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СУТНІСНІ ОЗНАКИ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 

У статті розглянуто сутнісні ознаки, структура, функції і критерії 

інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу. З позицій 

системного підходу інноваційне середовище визначено як цілісність 

соціально-психологічних, організаційно-педагогічних, інформаційно-

комунікативних, матеріальних, технологічних та інших умов, що в єдності 

виступають засобом стимулювання, підтримки, управління, рефлексії 

інноваційної діяльності педагогів та їх професійного розвитку. За змістом 

інноваційне середовище – це сукупність інновацій, що створюють нові 

можливості для розвитку навчального закладу. 
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Сучасні інноваційні загальноосвітні навчальні заклади прагнуть до 

створення своєї унікальної соціально-педагогічної моделі, яка презентує їх 

імідж і визначає конкурентні переваги на ринку освітніх послуг. Все більше 

дослідників пов’язують вирішення цього завдання з організацією в освітніх 

закладах інноваційного середовища, в якому кожен педагог отримує стимули 

й можливості реалізувати свої творчі ідеї, набути досвіду інноваційної 

діяльності.  



Аналіз досліджень показує, що у педагогічній теорії інноваційне 

середовище загальноосвітнього навчального закладу розглядається у досить 

широкому спектрі: як умова розвитку освітньої установи, в якості соціально-

психологічної підтримки й формування інноваційної культури, мотиваційної 

основи інноваційної діяльності педагогів, умови рефлексії і, відповідно, 

ефективності інноваційної діяльності, інтегрального інструменту, засобу 

м'якого, “точкового” опосередкованого управління професійним розвитком 

особистості педагога, фактору професійного саморозвитку педагога, як 

система професійних і міжособистісних взаємин (В. Баришніков, С. Дерябо, 

Л. Загрекова, Р. Касіна, А. Каташов, О. Крутенко, В. Лазарєв, Ю. Мануйлов, 

A. Моісєєв, Н. Нємова, Л. Новікова, С. Поздняков, В. Сєріков, 

В. Слободчіков, О. Трінітатская, І. Фрумін, Г. Шек, В. Ясвін та ін.). 

З одного боку така багатоаспектність у трактуванні інноваційного 

середовища свідчить про його соціокультурну та психолого-педагогічну 

значущість у розвитку навчального закладу нового типу, з іншого – про 

відсутність системного аналізу його сутності й потенціалу в освоєнні та 

реалізації нововведень. 

Незважаючи на зростання інтересу до проблеми створення і 

функціонування інноваційного середовища у загальноосвітньому 

навчальному закладі ряд питань у даній області потребують наукового 

осмислення. Не сформоване саме поняття “інноваційне середовище”, немає 

єдиного розуміння його, сутнісних ознак, складу, не розкриті механізми 

використання його потенціалу в активізації інноваційних процесів. У 

реальній практиці таке середовище формується переважно спонтанно, не 

завжди відповідає ідеям гуманістичної, особистісно-розвиваючої парадигми 

освіти. 

Мета статті полягає в системному аналізі сутнісних ознак та 

потенціалу інноваційного середовища загальноосвітнього навчального 

закладу як інтегрованого засобу стимулювання, підтримки, управління, 

рефлексії інноваційної діяльності педагогів та їх професійного розвитку.  



Досвід становлення і розвитку навчальних закладів інноваційного типу 

(В. Сухомлинського, О. Захаренка, М. Гузика, В. Караковського, 

М. Щетініна, Р. Штейнера, П. Петерсона, С. Френе, Олександрівської гімназії 

м. Суми, навчально-виховного комплексу “Гімназія імені Лесі Українки – 

школа І ступеня” м. Новоград-Волинського, Володимирецького районного 

колегіуму та багатьох інших) переконує, що саме створення інноваційного 

середовища значною мірою обумовило якісні зміни у ставленні педагогів до 

нововведень й до себе як суб’єктів інноваційного процесу, у трансформації 

системи цінностей педагогічної діяльності, сприяло вироблення місії та 

інноваційної стратегії розвитку навчального закладу, створення особливої 

атмосфери творчого пошуку, корпоративного духу, зняття бар’єрів 

інноваційної діяльності, розвитку ресурсів навчального закладу.  

Методологія середовищного підходу представляє стратегію 

опосередкованого управління в освіті й розглядає середовище як ключовий 

засіб вирішення управлінських задач переведення навчального закладу в 

інноваційний режим діяльності й розвитку готовності педагогів до освоєння 

й реалізації інновацій. Середовищний підхід – теорія і технологія управління 

через середовище процесами формування та розвитку особистості. Основним 

поняттям підходу є “середовище” як те, серед чого й кого перебуває суб'єкт, 

у функціональному значенні засобу, за допомогою якого формується його 

спосіб життя й опосередковується розвиток особистості [7, c. 21]. 

Оскільки середовище опосередковує формування особистості, то 

логічним є висновок, що інноваційний тип середовища опосередковує 

інноваційний спосіб життєдіяльності педагога. Спосіб життя виявляється в 

стійких формах поведінки людини й є проміжною ланкою між особистістю і 

середовищем та виступає умовою досягнення поставлених цілей [4, с. 4]. 

У цільовому контексті інноваційне середовище виступає умовою 

розвитку загальноосвітнього навчального закладу, формування інноваційного 

мислення, ціннісних орієнтацій професійної діяльності та інноваційної 

культури педагогів. Зміст інноваційного середовища – це новий тип 



професійних, соціальних й особистісних відносин між суб’єктами 

інноваційного процесу, в викристалізовуються перспективи, осмислюється 

місія діяльності навчального закладу. Змістова частина функціонування 

інноваційного середовища забезпечується комплексом інноваційних 

концепцій, програм, проектів. У технологічному плані середовищний підхід 

представляє собою систему дій суб'єкта із середовищем, спрямованих на 

діагностику та аналіз його стану, проектування і продукування результатів 

необхідних нововведень. У процесі взаємодії з інноваційним середовищем 

відбувається ідентифікація педагога як суб’єкта інновацій – актуалізація 

потреб, цілепокладання, усвідомлення мотивів, освоєння норм, способів 

інноваційної діяльності. Технологічна складова інноваційного середовища 

охоплює систему форм і методів, розвитку інноваційної компетентності 

педагогів: школи новаторства, інноваційні центри, лабораторії, конференції, 

форуми, творчі групи, майстер-класи, різноманітні тренінги тощо.  

У трактуванні сутності інноваційного середовища загальноосвітнього 

навчального закладу зазвичай виходять із його провідної функції впливу на 

ефективність інноваційних процесів і розглядають його як умову, як засіб, як 

інструмент управління, стимулювання, мотивації, взаємодії педагогів, обміну 

знаннями й набуття досвіду, інтенсифікації нововведень тощо. 

Р. Касіна розширює уявлення про інноваційне середовище, виходячи з 

розуміння його двоїстої природи: як джерела нових можливостей і як умови 

їх реалізації в практичній діяльності. Інноваційне середовище є якісно новим 

станом професійно-педагогічного середовища навчального закладу, що має 

дуже високий потенціал для його розвитку [4, с. 3]. 

За визначенням І. Дичківської інноваційне середовище – це педагогічно 

доцільно організований простір життєдіяльності, який сприяє розвитку 

інноваційного ресурсу особистості; інтегрований засіб накопичення і 

реалізації інноваційного потенціалу навчального закладу [2, c. 339]. 

Саме по собі середовище – даність і не завжди володіє розвиваючим 

впливом. Не факт, що педагог, який знаходиться в інноваційному 



середовищі, спонтанно (іманентно) сам по собі буде освоювати й 

привласнювати його цінності, розвивати й впроваджувати інноваційні ідеї. 

Механізмом організації інноваційного середовища є взаємодія педагогів, 

творчих ініціативних груп, у процесі якої відбувається обмін знаннями, 

ідеями, зіткнення й об’єднання інтересів, цінностей, оцінка, переосмислення 

й збагачення індивідуального й колективного досвіду.  

Основним аспектом, за якого інноваційне середовище виконує свої 

функції, це наявність можливості знаходження в ньому суб’єктом своїх 

актуальних індивідуальних смислів і шансів їх реалізації. Розроблена 

О. Трінітатскою теорія управління середовищем інноваційного навчального 

закладу базується на таких поняттях: 1) “середовище інноваційного 

освітнього закладу” – це організований простір соціально-культурних, 

предметно-дизайнерських, виховно-навчальних, комунікативно-

партнерських і демократично колегіальних умов, в яких реалізується 

інноваційна функція школи; 2) “розвиваюче середовище інноваційної 

освітньої установи” – це сукупність цілеспрямовано організованих просторів, 

континуум яких базується на введенні цінних для кожного суб'єкта духовних 

смислів і можливостей; 3) “дискретні педагогічні інновації” (організаційні 

форми) – автономні і самостійно значимі елементи, що не потребують 

глобальної (суцільної) перебудови освітнього процесу, носять тимчасовий і 

локальний характер [9, с. 14]. Представлена концепція середовища, на 

відміну від інших, концентрує всі його складові на суб’єктних цінностях, 

смислах і можливостях, внаслідок чого середовище “оживає”, стає дієвим. 

Середовище – це тільки сукупність певних об’єктів, а й взаємодія педагогів з 

ними, творча робота з їх зміни, в процесі якої відбувається як розвиток 

середовища, так і професійний та особистісний розвиток педагогів. 

Створення інноваційного середовища в навчальному закладі 

передбачає певну послідовність етапів: 1) моніторинг середовища – 

виявлення його розвиваючого потенціалу, вивчення потреб і мотивів його 

суб'єктів, прогнозування можливих перспектив; 2) розробку моделі 



середовища де пріоритетним має стати моделювання не стільки його об’єктів 

і суб’єктів, скільки можливих зв'язків і відносин між ними; 3) створення 

ціннісно-смислової єдності суб'єктів середовища через вироблення місії 

школи, в основі якої гуманістичні цінності; 4) вироблення концепції 

навчального закладу, що відображає його “індивідуальне обличчя”, його 

неповторність, визначає стратегію діяльності 5) організацію взаємодії різних 

суб'єктів середовища як основи процесу інтеграції, необхідного для його 

функціонування; 6) створення умов для реалізації кожним суб’єктом 

середовища своїх індивідуальних перспектив. 

Місія, що є головною метою загальноосвітнього навчального закладу 

як соціально-педагогічної системи, відбиває суть і його призначення, 

деталізує статус, репрезентує напрями та орієнтири для визначення цілей та 

стратегій на різних ієрархічних рівнях управління і відіграє важливу роль при 

визначенні пріоритетів діяльності. Бачення – це взірець, це погляд у власне 

майбутнє, а також планування, яким воно має бути. Бачення має бути 

настільки привабливим, що сприятиме колективу натхненно працювати на 

нього, воно не є сталим і може бути оцінено та розвинуто через якийсь час, 

як зміна ресурсів і потреб через наявність необхідної інформації [3, с. 46-47]. 

Оскільки концепція фактично є місією школи, то, перш ніж намагатися 

„впливати на суспільство”, школа спочатку мусить: виробити „єдине бачення 

власних завдань”, визначити свій імідж, „усвідомити власну місію, яка 

визначає: спільні цінності й погляди, культуру школи; наслідки організації й 

стилю навчання; процес прийняття рішень…; підтримується всіма людьми, 

що відповідають за освіту в школі; формулюється таким чином, щоби можна 

було оцінити, чи була реалізована місія школи та якою мірою” [8, с. 157]. 

Показниками становлення інноваційного середовища є достатній рівень 

нових ознак, форм, унаслідок чого відбувається зміна якісного стану 

навчального закладу, створення відповідних нормативно-організаційних та 

науково-методичних умов для підтримки соціально-педагогічних ініціатив 



педагогів, свободи творчості, зростає сприйнятливість до інновацій, 

з’являються додаткові можливості для реалізації нових ідей. 

Як системне утворення інноваційне середовище має власну 

організаційно-функціональну структуру, основними складовими якого 

Л. Ващенко визначено: стратегію розвитку освіти, тактику інноваційних 

процесів, зміст інноваційного середовища, організаційне забезпечення його 

розвитку, прогнозування розвитку освіти. Кожен із елементів структури, 

взаємодіючи між собою, наповнює інноваційне середовище своїм 

спрямуванням змін [1, с. 25]. Необхідно зазначити, що взаємозв'язки 

з'являються і діють тільки в процесі активності, взаємодії компонентів 

середовища, вектор яких спрямований на досягнення цілей педагогічної 

системи. Сила й характер взаємозв’язків між компонентами відповідає їх 

функціональній активності у загальній спрямованості інноваційного 

середовища на підвищення інноваційного потенціалу навчального закладу.  

В. Ясвін при моделюванні освітнього середовища інноваційного 

навчального закладу виділяє наступні психодіагностичні параметри його 

експертизи: широта, інтенсивність, модальність, ступінь усвідомлюваності, 

ступінь стійкості, емоційність, узагальненість, домінантність, когерентність, 

активність, мобільність. [10, с. 114]. Цілеспрямовано регулюючи ці 

параметри середовища можна змінювати ступінь і напрямок її впливу як на 

інноваційний процес в цілому, так і на його учасників. 

На прикладі Сахнівської школи О. Крутенко встановлено, що широта 

соціокультурного середовища в значній мірі забезпечує високий рівень такої 

його структурно-динамічної характеристики як інтенсивність, тобто 

насиченість різноманітними можливостями та впливами за умови 

концентрованого їх прояву [6, c, 13].  

При визначені критеріїв та показників інноваційного середовища ми 

виходили з цілісності його функцій та специфіки впливу на інтенсифікацію 

інноваційних процесів у навчальному закладі. До них віднесено такі 

параметри: стратегічна спрямованість на освоєння і реалізацію нововведень; 



цілісність компонентів та їх взаємодія; домінантність у системі особистісних 

цінностей суб’єктів у порівнянні з іншими джерелами впливу; широта 

охоплення суб’єктів інноваційного процесу; гуманізація та естетизація 

взаємовідносин; високий рівень організованості; природо- і 

культуровідповідність; інтенсивність інноваційних можливостей і змін; 

здатність виявляти, ініціювати нові ідеї та забезпечувати їх реалізацію; 

когерентність – узгодженість з індивідуальними потребами й смислами його 

суб’єктів; науково-інформаційна насиченість і комунікативність – 

можливість обміну знаннями, ідеями, досвідом; відкритість і включення в 

загальну інноваційну сферу суспільства; висока ступінь усвідомлюваності 

середовища і вмотивованість його суб’єктів, що передбачає особистісну 

відповідальність кожного за спільну діяльність; особистісна детермінованість 

як можливість і здатність педагогів впливати на середовище, змінювати його; 

емоційна насиченість, атмосфера оптимізму; наявність хаосу як ситуації 

виведення традиційної педагогічної системи з стану стабільності, рівноваги й 

початку творчих і конструктивних процесів саморозвитку.  

Зокрема відзначимо, що на думку О. Захаренка, раціональний 

компонент не повинен бути домінуючим у середовищі. Наявність емоційного 

компоненту викликає у суб’єктів середовища особистісний інтерес і 

неформальне ставлення, оскільки саме емоційний акцент суб’єкт-суб’єктних 

стосунків та суб’єкт-об’єктних ставлень надає середовищу певної 

привабливості [6, c. 13].  

Управління розвиваючим середовищем, в першу чергу, спрямовано на 

розвиток професіоналізму вчителів та здійснюється за допомогою зміни 

функцій внутрішкільного управління, а саме: 1) інформаційно-аналітична 

функція (визначає динаміку професійної позиції вчителів, педагогічного 

мислення та рефлексії), 2) планово-прогностична функція (стимулює 

розвиток педагогічного цілепокладання та прогнозування), 3) організаційно-

виконавська функція (обумовлює взаємообмін педагогічним досвідом у 

колективі, активізацію професійної самоосвіти), 4) контрольно-діагностична 



функція (сприяє формуванню відповідальності та компетентності, розвитку 

самоорганізації, осмисленню власної діяльності) [9, c. 15]. 

Структура інноваційного середовища визначається функціональною 

значимістю кожного з його компонентів в активізації інноваційних процесів 

в навчальному закладі. Узагальнюючи різні підходи, ми виділяємо такі 

складові інноваційного середовища загальноосвітнього навчального закладу: 

стратегічно-цільова, емоційно-ціннісна, соціокультурна, соціально-

психологічна, організаційно-педагогічна, інформаційно-комунікативна, 

матеріальна, технологічна. 

Ключовою сутнісною характеристикою інноваційного середовища є 

інноваційність його складових. Інноваційність є ознакою й основним 

механізмом динамічного саморозвитку середовища навчального закладу, 

показником його відкритості й готовності до змін, можливості освоєння й 

реалізації нововведень. 

Висновки. Таким чином, інноваційного середовище сучасного 

загальноосвітнього навчального закладу є складною, динамічною системою й 

визначається як цілісність соціально-психологічних, організаційно-

педагогічних, інформаційно-комунікативних, матеріальних, технологічних та 

інших умов, що в єдності виступають засобом стимулювання, підтримки, 

управління, рефлексії інноваційної діяльності педагогів та їх професійного 

розвитку. За змістовою характеристикою інноваційне середовище освітнього 

закладу – це сукупність нововведень, що створюють нові можливості для розвитку 

навчального закладу й професійної самореалізації педагогів. Концептуальною 

ідеєю розвитку інноваційного середовища є відкритість до інновацій, 

визнання їх ключового значення у його структурі, що й визначає рівень 

інноваційного потенціалу навчального закладу. 

Перспективи подальших досліджень полягають у виявленні механізмів 

впливу інноваційного середовища на формування інноваційного потенціалу 

навчального закладу й способів самореалізації педагогів. 
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Коновальчук И. И.  

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

В статье рассмотрены сущностные признаки, структура, функции и 

критерии инновационной среды общеобразовательного учебного заведения. 

С позиций системного подхода инновационная среда определена как 

целостность социально-психологических, организационно-педагогических, 

информационно-коммуникативных, материальных, технологических и других 

условий, которые в единстве выступают средством стимулирования, 

поддержки, управления, рефлексии инновационной деятельности педагогов и 

их профессионального развития. По содержанию инновационная среда – это 

совокупность инноваций, которые создают новые возможности для 

развития учебного заведения. 

Ключевые слова: нововведение, среда, средовый подход, инновационная 

среда учебного заведения, инновационная деятельность. 

 

Konovalchuk I. I.  

ESSENTIAL FEATURES OF THE INNOVATIVE ENVIRONMENT  

IN GENERAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

The article reviews the essential features of the structure, function and 

criteria for innovative environment of an educational institution. From the 

standpoint of systematic approach innovative environment is defined as the 

integrity of socio-psychological, organizational, educational, informative and 

communicational, substantial, technological and other conditions that, as a unity, 



form the means of stimulation, support, management, reflection for the innovative 

activity of educators and their professional development. As such the innovative 

environment is a combination of innovations that create new opportunities for the 

development of educational institution. 

Keywords: innovation, environment, environmental approach, innovative 

environment of the institution, innovation. 


