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ІННОВАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

 
Сучасній школі потрібен учитель, який готовий і здатний здійснюва-

ти особистісно-орієнтоване навчання та виховання, тобто застосовувати 
систему багатоваріантних методик і технологій, проявляти творчий підхід 
до організації навчально-виховного процесу на різних рівнях складності, 
реалізовувати цілісне гуманно-демократичне виховання учнів і домагатися 
постійного самовдосконалення власної особистості.  

Слідом за К.Д.Ушинським чимало знаменитих педагогів повторюва-
ли думку: «Особистість може виховати лише особистість». Отже, 
найважливіші цінності освіти: не тільки дитина, а й педагог, який здатний 
до розвитку задатків, таланту і всього того, чим наділила її природа, 
соціального захисту, збереження індивідуальності. Тому особистісно-
орієнтована підготовка в шкільній і педагогічній освіті взаємозв’язані.  

Майбутній учитель як суб’єкт інноваційної діяльності та її 
організатор має усвідомити, що в професійній діяльності він вступає у 
взаємодію з іншими членами педагогічного співтовариства в процесі ство-
рення, використання і розповсюдження інновацій, він обговорює зміст но-
вовведення і ті зміни, які можуть відбуватися в предметах, свідомості, 
традиціях і таке інше. Але інновація виникає не сама по собі, а в результаті 
того, що людина (учитель як суб’єкт педагогічної інновації) постійно 
проявляє дослідницький інтерес до тих або інших педагогічних явищ, які 
стали для нього проблематичними, викликають внутрішню напругу, при-
мушують думати і діяти, відповідати на них своїми інноваціями. Ці явища 
можуть виникати не тільки в оточуючому середовищі, а і в самій людині, в 
сфері її цінностей і потреб. 

Одним з продуктивних видів особистісно-орієнтованих технологій 
навчання, за яких створюються сприятливі умови для формування 
професійних якостей майбутнього вчителя, є інтерактивні методики. 

Суть інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес 
відбувається завдяки постійній, активній взаємодії всіх учнів. Це 
співпраця, взаємонавчання (колективне, групове, навчання у дії), де і 
учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання і 
розуміють, що вони роблять, рефлексують з приводу того, що знають, 
уміють і здійснюють. Організація інтерактивного навчання передбачає мо-
делювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 
розв’язання проблеми на основі аналізу обставин і відповідної ситуації. 
Воно ефективно сприяє формуванню вмінь та навичок, виробленню 



цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу 
педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу[1]. 

Інтерактивність у навчанні можна пояснити як здатність до 
взаємодії, перебування в режимі бесіди, діалогу, дії. Відповідно, у 
дослівному розумінні, інтерактивною можна назвати методику, у якій той, 
хто навчається, є активним учасником, адже постійно: говорить, керує, 
моделює, пише, малює тощо, тобто не виступає слухачем, спостерігачем, а 
бере безпосередню участь у тому, що відбувається.  

За умов інтерактивного навчання особа сприймає себе позитивно, 
відкрита життєвим ситуаціям, приймає рішення, діє вільно, невимушено, 
незалежно від когось чи чогось, безпосередня, доброзичлива, поважає 
творчий підхід, не лякається спонтанних рішень. 

За умов інтерактивного навчання створюється найважливіше середо-
вище духовно-особистісного та соціального прояву людини; воно 
забезпечує самовираження особистості, розвиває та збагачує її свідомість. 
Водночас спілкування, в яке вступає учасник навчального процесу, є ак-
тивним засобом педагогічного впливу, він не як пасивний об’єкт виховно-
го впливу, а як активний творчий суб’єкт із власним почуттям гідності, по-
ваги й власної позиції «Я».  

Навчально-пізнавальна діяльність в умовах інтерактивного навчання 
створює доброзичливий психологічний клімат, учні непримусово, вільно 
висловлюють свої думки, почуваючи себе розкуто. Таке навчання дає змо-
гу згармонізувати загальнокультурні, психолого-педагогічні і методичні 
знання, уміння, способи діяльності.  

Застосування інтерактивних технологій навчання у вищих педагогіч-
них закладах розв’язує ще одне з головних завдань – підготовку студентів 
до впровадження таких технологій у майбутній професійній діяльності. 
Зокрема формується операційно-діяльнісний компонент їх готовності, роз-
кривається їх педагогічна майстерність, реалізується досвід, який вони за-
своїли, вивчаючи цикл фундаментальних, психолого-педагогічних та фа-
хових дисциплін в процесі інтерактивного навчання. Закінчивши вищий 
навчальний заклад, такий випускник не тільки готовий до педагогічної вза-
ємодії з учнем, а й знає як організувати взаємодію учнів на уроці. 

Отже, в процесі активного й цілеспрямованого застосування 
інтерактивних технологій забезпечується формування системи 
професійних якостей майбутнього вчителя у кожного студента з перших і 
до останніх днів його навчання в педагогічному навчальному закладі. 
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