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Анотація. У статті означено актуальність проблеми формування 

готовності майбутнього педагога до впровадження інноваційних технологій в 

освіту дітей, висвітлено зміст понять «педагогічна інноватика», «інноваційне 

навчання», «особистісно-діяльнісний підхід». 
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Актуальність проблеми. Система освіти як частина суспільної системи 

перебуває під впливом багатьох факторів, окремі з-поміж яких потребують 

структурних змін, інші — змістових і технологічних. 

У дисертаційних дослідженнях українських науковців Н. Клокар, 

О. Козлової, Г. Кравченко та ін. розглянуто питання особистісного 

становлення педагогічних працівників як суб’єктів освітніх інновацій в 

умовах післядипломної освіти, обґрунтовано фактори, які забезпечують 

успішність їхньої інноваційної діяльності.  

Проте, у згаданих працях порушено лише окремі аспекти підготовки 

майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності, отож їх не 

завжди можна розглядати як фундаментальні. 

Таким чином, актуальність проблеми зумовлена необхідністю усунення 

суперечностей між нагальною потребою вдосконалення якості підготовки 

майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності та недостатнім 

рівнем розробки теоретико-методологічного й технологічного забезпечення 

зазначеного процесу. 

Метою статті розглядаємо аналогічний аспект порушеної проблеми - 

формування готовності майбутніх педагогів до впровадження інноваційних 



 

технологій у перші ланки освіти, як системи. 

У педагогічній інноватиці проблема формування готовності 

майбутнього педагога до впровадження інноваційних технологій в освіту 

була предметом дослідження Н. Клокар, О. Козлової, Г. Кравченко, Л. 

Подимової, В. Сластьоніна та ін.. Узагальнення їхніх результатів доводить  

наявність значних розбіжностей у підходах до визначення структури 

готовності вчителя до створення, упровадження та розповсюдження освітніх 

нововведень. 

Скажімо, якщо, на думку Н. Клокар, готовність учителя до 

інноваційної професійної діяльності включає мотиваційний, когнітивний і 

процесуальний компоненти, то в дисертаційному дослідженні О. Козлової до 

неї віднесено філософську, мотиваційну, креативну, рефлексивну, 

валеологічну та технологічну складові [3, с. 142].  

На погляд учених, таке розуміння структури готовності вчителя до 

інноваційної професійної діяльності викликає певні дискусії унаслідок 

недостатньої обґрунтованості вихідних позицій кожного автора. Зокрема, О. 

Козлова до компонентів готовності відносить валеологічну складову, 

натомість Н. Клокар подекуди спрощено трактує категорію педагогічної 

інноватики [4].  

Більш виважену позицію подають російські учені Л. Подимова та В. 

Сластьонін. Для визначення структури готовності суб`єкта інноваційної 

педагогічної діяльності вони спираються на  особистісно-діяльнісний підхід. 

Обстоюючи таку точку зору, В. Сластьонін пише: «Виключно важливим є 

поєднання особистісного та діяльнісного аспектів, завдяки чому досягається 

необхідна цілісність образу вчителя-новатора» [5, с. 133]. 

У контексті особистісно-діяльнісного підходу інноваційна професійна 

діяльність визначена науковцями як взаємозалежна та неподільна єдність 

структурних і функціональних компонентів.  

До структури готовності вчителя-інноватора російські вчені відносять 

мотиваційний, креативний, технологічний і рефлексивний компоненти, а 



 

також особистісно-мотивовану переробку та оцінку новоуведень, ухвалу 

рішення про використання нового й формування цілей інноваційної 

діяльності, корекцію та оцінку концептуальних підходів, планування етапів 

експериментальної роботи, прогнозування труднощів і впровадження нового 

в педагогічний процес. 

Формування готовності освітян до інноваційної професійної діяльності 

як складного особистісного утворення стає можливим лише за умов 

здійснення цілеспрямованої, спеціально організованої підготовки.  

На сучасному етапі розвитку педагогічної інноватики в країнах 

близького зарубіжжя ці питання активніше розв’язують російські науковці.  

У дослідженнях окремих аспектів порушеної проблеми російськими 

вченими, нам імпонує доробок  Л. Подимової та В. Сластьоніна «Педагогика: 

Инновационная деятельность», а також результати досліджень 

кандидатських дисертацій М. Дуки «Педагогічне проектування як умова 

підготовки майбутнього вчителя до інноваційної діяльності», Ю. Рудинової 

«Підготовка молодого вчителя до інноваційної діяльності в школі», Л. 

Сєдової «Формування педагогічного мислення сучасного вчителя в процесі 

опанування інновацій», тощо [2]. 

Найбільш значущими для нас, ураховуючи тотожність предметів 

дослідження, розглядаємо результати Л. Подимової та В. Сластьоніна.  

Охарактеризуємо їх. 

При створенні програми підготовки майбутніх учителів до 

інноваційної професійної діяльності російські науковці виходили з таких 

міркувань: «Усі процедури інноваційного навчання можуть здійснюватися 

певною мірою лише на другому і третьому рівні педагогічної освіти, коли 

студентами опрацьовано курси з теорії виховання й навчання, історії 

педагогіки, окремих методик, психології. На першому рівні можливим є 

розвиток творчої спрямованості та сприйнятливості до нового, посилена 

увага до пошуку самоусвідомлення творчої індивідуальності» [5, с. 182]. 

Отож  програму інноваційного навчання майбутніх учителів Л. Подимова та 



 

В. Сластьонін здійснювали у чотири етапи. 

Метою першого етапу було визначено розвиток творчої 

індивідуальності майбутніх учителів, формувати їхню здатність виявляти, 

формулювати та розв’язувати творчі педагогічні завдання, а також розвиток 

загальної технології творчого пошуку. Для її досягнення вчені розробили 

програму. Вона передбачала: а) підготовку студентами твору «Якби я був 

Міністром освіти Росії, я би …»; б) складання самозвітів про спілкування з 

молодшими школярами; в) розв’язання майбутніми вчителями педагогічних 

задач на прогнозування розвитку педагогічних процесів, вибір з декількох 

рішень педагогічної задачі оптимального тощо.  

Головною цільовою установкою другого етапу підготовки майбутніх 

учителів до інноваційної професійної діяльності учені визнавали опанування 

студентами методології наукового пізнання й педагогічного дослідження. 

Для реалізації завдань цього етапу передбачали: а) ознайомлення студентів 

другого курсу із сучасними освітніми технологіями; б) виконання ними 

практичних завдань, спрямованих на формування індивідуального стилю 

професійної діяльності, розвиток здатності до інтерпретації педагогічних 

концепцій, а також відпрацювання «моделі варіативної професійної 

поведінки». 

Роботу на третьому-четвертому етапах (3-5 курси) організовували 

задля забезпечення опанування майбутніми вчителями технологій 

інноваційної діяльності: студенти вивчали основи інноваційної педагогіки, 

опановували рефлексивно-інноваційним практикумом, брали участь у 

науково-дослідницькій роботі експериментального майданчика з проблеми 

«Школа раннього розвитку дитини». 

Як бачимо, Л. Подимова та В. Сластьонін здійснили ґрунтовне 

теоретико-експериментальне дослідження щодо інноваційної професійної 

освіти майбутніх учителів. Все ж недостатньо обґрунтованою нам видається 

їхня позиція щодо виявлення комплексу заходів формування технологічної 

готовності майбутніх учителів і розвитку критичності їхнього професійного 



 

мислення.  

Із кризою тоталітарної ідеології педагоги країн близького зарубіжжя 

отримали право вибору з-поміж існуючих варіантів навчання й виховання 

молодого покоління, а також конструювання нових. Відтак, аналізуючи 

освітні проекти, концепції, технології тощо сучасний учитель повинен не 

лише зрозуміти смисл певної педагогічної новації, але й науково 

обґрунтувати ефективність її застосування в конкретному 

загальноосвітньому навчальному закладі.  

Отож, у процесі інноваційного навчання вважаємо за необхідне не 

лише особистісно мотивований аналіз майбутніми вчителями нових освітніх 

технологій, а що на нашу думку є найголовнішим, формування у студентів 

наступного. Це: 

- критеріальна основа оцінки освітніх новоуведень;  

-уміння оцінювати освітні інноваціі та обґрунтовувати їх, 

використовуючи адекватні критерії; 

-досвід наукового обґрунтування доцільності (недоцільності) 

впровадження певної новації в навчально-виховний процес конкретного ЗНЗ 

(класу). 

Вагомим  недоліком програми інноваційного навчання, розробленої Л. 

Подимовою та В. Сластьоніним, все ж є відсутність системи заходів, які були 

б спрямовані на підготовку майбутніх учителів до інноваційного навчання 

учнів. Адже однією із провідних цілей інноваційної педагогічної освіти є 

формування  здатності студентів виконувати роль організатора інноваційної 

освіти учнів, їх самостійної пізнавальної й творчої діяльності.  

В Україні щодо розв’язання завдань формування готовності майбутніх 

учителів до інноваційної професійної діяльності було написано низку 

наукових праць. З-поміж них розглядаємо докторську дисертацію І. 

Богданової «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів на 

основі застосування інноваційних технологій», кандидатську дисертацію О. 

Кіяшка «Інноваційні педагогічні технології підготовки молодших 



 

спеціалістів в закладах І-ІІ рівнів акредитації», І. Гавриш «Теоретико-

методологічні основи формування майбутніх учителів до інноваційної 

професійної діяльності», О. Гончарової «Педагогічні умови підготовки 

майбутнього вчителя іноземної мови до інноваційної діяльності». Учені 

досліджують зазвичай ефективність використання модульно-рейтингової 

технології в професійній підготовці майбутніх учителів [1]. Розглянемо 

детальніше й інші, дотичні до нашої теми праці. Так, у докторській 

дисертації Е. Ляска «Теоретико-методологічне обґрунтування та 

ефективність педагогічних інновацій вчителів молодших класів», 

кандидатських дисертаціях Н. Клокар «Психолого-педагогічна підготовка 

вчителя до інноваційної діяльності», О. Козлової «Підготовка вчителя до 

інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти», Г. Кравченко 

«Освоєння вчителями початкових класів педагогічних інновацій в умовах 

внутрішньошкільної методичної роботи» розглянуто питання становлення 

педагогічних працівників як суб’єктів освітніх інновацій в умовах 

післядипломної педагогічної освіти, виявлено фактори успішності 

інноваційної діяльності освітян. Проте унаслідок надзвичайної складності 

досліджуваної проблеми та специфічність особливостей, притаманні 

технології формування готовності студентів до інноваційної професійної 

діяльності порівняно з технологією відповідної підготовки вчителів у системі 

післядипломної освіти, зазначені дисертації можна розглядатимемо за перші 

кроки на шляху до її розв`язання. 

Водночас маємо відзначити і значні утруднення при спробах 

українських фахівців розв’язати порушену проблему на практичному рівні, 

адже наша країна стала на шлях демократичного розвитку лише на початку 

90-х років ХХ ст.  

Освіта зорієнтована на виконання соціальних функцій, в умовах 

тоталітарного суспільства, забезпечуючи інтегрування людини в авторитарно 

організований соціум, будується на засадах жорсткого централізму. 

Відповідно в УРСР роботу загальноосвітніх навчальних закладів суворо 



 

регламентувалася згори, а оновлення школи здійснювали чи шляхом 

масового освоєння нових наукових ідей, розробок, рекомендацій учених, або 

завдяки впровадженню передового педагогічного досвіду.  

Внутрішні ж можливості розвитку школи пов’язувалися лише з 

ліквідацією недоліків і спрямовували на досягнення із зовні заданого, 

однакового для всіх загальноосвітніх навчальних закладів, нормативу. 

У процесі професійної підготовки майбутніх учителів не передбачались 

заходи, спрямовані на їхнє становлення як суб’єктів інноваційної 

педагогічної діяльності. Унаслідок, здебільшого учителі, незалежно від стажу 

та віку, вирізнялися низьким рівнем мотивації досягнення в професійній 

галузі, не приймали цілі модернізаційних процесів у системі загальної 

середньої освіти як особистісно значущі. 

Курс з педагогічної інноватики є скоріше винятком, ніж правилом. Це 

призвело до того, що вчителі, будучи необізнаними в теоретико-

методологічних і технологічних питаннях основ інноваційної педагогічної 

діяльності, відчували серйозні утруднення у створенні й упровадженні 

освітніх новоуведень. Загалом це ускладнювало процеси їхнього 

професійного зростання. 

До програми безперервної педагогічної практики не включали заходи, 

спрямовані на ознайомлення студентів із системою роботи ЗНЗ. Адже її  

метою власне і був його інноваційний розвиток. Це і сьогодні спричиняє 

додаткові утруднення в адаптаційному процесі молодого вчителя. 

Таким чином, становлення оновленої освіти передбачає природні 

процеси розвитку педагогічної практики, цілеспрямований управлінський 

вплив на систему підготовки, перепідготовку педагогічних кадрів, суттєві 

корективи змісту, стилю діяльності педагогічних установ, педагогів 

(вихователя, учителя, викладача), тобто перехід освітньої системи до 

функціонування на нових засадах. 

Професіоналізація педагога і входження його в інноваційну роботу 

неможливі без творчого самовизначення. Його провідним стрижнем 



 

розглядаємо надалі налаштованість на самовдосконалення, самоосвіту, 

саморозвиток, адже без них забезпечення нової якості освіти неможливе. 
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Annotation. Lakh M.R. The problem analysis of readiness of future teachers 

to implement innovative technologies in education. The article outlines the 
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innovative technologies in education of children. In the article the author analysis 
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“personal-active approach”.  
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