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У статті розглянуто проблеми впровадження інноваційних 

педагогічних технологій навчання, а саме критерії оцінювання.  
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IННОВАЦIЙНI ПЕДАГОГIЧНI ТЕХНОЛОГIЇ: КРИТЕРІІ 

ОЦIНЮВАННЯ 

Актуальнiсть проблеми впровадження iнновацiйних технологiй 

навчання полягає в тому, що у сучасному вимогливому та швидкозмiнному 

соцiальному середовищi рiвень освiти значною мiрою залежатиме вiд 

результативностi використання технологiй навчання, що ґрунтуються на 

нових методологiчних засадах, сучасних дидактичних принципах та 

психолого-педагогiчних теорiях, якi розвивають дiяльнiсний пiдхiд до 

навчання.  

Слiд пам'ятати, що будь-яка педагогiчна технологiя виражає певний 

концептуальний пiдхiд до освiти, тому для порiвняння технологiй необхiдно 

дотримуватися унiверсальної методології й проектування та експертизи, 

послуговуючись апробованою системою критеріїв оцiнки педагогiчних 

технологiй навчання. Параметри цiєї системи дають змогу охарактеризувати 

конкретну педагогiчну технологiю на етапах її проектування, 

функцiонування, оцiнювання результатiв.  

До критерiїв оцiнювання педагогiчної технології на етапi проектування, 

на думку В. Безпалько, належать:  

 подiл процесу на етапи, дії, операцiї;  



 алгоритмiчнiсть (спосiб i послiдовнiсть одержання результату, що 

визначається вихiдними даними);  

 технологiчна послiдовнiсть реалiзацiї етапiв, виконання дiй, 

операцiй;  

 управлiння [1, 23].  

Необхiдними критерiями оцiнювання педагогiчної технологiї на етапi 

функцiонування є:  

- змicт навчання;  

- методи навчання;  

- система дидактичних засобiв;  

- органiзацiя навчання.  

Також зазначають критерiї ефективностi результатiв застосування 

педагогiчної технологiї:  

 засвоєння знань (глибина, усвiдомленiсть, сиcтeмнicть, цiннiсно-

смислове ставлення, дiєвiсть, мiцнiсть, самостiйнiсть тощо);  

 розвиток цiннiсних орiєнтацiй;  

 самореалiзацiя викладача та студента;  

 змiна стосунків у педагогiчному процесi;  

 специфiчне мислення (дiалектичнiсть, проблемнiсть, аналiтичнiсть 

тощо).  

За результатами експертного оцiнювання педагогiчної технологiї мають 

бути з'ясованi тaкi питання:  

1) чи присутнiй у педагогiчнiй системi, яка пiдлягає експертизi, 

технологiчний iнвapiaнт (незмiнна за будь-яких перетворень величина);  

2) чи забезпечує педагогiчна система, яка претендує на статус 

технологiї, гарантований позитивний результат, адекватний задекларованим 

цiлям;  

3) чи є педагогiчна технологiя актуальною, тобто чи сприяє вирiшенню 

конкретних педагогiчних проблем i труднощiв у практицi навчання й 

виховання [4, 45].  



Але найголовнiшим критерiєм оцiнювання нових технологiй навчання, 

на наш погляд, є критерiй "педагогiчної чистоти", моральної безпеки, 

валеологiчної обґрунтованості i духовної екологiчностi розроблюваних 

педагогiчних технологiй. Взявши їх за генеральну iдею, в їхню основу 

повинно бути покладено принципи гуманiстичного свiтогляду, що 

передбачають формування таких якостей особистостi, як усвiдомлення 

єдності природи i людини, вiдмова вiд авторитарного стилю мислення, 

терпимiсть, схильнiсть до компромiсу, шанобливе ставлення до чужої думки, 

iнших культур, цiнностей та вiри.  

Отже, сучасна педагогiчна технологiя повинна налаштувати досягнення 

певного рiвня навчання й виховання, бути ефективною за результатами, 

оптимальною щодо тepмiнiв впровадження, витрат сил i засобiв.  

Таким чином, інтepec як учених, так i практикiв до педагогiчної 

технологiї викликано рiзними причинами. Для когось це модний напрям. 

Iншi вважають педагогiчну технологiю засобом вирiшення бiльшостi 

педагогiчних проблем. Ми ж схильнi вважати, що це об'єктивний процес, 

новий етап в еволюцiї освiти, на якому будуть переглянутi пiдходи до 

супроводу i забезпеченння процесу природного розвитку молодi.  
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