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Дана стаття розкриває суть педагогічних технологій в умовах 

соціально-економічного прогресу загалом та перетвореннях в навчально-
виховному процесі зокрема. Розглядається структура готовності 
викладача до інноваційної педагогічної діяльності та рушійні сили, що 
зумовлюють даний процес. 
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На рубежі тисячоліть в Україні створюється нова система вищої 

освіти, орієнтована на входження у світовий освітній простір. Цей процес 
супроводжується суттєвими змінами у педагогічній теорії та практиці 
навчально-виховного процесу ВНЗ. 

Відбувається заміна освітньої парадигми, пропонується повий зміст, 
інші підходи, інший педагогічний менталітет. За цих умов викладачеві 
необхідно орієнтуватися у широкому спектрі сучасних інноваційних 
технологій, ідей і шкіл. Сьогодні бути педагогічно грамотним фахівцем 
неможливо без оволодіння освітніми технологіями. 

Останнім часом поняття «педагогічна технологія» дедалі більше 
поширюється в науці й освіті. Його варіанти «педагогічна технологія», 
«технологія навчання», «освітні технології», «технології в навчанні», 
«технології в освіті» – широко використовуються в психолого-педагогічній 
палітрі і мають багато формулювань, залежно від того, як автори уявляють 
структуру і компонента освітнього процесу. 

Поняття «педагогічна технологія» відоме з 20-х років XX ст., 
зустрічається у працях А. Ухтомського, С. Шацького, В. Бехтєрєва, 
І. Павлова. Вже тоді воно трактувалося по-різному. В одному разі – як 
сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку й ефективну 
організацію навчальних занять, що нагадує виробничу технологію; в 
іншому як уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, 
використовувати наочні посібники. У подальші роки сутність поняття 
досліджували Т. Ільїна, С. Шаповаленко, Л. Прессман, Д. Чернілєвський, 
О. Філатов, І. Лернер, В. Беспалько, М. Кларін, В. Бухвалов, М. Сибірська, 
Б. Горячов, В. Гузєєв, А. Кушнір, В. Монахов, Г. Селєвко, М. Чошанов, 
В. Євдокимов, І. Прокопенко, В. Паламарчук, С. Сисоєва, О. Пєхота, 
Т. Назарова та ін. У зарубіжній педагогічній теорії та практиці проблеми 
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педагогічних технологій представлено в дослідженнях таких вчених як 
М. Кларк, Ф. Персиваль, Г. Веллінгтон, П. Мітчел, М. Вульман, С. Сполдїнг, 
С. Ведемейер, Р. Томаста ін. 

Теоретичні й практичні аспекти інноваційних педагогічних 
технологій організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних 
закладах розглядались в дослідженнях О. Гохберг, О. Євдокимова, 
І. Козловської, А. Слободенюка, інноваційні технології професійної 
підготовки майбутніх учителів розкриті в роботах І. Богданової. На відміну 
від поняття «технології в освіті», що відповідало поняттю «технічні засоби 
навчання» під педагогічною технологією почали розуміти сукупність 
засобів і методів педагогічного процесу. 

Мета статті – розкрити поняття педагогічні технології з точки зору 
модульного навчання. Обґрунтувати місце комп’ютеризації навчального 
процесу, як одного з важливих напрямків навчання. Розкрити структуру 
готовності викладача до інноваційної педагогічної діяльності. 

Навчальна технологія – поняття близьке, але не тотожне поняттю 
педагогічна технологія. Воно підбиває шлях освоєння конкретного 
навчального матеріалу (поняття) в межах відповідного навчального 
предмета, теми, питання. Потребує спеціальної організації навчального 
змісту, адекватних йому форм і методів навчання. Але можливі й такі 
варіанти: до форм навчання добираються зміст і методи навчання або до 
методів – форми і структурується зміст навчання. Наприклад, це можуть 
бути предметне навчання, ігрова технологія, технологія проблемного 
навчання (на рівні методу), інформаційні технології, технологія 
використання опорних схем, конспектів, класично лекційне навчання, 
навчання за допомогою аудіовізуальних технічних засобів чи книжки, 
система «консультант», система «репетитор» (індивідуальне), дистанційне 
навчання, комп’ютерне навчання та. 

Педагогічна технологія – це системний метод створення, 
застосування і визначення усього процесу викладання і засвоєння знань з 
урахуванням технічних і людських ресурсів в їх взаємодії, що ставить 
своїм завданням оптимізацію форм навчання (ЮНЕСКО). Педагогічна 
технологія означає системну сукупність і порядок функціонування всіх 
особистісних, інструментальних і методологічних засобів, що 
використовуються для досягнення педагогічної мети [3]. 

Нині погляди українських педагогів усе частіше спрямовуються до 
технології модульного навчання, яке останнім часом впроваджується в 
навчально-виховну практику вищої школи як передовий педагогічний 
досвід і як експериментальна психологодидактична система. 

Модульно-розвивальне навчання сприяє становленню особистості не 
тільки завдяки змісту, методам, формам організації, а й через свою 
сутнісну багатовимірність, логіку буття з огляду на специфічну форму 
психосоціального зростання індивідуальності. Унікальність його полягає в 
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тому, що всі сторони, аспекти, компоненти педагогічно керованого 
навчального процесу стимулюють, реально прискорюють численні 
процеси розвитку, які ієрархічно подані в загальній картині 
психосоціального розвитку кожного студента. 

Нині можна виділити декілька підходів до створення модульної 
системи залежно від географії та змістовно-структурних особливостей 
інноваційно-освітнього досвіду: американська та німецька моделі, 
литовська модель, українська. У зв’язку з інтенсифікації навчального 
процесу як за кордоном, так і в Україні особливу актуальність набула 
комп’ютеризація – як один із важливих напрямків у навчанні як 
загальноосвітньої, так і вищої школи. Упровадження комп’ютерних 
технологій у навчальний процес є досить новою галуззю суспільної 
практики, що включає комплексну автоматизацію навчальної праці в сфері 
освіти у ВТНЗ України. 

Можливості сучасного комп’ютера дозволяють інтенсивно 
застосовувати комп’ютерну техніку у навчальному процесі. Відкриваються 
нові можливості викладання навчального матеріалу. З’являється 
можливість використовувати комп’ютер під час лекцій, практичних і 
лабораторних занять. Застосування комп’ютерного моделювання, анімації, 
різноманітної кольорової палітри дають нові можливості викладачеві 
зробити навчальний процес більш цікавим, різноманітним й ефективним. 

Однак, як зазначають фахівці, зараз темпи технічного розвитку 
комп’ютерів значно випереджують темпи технології комп’ютерного 
навчання, його психолого-педагогічного осмислення й дослідження. Існує 
ще значний відрив від реальної необхідності у використанні комп’ютерної 
техніки у ВТНЗ України. Досвід показує, що, незважаючи на обладнання 
навчальних закладів і кафедр комп’ютерами, існують значні перешкоди 
для їх упровадження у навчальний процес як психологічного, так і 
дидактичного характеру. Перші пов’язані з «незвичністю» й удаваною 
складністю технічних засобів, другі – з навчально-методичним 
забезпеченням. 

Широкому впровадженню комп’ютерів у навчальний процес заважає 
також комп’ютерна неграмотність, нерозуміння викладачами ролі й місця 
ЕОМ у навчанні. Упровадження нових методів інноваційних технологій 
навчання за допомогою ЕОМ спрямовані на розвиток індивідуальної, 
самостійної і мотивованої активної діяльності студентів. 

Розробка програмного забезпечення і методика застосування 
програм ЕОМ у практичній діяльності – найбільш значущі проблеми. 
Незважаючи на відмінності, проблеми розроблення програмованого 
забезпечення і методики застосування програм тісно переплетені, а іноді й 
неподільні: ефективність методики комп’ютеризованого навчання на 90 % 
визначається якістю тих програм, які до неї включені [4]. 

Для реалізації своєї комп’ютерної грамотності викладач повинен 



 
Проблеми підготовки сучасного вчителя № 5 (Ч. 1), 2012 

 

 
115

достатньо добре знати техніко-дидактичні можливості комп’ютерів. Для 
забезпечення впровадження комп’ютерної технології у процес навчання 
необхідно визначити місце ЕОМ у навчальному процесі, тобто необхідно 
вирішити, яку кількість годин у загальній мережі необхідно відводити на 
роботу студентів із комп’ютером. 

Структуру готовності до інноваційної педагогічної діяльності 
розглядають як сукупність мотиваційного, когнітивного, креативного, 
рефлексивного компонентів, які взаємообумовлені та пов’язані між собою. 

Мотиваційний компонент готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності виражає усвідомлене ставлення педагога до інноваційних 
технологій та їх ролі у розв’язанні актуальних проблем педагогічної освіти. 
Він є стрижнем, навколо якого конструюються основні якості педагога як 
професіонала, оскільки від того, чим мотивує педагог свою готовність до 
інноваційної діяльності, залежать характер його участі в інноваційних 
процесах, досягнуті результати у навчанні і вихованні дітей. 

У педагогічній практиці інноваційні старання педагога можуть бути 
обумовлені різними мотивами (підвищення ефективності навчально-
виховного процесу; намагання привернути до себе увагу, здобути визнання 
та ін.), справжню суть яких з’ясувати буває нелегко, оскільки з часом вони 
можуть змінюватися. Знання мотивів інноваційної діяльності педагогів є 
важливим компонентом управління педагогічними інноваціями. 

Часто провідним мотивом інноваційної педагогічної діяльності є 
пізнавальний інтерес. Пізнавальні інтереси педагога, орієнтованого на 
застосування інноваційних освітніх технологій, концентруються навколо 
потреби у науковому розумінні різноманітних аспектів особистісної 
орієнтації освіти; на осмисленні власного досвіду, ступеня ефективності 
педагогічної діяльності, формування своєї позиції щодо змін у системі 
освіти; використанні нових знань у власній практичній діяльності. 

Мотивація особистості педагога обумовлена його професійними 
інтересами, ціннісними орієнтаціями, ідеалами. Вона виявляється як у всій 
його професійній життєдіяльності, так і в окремих педагогічних ситуаціях, 
визначає його сприйняття зовнішніх подій і логіку поведінки. 

Позитивну мотивацію педагога до інноваційної діяльності засвідчує 
задоволення таких його особистісних і професійних потреб, як створення і 
застосування нового, підвищення педагогічної майстерності, подолання 
професійних труднощів. Тому використання інноваційних технологій 
багато хто з педагогів вважає єдиним важливим мотивом особистісного і 
професійного самоствердження. 

Педагоги за своєю природою схильні до змін, хоч і не позбавлені 
консерватизму. Вони по-різному бачать нове і займають різні позиції 
стосовно педагогічних інновацій. За даними соціологічних досліджень, 
лише 8 % педагогів працюють як новатори, кожний п’ятий зорієнтований 
на традиційні способи діяльності, з недовірою ставиться до інновацій. До 
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ідеї про необхідність інновацій багато вчителів приходять через 
невдоволеність власною професійною діяльністю у межах традиційного 
педагогічного процесу. Тільки випробувавши себе в різних моделях 
навчання й виховання, можна обрати адекватні особистісній і професійній 
спрямованості методи, прийоми, способи роботи [4]. 

Отже, показниками мотиваційного компонента готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес до 
інноваційних педагогічних технологій та особистісно-значущий смисл їх 
застосування. 

Когнітивний компонент готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності об’єднує сукупність знань педагога про суть і специфіку 
інноваційних педагогічних технологій, їх види та ознаки, а також комплекс 
умінь і навичок із застосування інноваційних педагогічних технологій у 
структурі власної професійної діяльності. Цей компонент є результатом 
пізнавальної діяльності. Його характеризують обсяг знань (ширина, 
глибина, системність), стиль мислення, сформованість умінь і навичок 
педагога. 

Рівень поінформованості педагога про інноваційні технології 
визначають за обсягом його знань, які є необхідною умовою аналізу і 
вибору оптимальних способів розв’язання професійних проблем 
відповідно до бачення педагогом проблематики педагогічної інноватики, 
особистісних потреб та інтересів. 

Уміння педагога засвідчують свідоме оволодіння діяльністю, яка за 
своєю структурою відповідає структурі його особистості, в якій 
виокремлюють такі професійні уміння: гностичні (уміння здобувати, 
поповнювати і розширювати свої знання, вивчати особистість дитини і 
себе); проектувальні (здатність планувати навчальний процес відповідно 
до цілей навчання, психологічних закономірностей, оптимальних видів, 
методів, прийомів професійної діяльності; уміння планувати позакласну 
роботу); конструктивні (уміння обирати оптимальні прийоми і способи 
навчання, форми роботи, відбирати і дозувати навчальний матеріал, 
оптимально керувати процесом учіння); організаційні (здатність 
організовувати свою діяльність і діяльність дітей відповідно до цілей 
навчально-виховного процесу); комунікативні (уміння використовувати 
різні механізми формування міжособистісних взаємин учасників 
педагогічного процесу, застосовувати техніку акторської майстерності, 
попереджувати і долати конфлікти, створювати комунікативну мережу 
занять). 

Інноваційна діяльність пов’язана з педагогічними дослідженнями. З 
огляду на це показниками сформованості когнітивного компонента 
готовності до неї є: методологічні знання (вміння сприймати дійсність із 
позицій системного підходу, сформованість загальнонаукових категорій); 
загальнотеоретичні й методичні знання (знання принципів і методів 
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педагогічного дослідження, володіння конкретними дослідницькими 
вміннями); уміння успішно застосовувати інноваційні педагогічні 
технології (гностичні, проектувальні, конструктивні, організаційні, 
комунікативні); позитивний педагогічний досвід. 

Реалізація когнітивного компонента особистісної готовності 
педагога до інноваційної діяльності означає для нього необхідність 
професійно самовизначитись, тобто усвідомити норми, модель своєї 
професії і відповідно оцінити свої можливості. 

Ознаками креативності є здатність до створення нового, 
нетрадиційний підхід до організації навчально-виховного процесу, вміння 
творчо вирішувати будь-які професійні проблеми, взаємодіяти з 
вихованцями, колегами, батьками дітей, уміння розвивати креативність 
дітей, що втілювалося б у їх поведінці. 

Формування креативності у вихованців залежить від таких 
професійних умінь та установок педагога: визнання цінності творчого 
мислення; розвиток чутливості дітей до стимулів оточення; вільне 
маніпулювання об’єктами та ідеями; уміння всебічно розкрити особливість 
творчого процесу; уміння розвивати конструктивну критику, але не 
критиканство; заохочення самоповаги; нейтралізація почуття страху перед 
оцінкою тощо. 

Креативність педагога формується на основі наслідування досвіду, 
концепції, ідеї, окремого прийому, форми, методу з поступовим 
зменшенням питомої ваги наслідувального і зростанням питомої ваги 
творчого компонента педагогічної діяльності. 

Схематично цей процес можна представити так: наслідування, 
копіювання → творче наслідування → наслідувальна творчість→справжня 
творчість. 

Педагогічна творчість реалізується на двох рівнях: 
1. Творчість у широкому розумінні. Виявляється вона у відкритті 

нового для себе, тобто виявленні педагогом варіативних нестандартних 
способів розв’язання завдань. На цьому рівні відбувається перехід від 
алгоритмізованих, стереотипних прийомів до суб’єктивно нових. 

2. Творчість у вузькому розумінні. Суттю її є відкриття нового для 
себе і для інших, новаторство. 

У творчих педагогів краще розуміння себе, висока самоповага, 
адекватна самооцінка, сильний зв’язок між такими підструктурами 
самосвідомості, як знання про себе, ставлення до себе, задоволеність своєю 
професійною діяльністю. Але творчий, конструктивний педагог не 
обов’язково є педагогом з високим інноваційним потенціалом. Інтерес до 
новацій може співіснувати із спрямованістю не на розвиток вихованця, а 
на інші зовнішні цілі: підвищення престижу в очах адміністрації, колег, 
батьків вихованців, задоволеність від володіння «модними» методиками. 
Це означає, що особистісна центрація педагога може спрямовуватися у 
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різні сфери. 
Особистісна центрація педагога – спрямованість, зацікавленість 

педагога інтересами учасників педагогічного процесу. З огляду на 
внутрішню мотивацію та спрямованість виокремлюють такі види 
особистісної центрації педагога: бюрократична особистісна центрація 
педагога (на адміністрації навчального закладу); конформістська 
особистісна центрація педагога (на колегах); авторитетна особистісна 
центрація педагога (на батьках); егоцентрична особистісна центрація 
педагога (на особистих інтересах і переживаннях); методична особистісна 
центрація педагога (на засобах навчання та виховання); гуманістична 
особистісна центрація педагога (на інтересах дитини). Лише гуманістична 
центрація є умовою того, що нововведення відповідатиме справжній меті 
навчання та виховання. З’ясувавши особливості центрації, легше зрозуміти 
причини психологічних бар’єрів, що виникають у педагогів під час 
впровадження нововведення. 

Креативний компонент готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності виявляється через відкритість щодо педагогічних інновацій; 
гнучкість, критичність мислення; творчу уяву. 

Рефлексивний компонент готовності до інноваційної педагогічної 
діяльності. Характеризує пізнання й аналіз педагогом явищ власної 
свідомості та діяльності. Реалізується цей компонент через такі 
рефлексивні процеси, як саморозуміння й розуміння іншого, 
самооцінювання й оцінювання іншого, самоінтерпретація й інтерпретація 
іншого. Рефлексивне мислення розглядають як одну з важливих умов 
усвідомлення, критичного аналізу і конструктивного вдосконалення 
власної діяльності. Здатність людини рефлексивно ставитися до себе і до 
своєї діяльності є результатом освоєння (інтеріоризації) нею соціальних 
відносин між людьми. На основі взаємодії з іншими людьми, прагнучи 
зрозуміти думки і дії іншого, людина виявляє здатність рефлексивно 
поставитися до себе. Отже, пошук, освоєння і застосування відомих 
педагогічних інновацій, аналіз отриманих результатів і власного 
індивідуального стилю роботи можуть сприяти створенню педагогом 
нових інноваційних освітніх технологій. 

Процес рефлексії індивідуальний. Активізація рефлексивної позиції 
пов’язана з орієнтацією педагога на саморозвиток. Джерелом цього 
процесу є система усвідомлених педагогом суперечностей у професійній 
діяльності. Тому в навчально-професійній діяльності необхідно 
створювати такі ситуації, які б актуалізували рефлексивну позицію 
педагога, формували його позитивне само-сприйняття, стимулювали 
процеси самоствердження. 

Показником рефлексивного компонента в структурі готовності до 
інноваційної педагогічної діяльності є сформованість рефлексивної позиції 
(характер оцінки педагогом себе як суб’єкта інноваційної діяльності). 
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Перехід до інформаційного суспільства кардинально змінює 
положення системи освіти, її інституційний статус. Освіта стає не лише 
інструментом взаємопроникнення знань і технологій в глобальному 
масштабі, але й капіталу, засобом боротьби за ринок, рішення 
геополітичних завдань. Сучасному суспільству необхідне масова якісна 
освіта, спроможна забезпечити зростаючі потреби споживача та виробника 
матеріальних і духовних благ. 
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