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Соціальна потреба в закладах нового покоління вимагає особливої 

уваги до інноваційних процесів, до того, що заважає та сприяє 

створенню та розповсюдженню педагогічних інновацій. Сучасна 

психолого-педагогічна наука вважає, що новим у педагогіці є не лише 

ідеї, підходи, методи, технології, які ще не використовувались,  

а й сукупність елементів або окремих елементів педагогічного процесу, 

що дозволяють ефективно вирішити проблему творчого розвитку 

особистості. 

Однією з особливостей сучасної системи освіти є співіснування двох 

стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної.  

У педагогічному середовищі говорять про небажання великої кількості 

викладачів брати участь у інноваціях. Прагнення викладача забезпечити 

максимальну відповідність навчального процесу вимогам освітньої 

системи призводить до того, що студент використовується як засіб 

діяльності нарівні з іншими, передбачений новітніми педагогічними 

технологіями. За таких умов розвиток учасників педагогічного процесу 

відбувається переважно як об’єктивно обмежений предметно-

професійними вимогами технології чи методології.  

Традиційна школа ґрунтується на сприйнятливості ідей, що  

є надзвичайно складною проблемою і пов’язано зі здатністю сприймати 

новітні ідеї та їх поширенням у навчальній практиці, здатністю 

переходити від формального, теоретичного рівня наукових знань до 

стадії педагогічна технологія та освітня практика. 
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Є принаймні три взаємопов’язані причини, через які модернізацію 

освітнього процесу важко поширювати. Об’єктивні зумовлені складним 

поєднанням інновацій (як об’єктивних наукових знань) з особистим 

досвідом викладача. 

Взаємозв’язок педагогічного досвіду та інновацій не лінійний,  

а складний, багатогранний. Інновації мають проростати з досвідом. 

Перспективні ідеї освітніх реформ формалізуються, не поширюються, як 

очікувалося, і поступово згасають через їх слабку здатність до 

тиражування, надаючи готові моделі педагогічного процесу. Низька 

інноваційна спроможність педагогічних систем зумовлена зусиллями 

зрозуміти повноту фактичного впровадження інновацій, головним чином 

шляхом розробки детальних описів, огляду узагальненого педагогічного 

досвіду, відвідувань навчальних закладів, що впроваджують новітні 

технології та методики. 

Модернізація освітньої системи – це динамічний рух складної 

сукупності узгоджених місцевих умов, які мають змінитися. Значущість 

умов, які забезпечують продуктивність етапу практичного застосування 

освітніх інновацій, які ґрунтуються на новітніх ідеях, очевидна. Успіх – 

це коли реформа зумовлена добре усвідомленою місцевою потребою, 

більше того, сама реформа є місцевим продуктом розвитку, ініційованим 

широким колом людей та має належне фінансування. 

Впровадження інновацій в освіті – складний і довготривалий процес, 

на який впливає безліч факторів. У всьому цьому провідне місце 

надається членам педагогічного колективу, яким потрібно сприймати та 

впроваджувати педагогічні нововведення, адже успіх та ефективність 

інноваційних освітніх проєктів залежать від їхньої готовності до 

інноваційної діяльності, від їхнього ставлення до цих інновацій. 

Ми вважаємо, що є кілька викликів, прийняття яких допоможе 

впровадити нововведення в педагогічну практику. Перший виклик, що 

виникає при впровадженні педагогічних технологій, – це психолого-

педагогічна неготовність педагогів до інновацій. У контексті нашого 

дослідження ми аналізуємо інтерпретацію сутності явища «індивіду- 

альної готовності до діяльності», яка, на думку Д. Алфімова [2], 

передусім виявляється у здатності людини організовувати, виконувати та 

регулювати діяльність. Крім того, вчений вважає, що готовність до праці 

визначається багатьма факторами, найважливішими з яких є система 

методів і цілей, професійні знання та вміння, безпосереднє залучення 

особистості до діяльності, яка найбільш активно формує потреби, 

інтереси та мотиви отримання значних, значущих, найсучасніших знань  

і здібностей. 

О. Бартків [4] переконаний, що готовність до інноваційної педаго- 

гічної діяльності – це особливий особистісний стан, який передбачає 

наявність у вчителя мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 
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діяльності, володіння ефективними спробами та засобами досягнення 

педагогічних цілей, здатність до творчості та рефлексія і є основою 

активної соціальної та професійно-педагогічної позиції суб’єкта, яка 

стимулює інновації та сприяє її продуктивності. 

І. Гавриш [8] визначає готовність учителя до інноваційної професій- 

ної діяльності як інтегративну якість особистості, що виявляється  

в діалектичній єдності всіх структурних компонентів, властивостей, 

зв’язків та відносин. Це найбільш повно узгоджується з її розумінням як 

складної особистої освіти, яка є умовою та регулятором інноваційної 

діяльності вчителя. 

О. Плахотнік [9] та інші вчені також інтерпретують готовність 

викладача до інновацій як особливий особистий стан, що означає,  

що вчитель має мотиваційно-ціннісне ставлення до професійної 

діяльності, володіння ефективними способами та засобами для досяг- 

нення педагогічних цілей, творчості, рефлексія. Розглянута якість 

вчителя є передумовою його ефективної діяльності, максимальної 

реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу. 

Вчені визначили готовність до інноваційної діяльності як внутрішню 

силу, що формує інноваційну позицію викладача. Структура складає 

складну інтегративну освіту, яка охоплює різноманітні якості, 

властивості, знання, навички особистості. Як одна з важливих складових 

професійної готовності, це передумова успішної діяльності викладача, 

максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого 

потенціалу, забезпечення ефективності впровадження інноваційних 

педагогічних технологій. Отже, формування готовності педагогів до 

здійснення інноваційної освітньої діяльності – це процес, у якому 

виробляється його ціннісна орієнтація та гуманістична спрямованість, 

усвідомлення методології вирішення професійно-педагогічних проблем, 

конкретних концепцій, шляхів реалізації концептуальних схем у досвіді, 

розуміння результатів педагогічних інновацій, критерії їх оцінки та 

самооцінки . 

Другий виклик – відсутність мотивації та мотиваційного середовища. 

Сучасна освіта потребує конкурентоспроможного педагога. Сьогодні 

викладачі розуміють і на різних рівнях доводять, що потрібно шукати 

ефективні форми, методи роботи зі студентами, і коли така можливість 

надається викладачу, він не знає, як приймати рішення, або не хоче щось 

змінити у своїй роботі. Вчені визначають складові конкурентоспро- 

можності (кваліфікаційної компетентності та готовності) викладача: 

когнітивний компонент (оволодіння науково-категоріальним апаратом  

і методами певної освітньої галузі; оволодіння смисловим та процесуаль- 

ним компонентом педагогічної діяльності; рефлексивні навички); 

операційний компонент (навички та вміння когнітивного, комунікатив- 

ного, управлінського характеру; володіння сучасними інформаційними 
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технологіями; володіння навичками самоосвіти та підвищення 

кваліфікації, при необхідності – перепідготовки); перцептивний 

компонент (здатність до самоаналізу та прийняття нестандартних 

рішень; оволодіння навичками ділового, міжособистісного та педагогіч- 

ного спілкування). 

Конкурентоспроможність визначається як стійка особистісна здат- 

ність свідомо та творчо реалізовувати професійну компетентність  

з достатнім рівнем оволодіння необхідними соціальними та комунікатив- 

ними знаннями, вміннями та особистісними характеристиками. Здатність 

змагатися зумовлена, по-перше, індивідуальними психологічними 

ресурсами фахівця (психофізичним здоров’ям, віком, зовнішністю, 

здібностями, талантом, рівнем інтелекту, запасом енергії) та морально-

етичними аспектами. По-друге, особистісний компонент професійної 

компетентності – конкурентоспроможність проявляється на рівнях 

розвитку: мотиваційно-ціннісний компонент, що відображає такі 

орієнтації, як спрямованість на морально-етичне самовдосконалення, 

позитивне ставлення до соціально значущої діяльності, потреба  

у самоствердженні, самореалізації, самодисципліні; емоційно-вольовий 

компонент, що містить відповідальність, незалежність, ініціативність, 

впевненість у собі, співчуття, самоконтроль тощо; оціночно-

регулятивний компонент, який виявляється в ефективних навичках 

самооцінки, саморегуляції, гнучкості, стратегічному плануванні, 

дослідити особисту позицію тощо. 

Мотиваційне середовище – це сукупність умов, що визначають 

спрямованість і величину зусиль, що докладаються членами 

педагогічного колективу для досягнення цілей освіти. Тобто керівництво 

навчального закладу повинно спочатку виявити найбільш схильних та 

найбільш охочих впроваджувати інновації вчителів, а потім створити 

соціально-психологічні та педагогічні умови для самовдосконалення, 

саморозвитку, самоактуалізації педагогічного колективу, що є відправ- 

ною точкою для готовності та здатності до інновацій. 

Але мотиваційного середовища недостатньо для інноваційної 

діяльності вчителів. Необхідна умова ефективного впровадження 

нововведень – психологічна готовність викладача. Тобто викладач має 

бути самосвідомим. На основі самопізнання, виявлення їх сильних  

і слабких сторін. Тільки творчий викладач матиме бажання, яке спонукає 

його до самовдосконалення. Невід’ємною характеристикою самосвідо- 

мості є самооцінка, почуття відповідальності, готовність до діяльності. 

Тоді прийняття рішення про самовдосконалення відбувається тоді, коли 

викладач має глибокий внутрішній досвід своїх позитивних та 

негативних сторін особистості. 
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Подібно й студенти мають бути мотивовані до навчання, готові до 

змін в освітньому процесі. Для цього важлива їхня професійна 

спрямованість й мотиви навчання у ЗВО.  

Третім викликом є недостатня пропаганда перспективного та пере- 

дового педагогічного досвіду. В сучасних умовах модернізації освітньої 

галузі актуальною стає проблема створення чіткої системи створення, 

виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження педагогічного 

досвіду − показника креативності та сучасного стилю викладача, 

закладу. Практика науково-методичної роботи у навчальних закладах 

свідчить про формальний, стихійний та безсистемний підхід до 

методичного управління стосовно педагогічного досвіду. 

Технологію поширення, впровадження, використання та розвитку 

педагогічного досвіду на практиці можна продемонструвати в такій 

послідовності: ознайомлення викладачів із досвідом, пояснення його 

переваг у порівнянні з традиційними методами, формами, прийомами; 

створення сприятливих умов для розвитку творчої діяльності вчителів; 

презентація досвіду на засіданнях методичних об’єднань, семінарах, 

засіданнях педагогічних та науково-методичних рад, науково-

практичних конференціях, педагогічних читаннях тощо; створення 

авторських шкіл, шкіл педагогічного досвіду, якими керують її носії, 

авторські майстерні, інноваційні школи; проведення майстер-класів, 

технологічних практикумів, педагогічних симпозіумів, естафет 

педагогічного досвіду, методичних аукціонів; випуск методичних 

посібників, інформаційно-методичних бюлетенів, анотованих каталогів, 

підготовка та публікація статей на тему досвіду в періодичних виданнях; 

наочне пропагування педагогічного досвіду методом виставлення 

матеріалів на шкільних, районних, обласних педагогічних конкурсах, 

ярмарках, виставках; пропаганда за допомогою технічних засобів 

навчання – створення фільмів, відео- та медіатеки, організація радіо-  

і телевізійних програм тощо. 

Таким чином, на сьогодні важливим є питання вивчення проблеми 

формування готовності членів педагогічного колективу до інновацій, 

розвиток психологічного аспекту науково-методичного забезпечення 

інноваційних освітніх проєктів, коригуючих інструментів самовдоскона- 

лення та розвитку творчого потенціалу вчителі, ми повинні приділити 

значну увагу. 

В Україні склалася ситуація, яка вимагає серйозної реорганізації 

застарілих механізмів управління педагогічними системами та 

процесами – четвертий аспект. Попередні централізовані моделі 

управління освітою не можуть бути пристосовані до швидких 

соціальних та економічних змін в контексті інноваційного розвитку 

суспільства. 
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Ефективність педагогічного управління навчальними процесами 

залежить від активної взаємодії суб’єктів управління зі студентами. Вплив 

управління має бути спрямований на запобігання та усунення явищ 

дезадаптації в процесі навчання та професійного розвитку студентів.  
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