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About  the Centre Про  Центр 

Communal Institution of Extracurriculum Out-
Of-School Education “Centre for Educational 
Innovations of the Ivano-Frankivsk City Council‖ – 
CEI.if.ua is a nonprofit education organization 
located in Ivano-Frankivsk, Ukraine. It was 
established in August 2019 by the Ivano-
Frankivsk City Council as a component of 
the Department of Education. According to the 
City Council Resolution, CEI.if  is aimed to 
become  a catalyst of meaningful changes for 
equity, excellence, and  innovation in the 
education of the 21st century, a driving force of 
systemic and sustainable reform of the city’s 
school system, a leader in promoting  the concept 
of the New Ukrainian School. 

Комунальний заклад позашкільної освіти 
«Центр освітніх інновацій Івано-Франківської 
міської ради» (далі – ЦОІ ІФ) – неприбуткова 
освітня організація, створена у серпні 2019 
року Івано-Франківською міською радою з 
ініціативи Оксани Савчук як структурний 
підрозділ Департаменту освіти та науки. ЦОІ 
ІФ повинен стати каталізатором 
кардинальних змін, удосконалення та 
інновацій у шкільній освіті ХХІ століття, 
рушійною силою системного реформування 
шкільної освіти міста Івано-Франківська, 
лідером у втіленні концепції Нової української 
школи. 

 

STRATEGIC VISION СТРАТЕГІЧНA  МЕТА 
The Center's  vision is to help build a public 

education system where every school child has 
access to a quality education via an excellent 
school. CEI.if.ua is to provide support services 
and high quality, student-centered programs that 
prepare a diverse community of learners to 
contribute responsibly and creatively to a global 
society. 

 

ЦОІ ІФ покликаний сприяти подальшій 
розбудові сучасної системи державної освіти, 
де кожний школяр матиме доступ до якісної 
освіти, орієнтованої на високий результат. З 
цією метою ЦОІ ІФ надає послуги з підтримки 
та розроблення високоякісних дитино-
центричних програм, які готуватимуть 
сучасного школяра до відповідального та 
творчого внеску у глобалізоване суспільство. 

CEI.if.ua  will serve as a resource  to advance 
the regional and national cultural, social and 
economic development  by working directly with 
teachers, school leaders, and the community to 
create the schools their children need to succeed. 

ЦОІ ІФ повинен стати ресурсом для 
прискорення регіонального та національного 
культурного, соціального та економічного 
розвитку завдяки безпосередній співпраці з 
учителями, керівниками шкіл та громадою з 
метою створення сучасної школи, яка 
забезпечить успіх молодому іванофранківцю та 
Україні. 

 

MISSION МІСІЯ 
The Center's mission is: to enhance the 

potential of educational institutions and school 
teaching community on the basis of competency-
based approach in the framework of the New 

Місія ЦОІ ІФ – розширення потенціалу 
навчальних закладів та шкільної педагогічної 
громади на основі компетентнісного підходу в 
рамках Нової української школи завдяки: 



 

Ukrainian School by:   

 developing and maintaining collaborative 
partnerships among teaching community and 
local, regional, and national educational 
organizations for the purpose of promoting 
advancements in professional education,  

 developing innovative solutions for current 
problems of practice in education; 

 supporting collaborative research designed to 
improve teaching, leadership, equity, and 
student learning in public and private schools. 

розвитку та підтримці партнерських відносин 
між учительською спільнотою та місцевими, 
регіональними та національними освітніми 
організацями з метою сприяння розвитку 
педагогічної освіти; 
розробленню інноваційних рішень сучасних 
проблем освітньої практики; 
підтримці спільних досліджень, спрямованих 
на вдосконалення викладання, лідерства та 
навчання учнів у державних та приватних 
школах. 

 

WHAT  IS  CEI.if.ua  NOW? ЧИМ Є ЦОІ ІФ ЗАРАЗ? 
The Centre is: ЦОІ ІФ – це: 

 a place for upgrading  school teachers 
professional skills; 

 місце для підвищення кваліфікації вчителів 
закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти; 

 a public platform for discussing issues of 
educational reforms; 

 публічна платформа для обговорення 
питань освітніх реформ; 

 a discussion venue for professionals eager to 
make changes of Ukrainian education; 

 платформа для дискусії професіоналів, які 
прагнуть змінити освіту України; 

 a creative and supportive learning community 
that challenges individuals to transform 
themselves and educational space; 

 творча навчальна атмосфера для 
вчительської спільноти, готової допомагати 
тим, хто прагне змінити себе і 
трансформувати освітнє середовище; 

 a club for parental literacy enhancement;  клуб просвітництва для батьків; 
 a school of responsible Ukrainian leaders-to-be.  школа майбутніх українських лідерів. 
 

WHAT  IS CEI.if.ua  PLANNED TO BE? ЧИМ   ПОВИНЕН  СТАТИ  ЦОІ ІФ? 
The Centre is planned to be: ЦОІ ІФ повинен стати: 

 a recognized leader in advancing meaningful 
reforms in public education; 

визнаним лідером у впровадженні значущих 
реформ у державній освіті; 

 a provider of resources and support through many 
venues such as workshops, presentations, week-
long institutes and year-long programs; 

провайдером ресурсів та підтримки завдяки 
семінарам, презентаціям, підвищенню 
кваліфікації педагогічних працівників; 

 the institutional home for supporting learning and 
teaching in Ivano-Frankivsk; 

інституційним закладом підтримки навчання 
та викладання в Івано-Франківську; 

 a dynamic and constantly evolving space also 
provides an opportunity for all members of the 
teaching community  to comment on, and 
contribute to, the range of resources available;  

динамічним простором, що постійно 
розвивається та надає можливість усім 
членам педагогічної спільноти ефективно 
використовувати наявні ресурси;  

 a union bringing together the teaching and 
learning community and assisting in the 
development of alternative educational practices 
and disseminating them; 

об'єднанням учительства та учнівської молоді 
для розроблення альтернативних освітніх 
практик та поширення передового досвіду; 

 an environment for our academics and teacher 
trainers to review, confirm, and challenge the 
learning and teaching; 

майданчиком для науковців для обговорення 
проблем навчання та викладання, а також 
аналізу та експертного оцінювання 



 

ефективності певних методик навчання; 
 an incubator for infusing improvement science into 

schools and school systems and for bringing 
together researchers and school  educators to 
focus on creating innovative initiatives that 
advance teaching, leadership and learning; 

інкубатором для втілення наукових ідей щодо 
вдосконалення шкільної системи освіти та 
для об'єднання дослідників і педагогів з 
метою створення інноваційних ініціатив, які 
сприятимуть викладанню, лідерству та 
навчанню; 

 the city  virtual Learning Hub supporting continual 
enhancement of the student learning experience; 

міським навчальним віртуальним простором 
для задоволення освітніх потреб школярів; 

 a conduit between local schools and 
researchers/scholars to help identify and nurture 
mutually beneficial research and scholarship 
centered on improving student outcomes school 
education; the primary goal will be to improve the 
relevance and impact of research on solving real 
problems in schools; 

провідником - посередником між місцевими 
школами та дослідниками - науковцями, 
покликаним визначати та здійснювати 
взаємовигідні дослідження, орієнтовані на 
покращення результатів шкільної освіти, 
першочерговою метою яких буде покращення 
їх актуальності та впливу на вирішення 
реальних проблем у школах; 

 a bridge linking educational research, innovations 
and public policy development; 

мостом між освітніми дослідженнями, 
інноваціями та розвитком освітньої політики; 

 a highly dynamic Innovation Hubs enabling 
national and cross-border EU collaboration, and 
offering the benefits of regional systems, partners’ 
facilities, factories, and classrooms for joint 
programmes and projects; 

динамічним центром, що сприятиме 
національній і транскордонній співпраці з ЄС 
та сприятиме співпраці регіональних 
партнерів й аудиторій для спільних програм, 
проєктів; 

 repository of initiatives  supporting delivery of our 
education strategy invested by international 
donors.  

акумулятором ініціатив, що фінансувати- 
меться міжнародними організаціями для 
реалізації освітньої стратегії України. 

 

CEI.if.ua’s OBJECTIVES МЕТА  І  ЗАВДАННЯ 
 to enhance existing support for learning and 

teaching innovation; 
 to identify, share and celebrate existing excellent 

practices; 
 to increase awareness of key trends, 

developments and opportunities; 
 

 to provide and promote international comparative 
research, innovation and key indicators ; 

 
 
 

 to explore forward-looking approaches to 
education and learning ; 

 to facilitate bridges between educational research, 
innovation and educational policy development; 
 
 
 

 to draw together international research and 
expertise, identifies effective practices across 

удосконалити наявні програми підтримки 
інновацій у навчанні та викладанні; 
поширювати розроблені освітні методики, 
ефективність яких доведена на практиці; 
підвищити обізнаність учителів про основні 
тенденції, події та можливості в національній 
й міжнародній освіті; 
сприяти міжнародним компаративним 
дослідженням, інноваціям та ключовим 
показникам якості шкільної освіти; 
вивчити й оптимізувати перспективний досвід 
організації роботи ЗЗСО; 
об'єднати міжнародні наукові дослідження, 
ефективні практики в різних країнах та 
розробити нові підходи для їх впровадження в 
закладах освіти; 
створити мережу партнерських організацій 
для об'єднання всіх зусиль з метою 
досягнення якісного навчання впродовж 



 

different countries and develops new approaches 
across a range of topics towards the frontiers of 
education policies, practices and outcomes; 

 to analyzie and promote  international best 
practices; 

 to develop a network of partner organizations to 
combine all the efforts to achieve high quality 
lifelong learning for all, which contributes to 
personal development, sustainable economic 
growth and social cohesion. 

усього життя, що сприяє особистісному 
розвитку, економічному зростанню та 
соціальній згуртованості. 

 

OUR CORE VALUES НАШІ  ОСНОВОПОЛОЖНІ  ЦІННОСТІ 
The Center  challenges our teachers and students 
to reach their full potential through informed 
discourse and the pursuit of excellence in a 
framework of academic freedom that reflects the 
following values: 

Центр спонукає вчителів та школярів 
розвивати свій потенціал завдяки прагненню 
досконалості в межах академічної свободи, 
що відображає такі цінності: 

1) a teacher’s continuous learning and a lifetime 
of personal achievement; 

безперервне навчання  вчителя для  
досягнення вищих особистих результатів; 

2) student success; успіх учнів; 
3) competence approach; компетентнісний підхід; 
4) access to high quality education; доступ до якісної освіти; 
5) high standards of excellence; високі стандарти і показники; 
6) civic engagement; виховання громадянина завдяки включенню в 

громадську роботу; 
7) inclusion ; інклюзивне навчання; 
8) well-roundedness; всесторонній розвиток учня; 
9) imaginativ, and creative approaches to all 

endeavors; 
творчі підходи до всіх починань; 

10) respect for self in the development of personal, 
social, physical and intellectual abilities; 

повага до учня, його особистісних, 
соціальних, фізичних та інтелектуальних 
здібностей; 

11) caring and collaborative relationships among 
members of our community; 

турбота про інтереси членів громади; 

12) inquiry into and the pursuit of social justice; усвідомлення сутності соціальної 
справедливості; 

13) ethical and responsible citizenship, including 
service to the community; 

етичне та відповідальне громадянство; 

14) the pursuit of ecological sustainability; екологіччне виховання  для сталого розвитку 
суспільства; 

15) research. долідження в галузі педагогіки. 
 

OUR PRINCIPLES НАШІ ПРИНЦИПИ 

 We believe an informed, peaceful, equitable, 
and empowered society is dependent on 
learners everywhere adopting a learning 
lifestyle, and educational institutions creating 
and disseminating new knowledge to provide 
sustainable solutions to  increase access to 
high-quality education,  advance learning, 

Вважаємо, що справедливе суспільство 
залежить від тих, хто навчається, а також від 
навчальних закладів, що створюють та 
поширюють нові знання, розробляють 
стратегії підвищення якості освіти, 
інтенсифікації навчального процесу, 



 

facilitate problem solving,foster equity and 
inclusivity. 

забезпечення доступності у навчанні та 
інклюзивності. 

 We will design the future of learning through 
research, innovation, experimentation, and 
iteration to make young Ivano-Frankivites 
ready for long life learning. 

Розробляємо нові методики, що грунтуються 
на результатах досліджень, інновацій, 
експериментів та ітерацій для спонукання 
молодих  іванофранківців до навчання 
впродовж усього життя. 

 We will support learners in adopting a lifelong 
learning lifestyle to help them become 
informed, peaceful, equitable, and empowered 
citizens. 

Підтримуємо прагнення школярів стати 
компетентними, відповідальними громадяна-
ми, готовими до успішних справ на основі 
здобутих навичок та вмінь, 

 We will embrace complex challenges and 
invite perspectives from across education and 
the general public to generate solutions. 

Прийматимемо складні виклики у різних 
сферах середньої освіти та невпинно 
здійснюватимемо пошук для ухвалення 
оптимальних рішень; 

 We will offer open, accessible learning and 
training experiences to share our knowledge 
locally, nationally and globally  

Відкрито ділимося своїми надбаннями на 
місцевому, національному та міжнародному 
рівнях. 

 

WHAT WILL  CEI .if.ua DO? ЯКА РОЛЬ  ЦОІ  ІФ  У МАЙБУТНЬОМУ ? 
The Centre will: Центр буде: 
1) showcase  and share outstanding educational 

activity from across the teaching community; 
демонструвати інноваційні зразки освітніх 
технологій різних шкільних колективів; 

2) lead  initiatives that promote current and future 
faculty teaching development and create 
inclusive, student-centered classrooms; 

впроваджувати ініціативи, що сприятимуть 
розвитку перспективних методик викладання 
та створюватимуть інклюзивні аудиторії, 
орієнтовані на школярів; 

3) train instructors in innovative, validated 
teaching methods, assessment, and course 
design; 

ознайомлювати вчителів з інноваційними, 
ефективними методами навчання, оціню-
вання та розробленням навчальних курсів; 

4) transform the culture of science, technology, 
engineering, and math (STEM) teaching by 
creating a community of instructors that 
advances the scholarship of teaching and 
learning in STEM education; 

трансформувати культуру викладання науки, 
техніки, інженерії та математики (STEM) 
завдяки створенню спільноти викладачів, яка 
сприятиме викладанню та навчанню 
інтегрованих курсів у STEM-програмах; 

5) partner with universities to acquire grant 
funds to support instructional initiatives in 
STEM; 

співпрацювати з університетами для 
підтримки ініціатив у STEM за грантові кошти; 

6) egage in collaborations across campus, 
regional, national and international partners to 
promote multidisciplinary institutional 
transformation; 

співпрацювати з регіональними, національни-
ми та міжнародними партнерами для 
мультидисциплінарної інституційної транс-
формації; 

7) Offer   cosultancy. надавати консультативні послуги. 
 

CURRENT  FORMATS OF  EVENTS ФОРМАТИ ПОДІЙ У ЦОІ ІФ 
for teachers: 

1. Educational master classes, workshops, and 
seminars 

для вчителів: 
1. Освітні майстер-класи, зустрічі з відомими 

людьми та семінари. 



 

2. Parental advisory trainings 
3. Interactional webinars 
4. Training ―School of teaching excellence‖ 
5. Teaching festivals 
6. Off-campus trainings (on request) 
7. Counselling  for schoolchildren (―A child is a 

teacher‖, ―How to make learning effective via 
time management‖, ―Memorization 
techniques‖, ―Where can I continue education‖, 
―Rules for successful people‖, ―Proposal writing 
of projects aimed to develop the city and the 
country‖ 

8. Teacher trainings 
9. Exchange of innovations  

2. Практичні зустрічі з батьками. 
3. Інтерактивні вебінари. 
4. Навчальний курс для педагогів «ШКОЛА 

ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ». 
5. Педагогічні фестивалі. 
6. Тренінги для вчителів. 
7. Виїзні майстерні, дні комплексного 

навчання. 
8. Міжнародна школа лідерства. 
9. Тренінги для дітей («Дитина – сам собі 

вчитель»; «Як організувати навчання, щоб 
воно було ефективним»; «Методика подачі 
інформації для швидкого засвоєння та 
запам’ятовування»; «Як вибрати 
професію?», «Куди піти вчитися?», 
«Правила успішної людини»; «Створення 
власних проєктів розвитку міста та країни» 
тощо 

 

INTEREST GROUPS AND CLUBS 
 

Гуртки та клуби 

Academic / Subject-Area  Groups and Clubs – 
support schoolchildren who are passionate about 
learning and gaining a competitive advantage in 
several subject-areas: 

Предметні клуби та гуртки 

 History Club  Історичні постаті Української Держави, 
 Psychology Club  Психологія (1-4, 5-8, 9-11 кл.) 
 Emotional Intelligence Development School  Школа розвитку емоційного інтелекту 
 Foreign Language Club (English, French, 

German, Polish) 
 Іноземні мови (англійська, французька, 

німецька, польська) 
 

Geographically and Environmentally Oriented 
Clubs: 

support learners’ engagement in nature 
exploration, environment saving and water 
conservation projects, cleaning up territories, 
starting a recycling initiative at their school, etc. 

Гуртки  географічно-екологічного  напрямку 

 Discover Your Native Land  Пізнаємо рідний край (2-4, 7-9 кл.) 

 The Nature of You Region  Природа рідного краю (2-4 кл.) 

 Young Tourists-Explorers  Юні туристи-краєзнавці (5-9 кл.) 
 

STEM Oriented Clubs:  STEM-орієнтовані  клуби: 
 Future Scientists/STEM Club – for those who  think their  

future may involve scientific 
research through  participating in 
science fairs, learn about the most 
groundbreaking studies in various 
fields, and possibly network with 
various scientists working in 
actual labs. 

 STEM-освіта для 4-6, 7-9 кл. 
 STEM-гурток експериментальна та 

теоретична фізика 
 Біологія людини засобами STEM-

освіти 
 розвиток математичних здібностей 

засобами STEM 



 

 Computer Science and  information Engineering 
Club  “Fascinating informatics” 

 - for learners  who are eager to learn some coding and 
seeing if this incredibly high-demand lucrative field. 

 Цікава інформатика (6-9 кл.) 

 31D modeling   3D-моделювання (4-6, 7-9 кл.) 
 Robotics Club – supports learners who want to 

discover their passion in the field of  
 artificial intelligence and set you up for a lucrative 

career in the future 

 Робототехніка – ARDUINO (4-6, 7-9 
кл.) 

  «штучний інтелект, який налаштовує 
на прибуткову кар’єру в майбутньому 

SOCIAL CLUBS СУСПІЛЬНО-ОРІЄНТОВАНІ КЛУБИ 
 Financial Literacy Club – for learners who are set on the 

corporate world and want to develop the skills they need 
to succeed in the workplace. 

 Фінансова грамотність (5-6, 7-9 кл.) 

 Debate Team – for learners interested in government, 
policy, social  studies or rhetoric – offers many 
opportunities to hone the student’s skills of argument, 
debate, and research.  

 Дебати (7-11 кл) 

 European Club  Європейський клуб (10-11 кл.) 

The Arts: Мистецтво 
Painting 
Design.  Crafts 

 Образотворче мистецтво (2-9 кл.) 
 Студія дизайну. Декоративне-

ужиткове мистецтво (2-9 кл.) 
 

Academic Competitions  

– training for academic competitions at either the 
local, regional, or national level. 

 Курс підготовки до Всеукраїнських 
олімпіад (8-11 кл.) 

 

Academic Tests Practice  Groups Профільна підготовка 

 English 
 Ukrainian  
 Math  
 Biology 
 Physics 
 Chemistry  

 англійська мова (7-11 кл.) 
 українська мова та література (7-11 кл.) 
 математика (7-11 кл.) 
 Ерудит (7-9 кл.) 
 біологія (7-11 кл.) 
 фізика (7-11 кл.) 
 хімія (7-11 кл.) 

 

OUR  TARGET AUDIENCE НАША  ЦІЛЬОВА  АУДИТОРІЯ 
 In Ivano-Frankivsk:  В Івано-Франківську: 

- schools, universities  - школи; вузи  
- teachers - учителі 
- schoolchildren 
- NGO 

- учні 
- громадські організації 

 In CEI.if  У ЦОІ ІФ 
- 605 schoolchildren: 293 schoolboys and 

312 schoolgirls. 
- 605 школярів: з них – 293 хлопців і 

312 дівчат. 
 

RECENT  EVENTS НАЩОДАВНІ  ЗАХОДИ 

 Learning Tolerance (the Day of Ukrainian 
Literacy) 

 Вечір українського слова «Вчимося 
толерантності» 



 

 Collaboration Platform ―Ukraine-France‖  Платформа співпраці України та Франції 
 Round-table discussion with young parents in 

collaboration with ―Leage of Tolerance‖ 
 Круглий стіл «Відповідальне батьківство» за 

участю ГО «Ліга толерантності» 
 Training for Assistant Superintendents of 

Extra-Curricular Activities “Raising 
Civic Awareness in the Context of the 
New Ukrainian School” 

 Тренінг для перагогів-організаторів 
«Підвищення ефективності громадянського 
виховання в умовах Нової української 
школи» 

 The First All-Ukrainian STEM Festival  І  Всеукраїнський фестиваль STEM- освіти 
 Schoolchildren Tour to Germany, Austria, 

France and Poland in the framework of the 
project ―Learn Languages and Explore Europe 
by Travelling‖ 

 Подорож до Німеччини, Австрії, Франції, 
Литви та Польщі у рамках проєкту «Вивчай 
мови, подорожуючи» 

 Presentation of  Emotional Health Project‖ in 
collaboration with Peace Corps Volunteers 

 Презентація проєкту «Емоційне здоров’я» за 
участю волонтерів Корпусу Миру із США 

 

OUR  TEAM НАША КОМАНДА 
 Maria Pochynok, Director Марія Починок, директор 
 Svitlana Luhova, Associate Director Світлана Лугова, заступник директора 
 Natalia Rudnyk, Event Management, Conference 

Coordination 
Ірина Рудник, методист 

 Volodymyr Polovskiy, Instructional Technology 
Development 

Володимир Половський, методист 

 Natalia Kokar, PhD, Instructional Management, 
Research Coordination 

Наталія Кокар, методист 

 Halyna Malyk, PhD, International Projects 
Coordination, Research Coordination 

Галина Малик, методист 

 Olesia Yamborko, Psychologist, Teaching Support Олеся Ямборко, психолог 
 Natalia Palahitska, Information Management, 

Administrative Support  
Наталія Гриців, офіс-менеджер,  

 Shevchuk Mykhailo, Communications, engineer Михайло Шевчук, інженер-електронік 
 25 teachers supervising subject interest groups and clubs 25 керівників гуртків і клубів 
 

 

OUR PARTNERS: НАШІ ПАРТНЕРИ: 
 The Ivano-Frankivsk National Technical 

University of Oil and Gas 
 Івано-Франківський  національний технічний 

університет нафти і газу 
 The Vasyl Stefanyk Precarpathian National 

University 
 Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника 
 Association ―Paris-IF‖ (langue et culture 

française) 
 Асоціація з вивчення французької мови та 

культури «Парі-IФ» 
 The Ivan Franko Regional Universal Research 

Library 
 Обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Івана Франка 
 Information and Resource Centre ―Window on 

Amerca‖ (the Ivan Franko Regional Universal 
Research Library) 

 Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в 
Америку» Івано-Франківської ОУНБ імені 
Івана Франка; 

 NGO ―EcoCentre ―Ivano-Frankivsk‖  ГО «Екоцентр -Івано-Франківськ» 
 NGO ―League of Tolerance‖  ГО «Ліга толерантності» 
  



 

ОСНОВОПОЛЖНІ  ТЕЗИ  ДЛЯ ІННОВАТОРІВ 
 
1.  Що таке «інновація»? 

Інновація (лат. innovatio — оновлення, зміна) — нововведення, зміна, оновлення; новий 
підхід, створення якісно нового, використання відомого в інших цілях. 
Інновацією також вважають використання відомого із незначною модифікацією, 
реалізація якого забезпечить якісно нові результати. 

2.  Чи є різниця між термінами «інновація», «новація» та «нововведення»? 
Нововведення — це результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, 
ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом. 
Нововведення — це комплексний процес, який об'єднує створення, розробку, 
доведення до комерційного використання і поширення новації, що задовольняє певну 
потребу та спричиняє техніко-економічні й інші зміни в соціальному середовищі. 

Не всі зміни є нововведеннями, а тільки ті, котрі вносять у середовище нові 
елементи. Як уже зазначалось, вони можуть бути соціальні, духовні і матеріальні, кожна 
з яких є новацією, тобто предметом нововведення. Таким чином, від моменту прийняття 
до поширення новація набуває нової якості — стає нововведенням (інновацією). 

Терміном «інновація» позначаються всі нововведення, будь-які зміни й 
удосконалення, що забезпечують суспільний прогрес, економію витрат, підвищення 
рівня ефективності, 
Інновація — це не просто нововведення, а нова функція, «нова комбінація».  
Новація — це кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, 
якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, 
закінчених наукових досліджень і розробок. 

3.  Інновація є процесом чи результатом? 
З огляду на сутнісні ознаки інновації є всі підстави розглядати її як процес і як продукт 

(результат). Інновація як процес означає часткову або масштабну зміну стану системи і 
відповідну діяльність людини. Інновація як результат передбачає процес створення 
(відтворення) нового, що має конкретну назву «новація». На цій підставі розрізняють 
поняття «новація» («новий засіб») як певний засіб (нові ідеї, методи, методики, 
технології, програми тощо) та «інновація», яке ширше за змістом, оскільки означає 
процес, предметом якого є новації. 

Результатом (продуктом) творчого пошуку особи або колективу, що відкриває 
принципово нове в науці і практиці, є новація, а результатом породження, формування і 
втілення нових ідей – інновація. Саме втілення нових ідей є ознакою, за якою 
відрізняють інновації від власне новацій: якщо педагог відкриває принципово нове, то він 
новатор, якщо трансформує наукову ідею у практиці — інноватор. 

4.  Які основні види нововведень вирізняють теорії інновацій? 
Залежно від предметного змісту розрізнюють такі види нововведень: 
- техніко-технологічні (стосуються вдосконалення організаційно-технологічних 

процесів); 
- соціально-економічні (спрямовані на оновлення економічних і суспільних явищ); 
- організаційно-управлінські (охоплюють різні сфери управлінської діяльності); 
- комплексні (органічне поєднання двох або всіх видів нововведень). 

5.  У якому значенні вживають поняття «інновація» в педагогіку? 
У педагогіці поняття «інновація» вживають у таких значеннях: 
- форма організації інноваційної діяльності; 
- сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення актуальних 

проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої освіти; 
- зміни в освітній практиці; 
- комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового практичного 

засобу в галузі техніки, технологій, педагогіки, наукових досліджень; 
- результат інноваційного процесу. 



 

6.  Чи є різниця між освітніми інноваціями та педагогічними інноваціями? 
Освітні інновації стосуються системи освіти, її структур, освітніх процесів, що в ній 
відбуваються, тому спрямовані на реалізацію цілей і задач освітнього рівня – 
поліпшення якості освіти, освітніх послуг. Вони охоплюють всі сторони й процеси, 
пов’язані з системою освіти, її структурами. Це управлінські, організаційні, економічні, 
соціальні, культурні, наукові, педагогічні, психолого-педагогічні аспекти й проблеми в 
освіті. 
Педагогічні інновації є одним з аспектів освітніх інновацій. Вони рямовані на вирішення 
певних завдань  педагогічного процесу –  цілеспрямованої системи впливу на суб’єктів 
освітнього процесу, яка покликана зумовлювати якісні зміни індивіда завдяки 
використанню педагогічнихі технологій, педагогічних технік, та окремих елементів – 
форм, засобів, методів, змісту (навчання, виховання, організація, управління).  

7.  Який найголовніший аспект педагогічної інноватики? 
  Одним із найголовніших аспектів педагогічної інноватики є новизна педагогічного 
засобу. 
   Новизна — один із основних критеріїв оцінювання педагогічних досліджень; основний 
результат творчого процесу; властивість і самостійна цінність нововведення. 
   У педагогіці фігурують такі види новизни: 
- абсолютна новизна: охоплює принципово невідомі раніше новації, які внаслідок їх 

реалізації стають радикальними нововведеннями; фіксують її за відсутності аналогів, 
прототипів конкретному нововведенню; 

- відносна новизна:  виявляє себе в кількох варіантах — як часткова новизна, яка 
полягає в оновленні одного з елементів системи, коли вона стає новою в якомусь 
одному відношенні; умовна новизна, що виникає за незвичного поєднання відомих 
елементів; місцева новизна, особливістю якої є використання новації, що 
застосовувалася на інших об´єктах, у нових умовах; 

- суб´єктивна новизна: актуалізується, коли об´єкт є новим для даного суб´єкта; 
наприклад, предмет чи явище можуть бути абсолютно новими для однієї людини, 
нормативно новими для конкретної спільноти (наприклад, в одній країні) і не новими - 
в іншій країні для іншої спільноти; 

- псевдо новизна. 
8.  Що таке «інноваційний потенціалом»? 

Інноваційний потенціал — це здатність забезпечувати впродовж тривалого часу 
корисний результат від свого використання. 

9.  Які є види педагогічних нововведень? 
1. Залежно від сфери застосування: 
- інновації в змісті освіти (оновлення змісту навчальних програм, підручників, посібників 

тощо); 
- інновації в технології навчання та виховання (оновлення методик викладання та 

взаємодії у виховному процесі); 
- інновації в організації педагогічного процесу (оновлення форм і засобів здійснення 

навчально-виховного процесу); 
- інновації в управлінні освітою (оновлення структури, організації і керівництва освітніми 

закладами); 
- інновації в освітній екології (архітектурне планування освітніх закладів, використання 

будівельних матеріалів, інтер´єр приміщень та ін.) 
2. Залежно від масштабу перетворень: 
- часткові (локальні, одиничні) нововведення, не пов´язані між собою; 
- модульні нововведення (комплекс пов´язаних між собою часткових нововведень, що 

належать, наприклад, до однієї групи предметів, однієї вікової групи дітей тощо); 
- системні нововведення (охоплюють весь навчально-виховний заклад). Вони 

передбачають перебудову всього закладу під певну ідею, концепцію або створення 
нового освітнього закладу на базі попереднього (наприклад, дитячий садок — школа, 



 

адаптивний дитячий садок, школа-лабораторія тощо). Для їх освоєння необхідне 
розроблення програми розвитку навчально-виховного закладу. 

3. Залежно від інноваційного потенціалу: 
- модифікаційні нововведення (пов´язані з удосконаленням, раціоналізацією, 

видозміною, модернізацією того, що має аналог або прототип). Це може бути 
програма, методика, окрема розробка тощо. Модернізація може бути спрямована як 
на технологічний, так і на особистісний аспекти засобу, що оновлюється. Можна 
видозмінити відому методику чи застосувати її до нового предмета, а можна, 
виявивши свої особистісні якості, інакше її реалізувати, збагатити і цим суттєво 
підвищити її ефективність; 

- комбінаторні нововведення (передбачають нове конструктивне поєднання елементів 
раніше відомих методик, які в такому варіанті ще не використовувались). Вони є не 
будь-яким поєднанням, а саме конструктивним, тобто таким, за якого з´являються нові 
системні властивості і які породжують новий ефект; 

- радикальні, або фундаментальні, глобальні, базові нововведення (вони, як правило, є 
відкриттями, найчастіше виникають у результаті творчої інтеграції і сприяють 
створенню принципово нових навчальних засобів). 

10.  Від чого залежать динаміка, результативність, інші особливості процесу 
нововведення? 

- Динаміка, результативність, інші особливості процесу нововведення залежать від 
інноваційного потенціалу навчально-виховного закладу. 

- Інноваційний потенціал навчально-виховного закладу — здатність навчально-
виховного закладу створювати, сприймати, реалізовувати нововведення і своєчасно 
позбавлятися від застарілого, педагогічно недоцільного. Ця здатність переважно є 
наслідком творчих прагнень педагогічного колективу, його ставлення до нововведень. 

1. Залежно від позиції щодо свого попередника: 
- заміщуючі нововведення (їх запроваджують замість конкретного застарілого засобу). 

До них належать театральні, художні студії, спортивні секції, школи балету і танців 
тощо; 

- скасовуючі нововведення (суть їх полягає у припиненні діяльності певних органів, 
об´єднання, у скасуванні форми роботи, програми без заміни їх іншими, якщо вони 
неперспективні з огляду на потреби розвитку навчального закладу або гальмують 
його); 

- відкриваючі нововведення (передбачають освоєння нової програми, нового виду 
освітніх послуг, нової технології тощо). Наприклад, комп´ютеризація освітнього 
процесу, перехід до нових інформаційних технологій; 

- ретровведення (освоєння в навчально-виховному закладі нового, яке існувало в 
педагогічній практиці раніше). Як правило, воно тривалий час не використовувалося, 
колись було відмінено помилково чи втратило свою актуальність у тодішніх умовах. 
Такими ретровведеннями можна вважати вивчення у сучасних школах історії різних 
релігій, запровадження курсів логіки, психології, риторики, давніх мов тощо. 

2. Залежно від місця появи: 
- нововведення в науці (оновлення педагогічної теорії); 

нововведення в практиці (оновлення педагогічної практики). 
3. Залежно від рівня очікування, прогнозування і планування: 
    - очікувані (планові) нововведення; 
   - неочікувані (незаплановані) нововведення. 
4. Залежно від галузі педагогічного знання: 
     - виховні нововведення (у галузі виховання); 
   - дидактичні нововведення (у галузі навчання); 
   - історико-педагогічні нововведення (у галузі історії педагогіки) тощо. 
5. Залежно від часу появи: 
     - історичні нововведення (відродження історико-педагогічної спадщини в нових 



 

умовах); 
   - сучасні нововведення (інновації сьогодення). 

11.  Який алгоритм впровадження нового? 
Алгоритм (система операцій) впровадження нового такий: 
1) вивчення завдань, передбачених нормативними документами; 
2) аналіз практики і зіставлення отриманих у його процесі даних із соціальними 

вимогами; 
3) моделювання еталонних результатів, яких очікують у результаті перетворення 

педагогічної практики; 
4) пошук ідей, рекомендацій, що можуть бути впроваджені; 
5) розроблення комплексної програми, яка охоплює закономірності впровадження 

нового; 
6) відбір дидактичних, матеріальних, інформаційних, організаторських засобів тощо; 
7) теоретична, методична, психологічна підготовка учасників впровадження нового; 
8) встановлення зв´язку з авторами рекомендацій. 

 
 

   
 
  



 

QUATABLE QUOTES ON INNOVATIONS 

 A dream will not become an innovation if there is no realization. – Ciputra 
 Changes call for innovation, and innovation leads to progress. – Li Keqiang 
 Collaboration is important not just because it's a better way to learn. The spirit of 

collaboration is penetrating every institution and all of our lives. So learning to 
collaborate is part of equipping yourself for effectiveness, problem solving, 
innovation and life-long learning in an ever-changing networked economy. – Don 
Tapscott 

 Creativity is thinking up new things. Innovation is doing new things. — Theodore Levitt 
 Education innovation is at the bottom of the first or the top of the second inning. – Steve 

Case 
 Every once in a while, a new technology, an old problem, and a big idea turn into an 

innovation. – Dean Kamen 
 Exploration is the engine that drives innovation. Innovation drives economic growth. 

– Edith Widder 
 For good ideas and true innovation, you need human interaction, conflict, argument, 

debate. – Margaret Heffernan 
 If innovation is going to be a priority in education, we need to create a culture where trust is 

the norm. – George Couros 
 If you look at history, innovation doesn't come just from giving people incentives; it  

comes from creating environments where their ideas can connect. – Steven Johnson 
 Innovation— any new idea—by definition will not be accepted at first. It takes repeated 

attempts, endless demonstrations, monotonous rehearsals before innovation can be 
accepted and internalized by an organization. This requires courageous patience. – Warren 
Bennis 

 Innovation comes from saying NO to 1,000 things. –  Steve Jobs 
 Innovation distinguishes between a leader and a follower. – Steve Jobs 
 Innovation is all about people. Innovation thrives when the population is diverse, accepting 

and willing to cooperate. – Vivek Wadhwa 
 Innovation is change that unlocks new value. – Jamie Notter 
 Innovation is created as a result of constructive conflict. – Jeff DeGraff 
 Innovation is the ability to convert ideas into invoices. –  L. Duncan 
 Innovation is the calling card of the future. – Anna Eshoo 
 Innovation is the outcome of a habit, hot a random act. – Sukant Ratnakar 
 Innovation opportunities do not come with the tempest but with the rustling of the breeze. – 

Peter Drucker 
 Learning and innovation go hand in hand. The arrogance of success is to think that what 

you did yesterday will be sufficient for tomorrow. – William Pollard 
 New ideas for innovation grow out of the minds of each new generation. Having an 

institution of higher learning that can help young people put those ideas into action 
is critical. – Jay Samit 

  



 

21-ST CENTURY CHILDREN 
Why it matters  

 Childhood has changed significantly over recent decades. This has an impact on school planning, 
teaching, and learning at each stage of the education system as well as the relationships between 
children, parents, schools and communities.  
What it involves  

 Identifying relevant multi-disciplinary research on factors affecting childhood (0-18 years) and 
developing an analytic framework to link these to education research and policy  

 Sharing experiences and common challenges countries are facing and identifying examples of 
good practice  

 Determining research gaps and issues that need further study  
 Linking this knowledge base to their opportunities to learn and motivation 

EDUCATION AT A GLANCE 
Why it matters  

 Comparing education indicators across country and countries in a systematic way provides 
insights into the state of education for policy makers, educators, students, parents and the public.  
What it involves  

 Gathering data from city schools and key partners according to established technical standards  
 Publishing indicators comparing countries across different aspects of education systems  
 Providing further analysis and insights into special topics 

MEASURING INNOVATION IN EDUCATION 
Why it matters  

 Knowing whether – and how much – educational practices are changing at the system level helps 
to target policy and school interventions that improve educational outcomes.  

 Shaping a culture of innovation and improvement also requires understanding what drives 
innovation, from the use of data and technology, investment in educational R&D, through to 
adopting learning organisation models.  
What it involves  

 Identifying the drivers of innovation in education as compared to other sectors  
 Identifying meaningful innovations across educational systems  
 Constructing metrics to examine the relationship between educational innovation and educational 

outcomes 
TRENDS SHAPING EDUCATION 

Why it matters  
 Preparing for the future means taking a careful look at evidence on the way the world is 

changing, and thinking strategically about how education may need to adapt.  
 What it involves  
 Identifying and highlighting major trends affecting the future of education such as 

urbanisation, technologies, globalisation, changing family structures and much more.  
 Reflecting on what these trends might mean for education  
 Helping countries to develop robust strategies to meet future challenges 

TEACHER KNOWLEDGE SURVEY 
Why it matters  

 Finding out what teachers actually know about effective learning provides essential insights into 
how to improve:  
• initial teacher education and professional development for more successful teaching  
• selection, retention and professional development of teachers. 
What it involves  

 Assessing the general pedagogical knowledge base of teacher candidates, teachers in different 
stages of their career and teacher educators 

 

 



 

 

 

Come and join us.  
We are the Home of Innovation. 

Advance your teaching. Engage your learners. 
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