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ПеДАГОГІЧНИй ТА ПСИхОЛОГІЧНИй ДОСВІД

Нынешняя система среднего образования нуждается в современном учителе, который сможет не только принять все 
вызовы образования, а и сам станет активным реформатором. Современная практика образования характеризуется ак-
тивным приобщением большинства педагогов к инновационной деятельности. Некоторые из них готовы работать над 
саморазвитием и совершенствованием профессионального мастерства, но есть и такие учителя, которые нуждаются в 
помощи в выполнении этого непростого задания. Вызовы современного школьного образования направляют психолога на 
поиск эффективных путей оказания помощи педагогам во внедрении инновационных методик.

Ключевые слова: инновация, психологическое сопровождение, современный учитель, облачный кабинет, рефлексия, 
креативность.

The modern Ukrainian school requires a new teacher who is able to accept modern challenges as well as to be an active reformer. 
The modern practice of education is typical of joining majority of teachers into innovative activities. A part of them has already been 
prepared to develop and perfect their professional skills. However there are teachers who are required help in that complex aspect. 
The challenges of modern school education direct the practical psychologist to search the efficient ways to provide teachers the in-
novative techniques. 
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ПСИхОЛОГІЧНИй СУПРОВІД ІННОВАцІйНОЇ 
ДІЯЛьНОСТІ ВЧИТеЛЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

НОВОЇ УКРАЇНСьКОЇ СеРеДНьОЇ ОСВІТИ

Інноваційні процеси, що відбуваються в освіті в 
умовах соціально-політичної та економічної кризи, 
потребують мобілізації зусиль для пошуку дієвих 
способів самовдосконалення професійної майстер-
ності. Таким чином, виділяємо два актуальні питання, 
що потребують невідкладного розв’язання.

Яким має бути сучасний учитель?
Як допомогти вчителю безболісно прийняти вик-

лики, сформовані суспільством?
Психологічна служба навчального закладу не 

може залишатися осторонь від цих позитивних змін. 
Практика підтверджує, що сучасні умови інновацій-
ної діяльності освітніх установ впливають на зміни 
акцентів у діяльності соціально-психологічної служ-
би закладу. Психолог має докладати зусиль, щоб зміс-
тити пріоритети з психологічного супроводу учнів 
на психологічний супровід учителів. Адже це допо-
може зрозуміти не лише те, що необхідно змінювати,  
а й краще розуміти психологію сучасного учня. 

За даними соціологічних досліджень, 85 % ЗНЗ 
зайняті пошуком нових підходів, засобів і форм освіт-
ньої діяльності. Наш навчальний заклад  навчально-
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виховний комплекс № 10 м. Хмельницького – не є ви-
нятком. У цьому навчальному році ми беремо участь 
у трьох експериментах «Інтелект України», «Хмарні 
сервіси в освіті», «Дистанційна освіта учнів». Таким 
чином, виникла потреба в аналізі вищезазначених 
проблем, становленні власних підходів до співпраці 
з учителями-новаторами, набутті особливого досвіду, 
проведенні тренінгової та консультативної діяльності 
в інноваційному навчальному закладі. Метою цієї стат-
ті є розкриття важливості використання у діяльності 
шкільної психологічної служби нових тенденцій. 

Важливою якістю учителя, умов успішності його 
як професіонала, є готовність до інноваційної діяль-
ності. Готовність до інноваційної педагогічної діяль-
ності – це особливий особистісний стан, що перед-
бачає наявність у вчителя мотиваційно-ціннісного 
ставлення до професійної діяльності, володіння ефек-
тивними способами і засобами досягнення педагогіч-
них цілей, здатності до творчості та рефлексії [5].

Інновація – це покращення. Тобто будь-яка інно-
вація може існувати тоді, якщо вона сприяє вдоско-
наленню навчально-виховного процесу. Результатом  
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введення інновації повинні стати якісні зміни в діяльнос-
ті учня, вчителя, адміністрації. Головним критерієм інно-
вації є її вплив з метою поліпшення фізичного, психіч-
ного здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

Проблемам упровадження інновацій у навчально-
виховний процес ЗНЗ приділяють увагу І. Богданова, 
В. Безпалько, О. Вербицький, І. Дичківська, І. Яки-
манська та ін. Однак питання розроблення моделі під-
готовки вчителя до інноваційної діяльності потребує 
подальшого дослідження [4].

Учитель на сучасному етапі перестає бути для 
учнів єдиним джерелом знань, тому має бути постій-
но поінформованим, здобувати та узагальнювати нові 
знання, володіти технологіями їх передачі в такій по-
слідовності, щоб навчитися використовувати набуті 
компетентності у подальшому житті. Якщо у вчителя 
сформована інноваційна культура, то це означає, що 
він здатен сформувати її у вихованців. Таким чином, 
упровадження інновацій в освіту є необхідністю, ви-
могою, завданням та об’єктивною реальністю [2].

Попри вимоги сьогодення, на шляху введення ін-
новацій перед учителем постають перепони, зокрема 
психологічні бар’єри особистості вчителя.

У психолого-педагогічних дослідженнях пробле-
му психологічних бар’єрів професійної діяльності 
вчителя пов’язують з поняттями труднощів, перешкод, 
криз, напружених станів тощо. Вивчення ускладнень 
у професійній діяльності вчителів започатковано ще 
у першій половині минулого століття (М. Тельман, 
Н. Левітов, Т. Маркар’ян, М. Рубінштейн, Є. Рузер, 
М. Соколов) [3].

Розвиток готовності особистості до впроваджен-
ня інновацій, без чого неможлива успішна педаго-
гічна та навчальна діяльність, є основним завданням 
діяльності практичного психолога. Необхідно створи-
ти програму дій, згідно з якою вчитель змінить роль 
виконавця на роль безпосереднього творця інновацій-
них процесів.

Носіями педагогічних інновацій переважно є 
творчі особистості, які здатні до [3]:

 • рефлексії, тобто до самопізнання, самовизна-
чення й осмислення духовного світу, власних дій і 
станів, ролі та місця у професійній діяльності);

 • саморозвитку в процесі активного впливу на 
зовнішній і внутрішній світ;

 • самоактуалізації як фактора безперервного 
прагнення людини до повнішого виявлення та роз-
витку особистісних можливостей;

 • професійного самовдосконалення або до ціле-
спрямованої діяльності людини щодо систематичного 
становлення і розвитку позитивних та усунення не-
гативних якостей особистості, відповідно до усвідом-
лених потреб;

 • розвитку  за допомогою самоосвіти, тобто 
оновлення й удосконалення наявних у вчителя знань, 
умінь та навичок з метою досягнення бажаного рівня 
професійної компетентності.

Успішність інноваційної діяльності передбачає, 
що учитель усвідомлює практичну значущість різних  

інновацій у системі освіти не лише на професійно-
му, а й на особистісному рівні. Часто можна спосте-
рігати ситуацію, коли одні вчителі, включаючись в 
інноваційну діяльність, намагаються постійно са-
мовдосконалюватися, а інші сприймають інновацію 
як додаткове навантаження, що потребує додатко-
вого часу і викликає незадоволення професійною  
діяльністю.

З цією метою уникнення вищезазначених проблем 
відбувається психологічний супровід інноваційної  
діяльності вчителя. Це комплекс методів, що об’єднує 
чотири напрями діяльності: 1) діагностика проблем, 
що виникають; 2) інформація про сутність проблеми 
та способи її вирішення; 3) консультація на етапі прий- 
няття рішення та обговорення шляхів її розв’язання; 
4) супровід інноваційної діяльності вчителя та реко-
мендації щодо введення інновацій у власну професій-
ну діяльність. 

Під час реалізації першої функції психологічного 
супроводу (діагностика проблеми) практичні психо-
логи НВК № 10 м. Хмельницького було проведено 
психологічне дослідження з метою визначення тих 
перепон, які заважають вчителю стати творцем інно-
ваційних процесів у власній діяльності. Для прове-
дення психологічного дослідження було використано 
відповідні психодіагностичні методики: «Анкета на 
виявлення здібностей педагогів до розвитку», «Мето-
дика оцінювання рівня інноваційного потенціалу пе-
дагогічного колективу (модифікація методики Т. Мо-
розової)», методика «Здібності педагога до творчого 
саморозвитку» (І. Нікішина)», «Методика досліджен-
ня психологічного клімату у колективі», «Анкета на 
виявлення психологічних бар’єрів» [1].

За результатами виконаного дослідження було ви-
явлено, що найсильнішими перепонами для введення 
інновацій постають такі чинники: нестача часу, об-
межені ресурси, власна інерція та зростаюча відпові-
дальність (рис. 1).

З огляду на те, що за результатами дослідження 
лише 45 % респондентів вірять у власні сили, визна-
чено другий фактор, що заважає впровадженню інно-
вацій (рис. 2). 

Результати моніторингових досліджень дають 
змогу отримати реалістичну модель досягнень, а та-
кож розробити стратегію покращення цих результатів 
у майбутньому. 

Таким чином, психологічне дослідження, прове-
дене в колективі, дало змогу:

 – проаналізувати наявну модель навчально- 
виховного процесу; 

 – з’ясувати результативність та ефективність ін-
новаційної діяльності;

 – виявити проблеми в реалізації нововведень; 
 – передбачити та розробити можливі моделі по-

дальшої діяльності; 
 – виявити недоліки та визначити шляхи поши-

рення передового досвіду;
 – виявити індивідуальні проблеми учасників 

запровадження інновації;
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 – визначити першочерговість у тренінговій робо-
ті та спланувати семінари-практикуми для вирішення 
нагальних проблем.

Додатковим напрямом психологічного супроводу 
є психологічна просвіта чи інформаційна функція з 
означеної проблеми. Метою цього напряму психоло-
гічного супроводу інноваційної діяльності вчителя є: 
поінформованість учасників інноваційної діяльності 
на: психологічні особливості певної інновації; осо-
бливості використання методу, форми діяльності з 
певною віковою категорією; аналіз можливих психо-
логічних бар’єрів на шляху впровадження інновації 
та можливі наслідки.

Важливою частиною психологічного супроводу ін-
новації є психологічне консультування: індивідуальне 

та групове. Індивідуальне консультування здійснюють за 
запитом учасників навчально-виховного процесу. Воно 
спрямоване на розв’язання таких питань: «Який вплив 
здійснює інновація на особистість вчителя?»; «Як впли-
ває запровадження інновацій на психологічний клімат у 
колективі?»; «Як інновація впливатиме на професійний 
зростання вчителя?»; «Яким чином інновація впливати-
ме на мотивацію як учня, так і вчителя?» тощо.

Групове консультування здійснюється спільно 
з адміністрацією закладу з питань, що виникають у 
процесі запровадження інновації.

Окремим напрямом психологічного супроводу 
є використання хмарних технологій, зокрема Office 
365. На базі Office 365 створено «Хмарний кабінет 
психолога» (http://bit.ly/2rgLhmq).

Рис. 1. Результати психологічного дослідження

Рис. 2. Результати психологічного дослідження

Рис. 3. Реалізація хмарних технологій
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Цей напрям психологічного супроводу дає змогу 
об’єднати окреслені функції. Така складова модель 
супроводу як «Хмарний кабінет психолога» є ілю-
страцією нових можливостей для короткотривалого 
та довготривалого консультування, діагностики та 
психолого-педагогічної підтримки учасників навчаль-
но-виховного процесу, які долучені до запровадження 
інновацій.

Записник «Хмарний кабінет психолога» є особли-
вим засобом комунікації, що має певні переваги. Так, 
вони забезпечують можливості обговорення в опо-
середкованому режимі через розміщення текстових і 
графічних об’єктів, що допомагають нівелювати пси-
хологічні проблеми; знімається скутість у вираженні 
почуттів, емоцій, думок. Перевагами такої Інтернет-
комунікації є: опосередковане спілкування, можли-
вість відтерміновувати час для відповіді та отримати 
індивідуальну консультацію у зручний час, опера-
тивність та мобільність, фіксованість інформації, що 
надається. Продумана організація психологічної під-
тримки дозволяє створити умови для досягнення 
якісних освітніх результатів, зокрема під час запрова-
дження інноваційних процесів у навчальному закладі.

Отже, метою психолого-педагогічного супрово-
ду вчителя є забезпечення психологічної підтримки 
інноваційної діяльності та розвиток його психоло-
гічної готовності до інноваційної діяльності. Важли- 
вим завданням психолога стає сприяння у створенні 
умов для здійснення інновації: мотивація на транс-
формацію та осучаснення педагогічного досвіду, 
індивідуальне консультування вчителів-новаторів, 
створення системи вправ для вчителя на подолання 
психологічних бар’єрів під час впровадження іннова-
ції, використання віртуального хмарного середовища  
для спільної діяльності, виконання педагогічних  
проектів у системі діяльності інноваційного закладу.
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