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Постанова проблеми. Розв'язання проблем 
ролі викладача у вищому навчальному закла-
ді (далі – ВНЗ) спонукає обґрунтувати впро-
вадження передових психолого-педагогічних 
інноваційних технологій, потребує трансформу-
вання навчального процесу в напрямі індивідуа-
лізації, розвитку творчого мислення й активної 
самостійної роботи майбутніх фахівців. В пси-
хологічному аспекті інновація в освіті – це ство-
рення і впровадження різних видів нововведень, 
які спричиняють зміни як навчального процесу, 
так і особистості.

Аналіз останніх досліджень. Як вважає 
О.В. Попова, щоб розібратися в сутності, в 
справжньому змісті та механізмах реалізації 
новітніх педагогічних систем, технологій, ме-
тодик, які увійшли в освітній простір, доцільно 
звернутися до таких понять: інновація, ново-
введення, інноваційний процес, інноваційна ді-
яльність, педагогічна творчість, вчитель іннова-
ційної орієнтації, інноваційний експеримент та 
інші [14, с. 205-209]. 

У роботах Ю.Н. Кулюткина, В.Я. Ляудіса, 
Л.І. Рожко, В.О. Соколовської переконливо до-
ведено, що нововведення як у суспільстві, так і 
в освіті одночасно є і результатом, і ефективним 
шляхом, і засобом перетворення суспільства й 
освіти [8, с. 8-9]. Хоч інновації супроводжують 
суспільство з самого початку його виникнення, 
як педагогічна категорія вони відносно молоді, і 
тому в їх визначенні існують деякі розбіжності. 
Дослідження новації в освіті пов'язані з аналізом 
результатів дослідження наявної суті, структури, 
класифікації та особливостей протікання іннова-
ційних процесів. На теоретико-методологічному 
рівні ці проблеми найбільш фундаментально ві-
дображені в роботах М.І. Лапіна, В.М. Мадзиго-
на, А.І. Пригожина, Б.В. Сазонова [12; 15].

У визначенні поняття «інновація в освіті» до-
слідники виділяють різні аспекти (Е.І. Ляска, 
К.В. Макагон, В.А. Слободчиков, В.А. Слас-
тьонін, Л.С. Подимова, В. Н. Харкін та ін.), зо-
крема такі: інновації в освіті розглядають як 
нове, тобто щось спеціально спроектоване, до-
сліджене, розроблене або «випадково відкри-
те» в ініціативному педагогічному пошуку. Но-
вації – це і науково-теоретичне знання певної 
міри новизни (М.С. Бургін, В.М. Полонський) та 
ефективні освітні технології, що задовольняють 
критеріям технологічності педагогічних систем 
(В.П. Беспалько, В.Н. Максимова, В.В. Сері-
ков та ін.), і виконаний у вигляді технологіч-
ного опису проект ефективного педагогічного 

досвіду, готовий до впровадження (Н.П. Гузик, 
Е.П. Потапова та ін.), при цьому узагальнений 
досвід з'являється у вигляді як би вже оціненої 
інновації [7; 18; 19].

Під інноваціями в освіті розуміють також і 
нововведення, тобто продукти освоєння і впро-
вадження інновації, причому процедура їх 
розробки розглядається як умова інновації, 
але не включається в її склад (П.І. Карташов, 
Г.І. Оглобіна). Нововведення мають місце під 
час впровадження в практику досягнень науки 
(А.А. Арламов), під час використання передо-
вого педагогічного досвіду (Я.С. Турбовський). 
Водночас нововведення – це новий стан навчаль-
но-виховної практики, що формується завдяки 
осмисленню і реалізації інновації [8; 14; 15].

Інновації трактуються і як процес розробки, 
освоєння і продуктивного впровадження ново-
введень. При цьому як би моделюється карта 
всього поля еволюції інновації та здійснення 
нововведення (А.І. Пригожин, Н.Р. Юсуфбеко-
ва) [15; 20].

Постановка завдання. Для розв'язання про-
блеми особистісного та професійного зростання 
викладача ВНЗ у сучасному інноваційно-освіт-
ньому просторі доцільно визначити структуру, 
зміст, етапи протікання інноваційних процесів 
у сфері освіти та виділити сутнісні межі інно-
вацій з позицій аналізу професійної діяльності 
викладача. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «інно-
вація» вперше з'явилося в дослідженнях куль-
турологів у XIX ст. і означало введення деяких 
елементів однієї культури в іншу. Це значення 
досі збереглося в етнографії. На початку XX сто-
ліття оформилася нова галузь знання – наука 
про нововведення, в рамках якої стали вивчати-
ся закономірності технічних нововведень у сфері 
матеріального виробництва. Наука про нововве-
дення – інноватика – виникла як відображення 
потреби фірм, що загострилася в діяльності з 
розробки та впровадження нових послуг, ідей 
[19, с. 29]. Слово «інновація» має латинське 
походження, у перекладі воно означає «понов-
лення», «зміну», «введення чогось нового», 
«введення новизни». Поняття «нове» є одним із 
стрижневих понять в інноваційній педагогіці. 
Будь-яка новизна відносна як в особистісному, 
так і в тимчасовому (історичному) плані. Те, що 
нове для одного, може бути не новим для іншо-
го. Новизна завжди носить конкретно-історич-
ний характер. Народжуючись у конкретний час, 
прогресивно вирішуючи завдання конкретно-іс-
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торичного етапу, інновація може швидко стати 
надбанням багатьох, нормою, загальноприй-
нятою масовою практикою або застаріти, стати 
гальмом розвитку в більш пізній час [19, с. 11].

Як зазначають В.А. Сластьонін і Л.С. Поди-
мова, важлива традиція новизни, яка показує, 
чим якісно відрізняється даний об'єкт від тих, 
що були раніше, наприклад, методика навчання, 
що пропонується, від відомих. Ця оцінка подіб-
на рівням новизни, описаним С.Д. Поляковим, 
але відрізняється від них тим, що рангам шкали 
надається потім точне кількісне значення і при-
водиться формалізована процедура оцінювання. 
Виділяються такі градації: 1) побудова відомого 
в іншому вигляді, тобто фактична відсутність 
нового – формальна новизна; 2) повторення ві-
домого з неістотними змінами; 3) уточнення, 
конкретизація вже відомого; 4) доповнення вже 
відомого істотними елементами: 5) створення 
якісно нового об'єкта [19, с. 42-44]. Інновації в 
сфері освіти, на думку В.П. Кваши, характери-
зуються такими ознаками [10]: 

– новою логікою мислення, у філософських 
роботах А. Бергсона, Л. Витейштейна, Б.Т. Гри-
гор'яна, Е. Гуссереля, А.Т. Москаленка на пер-
ший план цінностей інтелекту висувається твор-
че мислення. Воно, передусім, характеризується 
тим, що В.С. Біблер назвав як тенденцію «від на-
уконавчання до логіки культури» [3];

– органічним зв'язком теорії і практики. Ві-
домо, що при поширенні передового досвіду пе-
редається не сама технологія навчання, а ідея, 
що лежить в основі тієї або іншої авторської зна-
хідки. В інноваціях завжди існує відкрита са-
мим викладачем або запозичена нова ідея;

– спрямованістю на вирішення найактуаль-
ніших і найскладніших завдань навчання і ви-
ховання. Важливою функцією інновацій стає 
також те, що вони допомагають подолати догма-
тизм і консерватизм, усе те, що заважає підняти 
на новий рівень освітню політику; 

– реалізацією творчого потенціалу особисто-
сті викладача, що забезпечує самовираження 
і самоствердження його «Я». Інновації в сфері 
освіти завжди вимагають волі, характеру ви-
кладача і відображають індивідуальність того, 
хто їх створює. Ось чому ця функція інновацій 
у сфері освіти полягає в створенні індивідуаль-
ного стилю педагогічної діяльності. У цьому 
випадку вони виступають як провідний чинник 
професійного самовдосконалення [10, с. 32].

Інновація, на думку В.А. Сластьоніна і 
Л.С. Подимової, є саме засіб – новий метод, ме-
тодика, технологія, програма і т. д., а іннова-
ція – це процес, який розвивається певними ета-
пами. В інноватиці це відображається в понятті 
«життєвий цикл нововведення». Всі ці положен-
ня не виключають, а доповнюють одне одного, 
відображають неоднорідність, багатогранність 
і поліфункціональність поняття «педагогічна 
інновація». Неологічні ознаки пов'язані з роз-
криттям природи і джерел нового, виробленням 
критеріїв і рівнів новизни інновації і нововве-

день, виявленням умов і способів їх становлен-
ня, розвитку і ствердження [19, с. 81].

Розділяючи позицію цих вчених, у даному 
дослідженні ми зупинилися на такому визначен-
ні інновацій. Інновації (нововведення) можна 
розглядати як комплексний, цілеспрямований 
процес створення, поширення і використання 
інновації, метою якого є задоволення потреб та 
інтересів людей новими засобами, що веде до 
певних якісних змін системи і способів забез-
печення її ефективності, стабільності та житт-
єздатності. Інноваційний процес пов'язаний з 
переходом в якісно інший стан, із ревізією за-
старілих норм і положень, ролей, а часто і з їх 
переглядом. Розвиток (конкретизацію) даного 
підходу знаходимо в роботах В.І. Загвязінсько-
го. На його думку, нове в педагогіці – це не тіль-
ки ідеї, підходи, методи, технології, які ще не 
використовувалися, але це і той комплекс еле-
ментів або окремі елементи педагогічного проце-
су, які несуть у собі прогресивний початок, що 
дозволяє в умовах, що змінюються, і ситуаціях 
досить ефективно вирішувати завдання вихо-
вання і освіти [6, с. 8-11]. Нове, у трактуванні ав-
тора, містить у собі прогресивне. Проте поняття 
«нове» не завжди співпадає повністю з поняттям 
«передове», «прогресивне» і навіть більш широ-
ким поняттям «сучасне». Передове завжди збе-
рігає багато що з традиційного.

З точки зору управління, стихійні й цілеспря-
мовані інновації, на думку В.І. Загвязинського, 
поділяються на чотири підтипи: науковий – кон-
трольні функції виконують наукові організації; 
науково-адміністративний – контроль здій-
снюють вони ж за підтримки органів управлін-
ня народною освітою; адміністративно-науко-
вий – контроль і управління здійснюють органи 
управління, спираючись на науку; політико-ад-
міністративний – контрольні функції беруть на 
себе адміністративні органи [6, с. 10-13].

У роботах А.І. Пригожина із загальної інно-
ватики підкреслюється важливість вивчення 
переходу від одного стану системи до іншого 
шляхом управління процесом нововведень. Іс-
тотним завданням педагогіки, на його думку, є 
розкриття можливостей управління процесами 
створення і застосування в практиці педагогіч-
них новин [15, с. 32]. К. Ангеловськи пропонує 
таку класифікацію інновацій [1, с. 59]: інновації 
в організації (організаційні інновації); інновації 
в технології (технологічні інновації); інновації в 
навчальних програмах.

Найбільш повно класифікація педагогічних 
нововведень подана в роботах Н.Р. Юсуфбеко-
вої [20]. Автор вважає, що зміст новацій в осві-
ті або нововведень може торкатися професійної 
діяльності викладача загалом або окремих її 
складових: змісту, процесу навчання і вихован-
ня, управління та організації. За характером 
внесених змін новації в освіті можна поділи-
ти на новації, що вносять корінні, принципові 
зміни в навчально-виховний процес, і новації, 
які лише частково його поновлюють. Новації в 
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освіті можна характеризувати і з точки зору їх 
оригінальності та несподіванки появи, оскільки 
новації в освіті є результатом як наукової, так 
і практичної творчості, передового досвіду ви-
кладачів. Можна охарактеризувати інновації і з 
позицій різноманіття і єдності. Загалом, до кла-
сифікації новацій в освіті, на думку Н.Р. Юсу-
фбекової, може увійти їх поділ за такими пара-
метрами: місцем появи (в науці або практиці); 
часом появи (історичні або сучасні); мірою очі-
кування, прогнозування і планування (очіку-
вані й несподівані, плановані й незаплановані); 
можливістю впровадження (сучасні й несучасні, 
що порівняно легко впроваджуються і що важко 
впроваджуються); галуззю педагогічного знан-
ня (дидактичні, історико-педагогічні); мірою но-
визни (абсолютні й відносні); мірою перетворен-
ня педагогічних процесів (що вносять корінні та 
часткові зміни); відношенням до педагогічної 
системи (системні й несистемні); оригінальністю 
(оригінальні й малооригінальні) [20, с. 84-87].

Водночас на думку більшості вчених, інно-
ваційні процеси в освіті характеризують якісно 
новий етап у взаємодії і розвитку науково-педа-
гогічної та педагогічної творчості викладачів і 
процесів застосування їх результатів. Сучасний 
етап розвитку інноваційних процесів у педаго-
гіці характеризується тенденцією до ліквідації 
розриву між процесами їх сприйняття, адекват-
ної оцінки освоєння і застосування їх на прак-
тиці, а також до подолання суперечності між 
стихійністю цих процесів, що мала місце, і мож-
ливістю та необхідністю свідомого управління 
ними [11; 15; 19].

Сказане дозволяє вважати припущення про 
те, що джерелом розвитку професіоналізму ви-
кладача є інноваційні освітні процеси. Для до-
казу цього припущення необхідно розглянути 
позицію викладача в інноваційних процесах, 
оскільки створення нового в педагогіці має свої 
особливості і пов'язане, зокрема, з неповтор-
ністю особистості викладача, з особливостями 
ВНЗ. Інновації в освіті відрізняються від інших 
систем тим, що «об'єкт» впливу інновацій, пред-
мет їх діяльності – це жива особистість, що роз-
вивається, що має неповторне «Я». Інновації іс-
тотно відрізняються одна від одної за впливом на 
людину, відношенням до них суб'єкта, вони не-
суть різні функції в різних соціальних процесах. 
Існують різні типи суспільних відносин, відмін-
ні різними вимогами до інновацій. При просто-
му типі відносин виникає прагнення досягти 
єдності суб'єкта і об'єкта, єдності умов, засобів 
і цілей на основі збереження суспільних відно-
син, що склалися, культури, бажання уникнути 
істотних інновацій. У цьому типі істотна інно-
вація виступає як щось негативне і, отже, поро-
джує прагнення її відторгати [20, с. 104].

Для творчого типу відносин в освіті харак-
терне прагнення досягнути єдності суб'єкта і 
об'єкта, умов, засобів, цілей на основі потоку 
прогресивних інновацій. Можливий також і де-
структивний тип відносин, для якого характерне 

протистояння інноваціям, переважання негатив-
них інновацій над позитивними. Таким чином, 
категорії суб'єкта, об'єкта, суб'єкт-суб'єктних 
відносин є загальнометодологічною основою 
для аналізу механізму розвитку інноваційних 
відносин. О.І. Пригожін зазначає, що головна 
характеристика суб'єкта інновацій – це його 
діяльна самосвідомість, тобто розуміння своєї 
особистісної ініціативи як суб'єктивно можли-
вої та основи власного існування, що суспільно 
приймається. Автор представляє суб'єктність як 
єдність цілеположення і цілездійснення в одній 
особі [15, с. 58].

Викладач як суб'єкт інноваційної діяльності 
та її організатор вступає з іншими членами пе-
дагогічного співтовариства в процес створення, 
використання і поширення інновації, він обго-
ворює зміст нововведення і ті зміни, які можуть 
статися в предметах, свідомості, звичаях, тра-
диціях тощо. Інновації призводять до перетво-
рень у професійній діяльності, які починаються 
з прийняття людиною вимог, поставлених перед 
нею умовами життя і сучасним суспільством, з 
усвідомлення нових відносин, виникаючих у су-
спільстві, а також змін, які відбуваються в ній 
самій. З іншого боку, відбуваються зміни в ха-
рактері та змісті вимог, які людина сама ставить 
до життя, до суспільства. У разі неспівпадання 
вимог, що висуваються суспільством до людини, 
а також очікуваних від неї результатів з вимога-
ми, які людина обертає до суспільства, немину-
че виникають конфлікти як у взаємовідносинах 
людини із зовнішнім світом, так і внутрішньоос-
обистісні. Ці конфлікти служать основою невід-
повідності новим умовам і вимогам, основою для 
реальних змін у мисленні [15, с. 63-67].

Інноваційна діяльність багато в чому визна-
чається успішністю входження в особливе куль-
турне середовище. К. Обергом був ведений тер-
мін «культурний шок», який виходив з ідеї, що 
входження в нову культуру супроводжується 
неприємними почуттями (втрата друзів і стату-
су, відкинутість, здивування і дискомфорт в разі 
усвідомлення відмінностей між культурами), 
плутаниною в ціннісних орієнтаціях і власне осо-
бистісної ідентичності. Симптомами «культурно-
го шоку» можуть виявитися нестача впевненості 
в собі, тривожність, дратівливість, безсоння, пси-
хосоматичні розлади, депресія. Частіше всього 
«культурний шок» асоціюється з негативними 
наслідками. І лише небагато хто звертає увагу на 
його позитивну сторону, коли первинний диском-
форт змінюється прийняттям нових цінностей, 
моделей поведінки, що веде зрештою до самороз-
витку й особистісного росту [10, с. 43].

Модель майбутньої інноваційної діяльності 
викладача ВНЗ складається з двох взаємодопов-
нюючих частин. Перша будується через зміну 
мотиваційних відносин шляхом наслідування, 
зараження, імітації, моделювання інноватики. 
Вона визначає відношення до новацій і пережи-
вання подій, пов'язаних з їх впровадженням. 
Друга частина отримує інформацію через на-
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правлене, усвідомлене інноваційне навчання, 
яке підтримується самою структурою нашого 
суспільства [14, с. 173].

Уся інформація, що відноситься до інновацій, 
пов'язана з певною системою цінностей і бар'є-
рів. У науці психологічні бар'єри розуміються 
як внутрішні перешкоди (небажання, боязнь, 
невпевненість та ін.), що заважають людині 
успішно виконувати деяку дію. Кожна людина з 
сукупності зовнішньої інформації вибирає тіль-
ки ту, яка може бути засвоєна, не руйнуючи і не 
вносячи істотного розладу в її душевне життя. 
Однак охорона уявлення, що склалося про світ, 
перешкоджає творчому процесу, зверненому до 
розуміння нового. 

Привертаючи увагу до умов впроваджен-
ня інновацій, можна виділити: інновації, що 
надзвичайно швидко вводяться; інновації, що 
надзвичайно часто вводяться (постійні); вели-
комасштабні (системні) інновації; безальтер-
нативні інновації. У свою чергу, М.В. Кларин 
виділяє два типи психологічних бар'єрів перед 
новим, які зустрічаються у викладачів: когні-
тивний і регулятивний. На думку автора, ког-
нітивні психологічні бар'єри перед новим вияв-
ляються у відсутності певного знання про нове, 
у нечутливості до новизни і викликають пасив-
ну протидію. Регулятивні психологічні бар'єри 
перед новим виявляються в недовір'ї до ініціа-
торів, до керівництва, до самого нового і часто 
викликають активну протидію нововведенню 
[11, с. 134]. 

Дослідження показують, що для успішного 
подолання психологічних бар'єрів необхідно 
істотно змінити деякі стереотипи повсякденної 
свідомості, які заважають ефективно здійсню-
вати нововведення. Р.М. Грановська, Ю.С. Кри-
жанська [5] стверджують, що оцінка чого-небудь 
нового і несподіваного залежить від того, як лю-
дина сприймає це нове, наскільки ця інформація 
віддалена від її минулого досвіду. Вихід за межі 
свого світу, пов'язаний з бажанням не тільки 
сприйняти, але й прийняти щось нове, дається 
нелегко. Для цього потрібні або спеціальні умо-
ви, або особливі спонукальні ситуації. Викладач 
особливо близький до розуміння цінностей нова-
ції в освіті в момент, коли ризикує позбавитися 
їх повністю, тоді змінюється відношення до са-
мого себе й іншого, встановлюється нова система 
цінностей, змінюються критерії рішень. Інно-
ваційний ризик є одним із важливих моментів 
прийняття рішення про зміну своєї поведінки в 
професійній діяльності. Відношення викладача 
будується на змішанні боязні та захопленості 
інновацією. Суть пошукового ризику полягає в 
імовірності вибору вірного шляху доведення но-
вої ідеї до цінної новини. Запроваджувальний 
ризик виникає в разі спроби перекладу інновації 
в нововведення, зіставлення бажаних і шкідли-
вих наслідків такого перекладу [5, с. 68-69].

Рутина звичного мислення призводить до 
того, що інновації, які йдуть урозріз з уявлен-
нями, що залишилися у людини, не врахову-

ються, ігноруються. Викладач «закривається»: 
перестає бути сприйнятливим до несподіваного, 
втрачає здібність до творчості. В разі відсутності 
гнучкості мислення немає і готовності до нових 
ідей, до постійної перебудови своєї моделі по-
ведінки відповідно до середовища, що міняєть-
ся. Гнучка психіка дозволяє зрозуміти, що світ 
міняється і що кожен повинен мінятися разом 
з ним: не існує незмінно правильних уявлень 
[5, с. 70].

Дослідження А.М. Бандурки, С.П. Бочарової, 
О.В. Землянської показують, що психологічний 
бар'єр є соціально-психологічним утворенням, 
що розвивається, його параметри помітно змі-
нюються в просторі й у часі на різних етапах 
нововведення. Подібна трансформація психо-
логічного бар'єра на різних етапах нововведен-
ня вимагає ретельних досліджень в кожному 
конкретному випадку, вивчення об'єктивних і 
суб'єктивних детермінант бар'єра, вироблення 
шляхів його регулювання різними методами 
[2, с. 235].

Приведений аналіз літератури з проблеми 
інновацій зумовлює необхідність визначен-
ня етапів протікання інноваційних процесів. 
А.А. Радугіна і К.А. Радугіна розкривають по-
няття «життєвий цикл» інноваційних процесів 
[16, с. 112]: «Життєвий цикл» інновацій вклю-
чає в себе три основні стадії. Перша – зароджен-
ня, усвідомлення потреби і можливості нововве-
день, пошук відповідної інновації, розробка і 
експериментальне впровадження. Стадія заро-
дження може бути описана і в таких поняттях, 
як інноваційний задум, проект, план, експери-
мент і впровадження. Інноваційні джерела ство-
рюють передумови для інноваційного задуму. 
Під інноваційним задумом розуміються систе-
матизовані відомості, отримані з аналізу запитів 
навколишнього середовища. Інноваційний про-
ект тлумачиться як прийнятий і деталізований 
задум. Він може бути поданий у вигляді проро-
бленої ідеї задуму і служить об'єктом аналізу в 
рамках комплексної стратегії розвитку особи-
стості. Інноваційний план – це затверджений 
інноваційний проект. Він розроблений до рівня, 
який необхідний для прийняття як складової ча-
стини комплексної стратегії розвитку навчаль-
ного процесу. Заключний етап цієї стадії – без-
посереднє впровадження нововведення. Друга 
стадія називається дифузією і передбачає бага-
торазове повторення, тиражування нововведень. 
Третя стадія – рутинізація нововведення – реалі-
зовується в професійній діяльності викладачів. 
Нововведення не може вважатися повністю за-
вершеним, якщо воно зупинилося на будь-якій 
з проміжних стадій [16, с. 86-87]. Отже, для ви-
рішення завдань дослідження необхідно визна-
чити ті умови управління інноваційними про-
цесами, які на кожному етапі життєвого циклу 
інновацій сприяють розвитку професіоналізму 
викладача.

Висновки і перспективи дослідження. Інно-
вації мають конкретно-історичну характеристи-
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ку, процес створення, розробки і впровадження 
якого націлений на якісні зміни системи освіти 
та забезпечення її ефективності.

Серед різних класифікацій інновацій виділя-
ється особливий вид – науково-адміністратив-
ний, який об'єднує інновації в системі освіти за 
ознакою цілеспрямованої, науково обґрунтова-
ної діяльності, управління якою здійснюють ор-
гани управління освітою.

Інноваційні процеси в освіті дозволяють 
ефективно вирішувати поставлені завдання 
щодо особистісного та професійного зростання 
викладача ВНЗ у сучасному інноваційно-педа-
гогічному просторі і відповідають прогресивним 
тенденціям розвитку суспільства;

Включення викладача ВНЗ в інноваційні 
процеси забезпечує становлення його позиції як 
суб'єкта професійної діяльності; самі інновацій-
ні процеси є джерелом професійного росту ви-
кладача за певних умов.
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Summary

Hulbs O. A. Psychological features of inno-
vative activity of the modern teacher of high 
schools. – Article.

In the article current questions of psychological 
features of innovative activity of teachers of high-
er educational institutions are analyzed. Inclusion 
of the teacher in the innovation processes ensures 
the formation of his position as a subject of pro-
fessional activity. Innovative processes affect the 
professional growth of the teacher.
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