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IННОВАЦIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ В ОСВIТНIЙ ГАЛУЗI:  
ПРОБЛЕМИ ПIДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ 

 
Найчастіше інновації ототожнюються як «нововведення», а також – 

як протиставлення традиційному, звичному, стандартному, оскільки 
пов’язані не тільки з технологічною складовою, а й іншим методичним за-
безпеченням навчально-виховного процесу. Отже, пiд iнновацiями 
здебільшого розумiють елементи або повні нововведення в освiтi, що 
сприяють трансформацiї змiсту та якостi, а тому призводять до суттєвих 
змiн в цiлому в освiтнiй галузi. 

Важливо зауважити, що педагогічні інновації інколи навіть 
протирічять Державному стандарту, програмам і навчальним планам, не 
відповідають традиційним підручникам та навчально-методичним 
посібникам. Саме тому, вчительство по-різному відноситься до їх введення 
у навчально-виховний процес вітчизняної школи: одні – не готові їх 
сприймати методично, інші – психологічно. Як про це свідчить аналіз 
наукової літератури (К. Ангеловські, В. Бєляєв, І. Бех, І. Зязюн, 
В. Сластьонін та ін.), зосередження зусиль потрібно спрямувати на якісно 
новий рівень підготовки вчителів, розвиток їх творчого потенціалу та 
готовності до мобільних змін.  

Серед факторiв, що сприяють розповсюдженню iнновацiй в галузi 
освiти можна вiднести:  

– визнання гуманiзацiї, демократизацiї, гуманiтаризацiї, 
особистiсно зорiєнтованого навчання прiоритетами розвитку 
нацiональної системи освiти України;  

– обґрунтування та реалiзацiя нових концепцiй навчання, виховання 
й розвитку учнiвської молодi; 

– поява авторських програм i альтернативних методик викладання 
навчальних дисциплiн. 

Аналiз наукових робiт i публiкацiй у перiодичних виданнях [1; 4; 5; 
6] дозволяє нам розглядати педагогiчнiй iнновацiї як змiстовi нововведення 
в освiтнiй дiяльностi (концепцiї, методи, технологiї, навчально-методичне 
забезпечення тощо), а також як змiни в органiзацiї навчально-виховного 
процесу (як на рівні вітчизняних загальноосвітніх навчальних закладів, так 
і в системі вищої (зокрема – педагогічної) освіти в цілому). 

У сучасних пiдходах до визначення якостi шкiльної освiти основнi 
прiоритети iз знань, умiнь i навичок учнiв перенесено на їх особистiснi ха-
рактеристики, що значно актуалiзує аспекти пiдготовки майбутнiх 
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учителiв до запровадження педагогiчних iнновацiй. Отже, ми переконанi, 
що дана проблема в умовах сьогодення не втратила своєї актуальностi. 

У зв’язку з цим, завданням даної статтi вважаємо: 
1) уточнення поняття iнновацiйної дiяльностi; 
2) визнання її основних рiвнiв та характеристик кожного з них. 
Загальновiдомим є виокремлення трьох основних видiв людської 

дiяльностi (гра, навчання, праця), кожен з яких вирiзняється особливими 
мотивами, цiлями та засобами їх досягнення. Саме того, тлумачення по-
няття «дiяльнiсть» у рiзних галузях знань набуває рiзних вiдтiнкiв. 

У «Великому енциклопедичному словнику» дана категорiя визнача-
ється як специфiчна людська форма ставлення до навколишнього свiту, 
змiст якої складає цiлеспрямована змiна в iнтересах, людей. Серед основ-
них її складових названi мета, засоби, процес, результат [2, с. 348]. 

В «Українському педагогiчному словнику» С.У. Гончаренка пiд 
дефiнiцiєю дiяльнiсть визначається «спосiб буття людини в свiтi, 
здатнiсть її вносити в дiяльнiсть змiни» [3, с. 98]. Серед основних її ком-
понентiв автор виділяє: суб’єкта з його потребами; мету i засоби її ре-
алiзацiї (знаряддя працi: технiка та технологiї); результат дiяльностi [там 
само]. 

Фiлософи розглядають дiяльнiсть як спосiб вiдношення людини до 
свiту, психологи – як взаємодiю суб’єкту iндивiда з об’єктом навколишнiм 
середовищем [7, с. 118–119]. 

Соцiальнi дослiдження конкретизують поняття «дiяльнiсть» за її 
сферами (освiтня, трудова, дозвiлля); за основними соцiальними формами 
(iндивiдуальна, групова, колективна, масова); за потенцiалом нового (тра-
дицiйна, iнновацiйна) [6]. 

Iстотна змiна умов дiяльностi в процесi впровадження iнновацiй у 
галузi освiти сприяє оновленню змiсту та мети, процесу взаємодiї суб’єктiв 
дiяльностi, а також бiльш високим досягненням якостi знань i вихованостi. 

На пiдставi здiйсненого аналiзу теоретичних надбань з даної пробле-
ми у данiй публiкацiї ми будемо розглядати iнновацiйну дiяльнiсть як 
соцiально-педагогiчний феномен, який, з одного боку, виступає 
пiдсистемою цiлiсного iнновацiйно-освiтнього процесу, а з iншого – само-
стiйним динамiчним утворенням, що складається iз суб’єктiв та мети взає-
модiї, засобiв її досягнення та кiнцевого результату. 

Модернiзацiя навчально-виховного процесу неможлива без оновлен-
ня вимог до його суб’єктiв. Ми маємо на увазi активну позицiю вчителя 
щодо запровадження у власну дiяльнiсть нововведень, що тiсно пов’язано з 
його бажанням розширити сферу своєї дiяльностi, вийти за межi ситу-
ацiйно-рольових функцiй. 

Це означає, що iнновацiйна дiяльнiсть виступає рушiйною силою са-
морозвитку та самореалiзацiї особистостi, спрямована на змiну старих 
(традицiйних) iнтересiв, поглядiв, свiтогляду, цiнностей. 
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Таким чином, iнновацiйна дiяльнiсть є фундаментом оновлених 
суб’єкт-суб’єктних вiдносин у навчально-виховному процесi. 

Метою iнновацiйної діяльності виступає прагнення особистостi до 
розширення меж своїх можливостей, вiдмова вiд нормативної професiйної 
дiяльностi, готовнiсть до запровадження нестандартних та альтернативних 
рiшень. Це означає, що особливого значення при пiдготовцi майбутнiх пе-
дагогiв потрiбно придiлити таким аспектам, як: 

1) теоретичному обґрунтуванню появи та сутностi iнновацiй взагалi, 
педагогiчних зокрема; 

2) оволодiнню засобами їх пiзнання; 
3) прогнозуванню кiнцевого результату. 
Вiдомо, що рушiйною силою будь-якої дiяльностi є мотивацiя. Ба-

жання виконувати iнновацiйну дiяльнiсть дiалектично пов’язано з по-
стiйним пошуком нестандартних дидактичних, методичних, технологiчних 
рiшень, оптимальних форм роботи та органiзацiї навчально-виховного 
процесу i позаурочної дiяльностi. 

Ось чому, в умовах сьогодення особливого значення набуває про-
блема розвитку креативного мислення та iнiцiативи, бажання привносити 
новизну та iндивiдуальнiсть в систему освiти, здатнiсть до моделювання 
навчальних ситуацiй та проектування i прогнозування результату. 

Крiм того, досягнення мети iнновацiйної дiяльностi вимагає викори-
стання певних засобiв, серед яких можна вирiзнити законодавчо-правове 
забезпечення, матерiально-технiчну базу, загальнокультурнi, iнформацiйнi 
та технологiчнi надбання, загальнолюдськi цiнностi тощо. 

Переконанi, що результатом запровадження нововведень у навчаль-
но-виховний процес вищого навчального закладу можна вважати не тiльки 
кiлькiснi показники (результати семестрових iспитiв, тестування, рейтин-
гову оцiнку, хоча останнi двi форми вважаються вiдносно новими та 
iнновацiйними), а й якiснi зрушення iнтелектуального розвитку i 
соцiальної визначеностi майбутнього вчителя; здатнiсть аргументувати 
власну позицiю; формування iндивiдуального стилю роботи. Звiдси випли-
ває необхiднiсть надання переваги iнновацiйним формам навчального про-
цесу у дiяльностi ВНЗ, який дозволяє готувати майбутнiх педагогiв до са-
мостiйних, альтеративних дiй та мобiльної реакцiї на непередбаченi обста-
вини, творчого розв’язання актуальних проблем особистiсного розвитку 
учнiв.  

Узагальнення пiдходiв науковцiв до визначення специфiки 
iнновацiйної дiяльностi [1; 4; 5] основнi її рiвнi: 

1 рiвень – адаптивний, який характеризується стандартнiстю по-
глядiв, стереотипною дiяльнiстю, непевненiстю у необхiдностi запрова-
дження новацiй; 

2 рiвень – репродуктивний, для якого характерна iмiтацiя 
iнновацiйної дiяльностi, бажання «перспективного» вдосконалення, го-
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товнiсть до копiювання позитивного досвiду колег; 
3 рiвень – евристичний, що базується не тiльки на зовнiшнiх проявах 

нововведень, а й пошуках вчителем внутрiшнiх зв’язкiв явищ; характери-
зується стiйкою позитивною мотивацiєю творчої дiяльностi; 

4 рiвень – креативний, у якому дiяльнiсть педагога спрямована на 
прогнозований результат; особистiсний потенцiал учителя зумовлює пози-
тивну оцiнку його дiяльностi з боку колег, адмiнiстрацiї, батькiв. 

Не викликає заперечення той факт, що характерною ознакою будь-
якої (в тому числi й педагогiчної) iнновацiї є творча дiяльнiсть. Це означає, 
що першим кроком майбутнього вчителя до запровадження нововведень 
можна вважати формування в нього iнтегративних знань про рiзнi педа-
гогiчнi явища, зацiкавленостi до здiйснення наукового пошуку, розкриття 
суперечностей, взаємозв’язкiв тощо. 

Отже, iнновацiйнi змiни у навчальному процесi ВНЗ можливi за умо-
ви творчої дiяльностi викладача. 

Вважаємо, що для оцiнки рiвнiв сформованостi та готовностi май-
бутнiх педагогiв до здiйснення iнновацiйної діяльності, можна використати 
такi критерiї: 

1) когнiтивний, який базується на кiлькiсних i якiсних показниках 
навчального процесу (реальний рiвень знань студента, порiвняння теоре-
тичних позицiй з попереднiм їх об’ємом та квалiфiкацiйними вимогами); 

2) дiяльнiсний, який дозволяє оцiнити застосування теоретичних 
знань у площинi практичної (професiйно-творчої) дiяльностi, в тому числi 
– умiння самостiйно отримувати iнформацiю, аналiзувати подiї та явища, 
використовувати данi знання як у стандартних умовах, так i в непередба-
чених обставинах; 

3) особистiсний, який реалiзує аксiологiчний характер освiти, моти-
вацiю навчальної дiяльностi, особистiсне осмислення набутих знань i 
вмiнь, готовнiсть до самоосвiти, самовдосконалення, саморозвитку. 

Висловлене переконує нас у тому, що iнновацiйна дiяльнiсть висту-
пає промiжним етапом мiж професійною компетентнiстю та майстерністю 
фахівців освітянської галузі. 

Аналiз теоретичних надбань i власний науково-педагогічний досвiд 
дозволяє зробити такi висновки. 

1. Пiд категорiєю «iнновацiйна дiяльнiсть» розумiємо соцiально-
педагогiчний феномен, який виступає водночас пiдсистемою iнновацiйно-
освiтнього процесу та самостiйним динамiчним утворенням, складовими яко-
го є суб’єкти дiяльностi, мета й засоби її реалiзацiї та кiнцевий результат. 

2. Серед основних рiвнiв iнновацiйно-творчої дiяльностi педагогiв 
визначаємо: адаптивний, репродуктивний, евристичний, креативний, ко-
жен з яких характеризується своєрiдними ознаками. 

Отже, перед сучасним ВНЗ постає проблема створення сприятливих 
умов для розвитку творчого потенцiалу майбутнiх педагогів, їх пiдготовки 
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до iнновацiйної дiяльностi, готовностi до реалiзацiї авторських освiтнiх 
методик i проектiв. 

До перспективних напрямiв подальших наукових розвiдок визначає-
мо: обґрунтування методологiчних основ iнновацiйної дiяльностi у системi 
вищої педагогiчної освiти України; розроблення органiзацiйно-
управлiнських та методико-технологiчних аспектiв нововведень у процес 
професiйної пiдготовки вчителiв; спiввiдношення новiтнiх та традицiйних 
програм у навчальному процесi сучасного ВНЗ. 
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