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Постановка проблеми. Модернізація української системи освіти та 

динаміка інноваційних процесів у суспільстві вимагає здійснення нових підходів 
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до розвитку особистості педагога. Сучасна освітня парадигма стимулює появу 

творчих новаторських ідей, пошук більш досконалих систем навчання. 

Виникла потреба у енергійній творчій особистості, здатній здійснювати 

якісну підготовку, навчання та виховання підростаючого покоління. Тож перед 

сучасною осві-тою стоїть важливе завдання — створити для вчителя відповідні 

умови саморозвитку та самовдосконалення, впровадити в педагогічний процес 

інновації, для створення яких необхідний високий рівень інноваційного 

потенціалу. Саме тому важливим для педагога залишається факт готовності до 

інноваційної діяльності, розвитку інновацій-ного потенціалу, що здійснюється під 

час підготовки та перепідготовки у системі після-дипломної педагогічної освіти. 

Це наштовхнуло нас на розгляд питання підготовки педагогів в умовах 

післядипломної педагогічної освіти, яка на сучасному етапі повинна забезпечувати 

поступовий розвиток інноваційного потенціалу як запоруки успішного 

професійного розвитку. 

Аналіз основних досліджень. Останнім часом проблема формування 

інновацій-ного потенціалу вчителя знайшла широке обговорення. До неї 

зверталися такі науковці, як Ю. Галатюк, В. Сластьонін, Н. Савчук, Н. Василенко, 

Н. Ільїна, В. Химинець та інші. Термін «інноваційний потенціал» у науково-

педагогічній літературі розглядається як «сукупність соціокультурних і творчих 

характеристик особистості педагога, яка ви-являє готовність удосконалювати 

педагогічну діяльність, наявність внутрішніх засобів та методів, здатних 

забезпечувати цю готовність» [3, 608]. 

Інноваційний потенціал педагога визначається творчою здатністю 

генерувати нові ідеї, високим культурно-естетичним рівнем, відкритістю 

особистості педагога до нового, розумінням і сприйняттям нових ідей, думок, 

напрямів, течій [4, 337]. 

Наявність інноваційного потенціалу визначають: 



 
Теорія та методика управління освітою, № 7, 2011 р. 
 
 

• творча здатність генерувати нові уявлення та ідеї, що зумовлюються 

профе-сійною установкою на досягнення пріоритетних завдань освіти; вміннями 

проектувати і моделювати свої ідеї на практиці; реалізація інноваційного 

потенціалу вчителя передбачає значну свободу дій і незалежність його у 

використанні конкретних методик, нове розуміння цінностей освіти, прагнення до 

змін, моделювання експериментальних систем; 

• високий культурно-естетичний рівень, освіченість, інтелектуальна 

глибина і різнобічність інтересів педагога; на перший план виступає неповторна 

своєрідність кожної особистості, самооцінка соціокультурного та 

інтелектуального рівня розвитку; вибір різних форм культурної та наукової, 

творчої активності; відкритість особистості педагога до нового розуміння і 

сприйняття різних ідей, думок, напрямів, течій, що базується на толерантності 

особистості, гнучкості та широті мислення [3, 459] 

Цікавою є думка Є. Горенкова, під інноваційним потенціалом учителя він 

розу-міє «енергію, напруження фізичних, духовних сил у створенні (пошуку) 

педагогічної но-визни, її реалізації, існуючу у потенції внутрішню енергію, 

напруження, що обумовлює процес виховання інноваційного потенціалу 

випускника» [5]. 

Н. Василенко інноваційний потенціал педагога розглядає як «особливість 

стану індивідуальної свідомості педагога, його відкритість до сприйняття нового, 

незалежність від стереотипів і шаблонів » [1, 25]. 

Н. Ільїна виділяє ряд умов, які необхідні для успішного розкриття 

інноваційного потенціалу суб’єкта. Ми назвемо, на наш погляд, найголовніші з 

них:  

• «процес розкриття інноваційного потенціалу педагога має бути безперер-

вним, так як становлення інноваційної практики — це постійно змінний процес; 
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• процес розвитку інноваційного потенціалу педагога, зорієнтованого на 

іннова-ційну діяльність, проходить за умови його участі в інноваційній діяльності і 

спеціально організованих рефлексивно-аналітичних, проектних і освітніх заходах; 

• оскільки будь-яка діяльність людини враховує вирішення завдань, саме 

тому доцільно організовувати супровід розвитку інноваційного потенціалу 

спеціаліста на основі вирішення ним завдань, притаманних даному виду 

діяльності…» [6]. 

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що 

педаго-гічні умови, які мають вплив на розвиток інноваційного потенціалу вчителя 

в умовах післядипломної освіти недостатньо висвітлені. Науковці більшу увагу 

приділяють особ-ливостям готовності педагога до інноваційної діяльності та 

інноваційним процесам у системі освіти. На нашу думку, варто уточнити 

педагогічний зміст понять «інноваційний потенціал педагога», «розвиток 

інноваційного потенціалу педагога», зокрема визна-чити умови його розвитку у 

післядипломній освіті. 

Мета статті полягає в з’ясуванні суті та умов розвитку інноваційного 

потен-ціалу педагога у післядипломній педагогічній освіті. 

Виклад основного матеріалу. У Концепції розвитку післядипломної освіти 

в Україні «метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб 

громадян у особистісному та професій-ному зростанні, а також забезпечення 

потреб держави в кваліфікованих кадрах висо-кого рівня професіоналізму та 

культури, здатних компетентнісно і відповідально вико-нувати посадові функції, 

впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти по-дальшому соціально-

економічному розвитку суспільства» [7]. 

Тому, наголошуючи на особливій ролі вчителя як носія нових знань, 

ретранс-лятора створеної попередніми поколіннями інформації, вихователя 

гуманістичних іде-алів громадянського суспільства, слід орієнтувати 

післядипломну освіту у русло інноваційної спрямованості навчально-виховного 
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процесу, розвитку творчого, інноваційного потенціалу кадрового ресурсу і 

окремого учителя зокрема. Зауважимо, що кожен педагог унікальний своєю 

неповторністю, фаховою освітою та особистим досвідом, творчими можливостями 

і природою власних здібностей. Примушувати його до інно-ваційної діяльності 

абсурдно, а от створити умови для розвитку його інноваційного по-тенціалу, 

самобачення себе у інноваційних змінах освіти — це важливе завдання закладів 

післядипломної освіти (принаймні саме вони є предметом нашого обговорення). 

Становлення вчителя як суб’єкта інноваційної професійної діяльності 

умовно можна поділити на два напрями: 

• Етап навчання у ВНЗ і формування якостей творчої особистості 

майбутнього вчителя. 

• Розвиток інноваційності в умовах післядипломної освіти [1, 25]. 

Роль післядипломної освіти, як самостійної ланки освітнього психолого-

педаго-гічного процесу, особливо зросла в умовах ринкових трансформацій 

українського суспільства. Це пояснюється тим, що державі в перехідний період 

потрібні висококва-ліфіковані, високоосвічені кадри для всіх ланок 

народногосподарського комплексу. Кожна людина в такій ситуації прагне до 

самоактуалізації і самореалізації, а отже, вона не може обійтися без 

самовдосконалення, безперервного підвищення кваліфі-кації або ж отримання 

додаткової освіти.  

Виходячи з цього, зауважимо, що сучасність вимагає підготовку педагога, 

який спроможний адаптувалися до ринкових вимог і реагувати на всі виклики часу. 

Саме тому сучасна система післядипломної освіти педагогічних кадрів має 

ґрунтуватися на концепції безперервної освіти, яка прийнята за стратегічну в 

цивілізованих країнах світу.  

Зрозуміло, що професійна діяльність освітян ґрунтується на уже 

сформованих світогляді, стереотипах дій, набутих у соціальному і особистому 

житті, які іноді нега-тивно впливають на їх інноваційну діяльність. «Якщо учитель 
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звикає без роздумів приймати до буквального виконання все, що йому 

пропонують і рекомендують, його інноваційні здібності поступово вгасають… У 

свідомості накопичується все більше го-тових прикладів педагогічної діяльності. 

Це допомагає йому адаптуватися в педаго-гічному суспільстві, але при цьому 

знижується його творчий потенціал» [10, 223]. 

Тому у системі підвищення кваліфікації варто основну увагу звертати на 

пере-будову стереотипів діяльності і мислення педагогів, заміну негативних 

настанов та ша-блонів. Адже, прагнучи дати слухачам курсів «знання про все», 

система післядип-ломної освіти в умовах короткотривалості занять намагається 

втиснути все нове в навчальні плани і програми. У результаті цього знижується 

рівень фундаментальності навчання. На наш погляд, система підвищення 

кваліфікації має бути націлена не стільки на передачу інформації, скільки на 

формування і розвиток інноваційної педа-гогічної діяльності, налаштування 

педагога на творчість і стимулювання в ньому інно-ваційного потенціалу.  

Ми погоджуємось з думкою науковців, що розвиток інноваційного 

потенціалу пе-дагога можливий лише за умов творчого освітнього середовища. 

Таким має стати післядипломне середовище, бо це частина інтелектуального, 

культурного та професійного життя вчителя. Адже, як зауважує В. Химинець, «тут 

учителі мають можливість поділитися власним досвідом, обмінятися думками 

щодо окремих питань сучасної методики викладання фахових дисциплін». А «такі 

підходи до організації навчально-виховного процесу в системі післядипломної 

освіти створять необхідну основу для якісного вдосконалення організації і змісту 

науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації освітянських кадрів, 

реалізації концепції розвивального навчання в системі розбудови і стратегічного 

розвитку національної школи у нових соціально-економічних умовах та створять 

умови для прискореного входження України до європейської спільноти» [9]. 

Також варто додати, що реалізація на практиці інноваційного потенціалу окремого 

педагога виявляється результативною за наявності педагогічного колективу 
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однодумців, здатних до творчого пошуку у сфері освіти і реалізації інноваційних 

ідей. 

Вважаємо, що розвиток інноваційного потенціалу може бути ефективним за 

таких умов: 

• актуальність змісту освіти для професійного розвитку особистості; 

• відкритість змісту освіти для змін; 

• наявність реальних можливостей педагогом самостійно конструювати 

процес навчання; 

• варіативність освітніх програм та право вибору вчителем; 

• методичне забезпечення навчальними засобами; 

• взаєморозуміння та позитив усіх учасників навчального процесу. 

На нашу думку, суть інноваційного потенціалу педагога полягає у його 

здатності до творчого проектування, саморозвитку та реалізації інноваційних ідей і 

технологій. Вагому роль у цьому мають відігравати інститути післядипломної 

освіти як центри підвищення кваліфікації учителя. Важливим є і той аспект, що 

основними напря-мами післядипломної освіти педагогів є розвиток їх творчого 

потенціалу; надання їм необхідних сучасних знань; формування та розвиток 

необхідних умінь для здійснення творчої педагогічної діяльності; розвиток 

особистісних якостей; сприяння набуттю фахівцями педагогічного досвіду, 

стимулювання й організація експериментальної та дос-лідницької діяльності [2, 

22]. 

І хоч «ІППО послідовно апробують різні нововведення, узагальнюють 

досвід і виробляють практичні рекомендації з їх подальшим впровадженням» [9, 

38], проте вони ще й покликані допомогти педагогу визначити відношення до 

новацій, рівень під-готовки та творчої активності, освоєння інноваційних ідей, що і 

впливає на професій-ний розвиток. 



 
Теорія та методика управління освітою, № 7, 2011 р. 
 
 

Ми схиляємось до думки Н. Нікітіної, що інноваційний потенціал учителя 

зале-жить від його творчого потенціалу, ступеня його креативності [8]. А здатність 

до твор-чої діяльності притаманна кожному педагогу, інакше він не був би ним.  

Отже, ми розуміємо інноваційний потенціал педагога як комплекс 

особистісних якостей, які залежать від творчого потенціалу, професійності та мети 

інноваційної діяльності, і проявляється він у вирішенні нестандартних ситуацій. 

Інноваційний потен-ціал визначається рівнем сформованості наступних 

компонентів: 

• потребою та умінням визначення педагогічної проблеми; 

• бажанням вести науково-пошукову роботу: введенням інновацій у 

навчаль-ний процес; володінням методиками авторських розробок, не боязню 

експерименту; 

• здатністю здійснювати інноваційну діяльність. 

Розвиток інноваційного потенціалу педагога ми розглядаємо як складний 

процес пошуку, розробки та використання нововведень. Він виявляється також у 

прагненні педагога до активної творчої позиції у професійній діяльності. 

Вважаємо, що розвиток інноваційного потенціалу педагога має будуватися на 

особистісному підході у післядипломній освіті за умови створення відповідного 

освітнього середовища, яке включає проектну діяльність педагога, пошук нових 

оригінальних шляхів вирішення актуальних проблем, транслювання унікального 

інноваційного педагогічного досвіду.  

Висновок. Таким чином ми дійшли до висновку, що освітній процес у 

повній мірі залежить від особистостей — і тих, хто навчає, і тих, хто вчиться. Їх 

творча активність, нетради-ційне мислення, прагнення до новаторства і, врешті, 

інноваційний потенціал — обов’язкова умова розвитку та існування системи 

освіти, її прогресу. На щастя, пройшли часи, коли ініціатива та власна думка 

нікого не цікавила. Навпаки, набуває сили інноваційність, індивідуальність, творча 

активність та бажання виявити себе. 
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Отже, теоретичний аналіз проблеми свідчить, що система післядипломної 

освіти відіграє важливу роль у інноваційному вдосконаленні вчителів. Оскільки 

педагогічні навчальні заклади не забезпечують усім випускникам готовності до 

повноцінного виконан-ня своїх професійних завдань, становлення їх як 

спеціалістів фактично відбувається в процесі практичної діяльності та в системі 

післядипломної освіти. Тому сучасний зміст освіти вимагає від інститутів 

післядипломної освіти диференційованого підходу до роботи з учителями: 

збільшення обсягу науково-теоретичної підготовки; забезпечення планомірного 

зростання до фахівця вищої категорії; забезпечення інформацією про су-часні 

педагогічні технології та інноваційні процеси; здійснення науково-

консультативного обслуговування тощо. Приорітетними стають завдання 

формування у педагогів здат-ностей до самозміни, самоорганізації, саморозвитку в 

творчо-пошуковій діяльності.  

Література: 

1. Василенко Н. В. Інноваційний потенціал школи / Н. В. Василенко // 

Директор школи. — 2011. — № 3. — С. 25. 

2. Василенко Н. В. Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних 

закладів до інноваційної діяльності: моногр. / Н. В. Василенко. — Вінниця : ПП 

«ТД «Едельвейс і К», 2010. — 224 с.  

3. Волкова Н. П. Педагогіка: посібник / Н. П. Волкова. — К. : Академія, 

2001. — 576 с. 

4. Галатюк Ю. М. Інноваційний потенціал педагога як одна з умов 

впровадження нових підходів до реалізації міжпредметних зв’язків при викладанні 

фізики в сучасній школі / Ю. М. Галатюк, Н. С. Савчук // Зб. наук. праць «Творча 

особистість вчителя: проблеми теорії і практики». — К., 1999. — Вип. 3. — С. 

333–338. 

5. Горенков. Е. М. Учитель как субъект инновационного потенциала школы 

/ Е. М. Горенков // Высшее образование сегодня.— 2009. — № 1. 



 
Теорія та методика управління освітою, № 7, 2011 р. 
 
 

6. Ильина Н. Ф. Развитие инновационного потенциала образовательного 

учре-ждения / Н. Ф. Ильина // Вестник Томского гос. пед. ун-та, 2009. — № 5. 

7. Концепція розвитку післядипломної освіти в Україні // Матеріали Всеукр. 

з’їзду працівників освіти. — К. : ЦІППО, 2001. — С. 7. 

8. Никитина Н. Н. Инновационная деятельность учителя / Н. Н. Никитина // 

Школьные технологии. — 2003.— № 2. — С. 159–165. 

9. Химинець В. В. Підвищення фахової майстерності вчителів у системі 

після-дипломної освіти / В. В. Химинець // Соціально-педагогічні проблеми 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. — Ужгород, 2003. — С. 240–

244. 

10. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для студ. 

высших учеб. заведений / А. В. Хуторской. — М. : Изд. центр «Академия», 2008. 

— 256 с.  


