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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Система вищої освіти в Україні характеризується поширенням освітніх інновацій, активним пошуком 

нових підходів у теорії та практиці навчання і виховання студентської молоді, орієнтацією на розвиток 

інноваційної особистості майбутнього фахівця, що обумовлює зміни в системі підготовки викладача до 

професійної діяльності. Одним із важливих завдань, що стоять перед вищим навчальним закладом в сучасних 

умовах, є підготовка майбутнього вихователя, здатного здійснювати інноваційну професійну діяльність. 

Саме тому набуває особливого значення питання психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

вихователів до впровадження інноваційних технологій. 

ХХІ століття скеровує науково-педагогічні кадри на працю відповідно до інтеграційного критерію 

«педагогічна майстерність + наукові знання + нові педагогічні технології» [1].  

Рівень майстерності педагога завжди пов’язувався зі здатністю до творчо-пошукової роботи. 

Інноваційний потенціал педагогів має бути підґрунтям для гармонійного входження українського соціуму до 

світового простору. При цьому освітяни як специфічна соціально-демографічна група, що володіє великим 

інтелектуальним потенціалом, який уможливлює сприйняття, продукування і впровадження нового в 

життєдіяльність суспільства, традиційно розглядається як найбільш інноваційно здатна соціальна група [2, с.6]. 

Під готовністю до інноваційної діяльності надалі розумітимемо сукупність якостей вихователя, що 

визначають його націленість на розвиток власної педагогічної діяльності та діяльності всього колективу 

дошкільного закладу, а також його здатності виявляти актуальні проблеми освіти дошкільників, знаходити і 

реалізувати ефективні способи їх розв’язання. 

Готовність педагога до інноваційної діяльності визначають за такими показниками: 

1) усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій у власній педагогічній практиці; 

2) інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських методик роботи; 

3) зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на 

експериментальну діяльність; 

4) готовність до подолання труднощів, пов’язаних зі змістом та організацією інноваційної діяльності; 

5) володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та розробка нових. 

Ці показники виявляються не ізольовано, а в різноманітних поєднаннях і взаємозв’язках. Зокрема, 

потреба у нововведеннях активізує інтерес до найсвіжіших знань у конкретній галузі, а успішність власної 

педагогічної інноваційної діяльності допомагає долати труднощі, шукати нові способи діяльності, відстоювати 

новаторські підходи у взаємодії із тими, хто їх не сприймає. 

Перша складова готовності педагога до інноваційної діяльності – наявність мотиву включення в цю 

діяльність. Мотив додає сенсу діяльності людини. Залежно від змісту мотиву інноваційна діяльність може мати 

різні сенси для різних людей. Участь в інноваційній діяльності може сприйматися: 

• як спосіб отримання додаткового заробітку; 

• як спосіб досягнення визнання і поваги з боку керівництва і колег; 

• як виконання свого професійного обов’язку; 

• як спосіб реалізації свого творчого потенціалу і саморозвитку. 
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Відсутність мотивації свідчить про неготовність педагога до інноваційної діяльності з точки зору його 

спрямованості. Матеріальний мотив або мотив уникнення негараздів відповідають слабкій готовності до 

інноваційної діяльності. Високому рівню готовності до інноваційної діяльності відповідає зріла мотиваційна 

структура, в якій провідну роль відіграють цінності самореалізації та саморозвитку. 

Друга складова цієї готовності – комплекс знань про сучасні вимоги до результатів дошкільної освіти, 

інноваційні моделі і технології освіти, інакше, про все те, що визначає потреби і можливості розвитку існуючої 

педагогічної практики. Чутливість вихователя до проблем визначається перш за все тим, як він розуміє цілі 

дошкільної освіти взагалі і з них виводить вимоги до результатів своєї роботи. Якщо ці вимоги не 

відповідатимуть найвищим стандартам, то і проблем в результатах своєї роботи вихователь бачити не буде. Так 

само вихователь, слабо орієнтований в інноваційних моделях освіти й інноваційних програмах та технологіях, 

не бачитиме недоліків педагогічної системи дошкільного навчального закладу і своєї практики, можливостей їх 

усунення [2]. 

Та недостатньо лише знати про існування інноваційних освітніх моделей, програм, технологій. Щоб 

педагог міг добре орієнтуватися в просторі можливостей і міг зробити правильний вибір, він має добре 

розуміти умови їх ефективного запровадження. Будь-яка зміна в діяльності має бути не лише актуальною, але і 

реалістичною, тобто відповідною до реальних умов, що існують у даному навчальному закладі.  

Третій компонент готовності вихователя до інноваційної діяльності – це сукупність знань і способів 

вирішення завдань цієї діяльності, якими володіє вихователь, тобто компетентність у галузі педагогічної 

інноватики. 

Педагог, добре підготовлений до інноваційної діяльності в цьому аспекті: 

• володіє комплексом понять педагогічної інноватики; 

• розуміє місце і роль інноваційної діяльності в освітній установі, її зв’язок із навчально-

виховною діяльністю; 

• здатний вивчати досвід педагогів-новаторів; 

• здатний критично аналізувати педагогічні системи, навчальні програми, технології та 

дидактичні засоби навчання; 

• здатний розробляти і обґрунтовувати інноваційні пропозиції щодо вдосконалення освітнього 

процесу; 

• здатний розробляти проекти впровадження новацій; 

• здатний працювати в робочих групах із створення проектів і проведення експериментів; 

• здатний аналізувати і оцінювати себе як суб’єкта інноваційної діяльності. 

Готовність до інноваційної діяльності в сучасних умовах – найважливіша якість професійного педагога, 

без наявності якого неможливо досягти і високого рівня педагогічної майстерності. 

Висновки. Таким чином, проаналізувавши літературу з теми дослідження, можемо зробити висновки, 

що навчальному закладу, який розвивається, потрібен інноваційно активний педагог. Його головними 

характеристиками є висока інноваційна готовність та результативність інноваційної діяльності. 
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