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Критерії та показники рівнів готовності до інноваційної діяльності 

педагогів в умовах апробації сучасного підручника 

У сучасний період реформування та оновлення вітчизняної освіти 

актуальність проблеми готовності до інноваційної діяльності педагогів набуває 

пріоритетного значення. Інноваційне навчання як процес і результат освітньої 

діяльності стимулює новаторські зміни в усіх сферах застосування. Сучасна 

парадигма освіти визначила інноваційну діяльність одним  з основних 

об’єктивних факторів формування майстерності сучасного педагога. 

Безумовно, цей процес орієнтований на формування готовності особистості 

педагога до динамічних змін у професійній діяльності за рахунок розвитку 

здібностей до творчості, активних форм мислення, високих соціально-

адаптаційних можливостей, а також відкритості до інноваційних змін. Це, в 

свою чергу,  вимагає впровадження ефективних методів та форм підготовки 

педагогів до інноваційної діяльності.  

Проблеми інноваційної педагогіки, критерії та показники інноваційної 

педагогічної діяльності розглядались у працях І. Гавриш, І. Дичаківської, 

Н. Дуки, І. Ісаєва, В. Сластьоніна, Л. Подимової, І. Піскарьової, Є. Шиянова та 

багатьох інших. Проте проблемі формування інноваційної компетентності 

педагога щодо роботи з сучасним підручником відводилася незначна увага. 

Метою даної статті є аналіз критеріїв та показників рівнів готовності 

до інноваційної діяльності педагогів в умовах апробації сучасного підручника.  

Можливості інформаційних технологій, запровадження педагогічно-

програмових засобів навчання, які прийшли на зміну традиційних підручників, 

зумовили необхідність переорієнтації сучасних педагогів на оволодіння 

інноваційною методикою роботи з сучасним підручником.  Професіоналізація 

педагога і входження його в інноваційний режим роботи з підручником 

неможливі без творчого самовизначення, в якому провідну роль відіграє 



налаштованість фахівця на самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без 

чого неможливе забезпечення нової якості освіти.  

Практична значущість цих аспектів підготовки педагогів полягає в тому, 

що застосування новітніх інформаційних технологій у сучасному підручнику – 

одна з найбільш стійких тенденцій розвитку загальносвітового освітнього 

процесу. Нові технології навчання на основі інформаційних і комунікаційних 

складових навчання дозволяють інтенсифікувати освітній процес, збільшити 

швидкість сприйняття і розуміння змісту підручника під час засвоєння 

навчальної інформації. 

Інформаційна технологія навчання (ІТН), яка широко застосовується у 

сучасному навчально-виховному процесі, реалізується з використанням 

сучасної комп'ютерної техніки і педагогічних програмних засобів (ППЗ). Поряд 

із комп'ютерною технікою ІТН передбачає використання спеціалізованих 

програмних засобів навчального призначення (ПЗНП), під якими розуміють ті 

електронні програмні засоби, у яких відображена предметна галузь і де 

реалізується технологія її вивчення у процесі використання різних видів 

навчальної діяльності [6, С. 33-38]. 

У сучасній педагогічній літературі розглядається декілька класифікацій 

ПЗНП. Найбільш поширеними є класифікації за методичним спрямуванням, 

серед яких виділяють: комп'ютерні підручники (уроки); програми-тренажери 

(репетитори); засоби контролю (тестові завдання); інформаційно-довідкові 

(енциклопедії); імітаційні (модельні); демонстраційні (слайд- і відеофільми); 

навчально-ігрові засоби навчання. 

Використання сучасних підручників даної класифікації спрямовані на  

вирішення таких завдань: 

1. Розвиток особистості: формування інформаційної культури (так званої 

комп'ютерної грамоти); загальна інформаційна підготовка; професійна  

підготовка. 

2. Інтенсифікація навчально-виховного процесу: підвищення ефективності 

та якості навчання; поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок інтеграції 

інформаційної та предметної підготовки. 



3. Удосконалення методик навчання: візуалізація знань, моделювання 

об'єктів, процесів і явищ; створення і використання комп’ютерно орієнтованих 

засобів навчання; доступ до великих обсягів інформації, що подаються у 

різноманітних формах завдяки використанню засобів «мультимедія» [4]. 

Для вивчення стану готовності до інноваційної діяльності педагогів у 

процесі роботи з сучасним підручником важливим є з’ясування критеріїв й 

показників досліджуваного феномену. У зв’язку з цим виникла потреба у 

розв’язанні завдань стосовно: 

– виявлення критеріїв та показників, в яких відображено основні ознаки 

готовності до інноваційної діяльності педагогів; 

– обґрунтування рівнів готовності до інноваційної діяльності педагогів та 

розкриття їх залежності від змісту виявлених ознак. 

Ми визначили, що готовність до інноваційної діяльності педагогів 

відповідає за наявність знань, навичок, форм діяльності, спрямованих на 

вирішення завдань навчання і виховання  учнів. У процесі професійного 

становлення вона визначається через відкритість до інновацій, особистісний 

досвід та систему взаємозалежних інтелектуальних, емоційних і пізнавально-

творчих ресурсів особистості педагога тощо. 

Однією із складових дослідження готовності до інноваційної діяльності 

педагогів у процесі роботи з сучасним підручником є оцінка ефективності їх 

інноваційної підготовки як процесу, спрямованого на визначення внеску 

педагогів відповідно до їхньої компетенції у досягнення цілей і завдань освіти. 

Поняття „ефективність” широко використовується різними науками – 

філософією, економікою, педагогікою тощо. Ці сфери його використання 

говорять про те, що ми маємо справу із ”оцінковою категорією, яка 

характеризує результати освітньої діяльності за критеріями їхньої відповідності 

поставленим цілям” [1, С.161].  

В контексті нашої статті слід розкрити  критерії інноваційної діяльності, 

які розглядаються сучасними науковцями як „ознаки, за якими визначається 

ступінь відповідності педагогічної діяльності встановленим цілям, стандартам, 

нормам” [3, с.409].  



Уперше це поняття було розкрито В. Безпальком та Н. Кузьміною стосовно 

теорії систем та програмного навчання. В українській педагогіці поняття 

критеріїв якості розроблені Г. Дмитренком, В. Олійником, Г. Єльниковою, 

О. Онуфрієвою, О. Касьяновою в контексті кваліметричного підходу. Проблему 

ефективності не можна вирішити, якщо не мати відповідних критеріїв 

інноваційної діяльності, за допомогою яких вона може бути “виміряною”.  

Цінними для нашої теми статті є результати аналізу інноваційної 

компетентності особистості педагога, здійсненого Н. Криловою. Автор 

виокремлює такі компоненти: розвинений світогляд, система переконань, 

система умінь та розвинених на їх основі здібностей, система індивідуальних 

норм поведінки, система почуттів. Усі ці складові характеризують 

інтелектуальний потенціал педагогів у роботі з сучасним підручником; 

діапазон інтересів забезпечує певний рівень потреб; переконання зумовлюють 

соціальну спрямованість; уміння задають широту предметно-практичного та 

теоретичного досвіду; норми й засвоєні методи діяльності регулюють вчинки 

та дії [7, с. 14-15]. 

Інноваційна компетентність особистості педагога є водночас і станом, і 

результатом створення цінностей у вигляді індивідуального досвіду та його 

реалізації у інноваційній діяльності і поведінці. Це дає підставу виокремити 

інформаційно-когнітивний компонент готовності до інноваційної діяльності 

педагогів до роботи з сучасним підручником. Зміст даного компоненту  

спирається на когнітивний стиль особистості, який включає систему 

притаманних індивідові способів пізнання, запам’ятовування, мислення, 

розв’язування пізнавальних задач [1, с. 225]. Сформована когніція уможливлює 

усвідомлення значення інноваційної компетентності у вигляді понять та 

оцінних суджень – раціонально-логічних (когнітивних) оцінок різноманітних 

проблем. Відповідно до зазначених вище особливостей, інформаційно-

когнітивний компонент готовності до інноваційної діяльності педагогів 

створює раціональну основу для застосування інтерактивних знань у роботі з 

сучасним підручником. 



Здійснене пояснення дозволяє визначити кількісні характеристики 

інформаційно-когнітивного компонента готовності до інноваційної  діяльності. 

Враховуючи специфіку інноваційної діяльності педагогів у роботі з 

підручником, є підстави розглядати її зміст як комунікативний. Cукупність 

емпіричних та теоретичних знань про знання специфіки і засобів інноваційної 

компетентності педагогів створюють інформаційну базу стосовно інноваційної 

готовності до роботи з підручником та забезпечують інформаційно-методичний 

супровід інноваційної діяльності педагогів у процесі роботи з сучасним 

підручником.  

Українська дослідниця І. Дичаківська визначає стан готовності педагога до 

інноваційної діяльності як ”особливий особистісний стан, який передбачає 

наявність у педагога мотиваційно-ціннісного ставлення до професійної 

діяльності, володіння ефективними способами та засобами досягнення 

педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії” [2, с. 277]. Це дає 

підставу звернутись до аналізу наступного компоненту інноваційної готовності 

– ціннісно-мотиваційного. 

Мотив, як “усвідомлене індивідом спонукання його дій та поведінки, 

осягнута через зіставлення предмета потреби (потягу, прагнення, бажання), 

емоційного змісту переживання цієї потреби та очікуваного результату її 

задоволення” [8, с. 246]. У свою готовність до професійної діяльності кожний 

педагог вкладає конкретний зміст, зумовлений орієнтацією на себе, мотивацією 

і ціннісним ставленням. На важливості цього аспекту мотивації особливо 

наголошує Т. Іванова. За її переконаннями, у процесі професійної діяльності, 

завжди присутні прагнення особистості до задоволення спільних чи 

індивідуальних цілей, що позначається на її готовності до взаємодії учасників 

педагогічного процесу [5, с. 36]. 

Вище викладений аналіз ціннісно-мотиваційного компонента дає підставу 

стверджувати, що він становить необхідну складову готовності до інноваційної 

діяльності педагогів у вигляді системи знань, мотивації, ціннісного ставлення 

готовності до професійної діяльності, котра набуває змісту за умови 

сформованості особистісних та відповідних ціннісних орієнтацій. 



Однак, ціннісно-мотиваційний та  інформаційно-когнітивний компоненти 

не є достатнім свідченням належного рівня сформованості готовності до 

інноваційної діяльності педагогів, оскільки існує суттєва відмінність між 

змістом ідеального і реального у засвоєнні професійного досвіду та 

індивідуальних можливостей. 

На наш погляд, важливим компонентом готовності до інноваційної 

діяльності педагогів слід вважати конкретні дії, які реалізуються в професійній 

діяльності педагогів у процесі роботи з навчальною літературою. Аналіз 

теоретичних джерел, присвячених феноменам діяльності, уможливив 

визначення діяльнісної поведінки як системи практичних та пізнавально-

творчих складових, спрямованих на реалізацію інноваційної діяльності 

сучасних педагогів . Звідси необхідність виділення в структурі готовності до 

інноваційної діяльності педагогів такого компонента як операційно-

діяльнісний, який інтегрує усі попередні складові в єдине ціле й забезпечує їх 

більш або менш компетентну реалізацію, змістове наповнення об’єднання 

всього набутого інформаційно-когнітивного, ціннісно-мотиваційного досвіду в 

систему типової для особистості педагога творчо-діяльнісної поведінки у 

процесі роботи з сучасним підручником. 

Відповідно до виділених компонентів готовності до інноваційної 

діяльності педагогів у роботі з сучасним підручником нами визначено 

відповідні критерії (характер професійної мотивації; рівень оволодіння 

психолого-педагогічними та фаховими знаннями; сформованість практичних 

умінь й навичок, необхідних для інноваційної діяльності) та показники її 

сформованості. При цьому ми прагнули, щоб критерії достатньо повно і 

всебічно відображали основні аспекти готовності до інноваційної діяльності 

педагогів у роботі з сучасним підручником. Зміст кожного критерію 

конкретизовано за допомогою комплексу показників, які дають змогу 

зафіксувати й оцінити міру вираженості відповідного аспекту готовності до 

інноваційної діяльності сучасних педагогів в роботі із змістовим наповненням 

підручника. 



Показниками критерію “характер професійної мотивації” готовності до 

інноваційної діяльності педагогів, який спрямований на визначення 

мотиваційних, світоглядних, ціннісно-орієнтаційних професійних ознак ми 

визначили: загальну спрямованість на підвищення рівня готовності до 

інноваційної діяльності; особистісно-ціннісне ставлення до професії педагога; 

сформованість позитивно стійкого ставлення до професії; інтенсивність і 

стійкість пізнавальних інтересів. 

Показники критерію “оволодіння психолого-педагогічними та фаховими 

знаннями, необхідними у інноваційній діяльності” педагогів спрямовані на 

виявлення рівня обізнаності із змістом новітніх педагогічно-програмових 

засобів, що характеризується якісними ознаками свідомих когнітивних 

процесів у контексті різних видів і форм діяльності сучасних педагогів. Ними є: 

широкий світогляд;  професійна ерудиція; повнота, глибина, міцність знань з 

навчальних предметів тощо; знання специфіки викладання (зокрема, 

використання інтерактивних форм і інноваційних методів роботи); здатність до 

рефлексії; креативність. 

Критерій “сформованість практичних умінь і навичок, необхідних для 

інноваційної  діяльності” педагогів  слугує для виявлення міри оволодіння 

ними  професійними компетентностями, в основі яких лежить творча 

діяльність. Цей критерій визначає уміння у практичній діяльності з сучасним 

підручником вирішувати питання формування творчого досвіду учнів. 

Показниками цього критерію виступають: уміння й навички проведення уроків 

з застосуванням сучасних підручників; професійне володіння методикою 

викладання предмета; творча активність; комунікативність (уміння 

встановлювати контакт з учнями, уміння миттєво реагувати на різноманітні 

педагогічні ситуації); самостійність (уміння самостійно організувати 

інноваційно-творчу діяльність учнів, спрямовану на збагачення їхнього 

емоційно-естетичного досвіду); уміння здійснювати аналіз-інтерпретацію 

змісту підручника на основі розуміння виражальних можливостей тексту, 

специфічних засобів, технік та прийомів. 



Означені критерії та показники дали змогу визначити три рівні готовності 

до інноваційної діяльності педагогів в роботі з  апробації сучасних підручників: 

інтерпретаційний (високий), реконструктивний (середній) та репродуктивний 

(низький). Розкриємо зміст кожного з них. 

Для педагогів, котрі досягли інтерпретаційного рівня, характерна стійка 

професійна мотивація та яскраво виражена загальна спрямованість на 

підвищення рівня власної готовності до інноваційної діяльності; усвідомлене 

особистісно-ціннісне ставлення до інноваційності як важливої професійної 

якості сучасного педагога; у них чітко простежується сформованість позитивно 

стійкого ставлення до професії; інтенсивність і стійкість пізнавальних 

інтересів. Такі педагоги мають широкий світогляд; у них високо розвинена 

ерудиція; знання з фахових предметів відрізняються повнотою, глибиною, 

міцністю, ґрунтовністю. Вони мають високий рівень знань зі специфіки 

викладання; здатні до рефлексії; демонструють високий рівень креативності; 

професійно володіють методикою викладання свого предмета; систематично 

виявляють творчу активність, уміють встановлювати контакт з учнями у 

процесі опрацювання змісту підручника, миттєво реагувати на різноманітні 

педагогічні ситуації. 

Педагоги з реконструктивним рівнем готовності до професійної діяльності 

загалом мають професійну мотивацію, однак не завжди мають чітку загальну 

спрямованість на підвищення рівня готовності до інноваційної діяльності; 

особистісно-ціннісне ставлення до професії педагога не зовсім стійке; 

інтенсивність і стійкість пізнавальних інтересів невисокі. Повнота, глибина, 

міцність знань є достатніми, хоча спостерігаються чітко усвідомлені потреби їх 

підвищити. Здатність до рефлексії та креативність виявляються епізодично. 

Уміння й навички проведення уроків; професійне володіння методикою 

викладання свого предмета у них сформовані на достатньому рівні. Їх творча 

активність не є систематично; уміння встановлювати контакт з учнями, уміння 

миттєво реагувати на різноманітні педагогічні ситуації є недостатньо 

вираженими. У цих педагогів виникають певні труднощі з інтерпретацією 



змісту підручника; оскільки вони мають низьку потребу в засвоєнні 

інноваційних технік та методик навчання. 

У педагогів з репродуктивним рівнем готовності до інноваційної 

діяльності професійна мотивація слабко виражена, або навіть відсутня. Вони, 

здебільшого, не виявляють спрямованості на підвищення рівня інноваційної 

готовності; ставлення до професії педагога не завжди позитивне, що 

призводить до низької інтенсивності й стійкості пізнавальних інтересів. 

Професійний світогляд та ерудиція мінімальні; професійні знання не 

відрізняються повнотою, глибиною та міцністю. Для таких педагогів 

характерні індиферентність до специфіки викладання; вони частіше не здатні 

до рефлексії; не виявляють креативності; не володіють в достатній мірі 

методикою викладання свого предмета; творча активність, комунікативність та 

самостійність дуже слабо виражені, низький рівень інтерпретації змісту 

підручника. 

Варто зауважити, що визначені нами критерії та показники готовності до 

інноваційної  діяльності сучасних педагогів в контексті роботи з сучасним 

підручником мають до певної міри відносний характер і не претендують на 

довершеність. Водночас вважаємо, що виділені критерії й показники, загалом, 

адекватно відображають сутнісні характеристики готовності до інноваційної 

діяльності педагогів і можуть використовуватися з метою перевірки 

ефективності моделі формування інноваційної готовності сучасних педагогів 

до апробації нових педагогічно-програмових засобів навчання. 

Таким чином, проведене нами дослідження дозволяє усвідомити 

важливість готовності до інноваційної діяльності педагогів у процесі роботи з 

сучасним підручником. Проте проблема інноваційної готовності педагогів до 

апробації сучасних підручників не може бути вирішена відразу. Необхідно 

робити ставку на усвідомлення кожним педагогом інноваційної готовності як 

важливої професійної якості, створити відповідний професійно-психологічний 

механізм формування інноваційної культури педагогів у процесі ціложиттєвої 

освіти.  
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