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 Постановка проблеми. У ХХI столітті все більш очевид-
ними стають тенденції зміни ціннісних пріоритетів, що за-
безпечують суспільний розвиток. Освітні орієнтири стали ін-
шими, ніж у традиційній системі. Спостерігається напрямок 
на розвиток інноваційної політики в освіті: інформатизація 
освітнього простору, соціальне партнерство, компетентніс-
ний підхід, гуманістичний, особистісно- орієнтовані підходи, 
розвивальне навчання, створення середовища для розвитку 
індивідуальності кожної особистості, державно-громадський 
підхід до управління освітою. 

Одним з головних чинників, які диктують необхідність 
розробки нових освітніх технологій і систем, є усвідомлення 
загального стану сучасної вищої школи, труднощів та пер-
спектив її розвитку. Найбільш важливими представляються 
наступні.

Динамічність соціально-економічних умов сучасного сус-
пільства вимагає від його членів не тільки високої профе-
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сійної підготовки в окремій області , але й здатності гнучко 
перебудовувати свою діяльність в змінюється соціумі . З тієї 
ж причини різко зросли вимоги до творчих здібностей чле-
нів суспільства,  до їх здатності виявляти творчу ініціативу, 
вміння жити і працювати в умовах співіснування соціальних 
груп з різко несхожими системами життєвих цінностей. 

Сьогодні оцінка ефективності системи освіти є однією з 
ключових проблем в практиці управління, у формуванні 
та реалізації освітньої політики; необхідність у якісних екс-
пертних процедурах зростає з розвитком інновацій в сфері 
освіти.

Аналіз робіт, присвячених проблемі експертизи в галузі 
освіти, дозволяє виділити основні підходи до оцінки освіт-
нього середовища - діагностичний , що спирається на вико-
ристання пакета психодіагностичних методик, адресований 
окремим учасникам експертизи (С.Д. Дерябо, А.В. Гавриліна 
, І.В. Єрмакова, В.Р. Зарубін, І.В. Кулешова, В.П. Лебедєва, 
та ін), і експертний, який базується на використанні певного 
набору оціночних суджень як учасників освітнього процесу, 
так і експертів (І.А. Баєва, О.М. Волкова, В.І. Панов, В.А. 
Ясвін та ін.). Діяльнісний підхід до проведення експертизи 
(Ю. М. Швалб, В. І. Слободчиков, Д. О. Леонтьєв, Ю. В. Гро-
мико) передбачає розгляд експертизи як діяльність освітніх 
практик  на основі їх проектування та умов розповсюдження 
в освітньому просторі. Головним у даному підході є поняття 
соціокультурної ситуації розвитку особистості як концентро-
ваного підходу до закономірностей розвитку свідомості і ді-
яльності людини в процесі навчання та виховання.

Виклад основного матеріалу
Проблема експертизи у сфері  вищої освіти знаходиться в 

центрі уваги дослідників, однак у порівнянні з іншими га-
лузями (такими як юриспруденція, охорона здоров'я тощо),  
вища освіта (як і освіта взагалі) є відносно новою і не цілком 
освоєної сферою  прикладної експертної діяльності. Пошук 
засобів, методів і технологій оцінювання діяльності освітніх 
установ в останні роки активно здійснюється в контексті діа-
гностики  розвивального потенціалу освітнього середовища. 
Висхідним моментом для розуміння змісту терміна «освітнє 
середовище» є уявлення про те, що психічний розвиток лю-
дини в процесі його навчання слід розглядати в контексті 
«людина - довкілля». Навчання, виховання і розвиток істот-
ним чином детерміновані соціокультурними умовами, пред-
метно- просторовим оточенням, характером міжособистісної 
взаємодії та іншими середовищними факторами. По-перше, 
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освітнє середовище вищого навчального закладу є системним 
феноменом, сукупністю соціального, просторово - предметно-
го і психодидактичного компонентів, що утворюють систему 
координат умов, впливів і тенденцій розвитку спільності в 
рамках більш широкого соціокультурного середовища, що 
співвідноситься з якістю життя, з якістю середовища про-
живання, що диктує необхідність застосування принципу 
культуровідповідності; По-друге, освітнє середовище вищо-
го навчального закладу існує як певна соціальна спільність, 
розвиваюча сукупність людських відносин в контексті кон-
кретної соціокультурної ситуації, може виступати і як умова, 
і як засіб виховання, навчання і розвитку; По-третє, освітнє 
середовище має широкий спектр модальності, яке обумов-
лює різноманітність типів і видів локальних середовищ різ-
ної якості [2] .

Таким чином, в сучасних дослідженнях освітнє середови-
ще  вищого навчального закладу розглядається як психолого-
педагогічна реальність, яка містить спеціально організова-
ні умови для формування особистості та можливості для її 
розвитку, включені в соціальний і просторово – предметне 
оточення, сутністю якої є сукупність взаємодій і особистісних 
особливостей учасників освітнього процесу, особливостей 
змісту освіти, способів його засвоєння, а також такою харак-
теристикою як « історико-культурний компонент» .

Аналіз психологічної складової освітнього середовища ви-
щого навчального закладу  показав, що його можливо розгля-
дати як багаторівневу взаємодію між суб'єктами освітнього 
середовища. Це, в свою чергу, дає можливість визначити на-
явність або відсутність розвивального потенціалу освітнього 
середовища, який в свою чергу  буде або сприяти позитив-
ному розвитку особистості своїх суб'єктів, або породжувати 
деформації, відхилення або перешкоди на шляху реалізації 
особистісного потенціалу. Психологічна якість  розвивально-
го потенціалу освітнього середовища визначається, перш за 
все, через систему відносин її суб'єктів і є важливим факто-
ром розвитку особистості. 

Такий підхід узгоджується як з основними положеннями 
теоретичних концепцій С.Л. Рубінштейна та В.Н. Мясищева, 
так і з антропологічним принципом у психології розвитку, 
в основу якого покладена ідея В.І. Слободчикова про «со-
бытийнойобщности»» ( ціннісно–смисловому об'єднанні лю-
дей, що створює умови для розвитку предметної діяльності, 
ціннісно – мотиваційної сфери та індивідуальних здібнос-
тей) [4].

Габа І.М.
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Поняття «потенціал» походить від латинського слова 
«potentia», яке означає силу, міць, можливість, здатність, іс-
нуючу в прихованому вигляді і здатну проявитися за певних 
умов. Сучасний розвивальний потенціал освітнього серед-
овища це сукупність можливостей, ресурсів та умов, в яких 
здійснюється життєдіяльність суб'єктів освітнього простору, 
повинен відповідати таким вимогам: сприяти самореаліза-
ції особистості, сприяти задоволенню потреб, інтересів осо-
бистості , сприяти, адаптації до соціальних змін, виступати 
інструментом формування цінностей і моделей поведін-
ки  визначати перспективи розвитку навчального закладу. 
Основними характеристиками розвивального потенціалу  
освітнього середовища вищого навчального закладу є такі:  
суб'єктність- акцентування уваги на таких якостях особис-
тості, як активність, діяльнісне ставлення до себе і навко-
лишньої дійсності, самостійність, рефлексивність, здатність 
і прагнення до саморозвитку, до вирішення суперечностей. 
Діалогічність - припускає, що діалог стає способом пізнан-
ня, тому що являє собою об'єктивацію персонального знання 
(зміст процесу взаємодії має включати обмін цінностями між 
суб'єктами освітнього середовища як представниками різних 
поколінь і субкультур, а також спільне продукування цін-
ностей). Гуманітарної відповідності - означає відстоювання 
прав та інтересів особистості відповідно до ключових гума-
нітарних критеріїв (розуміння не стільки фактів впливу 
та умов , скільки ставлення до них людини, сенсу, що вони 
для нього набувають). Психологічної культури та безпеки - 
припускає пріоритет психологічного здоров'я, організацію 
освітнього середовища відповідно життєвим інтересам його 
суб'єктів, заснованих на культуровідповідній педагогічній 
взаємодії, психологічної захищеності особистості кожного 
суб'єкта навчально-виховного процесу, отримання ресурсу, 
захисту прав та психологічної підтримки. Полісуб'єктний - 
враховує наявність декількох груп суб'єктів освітнього серед-
овища (студенти , педагоги, адміністрація, роботодавці тощо) 
і вимагає консолідації їх активності і перетворення розділе-
ної відповідальності у спільну, як найважливішої умови для 
вироблення рішень, що мають цінність для всіх учасників 
освітнього процесу. Структурні компоненти розвивального 
потенціалу освітнього середовища представимо у вигляді су-
купності матеріальних чинників освітнього процесу, міжосо-
бистісних відносин, які складаються між суб'єктами освіти 
та  умов і можливостей  для особистісного розвитку суб'єктів 
освітнього процесу. Аналізуючи  розвивальний потенціал 
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освітнього середовища вищого навчального закладу, важли-
во виділити інноваційну складову в його структурі.

Термін «інновація» походить від грец. Innovation, що 
означає оновлення, зміну, відновлення. У реальній освіт-
ній практиці часто інновація трактується як антонім тра-
диційного підходу, орієнтованого на репродуктивне навчан-
ня, засвоєння готових зразків, понять, дій, як вихід за межі 
типових, таких, які часто зустрічаються прийомів, способів, 
методів навчання [3]. У сучасному науковому розумінні ін-
новація у вищій освіті спрямована на створення нового виду 
освітньої практики, що розвивається на основі актуальних 
науково – обгрунтованих ідей, концепцій, підходів. В якос-
ті такого нового виду освітньої практики можуть виступати 
різні технології, методики, організаційні форми, набори за-
вдань, форми оцінювання та ін. Залежно від ступеня новиз-
ни виділяють різні рівні інновацій:

I – якщо розроблений освітній продукт є принципово но-
вим, тобто не має аналогів, характеризується об'єктивною 
новизною, то це вищий рівень, який в ідеалі і є інновація ;

II – якщо відбувається вдосконалення відомого освітнього 
продукту, він зазнає значних змін , в ньому присутні елемен-
ти новизни, то говорять про модернізацію , новації в освіті;

III – якщо відбувається застосування відомого в нових 
умовах, з новими цілями, то відбувається адаптація відомого 
до заданих сучасних умов.

Інновації в освіті – це процес вдосконалення змістів осві-
ти, технологій, методів, прийомів і засобів навчання і вихо-
вання.

Аналіз еволюції понять і визначень дозволяє виділити 
найбільш вживані ознаки у визначенні інновацій, здійсню-
ваних в освітній діяльності . 

До них належать:
новизна (нове , нововведення , нововведення ) ;
технологічність ;
реалізованість ( результативність ).
Розглядаючи інновації в освіті в контексті розвивально-

го потенціалу освітнього середовища, правомірно визначати 
основний зміст поняття як результат або продукт інтелекту-
альної діяльності, що відображає вищевказані характерис-
тики. Таким чином, якщо орієнтуватися на результативність 
інноваційної діяльності в рамках освітньої системи, можна 
використовувати наступне робоче визначення: під інноваці-
єю в освітньому середовищі розуміється реалізований про-
дукт інтелектуальної діяльності, який впливає на освітні 

Габа І.М.
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результати або породжує комплекс позитивних соціально-
педагогічних ефектів.

Сутність будь-якого об'єкта досить повно розкривається 
за допомогою виявлення його структури. Структура інно-
ваційного потенціалу, на думку дослідників [1], може бути 
представлена   єдністю трьох складових (ресурсної, внутріш-
ньої та результативної), які проявляються як його триєдина 
сутність.

Внутрішню складову, з позиції авторів, можна охаракте-
ризувати через процеси створення і впровадження нового 
продукту, забезпечення взаємозв’язку як з наукою, що надає 
прогресивні ідеї, так і ринком , що споживає готовий продукт, 
а також методи і способи управління інноваційним проце-
сом. У рамках нашої роботи ми розглядаємо інноваційний 
потенціал і як перспективні можливості розвитку освітнього 
середовища в контексті розвивального потенціалу. Модель 
оцінки інноваційного потенціалу можна представити як ви-
ділення факторів (узагальнених параметрів, критеріальних 
груп), що дозволяють дати оцінку актуального стану (якість 
інноваційних процесів) і перспективам розвитку. Вона вклю-
чає в себе ресурсну, внутрішню та результативну складові, 
які утворюють структуру освітнього потенціалу стосовно до 
систем освіти різного рівня і виступають як взаємопов’язані 
чинники (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1
Параметри оцінки інноваційного потенціалу 

освітнього середовища

Ресурсна 
складова

Внутрішня 
складова

Результативна 
складова

Актуальність та
доцільність

Забезпеченість 
ресурсами

Системність
Технологічність
Інтенсивність

Продуктивність 

Освітні результати
Ступінь новизни

Масштабність змін
Наявність соціально-
пе да гогічних ефектів  

Критеріальна модель оцінки інноваційного потенціалу 
буде розкрита нами через опис зміст критеріїв та показників 
оцінки .

Актуальність і доцільність 
Цей критерій передбачає виявлення відповідності  задуму 

дослідно- експериментальної роботи  наступним показникам: 
відповідність теми та ідеї концепції актуальних напрямків 
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державної політики в галузі освіти, актуальних напрямків 
розвитку регіональної освіти, соціальному запиту і потребам 
освітнього закладу, оцінка ступеня інноваційності ідей, 
ясності їх викладу, розуміння способів реалізації задуму.

Якість ресурсного забезпечення
Даний критерій дозволяє оцінити наявність всіх видів 

умов і ресурсів для здійснення експертизи: нормативно- пра-
вових, кадрових, інформаційно – методичних ( дидактико -ме-
тодичних ), науково -методичних, матеріально – технічних, 
фінансово – економічних, адміністративно – організаційних 
, інших спеціальних (додаткових) умов. Повнота представ-
леності та залучення необхідних ресурсів співвідноситься із 
задумом експертизи для остаточного висновку про ресурсну 
готовність освітнього закладу. Крім констатації наявності 
ресурсів проводиться професійна експертна оцінка якості 
ресурсного забезпечення як співвіднесення задуму і засобів 
для його здійснення, організаційного потенціалу освітнього 
середовища.

Основні показники оцінки комплексних організаційних 
умов: наявність у педагогічних кадрів досвіду інноваційної 
діяльності, достатність способів інформування учасників про 
зміст і технології інноваційної діяльності, наявність соціаль-
ного партнерства з питань науково-методичного супроводу, 
наявність необхідного ресурсу для інноваційної діяльності. 

Системність і технологічність
Системність діяльності проявляється в таких параме-

трах, як узгодженість ціннісних, цільових установок з кон-
кретними діями для досягнення поставлених завдань, 
наявність різних ( неоднотипних ) дій для вирішення за-
вдань, взаємопов’язаність дій учасників освітнього процесу. 
Системність дослідно-експериментальної роботи, іннова-
ційної діяльності оцінюється експертами за окремими па-
раметрами та на підставі цілісного враження від досвіду. У 
цьому випадку в логіці проведення гуманітарної експертизи 
найважливішим емпіричним підставою є такі критерії, як 
глибина опрацювання проблеми, усвідомленість учасника-
ми ціннісних і цільових підстав діяльності. Критерій систем-
ності та технологічності досвіду є одним з найважливіших в 
оцінці інноваційного потенціалу освітнього середовища.

Інтенсивність і продуктивність 
Даний критерій дозволяє оцінити ступінь залученості у 

інноваційній діяльності різних учасників, продуктивність 
їх діяльності, яка виявляється насамперед у розробці інте-
лектуальних продуктів. Показники: кількість учасників і 

Габа І.М.
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соціальних партнерів, презентації досвіду, в тому числі пу-
блікацій педагогів і керівників, матеріалів, програм, публі-
кацій ЗМІ. Критерій інтенсивності вимагає співвіднесення 
з іншими критеріями: системність, якість інноваційних про-
дуктів ( продуктивність). Інтенсивність діяльності не завжди 
є показником якості.

Результативність
Критерій результативності відстежується за прямими і 

непрямими показниками. Прямими є дані, що характери-
зують освітні результати студентів(учнів), інтелектуальні 
продукти, підсумкові документи і матеріали, задоволеність 
учасників освітнього процесу (як інтегральний суб’єктивний 
показник). До непрямих показників відносяться внутріш-
ні результати рефлексії педагогічного колективу або дані 
психолого-педагогічних досліджень: поліпшення психоло-
гічного клімату, згуртованість, ціннісно – орієнтаційна єд-
ність колективу, мотивація, професійна спрямованість. 

Ступінь новизни і масштабність змін
Дані критерії дозволяють дати оцінку ступінь унікаль-

ності досвіду на рівні якісних змін, що мають різну ступінь 
локалізованості та широти. Робота з даними критеріями ви-
магає високої кваліфікації експерта, його інформованості, 
рівня теоретичної підготовки, досвіду експертної діяльності. 

Наявність соціально-педагогічних ефектів
До соціально – педагогічних ефектів відносять результати 

соціалізації та самореалізації особистості учнів за рахунок 
виявлення можливостей освітнього середовища, соціально-
го партнерства, практичної спрямованості освіти, подальшої 
освіти та професійного самовизначення студентів, зміна ста-
тусу освітньої організації в соціумі, продуктивності та ефек-
тивності її діяльності, якісної зміни професійної майстернос-
ті педагогів та ін. Ефекти відрізняються від результатів мен-
шою визначеністю, меншою передбачуваністю. Феномени 
соціально-педагогічних ефектів не завжди можуть бути ви-
міряні. Тому даний критерій є найбільш суб’єктивним на тлі 
інших. Однак в емпіричному дослідженні фіксація подібних 
критеріїв видається важливою, так як відображає рівень 
професійної рефлексії. 

Отже традиційний напрямок реалізації сформовано-
го теоретичного знання – це його впровадження в освітню 
практику. На відміну від цього експертне дослідження не є 
відкриттям нового наукового (теоретичного ) знання. Воно 
спочатку виступає як практикоорієнтовний , тобто вивчає іс-
нуючу освітню реальність. Теоретичне знання в експертному 
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дослідженні, безумовно, присутній, але у формі сукупності 
теоретичних уявлень експерта про освітні процесах. Ці уяв-
лення багато в чому визначають орієнтири експертного до-
слідження, вибір засобів вивчення його об’єкта, інтерпрета-
цію отриманих результатів. Однак вирішальну роль в оцінці 
інноваційних явищ грає не стільки теоретична обгрунтова-
ність тих чи інших педагогічних знахідок, скільки їх прак-
тична успішність і перспективність. При цьому практична 
результативність і сама може бути предметом теоретичного 
осмислення, і тоді експерти стають свого роду « провідника-
ми » руху освітнього знання від реального втілення, факту 
до теоретичного його осмислення і узагальнення [5]. 

Широке використання контрольно– перевірочних, моні-
торингових форм вивчення освітніх процесів має основною 
метою підтримання параметрів функціонування освіти на 
певному рівні, відповідно до заздалегідь визначеними стан-
дартами. Головним завданням при цьому є визначення від-
повідності реальних параметрів діяльності (найчастіше рів-
ня навченості ) деякого ідеального еталону. За умов невід-
повідності аналізуються причини і приймаються необхідні 
управлінські рішення. Принципово іншу, розвиваючу спря-
мованість має експертне дослідження [6]. Воно призначене 
для пошуку нових моделей освітньої практики, виявлення та 
осмислення наявного в них потенціалу розвитку і в цілому 
для підтримки інноваційних процесів в освіті. У такій своїй 
якості експертиза виступає засобом розвитку освіти. Аналіз 
інноваційного потенціалу в режимі експертної оцінки та 
самооцінки інноваційної діяльності освітнього середовища 
можна розглядати як перспективний напрямок формування 
механізмів суспільно-професійної експертизи якості іннова-
ційної діяльності.
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This article deals with topical problem of expert innovative potential 
evaluation in high educational environment. It has been chosen and 
analyzed summarizing parameters and criteria groups with the purpose 
of quality evaluation of innovative process as well as perspectives of 
educational environment development in high school.
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