, впроваджувати системні інновації в 
практику роботи. Інноваційні навчальні заклади 
приходять на зміну традиційній школі та відкривають 
нові перспективи для шкіл майбутнього. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку: визначити зміст та технології організації 
навчання в інноваційних освітніх закладах.
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