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Проведено аналіз психологічних аспектів готовності педагогів до 

інноваційної діяльності. Виявлено, що у психологічному контексті ця 

інтегративна якість пов’язана з сформованістю особистісних структур, 

перебудова яких забезпечує успішність створення і реалізації інновацій та  

професійної й особистісної самореалізації педагога як суб’єкта інноваційної 

діяльності. 
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И. И. Коновальчук. Психологические аспекты готовности учителей к 

инновационной деятельности. 

Проведен анализ психологических аспектов готовности педагогов к 

инновационной деятельности. Выявлено, что в психологическом контексте 

это интегративная качество связано с сформированностью личностных 

структур, перестройка которых обеспечивает успешность создания и 

реализации инноваций и профессиональной и личностной самореализации 

педагога как субъекта инновационной деятельности. 
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I. I. Konovalchuk. The Psychological Aspects of the Readiness of Teachers to 



the Innovative Activities. 

The psychological aspects of the readiness of the teachers to innovation 

activity have been analyzed. It has been found out, that in the psychological aspect 

this integrative quality is connected with completeness of the personality structures, 

the restructuring of which would supply the successful creation and realization of 

innovations alongside with professional and personal self-realization of a teacher as 

a subject of the innovative activity. 
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the willingness to pedagogical activities, willingness to innovate.  

 

Інноваційні процеси, які сьогодні активізувалися в загальноосвітніх 

навчальних закладах України вимагають високого рівня професіоналізму 

педагога, гуманістичної спрямованості, соціальної та психологічної зрілості 

його особистості, сформованості професійно важливих якостей, усвідомлення і 

сприйняття цінностей праці учителя. Тому у дослідженнях з освітньої 

інноватики все більше уваги приділяється виявленню психологічних чинників і 

механізмів формування готовності вчителя до інноваційної діяльності.  

В останні роки зросла кількість досліджень, в тому числі дисертаційних, 

присвячених проблемі готовності вчителів до інноваційної діяльності 

(І. Богданова, І. Гавриш, Л. Даниленко, І. Дичківська, О. Дубасенюк, Н. Дука, 

В. Загвязинський, В. Сластьонін, Т. Побєдова, Л. Подимова, О. Шапран та ін.).  

Аналіз наукових джерел з педагогічної інноватики свідчить, що 

успішність інноваційної діяльності багато в чому залежить від психологічної 

готовності педагога до сприйняття і  реалізації нововведень (М. Боришевський, 

Г. Головін, В. Загвязинский, Н. Клокар, Л. Мітіна, Є. Павлютенков, Н. Попель, 

О. Соснюк, О. Францева та ін.). У той же час питанням вивчення і розвитку 

психологічної готовності педагога до інноваційної діяльності приділяється 

недостатньо уваги.  



Мета статті: аналіз психологічних аспектів готовності учителів до 

інноваційної педагогічної діяльності як особистісного утворення, що забезпечує 

успішність реалізації освітніх інновацій. 

Психологічні аспекти формування готовності особистості до інновацій 

знаходять своє відображення у дослідженнях особливостей ставлення людей до 

нововведень (В. Дудченко, Б. Сазонов, Т. Шукаєва В. Юрченко), характеристик 

людського чинника інноваційних процесів та цільових орієнтацій учасників 

інноваційного процесу (А. Іскандаров, М. Лапін, Ю. Карпова, О. Хомерики), 

механізмів подолання інноваційних бар’єрів і розвитку мотиваційной сфери 

суб’єктів інноваційних процесів (Н. Городецька, А. Пригожин, А. Свенцицький, 

М. Кроз, Л. Подлєсна), ролі і місця творчості в інноваційній діяльності 

(О. Дусавицький, С. Максименко, В. Моляко, Б. Твісс, Л. Хадсон), розвитку 

відповідних здібностей до реалізації нововведень (Б. Паригін, О. Совєтова).  

У психології можна виділити два основних підходи до визначення 

сутності й структури психологічної готовності до професійної діяльності: 

функціональний та особистісний. З позицій функціонального підходу 

психологічна готовність – це певний стан психічних функцій, передстартова 

активізація яких забезпечує оптимальний рівень досягнень діяльності 

(Ф. Генов, Є. Ільїн, Є. Кузьмін, Г. Нагаєва, А. Пуні, О. Ухтомський, та ін.). 

Особистісний підхід розглядає психологічну готовність як стійке ієрархічне 

утворення особистості, цілісність психічних процесів  якої є умовою успішності 

діяльності (К. Дурай-Новакова, М. Дяченко, Л. Кандибович, Л. Карамушка, 

О. Лазурський, Н. Левітов, В. Сластьонін, Д. Узнадзе та ін.).  

У контексті теорії діяльності взагалі та професійної діяльності зокрема 

психологічну готовність пов’язують з умовою цілеспрямованої діяльності, її 

регуляцією, стійкістю та ефективністю, що допомагає людині успішно 

використовувати знання, досвід, особистісні якості, зберігати самоконтроль і 

перебудовувати свій спосіб дій. С. Максименко та О. Пелех визначають стан 

психологічної готовності як складну динамічну структуру, сукупність 

інтелектуальних, емоційних, мотиваційних та вольових сторін психіки людини 



в їх співвідношенні з зовнішніми умовами і майбутніми задачами. Складовими 

такої готовності є: позитивне ставлення до того чи іншого виду діяльності, 

професії, адекватні до останніх риси характеру, здібності, темперамент, 

мотивація; необхідні знання, навички, вміння; стійкі професійно важливі 

особливості пізнавальних, емоційних та вольових процесів [1, с. 72]. 

Особистісний та функціональний підходи певним чином доповнюють 

один одного при виділенні загальної (тривалої) готовності як стійкої 

характеристики особистості, що є передумовою успішного виконання 

діяльності, і ситуативної (тимчасової) як психофізіологічного стану, який 

відповідає умовам виконання діяльності в конкретній обстановці (М. Дьяченко, 

Л. Кандибович, М. Левітов, С. Максименко, О. Пелех).  “Крім готовності як 

психічного стану, існує й виявляється готовність як стійка характеристика 

особистості. Її називають по-різному: підготовленістю, тривалою або стійкою 

готовністю. Вона діє постійно, її не треба кожного разу формувати в зв’язку із 

завданнями діяльності. Виявляючись завчасно сформованою, ця готовність – 

визначальна передумова успішної діяльності” [2, с. 20]. Слід відмітити, що 

загальна і ситуативна готовність існують у діалектичній єдності, коли перша 

визначає ефективність реалізації другої в конкретних умовах.  

Науковці констатують співіснування різних підходів до визначення 

кількісного і якісного складу компонентів структури готовності людини до 

професійної діяльності, що свідчить про концептуальну невизначеність цього 

особистісного утворення, його складність і багатогранність. У дослідженнях з 

психології праці вважають, що готовність до професійної діяльності утворюють 

складові, які є універсальними для будь-якого виду професійної діяльності 

(М. Дьяченко, Л. Кандибович, Л. Нерсесян, В. Пономаренко, А. Пуні, 

В. Пушкін та ін.). В. Моляко у структуру загальної психологічної готовності до 

діяльності включає психофізіологічні якості особистості, які є основою для 

подальшого формування психологічної готовності до професійної діяльності, 

динамічні стереотипи (І. Павлов), діяльність функціональної системи 

(П. Анохін), прояв домінанти (О. Ухтомський), виникнення і функціонування 



установки (Д. Узнадзе) та ін. При цьому структуру психологічної готовності 

необхідно розглядати в зіставленні з тим, яку діяльність буде здійснювати 

особистість – виконавчу чи творчу [3, с. 21-22].  

Загалом структура психологічної готовності особистості до професійної 

діяльності включає такі компоненти: мотиваційний (психологічна установка 

(для ситуаційної готовності), інтерес до діяльності, ставлення суб'єкта до цієї 

діяльності, потреба в досягненні успіху); пізнавально-операційний (знання про 

предмет і способи діяльності, розуміння своїх обов'язків, поставлених завдань, 

оцінка їх важливості, знання засобів досягнення цілей); емоційний (почуття 

відповідальності, впевненість в успіху); вольовий (управління собою, 

зосередженість на виконанні завдання, а також професійно важливі якості 

особистості й професійна самосвідомість. 

У визначенні компонентів структури готовності до педагогічної 

діяльності О. Абдулліна, Ф. Гоноболін, М. Кларін, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, 

К. Макагон, О. Мороз, В. Сластьонін, О. Щербаков та інші дослідники виходять 

із специфіки задач професії та її вимог до особистості педагога.  

В. Сластьонін з позицій особистісного підходу визначає готовність до 

педагогічної діяльності як “особливий психічний стан, що характеризується 

наявністю в суб’єкта образу структури певної дії та постійною спрямованістю 

свідомості на її виконання. Вона містить у собі різного роду установки на 

усвідомлення педагогічної задачі, моделі ймовірної поведінки, визначення 

спеціальних способів діяльності, оцінку своїх можливостей у їх співвідношенні 

з труднощами та необхідністю досягнення певного результату” [4, с. 78].  

У трактуванні Л. Кондрашової поняття “готовність до педагогічної 

діяльності” досить комплексно відображено поліфункціональність цього 

феномену і як складного утворення особистості, і як регулятора поведінки, і як 

умови результативності педагогічної праці. За Л. Кондрашовою, – це складне 

сполучення психічних особливостей та моральних якостей особистості, які 

становлять основу установки майбутнього вчителя на усвідомлення функцій 

педагогічної праці, професійної позиції, оптимальних способів діяльності, 



співвіднесення своїх здібностей з подоланням труднощів, що виникають під час 

вирішення професійних завдань та досягненні спланованих результатів [5]. 

Таким чином, враховуючи вище означені позиції, у психологічному 

контексті готовність до педагогічної діяльності ми розглядаємо як інтегративне 

утворення особистості, що забезпечує цілісність функціонування та регуляції 

інтелектуальних, емоційних, мотиваційних, вольових та психофізіологічний 

процесів як умови успішності реалізації професійних функцій. 

Готовність учителя до реалізації інновацій є складовою готовності до 

педагогічної діяльності. Психолого-педагогічний аналіз інноваційної діяльності 

учителя спрямований на визначення її структурних компонентів, розкриття тих 

особистісних факторів і внутрішніх механізмів, без яких неможливе здійснення 

педагогом інноваційних за характером професійних функцій [4, с. 48]. 

Дослідники інноваційних процесів відзначають, що наслідками 

нововведень можуть стати зміни у способах діяльності, стилі мислення, рівні 

культури, світогляду самих інноваторів. Так М. Кларін наголошує, що за своїм 

основним змістом поняття “інновація” відноситься не тільки до створення й 

розповсюдження новацій, але й до змін в способах діяльності, стилях мислення, 

які з цим пов’язані [6, с. 56]. 

 Успішність та ефективність творчої інноваційної діяльності передбачає, 

що педагог усвідомлює практичну значущість різних інновацій у системі освіти 

не тільки на професійному, а й на особистісному рівні. Однак включення 

педагога в інноваційний процес часто відбувається спонтанно, без урахування 

його психологічної готовності до творчої інноваційної діяльності. Тому 

успішність інноваційної діяльності, її технологічна складова 

опосередковуються особистісним фактором у структурі готовності до неї 

педагога. Необхідна цілісність образу вчителя-новатора, як вважають 

В. Сластьонін і Л. Подимова, досягається поєднанням особистісного й 

діяльнісного аспектів його готовності [7, с. 84].  

Сучасні дослідники інноваційної діяльності (М. Лапін, Ю. Карпова, 

В. Паламарчук, О. Попова, М. Поташник, А. Пригожин, Н. Юсуфбекова та ін.) 



виокремлюють  дві її сторони – технологічну й особистісну. Технологічна 

сторона пов’язана зі створенням моделей і технологій навчання й виховання, 

використанням і поширенням педагогічних інновацій. Особистісна – 

характеризує виявлення особистісних якостей у процесі самореалізації 

особистості вчителя як суб’єкта інноваційній діяльності. 

Аналіз інноваційної діяльності відносно її суб’єкта дає можливість 

визначити не тільки зміст інноваційної діяльності а й виділити психологічні 

механізми її здійснення – саморозвиток особистості. Ю. Карпова акцентує 

увагу на положенні, що й сама людина може стати об’єктом своєї 

метадіяльності, тоді предметом змін стають її особистісні структури: цінності, 

смисли, мотиви,  цілі, моральні позиції. Перераховані особистісні утворення 

складають основу мотиваційних структур діяльності, і їх перебудова неминуче 

впливає на зміну виконавчих структур діяльності – способів, засобів діяльності 

і, отже, зовнішніх результатів діяльності. Таким чином, аналіз інноваційної 

діяльності вимагає розгляду як зовнішньої, предметної, так і внутрішньої, 

психічної сфер діяльності. З такої точки зору „інноваційна діяльність – це 

метадіяльність, спрямована на перетворення всього комплексу особистісних 

засобів суб’єкта, які забезпечують не тільки адаптацію до швидко змінної 

соціальної і професійної реальності, але і можливість впливу на неї”. Тоді 

готовність до інноваційної діяльності можна розглядати як певну 

сформованість особистісного ресурсу людини, що забезпечує свободу її 

інтелектуальної самореалізації в умовах зміни соціальної реальності [8, с. 24].  

Порівняння полярних груп вчителів-консерваторів та вчителів-

інноваторів уможливило виділення психологічних якостей особистості, які 

визначають її інноваційну спрямованість. До особистісних якостей, які 

притаманні педагогам інноваційного типу Ф. Юсупов відносить наступні: 

достатній оптимізм, що дозволяє зберігати віру в успіх навіть у складній 

критичній ситуації; знижена емоційна чутливість, яка виключає надмірну 

реактивність на події та дає можливість зберігати душевний спокій у нелегких 

умовах педагогічної роботи; високий рівень внутрішньої локалізації контролю 



вольової дії, що проявляється у схильності людини покладати відповідальність 

за власні дії на самого себе, а не на інших людей або зовнішні “об’єктивні 

обставини”; значна гнучкість мислення, тобто вміння швидко переключатися 

при рішенні проблеми, бачити її з різних сторін. Меншою мірою, це стосується 

інших особистісних характеристик, наприклад, достатньо високої емоційної 

зрілості, яка означає тверезу, реалістичну, швидше раціональну, ніж емоційну 

оцінку ситуації; підвищеного рівня інтелектуальних здібностей, сміливості та 

рішучості у діяльності тощо [9, с. 57]. 

Особистісні професійно важливі характеристики учителя репрезентують 

структуру й зміст його психологічної готовності до інноваційної діяльності як 

особливого особистісного стану, який є основою активної суспільної і 

професійно-педагогічної позиції суб’єкта, спонукає до інноваційної діяльності 

та сприяє її продуктивності. Л. Подимова та В. Сластьонін під готовністю 

педагога до інноваційної професійної діяльності розуміють інтегративну якість 

особистості, що, являючи собою єдність особистісних і операційних 

компонентів, забезпечує ефективність цієї діяльності. В структурі готовності 

вони виділяють мотиваційний, креативний, технологічний, рефлексивний 

компоненти [7, с. 127]. 

І. Гавриш готовність учителя до інноваційної професійної діяльності 

визначає як інтегративну якість особистості, що виявляється в діалектичній 

єдності всіх структурних компонентів, властивостей, зв’язків і відносин. Цьому 

найповніше відповідає її розуміння як складного особистісного утворення, що є 

умовою та регулятором інноваційної діяльності вчителя. Структура готовності 

виявляється тотожною психологічній структурі функціональної системи 

інноваційної педагогічної діяльності та містить такі компоненти: мотиви, цілі, 

інформаційну основу та програму діяльності, а також блок прийняття рішення і 

підсистему професійно важливих якостей особистості [10, с. 9].  

На основі аналізу теорії та практики підготовки майбутніх учителів 

О. Дубасенюк визначена відповідна структура готовності до інноваційної 

педагогічної діяльності: цільовий, мотиваційний, когнітивний (змістовий), 



діяльнісно-практичний та оцінно-результативний компоненти [11, c. 38-40]. 

При цьому наголошується, що “ця готовність є особистісним утворенням, яке 

опосередковує залежність між ефективністю діяльності педагога і його 

спрямованістю на вдосконалення свого професійного рівня” [11, с. 45].  

Н. Клокар вважає, що в такому складному утворенні як готовність до 

інноваційної діяльності проявляються психологічний, теоретичний та 

практичний аспекти. Воно повинне проходити через формування професійного 

духу, самосвідомості, мистецтва рефлексії, глибокого переконання в 

необхідності працювати в інноваційному режимі [12, с. 78]. 

До структури готовності вчителя-інноватора вчені включають 

мотиваційний, креативний, технологічний і рефлексивний компоненти, а також  

особистісно-мотивовану переробку та оцінку нововведень, прийняття рішення 

про використання нового та формування цілей інноваційної діяльності, 

корекцію та оцінку концептуальних підходів, планування етапів 

експериментальної роботи, прогнозування труднощів і впровадження  нового в 

педагогічний процес. Всі означені компоненти мають чітко виражену 

психологічну основу.  

Таким чином загальні характеристики психологічної готовності 

особистості конкретизуються в понятті “готовність до педагогічної діяльності” 

і набувають специфічних проявів у цінностях, смислах, мотивах, моральних 

позиціях, способах діяльності педагога як суб’єкта інноваційного процесу. У 

психологічному контексті готовність до інноваційної діяльності 

співвідноситься з особистісними структурами педагога, рівень сформованості 

яких суттєво впливає на успішність реалізації освітніх інновацій, а також 

професійної й особистісної самореалізації педагога. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у виявленні психологічних 

особливостей і механізмів розвитку виділених компонентів готовності 

педагогів до інноваційної діяльності. 
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