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the knowledge of industrial objects and the decision of
problems connected with them) training productivity,
consists in creating new previously unknown training
products, based on theoretical knowledge disciplines of
food industry and the latest achievements of science and
technology.
Keywords: Electronic simulator "Trainee"; trainees of
food industry; industrial training on manufacture; a system of technological problems; the creative project; readiness for professional activity.

skills that can be acquired by trainees of food industry,
which, in turn, helps to shape their read-iness for future
professional activities.
Thus, the use of an electronic simulator “Trainee” in
training in the process of training engineers-educators of
food industry provides for subject differentiation and
promotes an individual approach to training, taking into
account the possibilities of personality.
In addition, the introduction of such a simulator into
training forms among students: personal statement of the
purposes, that means the ability of a person to define the
purposes of his activity; learning situation of training,
which is based on creation by the teacher of industrial
situations (their purpose is a challenge of motivation of
the future specialists and a direction of their activities in
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ РІВНІВ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ІНФОРМАТИКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття присвячена обґрунтуванню критеріїв і показників, які використані для визначення рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності. Проаналізовано поняття «критерій» і «показник». Для
кожного складника готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності
розроблено критерії (теоретичний, технологічний, особистісний) і показники (обсяг знань та
глибина знань, процесуальні вміння майбутніх
учителів інформатики до провадження професійної діяльності, мотивація майбутньої професійної діяльності та здатність до самоаналізу), завдяки яким схарактеризовано рівні готовності майбутніх учителів інформатики до
професійної діяльності: фактичний, операційний, аналітико-синтетичний, творчий.
Ключові слова: готовність до професійної
діяльності; готовність вчителів інформатики;
критерії; показники; рівні готовності.

У дослідженні [3] наголошується, що
стійка готовність формується внаслідок
єдності особистісних (мотиваційний, ціннісний, творчо-особистісний, результативнорефлексивний) та процесуальних (діяльнісний, інформаційний) критеріїв. Тобто, з
одного боку, це готовність до мотивації, що
містить інтерес до діяльності, почуття відповідальності, упевненість в успіху, потребу в виконанні завдань педагогічної діяльності на високому професійному рівні, відповідно, з іншого, – професійні знання,
уміння, навички та засоби педагогічної
діяльності, що становлять основний інструментарій вчителя. Уміння студента
усвідомити та оцінити рівень сформованості готовності до профільного навчання дає
йому прагнення до професійного зростання, що дозволить йому покращити свій
професійний рівень готовності до роботи.
Як наголошено у дослідженні [3], для підвищення готовності майбутніх учителів до
роботи потрібно розробити принципово
нові підходи до викладання інформатики,
раціоналізувати та модернізувати зміст,
форми, методи та засоби навчальновиховного процесу у світлі нових завдань,
які висуваються перед освітою з метою
розвитку особистості студента як майбутнього професіонала сучасного суспільства.
У дисертаційній роботі О.В. Семеніхіної
[4] виділено таку систему критеріїв та показників готовності: мотиваційний (показники – інтерес, мотивація), теоретичний
(показники – повнота знань, глибина знань
і системність знань), технологічний (показники – операційні вміння й професійні
навички), аналітичний (показники – здат-

Постановка проблеми. Для визначення
ефективності моделі підготовки майбутніх
учителів інформатики слід виокремити
критерії та їх показники для характеристики рівнів готовності майбутнього вчителя інформатики до професійної діяльності.
Аналіз актуальних досліджень. За дослідженнями
А. Князєва,
О. Земцової,
С. Палецького [1] критеріями готовності
вчителя можуть виступати їх особливі психічні характеристики, моторика, пізнавальні здібності, особливості сприйняття та
обробки інформації. У роботі І. Дичківської
[2] зазначається, що у професії вчителя
готовність до будь-якої діяльності має враховувати наявність мотиваційного ставлення до такої діяльності, володіння ефективними способами й засобами досягнення
педагогічних цілей, здатності до творчості
та рефлексії.
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ність до самоаналізу та здатність до самовдосконалення) критерії.
У роботі [5] запропоновано ряд показників для зовнішнього оцінювання ефективності методичної системи базової фахової
підготовки вчителів інформатики:
1) проектувальний критерій – узгодженість мети базової підготовки з соціальними вимогами та індивідуальними потребами особистості, адекватність змісту підготовки завданням майбутньої професійної
діяльності;
2) конструктивний критерій – результативність розподілу змісту програми фахової базової підготовки за обсягами; обґрунтованість переліку дисциплін програми
підготовки бакалавра та структурнологічної схеми такої підготовки; відповідність орієнтовного навчального плану підготовки вчителя інформатики нормативним вимогам щодо планування навчального процесу; практична реалізованість методик і рекомендацій щодо розроблення
навчальних і робочих програм дисципліни;
зменшення витрат часу викладача на розробку навчально-методичного забезпечення опанування дисциплін;
3) організаційний
критерій – можливість використання методичної системи за
різних форм навчання; педагогічна виваженість удосконалення форм і методів
проведення навчальних занять; обґрунтованість підходів щодо змін в організації
самостійної роботи студентів; обґрунтованість методик оцінювання результатів навчальної діяльності студентів тощо;
4) комунікативний – наявність передумов регулярності зворотного зв’язку викладача й студентів та самостійного оцінювання студентами рівня власної навчальної
діяльності;
5) гностичний – відповідність змісту базової фахової підготовки актуальному стану й перспективам розвитку предметної
галузі інформатики; забезпечення підтримки вітчизняних академічних традицій у
підготовці фахівців з інформатики; наявність передумов для побудови студентами
індивідуальних траєкторій навчання.
Для внутрішнього оцінювання ефективності методичної системи підготовки майбутніх учителів інформатики у роботі [3]
запропоновано такий ряд показників:
1) критерій
«рівнева
диференціація
процесу навчання» – практична реалізованість різнорівневих, різнопрофільних теоретичних завдань і практичних робіт; можливість практичного використання критеріїв і механізмів оцінювання різних рівнів навчальної діяльності студентів; забезпечення організації навчальної діяльності
студентів у складі різнорівневих груп;

2) критерій «індивідуалізація процесу
навчання» – використання індивідуалізованих навчальних завдань та ІНДЗ для
студентів; сприяння розвитку індивідуальних особливостей студентів; сприяння вихованості студентів;
3) критерій «інтенсифікація процесу навчання» – зменшення обсягів часу на проведення аудиторних занять; збільшення
обсягів навчального матеріалу; збільшення
обсягів часу, форм та видів самостійної
роботи студентів;
4) критерій «результативність навчальної діяльності» – підвищення рівня сформованості професійних компетентностей
вчителя інформатики.
У розвитку психологічної готовності до
професійної діяльності дослідницею [6] виділені три рівні: актуальний, потенційний і
елементарний, а критеріями слугують ступінь
сформованості
мотиваційноціннісного, емоційного й когнітивного
компонентів і особливості їх взаємодії.
Н.В. Морзе та О.Г. Кузьмінська [7] для
оцінювання рівнів сформованості інформатичної компетентності пропонують використовувати компетентнісні завдання з
інформатики – комплексні задачі прикладного характеру, для яких обов’язковим є
застосування сучасних ІКТ як засобу
розв’язування, надання різнорівневої допомоги та критеріїв оцінювання як кінцевого результату, так і способів його отримання.
Залежно від ступеня сформованості готовності вчителя інформатики у дослідженні [3] було розроблено чотири рівні
готовності студентів: початковий (адаптивний), середній (елементарний), достатній
(частково-пошуковий), високий (творчодослідницький). Виокремлення рівнів готовності дає можливість охарактеризувати
готовність майбутнього вчителя інформатики до роботи як інтегральну якість особистості педагога, що включає систему
психолого-педагогічних, методичних, фундаментальних знань, необхідну систему
вмінь (гностичні, проективні, конструктивні, організаційні, комунікативні, дидактичні, управлінські, інтелектуальні, дослідницькі, фахові), мотивів, які спонукають
учителя до роботи, а також наявність певних якостей та здібностей педагога, необхідних для ефективного впровадження цих
особливостей навчання.
О.В. Семеніхіна [8] на основі критеріїв
професійної готовності в залежності від
ступня сформованості їх показників виокремлює чотири рівні готовності вчителя
математики
використовувати
засоби
комп’ютерної візуалізації математичних
знань у професійній діяльності: пасивний,
елементарний, усвідомлений, активний.
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Мета статті: обґрунтувати вибір критеріїв та показників для характеристики рівнів готовності майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності.
Виклад основного матеріалу. Будемо
вважати, що критерії – це ознака, на основі якої проводиться оцінювання; засіб перевірки; мірило оцінювання; у теорії пізнання – ознака істинності чи правильності
положення [9, с. 307]. Відповідно, показники – це те, за допомогою чого можна
судити про розвиток та хід чого-небудь
[9, с. 547].
Критерії та показники мають:
 бути об’єктивними, тобто не залежати
від особистісних якостей дослідника;
 включати найістотніші аспекти досліджуваного об’єкта чи явища;
 формулюватися коротко, ясно й точно;
 вимірювати саме те, що хоче перевірити дослідник [10].
Також для визначення критеріїв і параметрів ефективності моделі навчання вчителів інформатики було враховано, що
«якість підготовки – це спроможність студента, майбутнього фахівця відповідати
вимогам галузі народного господарства, до
виконання завдань якої він готується у
ВНЗ … готовність його як спеціаліста без
тривалої адаптації увійти до виробничої
діяльності» [11, с. 1016], а критерії якості –
«це ознаки, за якими визначається ступінь
відповідності педагогічної діяльності встановленим цілям, стандартам, нормам»
[11, с. 436].
З урахуванням внутрішньої структури
готовності вчителів інформатики до професійної діяльності, що формувалася на
засадах ЕОР, нами виділено три критерії
сформованості
професійної
готовості
(рис. 1):
1) теоретичний критерій – визначає
сформованість системи знань (фахові, психолого-педагогічні, методичні) про сутність
роботи вчителя інформатики, де показниками виступають глибина та обсяг знань
студентів;
2) технологічний критерій – визначає
наявність у майбутніх учителів інформатики здатності до виконання професійних
завдань, необхідних для продуктивної діяльності за фахом, показником є рівень виконання студентами процесуальних дій;
3) особистісний критерій – передбачає
наявність сформованості особистісних якостей студента для здійснення майбутньої
педагогічної діяльності, де показниками
виступають мотивація майбутньої професійної діяльності та здатність до самоаналізу.

Рис. 1. Критерії та показники готовності майбутніх учителів інформатики до професійної
діяльності

Теоретичний критерій передбачає визначення рівня у майбутніх учителів інформатики інтегрованої системи фахових,
психолого-педагогічних
та
методичних
знань, усвідомлення суспільної значущості
роботи вчителя інформатики в умовах інформаційного суспільства, зокрема, володіння системою знань, необхідних та достатніх для успішного використання ЕОР у
підготовці до майбутньої професійної діяльності. Показниками виділених груп знань
щодо рівня сформованості за даним критерієм стали: обсяг знань та глибина знань.
До поняття «обсяг знань» входить сукупність фактів, понять, правил, суджень, висновків, явищ і процесів, що засвоєна студентами, майбутніми вчителями інформатики. Глибина знань визначається як правильне співвідношення структури та елементів знань, розуміння системи навчального матеріалу, його найважливіших ідей
та закономірностей і включає надійне, довготривале запам’ятовування навчального
матеріалу, характеризує уміння студентів
використовувати ЕОР в різноманітній пізнавальній і практичній діяльності.
Технологічний критерій окреслює здатність майбутніх учителів інформатики до
застосування професійних умінь, необхідних для продуктивної роботи в умовах
швидкої технологічної зміни. З погляду
підготовки майбутнього вчителя інформатики така здатність виражається в умінні
здобувати, поповнювати й розширювати
свої професійні компетентності засобами
ЕОР, у вмінні та потребі систематично поповнювати й розширювати професійні
знання, їх інструментарій та особливості
застосування; у вмінні досліджувати зміст
навчального матеріалу; у вмінні моделювати власну діяльність, у тому числі засобами
ЕОР; у вмінні організувати свою професійну діяльність; у вміннях, що характеризуються високим рівнем знань сучасних
технологій; у вміннях систематизувати та
узагальнювати, аналізувати та синтезувати, класифікувати та порівнювати, виділяти загальне, одиничне, схематизувати, модернізувати засоби навчання для власних
потреб. Тому у якості критеріального показника визначено процесуальні вміння майбутніх учителів інформатики до провадження професійної діяльності.
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Особистісний критерій характеризує рівень сформованості професійних якостей
особистості та цінностей вчителя для здійснення майбутньої педагогічної діяльності.
Сюди також відносимо наявність здібностей для творчого застосування ЕОР у навчальній діяльності, уміння здійснювати
контроль, самоконтроль та усвідомлювати
оцінку та самооцінку результатів своєї діяльності з метою подальшого самовдосконалення. Показниками є мотивація майбутньої професійної діяльності та здатність до
самоаналізу.
Критерії та показники професійної готовності вчителя інформатики дозволяють
охарактеризувати рівні готовності до провадження професійної діяльності. Залежно
від ступеня готовності вчителя інформатики нами виділено чотири рівні (рис. 2):
 фактичний рівень (знання основних
фактів і понять у галузі інформаційних
технологій та інформатики, володіння базовими
уміннями
використання
комп’ютерного інструментарію для виконання професійних завдань);
 операційний рівень (вміння здійснювати нові дії за зразком на базі фактичного
матеріалу, знання базових понять у галузі
інформаційних технологій);
 аналітико-синтетичний
(визначення
зв’язків, знаходження аналогій окремим
поняттям, розділам теми, виокремлення
основних ідей у них);
 творчий (перенесення знань у нові ситуації, створення оригінальних підходів,
алгоритмів пізнавальних і практичних дій
засобами ЕОР).

Операційний рівень характеризується
пасивним та епізодичним ставленням до
майбутньої професійної діяльності. На
цьому рівні студент проявляє фрагментарні та несистематичні знання з психології,
педагогіки, математики, інформатики та
методики їх навчання,
проте показує
уміння використовувати наявні знання. На
цьому рівні майбутні вчителі інформатики
здатні розв’язати професійні завдання за
зразком, зокрема під керівництвом викладача. На цьому рівні у майбутніх учителів
інформатики спостерігається потреба у
самовдосконаленні лише при появі труднощів при плануванні, контролі та самокорекції своєї діяльності.
Аналітико-синтетичний рівень характеризується емоційно-позитивним ставленням майбутніх учителів інформатики до
професійної діяльності. На цьому рівні
майбутній вчитель інформатики демонструє володіння достатнім комплексом
знань з фахових та психолого-педагогічних
дисциплін, впевнено застосовує їх у практичній діяльності. Проявляє активність в
оволодінні професійно важливими знаннями й уміннями. Цей рівень демонструє розвиток професійно важливих якостей. Студент готовий до саморозвитку та самодіагностики, самооцінки власних можливостей.
Творчий рівень передбачає стійке позитивне ставлення майбутніх учителів інформатики до професійної діяльності, що виявляється у підвищенні інтересу до педагогічної професії в системі ціннісних орієнтацій, усвідомленість, самостійність, рефлексія
у
розв’язанні
навчальнопрофесійних завдань. На цьому рівні очевидні високий рівень знань з фахових та
психолого-педагогічних дисциплін, впевненість у їх застосуванні у практичній діяльності. Студент оптимально застосовує
уміння та навички фахової діяльності для
розв’язування як типових завдань, так і в
нестандартних ситуаціях. Студент прагне
до самовдосконалення та розвитку особистості, поглиблення теоретичних та методичних знань, здатен до прогнозування та
передбачення результатів своєї діяльності,
адекватної оцінки, самооцінки та аналізу
професійної роботи. Проявляє високий
рівень ерудованості, самостійності, творчої
ініціативності та активності у використанні засобів ЕОР.
Висновки і перспективи подальших
досліджень. Отже, за результатами аналізу підходів до побудови критеріальної основи досліджень нами було визначено
комплекс критеріїв і показників, за якими
можливо дослідити рівень підготовки май-

Рис. 2. Рівні готовності майбутніх учителів
інформатики до професійної діяльності

Фактичний рівень передбачає епізодичний інтерес до педагогічної професії, мотиви формування професійної компетентності не співвідносяться з власними можливостями. На цьому рівні майбутній учитель
володіє недостатніми професійними вміннями та навичками, неспроможній їх застосовувати на практиці. Студент, майбутній вчитель інформатики, володіє фрагментарним рівнем знань з психології, педагогіки, математики, інформатики та методики їх навчання. Проявляє часто байдуже
або формальне ставлення щодо здійснення
навчальної і майбутньої професійної діяльності. Характеризується відсутністю самостійності в навчальній діяльності, слабким рівнем контролю, самоконтролю та
корекції власної професійної діяльності.
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бутніх учителів інформатики засобами
ЕОР, а саме: критерії (теоретичний, технологічний, особистісний) і показники (обсяг
знань та глибина знань, процесуальні
вміння майбутніх учителів інформатики до
провадження професійної діяльності, мотивація майбутньої професійної діяльності
та здатність до самоаналізу), завдяки яким
схарактеризовано рівні готовності майбутніх учителів інформатики до професійної
діяльності: фактичний, операційний, аналітико-синтетичний, творчий. .
Подальші дослідження вбачаємо у їх залученні до експериментальної перевірки
ефективності моделі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики на основі ЕОР.
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CRITERIA AND INDICATORS OF LEVELS OF FUTURE COMPUTER SCIENCE TEACHERS’
READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY
Summary. Introduction. Criteria and their indicators
of levels of future computer science teachers’ readiness for
professional activities are identified to determine the
effectiveness of the model of future computer science
teachers’ training.
The purpose of the article is to substantiate the choice
of criteria and indicators to characterize the levels of
future computer science teachers’ readiness for profe?sional activities.

Methods. To achieve this goal, such methods as
analysis and systematization of the results of scientific
and pedagogical research on the future computer science
teachers’ preparation of for professional activities;
generalization of different approaches to the choice and
substantiation of criteria and indicators of future computer
science teachers’ readiness for professional activity were
used.
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patterns, characterizes the ability of students to use EER
in cognitive and practical activities). The indicator of the
technological criterion is "procedural actions" (the presence
of future computer science teachers’ ability to perform
professional tasks necessary for productive activities in
the specialty. The indicator of the personal criterion is
"motivation" (motivation to use EER) and introspection"
(ability to reflect on professional activities).
The originality and novelty of the work are in the
development of the author's diagnostic apparatus to
determine the levels of future computer science teachers’
readiness for professional activities.
Conclusions. Criteria and indicators of computer
science teachers’ professional readiness allow to characterize the levels of readiness for professional activity.
Depending on the degree of computer science teachers’
readiness, there are four levels: factual, operational,
analytical-synthetic, and creative.
Keywords: readiness for professional activity, computer science teachers’ readiness, criterion, indicator,
levels of readiness.

Results. To establish the level of computer science
teachers’ readiness for professional activity, the following
criteria have been developed. Theoretical criterion
determines the formation of a system of knowledge
(professional, psychological, pedagogical, methodological)
about the essence of computer science teacher, where
indicators are the depth and scope of students'
knowledge. Technological criterion determines the
presence of future computer science teachers ability to
perform professional tasks necessary for productive
activities in the specialty, an indicator is the level of
performance of procedural actions by students. Personal
criterion assumes the presence of the formation of
personal qualities of the student for future pedagogical
activities, where the indicators are the motivation of future
professional activity and the ability to self-analysis.
The corresponding indicators of computer science
teachers’ readiness for professional activity characterized
each of the criteria. Indicators of the theoretical criterion
are "volume of knowledge" (set of facts, concepts, rules,
judgments, conclusions, phenomena and processes
mastered by future computer science teachers) and "depth
of knowledge» (the correct ratio of the structure and
elements of knowledge, understanding of the system of
educational material, its most important ideas and
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА: ВИКЛИКИ НУШ
та врахування сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства.
Актуальність дослідження. Інновації у
вітчизняній системі освіти пов’язані, насамперед, із масштабною реформою – новою українською школою. Проте для успішного впровадження концепції НУШ недостатньо глобальних модифікацій лише на
законодавчому рівні.
Інновації починаються із конкретного
учителя – його світоглядної позиції, уміння
реалізовувати власний потенціал, організовувати навчання в контексті формування
ключових компетентностей і практичного
застосування отриманих знань, бажання
змінювати існуючу систему,
Як реалізувати зазначене? Вочевидь,
лише активно впроваджуючи новації.
Адже сучасній школі і сучасним дітям потрібна сучасна освіта. Та чи є вона такою?
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність запроваджування інформаційних технологій актуалізована низкою нормативно-правових освітніх документів. Зокрема, Законом України «Про
освіту» (2017), де визначено поміж ключових
компетентностей
інформаційнокомунікаційну.
Доцільність розвитку «електронного навчання і формування цифрової компетен-

Обґрунтовано важливість трансформації
змістового наповнення і модернізації освітнього
інструментарію, враховуючи сучасні тенденцій
розвитку інформаційного суспільства та активне використання інформаційних технологій на
засадах нової української школи. Автором окреслено основні напрями використання інформаційних технологій під час навчання молодших
школярів, проаналізовано можливості сучасних
інформаційних технологій, доступних для використання в умовах школи І ступеня, зокрема
програмного забезпечення та додатків Google, в
контексті формування ключових компетентностей та концепції НУШ.
Ключові слова: інформаційні технології;
освіта; учитель; початкова школа; реформа;
Нова українська школа; сервіси Google.

Постановка проблеми. Впровадження
інновацій та переакцентування у пріоритетах вітчизняної системи освіти – першочергові завдання, спричинені стрімкою появою нових технологій. В таких умовах
спрямованість на розкриття особистісного
потенціалу, реалізацію індивідуальної освітньої траєкторії та прикладний характер
знань постають не лише характерними
тенденціями, а вимогою часу.
Однак такі зміни неможливі без системного впровадження компетентнісного підходу, трансформації змістового наповнення і модернізації освітнього інструментарію
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