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У статті розкриваються технологічні аспекти проблеми оцінювання рівня 

інноваційності закладу загальної середньої освіти. Розкрито суть інноваційного 

потенціалу закладу освіти. Презентовано критерії та показники інноваційності 

освітнього закладу. Визначено умови успішного впровадження педагогічних 

інновацій в освітню практику. 

Ключові слова: заклад загальної середньої освіти, педагогічна інновація, 

інноваційність, інноваційний потенціал, критерій, показник, оцінювання. 

The article reveals the technological aspects of the problem of assessing the level 

of innovation of general secondary education institution. The essence of the innovative 

potential of the educational institution is revealed. The criteria and indicators of 

innovations of the educational institution are presented. The conditions for successful 

implementation of pedagogical innovations in educational practice are determined. 

Key words: general secondary education institution, pedagogical innovation, 

innovation, innovation potential, criterion, indicator, assessment. 

 

Однією з найскладніших проблем сучасної педагогічної науки є оцінювання 

рівня інноваційності закладу загальної середньої освіти (далі ‒ ЗЗСО), для яких 

характерні впровадження різних видів нововведень, інноваційне перетворення 

окремих ланок освітнього середовища або його інноватизація в цілому. В 

останньому випадку можна говорити про педагогічні інновації глобального 

характеру. 

Ураховуючи позицію О. Киричука [1, с. 3], який стверджує, що педагогічна 

система закладу освіти потребує двоякого розгляду: у статиці ‒ в її предметній 

площині, та в динаміці ‒ у площині її функціонування та розвитку, тобто 

виникнення, становлення, еволюціонування, руйнування, перетворення, 

занепаду), дійшли висновку, що оцінювання інноваційності ЗЗСО як складної 

динамічної педагогічної системи вимагає інтегративної оцінки на трьох рівнях – 

«предметному» (компонентно-структурному), функціональному (зовнішньому і 

внутрішньому) та історичному (на рівні генетичного і прогностичного аналізу). 
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Тож важливим для розв’язання зазначеної проблеми є положення щодо 

комплексного використання структурного та функціонального аналізу для 

визначення інноваційності ЗЗСО. 

Структурний аналіз дозволяє: 1) виявити закономірності взаємозв'язків 

основних компонентів педагогічної системи ЗЗСО, які надають їй цілісності й 

таким чином сприяють появі деяких нових властивостей складників освітнього 

середовища; 2) визначити ступінь глибини і повноти інновацій, що вводяться в 

педагогічну систему ЗЗСО; 3) порівняти педагогічну систему даного закладу 

освіти з іншими з метою виявлення її ізоморфізму або гомоморфізму [1, с. 4-5]. 

Здійснення функціонального аналізу інноваційності педагогічної системи 

закладу освіти дає можливість установити його взаємовплив і взаємозв’язок з 

іншими соціальними інститутами, ступінь адаптивності ЗЗСО до соціальних умов 

та соціального замовлення, до особистості учнів з їхніми індивідуальними 

особливостями тощо. 

Розробляючи показники і критерії інноваційності ЗЗСО, ми враховували 

його вертикальну структуру, яка складається з таких елементів, як: 1) мета, без 

чого педагогічна система закладу освіти функціонувати не може; 2) завдання, 

через які можливе досягнення мети; 3) засоби вирішення завдань; 4) умови, за 

яких певний засіб може дати позитивний ефект; 5) результат функціонування 

закладу освіти. 

Для правильної й цілісної інтерпретації функціонування ЗЗСО як 

інноваційної педагогічної системи вважаємо за доцільне введення такого поняття, 

як «інноваційний потенціал» закладу освіти. Суть означеного поняття визначаємо 

як здатність ЗЗСО створювати, сприймати, реалізовувати нововведення. Виходячи 

з такого розуміння зазначеного поняття, вважаємо, що саме така характеристика 

обумовлює швидкість, результативність, особливості впровадження інновацій в 

освітню практику ЗЗСО. 

На основі вивчення наукової літератури з досліджуваної проблеми, а також 

власного педагогічного досвіду нами були виокремлені критерії інноваційності 

педагогічної системи ЗЗСО, а саме: ресурсний, особистісний, соціокультурний та  

організаційний [2; 3]. 

Ресурсний критерій визначається за такими показниками: 

1) просторові можливості для розгортання інноваційних процесів (наявність 

необхідних приміщень, особливості пришкільної території тощо); 

2) інвентарна оснащеність (культурне, спортивне, інформаційне, трудове, 

навчальне обладнання); 

3) фінансові ресурси (грошові кошти, які школа може використати для 

інноваційного розвитку). 

Особистісний критерій передбачає врахування таких параметрів: 

І) особливості педагогічного колективу (професійна спрямованість учителів 

на інноваційну діяльність; творчий потенціал авторитетних у колективі педагогів; 

професійно-демографічні характеристики педагогічного колективу (розподіл за 

віком, статтю, педагогічним стажем); узгодженість у колективі інтересів різних 

учительських груп; наявність доброзичливого психологічного клімату); 

2) особливості учнівського колективу (рівень навчальних досягнень 
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учнів (якість успішності); інтелектуальний і загальнокультурний розвиток учнів, 

участь їх у предметних олімпіадах, МАН, гуртках, секціях різноманітного 

характеру, громадській діяльності; сформованість комунікативних умінь; 

вихованість у поведінці; наявність в учнів потенційних та реалізованих 

здібностей; досвід творчої діяльності; участь у громадській діяльності); 

3) особистісні характеристики керівників інноваційних проєктів у ЗЗСО 

(статус керівника-інноватора у посадовій ієрархії школи ‒ директор, завуч, 

керівник кафедри, вчитель); спрямованість на інноваційну діяльність; 

підготовленість до управління інноваційними процесами; наявність інноваційного 

досвіду; організаторські здібності та вміння). 

Соціокультурний критерій, який передбачає оцінювання інноваційності 

зовнішнього освітнього середовища ЗЗСО, визначається за такими показниками: 

1) наявність в оточенні закладу освіти соціокультурних інститутів, 

громадських організацій, спортивних секцій тощо); 

2) соціальний статус батьків, рівень їхній культурний рівень та рівень 

освіченості, кількість неблагополучних сімей; 

3) ставлення до нововведення значущих для ЗЗСО «суб’єктів освітнього 

середовища», передусім батьків і представників органів управління освітою. 

Організаційний критерій містить такі показники: 

1) особливості цілей, їх орієнтація на інноваційний розвиток ЗЗСО 

(інтелектуальний фон школи (предметні гуртки, факультативи, позакласні заходи 

пізнавального характеру, організація науково-дослідної роботи тощо); 

2) специфіка оргструктури і комунікацій (внутрішніх і зовнішніх) закладу 

освіти; 

3) особливості управління інноваційними процесами в ЗЗСО 

(структурність, проблемність, інформованість, креативність). 

Визначені нами критерії та показники характеризують ступінь успішності 

впровадження в педагогічну систему ЗЗСО інновацій. При цьому слід 

ураховувати пріоритетні освітні цілі й цінності: 

– самореалізація і самовизначення зростаючої особистості на основі 

забезпечення необхідної теоретико-практичної підготовки учнів (базових ЗУН); 

– різнобічний, гармонійний розвиток учня; 

– соціальна зрілість та особистісна готовність випускника школи до життя 

в сучасному суспільстві (соціально-психологічна адаптація до життя); 

– збереження здоров’я учнів. 

З’ясування критеріїв та показників інноваційності ЗЗСО сприяло визначено 

умов ефективності впровадження педагогічних інновацій в освітню практику, а 

саме: об’єктивних (реалізація принципу гуманізму інноваційних процесів; 

наукова вірогідність та обґрунтованість нововведень; педагогічно цілеспрямована 

науково-методична робота регіональних органів управління зі школами; 

матеріально-фінансове забезпечення інноваційного процесу) та суб’єктивних 

(позивне ставлення суб’єктів педагогічного процесу до інновацій; професійні 

здібності вчителя до інноваційної діяльності та психолого-педагогічна підготовка 

педагога до її здійснення; готовність учнів і батьків до сприйняття нововведення) 

[2]. 
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Отже, оцінювання результативності впровадження інновацій у практику 

ЗЗСО, його інноваційності вимагає: 1) аналізу на основі комплексу визначених 

критеріїв і відповідних показників всіх структурних компонентів педагогічної 

системи освітнього закладу; 2) визначення інноваційного потенціалу ЗЗСО; 

3) з’ясування чинників, за рахунок яких одержуються позитивні (негативні) 

результати ‒ за рахунок власного інноваційного потенціалу нововведення або за 

рахунок інших чинників. 
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В статті окреслено значення та особливості застосування інформаційних 

технологій у підготовці майбутніх дизайнерів. Розглянуто напрями застосування 

комп’ютерної техніки: освітній, інформаційно-комунікативний, професійний. 

Проаналізовано процес запровадження комп’ютерних технологій в освіті та 

окреслено перспективи їх застосування в освітньому процесі підготовки 

майбутніх дизайнерів. 

Ключові слова: інформаційні технології, майбутні дизайнери, професійна 

підготовка, комп’ютерне проєктування і моделювання. 

The article outlines the importance and features of the use of information 

technology in the training of future designers. The directions of application of computer 

equipment are considered: educational, information-communicative, professional. The 

process of introduction of computer technologies in education is analyzed and the 

prospects of their application in the educational process of training future designers. 


