
РЕЗУЛЬТАТИ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Дата проведення дослідження – 21. 10. 2016 року 

Викладачі комісії: Адамів Ю. О., Багай Б. М., Болгар О. М., Гай В. Р., Кравчук Н. В., 

Кривенко-Камінська О. Ю., Перхач Л. П., Пилипчук Н. В., Стись Л. Б. 

Для з’ясування рівня готовності викладачів до інноваційної діяльності, були 

запропоновані наступні методики: діагностична карта,  методика оцінки рівня 

інноваційного потенціалу педагогічного колективу (модифікація методики Т. В. 

Морозової), карта педагогічної оцінки здібностей вчителя до інноваційної 

діяльності та методика «Здібності педагога до творчого саморозвитку» (І. В. 

Нікішина). 

Отримані наступні результати: 

Середній стаж роботи викладачів комісії – 17 років. 

Необхідні зміни, які набрали найбільше балів – особистісно-орієнтований 

підхід до викладання, зміна формату занять. 

Які зміни необхідні у навчальному закладі? 

 

Які форми підготовки вважаєте Ви ефективними? 
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 Які форми підготовки вважаєте Ви неефективними? 

 

Які умови у навчальному закладі Ви вважаєте хорошими? 

 

Які умови у навчальному закладі Ви вважаєте поганими? 
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Основні перешкоди в освоєні та розробці нововведень 
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Результати за методикою «Здібності педагога до творчого саморозвитку» (І. В. 

Нікішина) 

 

Ранжування основних здібностей викладача-інноватора викладачами психолого-

педагогічних дисциплін 

На першому місці – індивідуальні особливості особистості вчителя (темперамент, 

характер, загальні здібності)   

На ІІ місці – креативність вчителя 

На ІІІ місці – професійні здібності (спеціальні) 

На ІV місці – мотиваційно-творча спрямованість особистості 

Висновок: отримані результати дослідження свідчать, що більшість викладачів 

циклової комісії психолого-педагогічних дисциплін готові до інноваційної 

діяльності. Проте, варто звернути увагу на розбіжності у поглядах на позитивні та 

негативні умови роботи; варто збільшити час на самоосвіту, натомість зменшити 

паперову роботу педагогів. Також потрібно розробити систему стимулювання 

кадрів. Відмовитися від системи вимог ідентичного викладання тієї ж теми різними 

педагогами, бо індивідуальні особливості особистості є ключовими у педагогічній 

діяльності. 
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