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1. Історичні аспекти розвитку педагогічних технологій 

 

Термін «педагогічна технологія» з´явився в освіті порівняно недавно, його було вжито 

у 1886 р. англійцем Джеймсом Саллі (1842—1923). Однак дискусія з приводу того, чи існує 

в природі педагогічна технологія як певний інструмент навчання й виховання, яким може 

оволодіти кожний педагог, триває дотепер. У ній окреслилося дві принципові позиції. 

Прибічники однієї переконані, що виховання й навчання є творчими процесами, інтуїтивним 

осягненням світу іншої людини і відповідним впливом на цей світ, їх опоненти доводять, що 

педагогічний процес має інструментальний характер. Його мета полягає у вихованні 

особистості із заздалегідь заданими властивостями. 

   Одним із перших оприлюднив ідею технологізації навчального процесу видатний чеський 

мислитель-гуманіст, педагог, громадський діяч Ян-Амос Коменський (1592—1670), 

стверджуючи, що школа є майстернею, «живою типографією», яка «друкує» людей. 

Учитель, на його думку, в педагогічному процесі користується тими засобами для виховання 

й освіти дітей, що й типографські працівники, створюючи книгу. Технологія навчального 

процесу, за переконаннями Я.-А. Коменського, повинна гарантувати позитивний результат 

навчання. Функціонально вона має бути своєрідною дидактичною машиною, яка, за умови 

правильного користування нею, забезпечувала б очікуваний результат. Для цього слід чітко 

окреслити цілі, вміло вибрати засоби, встановити жорсткі правила їх використання. 

 Видатний французький філософ і педагог епохи Просвітництва Жан-Жак Руссо 

(1712—1778) основою розвитку особистості вважав вільне виховання, за якого «дитина живе 

в радості, самостійно відчуваючи, слухаючи, спостерігаючи світ, духовно збагачуючись, 



задовольняючи жагу пізнання».  
    Швейцарський педагог Йоганн-Генріх Песталоцці (1746—1827) актуальним завданням 

педагогіки вважав створення «механізму освіти», що дасть змогу кожному підготовленому 

педагогу, який докладе багато власних зусиль, виховати будь-яку дитину. 

У педагогічній науці особливий інтерес становить собою еволюція поняття 

«педагогічна технологія», аналіз якої дозволяє прогнозувати сучасні технологічні тенденції в 

освіті. Яскраво це проявляється на прикладі наукових пошуків у школі. Трансформація 

терміна - від «технології в світі» до «технології освіти», а потім до «педагогічної 

технології» - відповідає зміні його змісту, який охоплює п'ять періодів. 

Перший період (1940 – 1950 p.p.) характеризується появою у школах різноманітних 

технічних засобів одержання інформації (від запису і відтворення звуку до проекції 

зображення), об'єднаних поняттям "аудіовізуальні засоби". Це магнітофони, телевізори, 

програвачі, проектори, які мали побутове призначення. Термін "технологія в освіті" означав 

застосування інженерної думки в навчально-виховному процесі. 

Другий період (1950 – 1960 p.p.) Цей період відзначається виникненням і 

використанням технологічного підходу, теоретичною базою якого стала ідея програмованого 

навчання. Були розроблені аудіовізуальні засоби, спеціально призначені для навчальної 

мети: засоби зворотного зв'язку, електронні класи, навчальні машини, лінгафонні кабінети, 

тренажери та ін. На відміну від терміна "технологія в освіті", який був ідентичний поняттю 

ТЗН, під "технологією освіти" почали розуміти науково-педагогічний опис "сукупності 

засобів і методів" педагогічного процесу. В 60-ті роки спеціалісти з питань програмованого 

навчання знаходять загальну наукову мову в рамках нової дисципліни - педагогічної 

технології. 

Третій період (1960 – 1970 p.p). Для нього характерні такі особливості: 

 

1.Відбувається розширення бази педагогічної технології. Крім аудіовізуальної освіти і 

програмованого навчання розглядаються основи інформатики, теорія телекомунікацій, 

педагогічна кваліметрія, системний аналіз та нові досягнення психолого-педагогічної науки: 

 

а) нові результати у психології навчання; 

 

б) теорія управління пізнавальною діяльністю студента; 

 

в) наукові форми організації навчання у школі; 

 

г) наукова організація праці вчителя. 

2. Змінюється методична основа педагогічної технології, здійснюється перехід від 

вербального до аудіовізуального навчання. 

3. Ведеться активна підготовка професійних педагогів - технологів. Стає реальністю 

випуск масовим тиражем таких ТЗН: відеомагнітофон, карусельний кадропроектор, 

поліекран, електронна дошка, рейкова система кріплення схем, дошка для писання 

фломастером, синхронізатори звуку та зображення тощо. 

У цей період технологія навчального процесу розробляється на основі системного 

підходу, а дослідники розуміють педагогічну технологію як процес вивчення, розробки та 

використання принципів оптимізації навчальної діяльності на основі досягнень науки і 

техніки. 

Четвертий період (1970 – 1980 p.p) характеризується еволюцією поняття «педагогічна 

технологія». Його характерні особливості − створення комп'ютерних аудиторій дисплейних 

класів, зростання кількості та якості педагогічних програмованих засобів, використання 

систем інтерактивного відео. 

П'ятий період (починаючи з 1980 – 1990 р.р.) характеризується реальним 

впровадженням педагогічних технологій у загальноосвітніх школах. 

Серед чинників, що актуалізували нагальність оновлення наявних та розробки новітніх 

педагогічних технологій, виокремимо такі: 



1. Національно-економічні потреби держави в підготовці молоді до життя в нових 
ринкових умовах. Це зумовлює виховання в учнів певних якостей, набуття певних навичок: 

 самостійно та критично мислити; 

 гнучко адаптуватися у мінливих життєвих ситуаціях; 

 вміння формулювати проблеми та знаходити шляхи їх раціонального 
вирішення; 

 здатність генерувати нові ідеї, творчо мислити; 

 вміння застосовувати набуті знання у повсякденному житті; 

 ґендерної освіченості та ґендерної свідомості; ґендерної культури; 

 комунікабельності, контактності, вміння працювати у колективі, різних 

соціальних групах; запобігання (уникнення) конфліктів;  

 вміння грамотно працювати з інформацією, одержаною з різних джерел: 
Інтернету, літературних та архівних, періодичних видань, телебачення та ін. 

(збирати факти, аналізувати їх, висувати гіпотези, робити узагальнення, 

зіставлення з альтернативними варіантами розв’язання, встановлювати 

статистичні закономірності, формулювати аргументовані висновки та 

використовувати їх для вирішення нових проблем);  

вироблення навичок саморегуляції почуттів і депресивних станів.   

2. Нагальна потреба змінити систему педагогічного насильства сучасних шкіл. 

Необхідно створити умови для розвитку особистісного потенціалу школярів, збереження 

фізичного та психічного здоров’я вихованців.  

3. Необхідність запровадження зокрема дистанційного навчання у професійних та 

загальноосвітніх закладах.  

4. Потреба у розробці інноваційних технологій навчання та виховання, у т.ч. 

інтерактивних (ігрових, тренінгових тощо).  

5. Необхідність запровадження до варіативної складової змісту освіти педагогічних 

закладів інноваційних курсів, спец-курсів. 

Процес сприйняття нових ідей, інновацій у галузі педагогіки, за визначенням 

Е.Роджерса (Він аналізував поширення нових ідей, товарів і т. д. і побачив різну схильність 

до нового в різних сегментах суспільства «Теорія дифузії (поширення) інновацій») – 

складний багатоетапний розумовий процес прийняття рішення, який має тривалий термін від 

першого знайомства людини з інновацією до її кінцевого сприйняття. В ході цього процесу 

відбувається оцінювання значення і наслідків прийняття рішення. Е.Роджерс поділяє цей 

процес на такі основні етапи: 1) ознайомлення з проблемою; 2) її аналіз; 3) аналіз шляхів до її 

вирішення; 4) вибір шляху; 5) наслідки вибору рішення. Відповідно до такого поділу він 

визначає п'ять основних етапів процесу сприйняття інновацій.  

1. Етап ознайомлення людини з інновацією: людина вперше чує про інновацію, але 

ще не готова до отримання додаткової інформації. 

2. Етап появи зацікавленості: на цьому етапі людина проявляє зацікавленість в 

інновації і починає шукати додаткову інформацію про неї. Ця інформація ще ніяк не 

«обмальована» мотивами сприйняття (людина ще не вирішила: «приміряти» чи ні інновацію 

до власної проблеми). Основне завдання на цьому етапі — отримати якнайбільше відомостей 

про інновацію. Компонент «інтересу» примушує людину активно шукати інформацію, а 

ситуації будуть визначати, де він буде шукати її і яким чином інтерпретувати. 

3. Етап оцінки: на цьому етапі людина в думках «приміряє» інновацію до власної 

наявної або прогнозованої ситуації, а потім вирішує, чи необхідно апробовувати цю 

інновацію. Якщо вона вважає, що позитивні риси інновації перевищують негативні, варто 

апробовувати цю інновацію. Ця стадія не так чітко виділяється, як інші, і, завдяки своїй 

«латентності», найважче піддається емпіричному дослідженню. найчастіше на цьому етапі 

людина шукає спеціалізовану інформацію (поради, консультації) про інновацію. 

4. Етап апробації: на цьому етапі апробовують інновацію у порівняно невеликих 

масштабах, щоб вирішити питання про її застосування з метою вирішення власних проблем у 

даній конкретній ситуації. Завдання цього етапу - визначити важливість і вагу інновації, тоді 

як на попередньому етапі людина тільки мислено програвала певну ситуацію впровадження 



інновації. На цьому етапі також ідуть пошуки спеціалізованої інформації відносно 
найкращих методів використання інновацій. Результатом цього етапу може бути як 

безумовне сприйняття інновації, так і відмова від неї. 

5. Етап кінцевого (підсумкового) сприйняття: на цьому етапі людина приймає 

заключне рішення про сприйняття інновації і про продовження її використання у повному 

обсязі. Основним завданням цього етапу є оцінка результатів попереднього етапу і прийняття 

остаточного рішення про застосування інновації у майбутньому. 

Дослідник також описав п'ять класів людей та ступеня прийняття ними нових ідей і 

товарів з виділенням середнього примірного кількісного показника із загальної маси 

одержувачів: 
 

1) інноватори, що становлять 2,5%. Вони більш мобільні, мають контакти за межами 

свого кола, можуть легко схоплювати і приймати абстрактні ідеї. Вони згодні ризикувати; 

2) ранні приймаючі. Це поважні люди, становлять 13,5% населення. Вони більше 

прив'язані до місцевої структурі, серед них найбільше "лідерів думки". Навколишні з ними 

звично радяться, перш ніж прийняти самостійне рішення; 

3) рання більшість, що становить 34% населення. Вони приймають нові ідеї якраз 

перед тим, як вони будуть прийняті середньостатистичним громадянином. Свою інформацію 

вони часто отримують від попередньої групи; 

4) пізніша більшість. Це скептики по відношенню до нового, число яких досягає 34%. 

Вони приймають новації після того, як більшість оточуючих вже визначився в своїй думці з 

цього питання і середньостатистичний громадянин прийняв їх; 

5) пізні приймаючі. Вони, як правило, консервативні у своїх судженнях, традиційно 

орієнтовані та складають 16% населення. Дуже недовірливі і підозрілі до всього нового і 

дотримуються традиційних цінностей. Часто вони відчувають брак коштів. 

При цьому Е. Роджерс вважав, що: 

 

 дуже важлива міжособистісна комунікація на рівні людей одного кола і віку; 

 

 патріотичні заклики, які виходять від урядових кіл, неефективні; 
 

 достовірність комунікативного джерела частково визначає успіх кампанії; 
 

 мас-медіа не може змінити поведінку тих, хто дотримується іншої точки зору. 

 

Істотна зміна по відношенню до інновації в суспільстві, як правило, настає, коли від 6 

до 16% приймають її. Ця теорія дозволяє розуміти, як ввести новий продукт в масову 

свідомість. 

 

2.Сутність і головні ознаки педагогічної технології.   

Технологія - це сукупність прийомів, що використовуються в будь-якій справі, 

майстерності, мистецтві (тлумачний словник). 

Педагогічна технологія - сукупність психолого-педагогічних установок, що 

визначають спеціальний набір і компонування форм, методів, способів, прийомів навчання, 

виховних засобів; вона є організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу 

(Б.Т.Лихачев). 

Поняття «Педагогічна технологія» може бути представлене трьома аспектами. 

1) науковим: педагогічні технології - частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє 

цілі, зміст і методи навчання і що проектує педагогічні процеси; 

2) процесуально-описовим: опис (алгоритм) процесу, сукупність цілей, змісту, методів 

і засобів для досягнення планованих результатів навчання; 

3) процесуально-дієвим: здійснення технологічного (педагогічного) процесу, 

функціонування усіх особових, інструментальних і методологічних педагогічних засобів. 



Таким чином, педагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує найбільш 
раціональні шляхи навчання, і як система способів, принципи і регуляторів, вживаних в 

навчанні, і як реальний процес навчання. 

Основні якості сучасних педагогічних технологій 

Структура педагогічної технології. З даних визначень виходить, що технологія в 

максимальному ступені пов'язана з учбовим процесом - діяльністю вчителя і учня, її 

структурою, засобами, методами і формами. Тому в структуру педагогічної технології 

входять: 

а) концептуальна основа; 

б) змістовна частина навчання; 

- цілі навчання - загальні і конкретні; 

- зміст навчального матеріалу; 

в) процесуальна частина - технологічний процес; 

- організація навчального процесу; 

- методи і форми навчальної діяльності школярів; 

- методи і форми роботи вчителя; 

- діяльність вчителя по управлінню процесом засвоєння матеріалу; 

- діагностика навчального процесу. 

Критерії технологічності. Будь-яка педагогічна технологія повинна задовольняти 

деяким основним методологічним вимогам (критеріям технологічності). 

Концептуальність. Кожній педагогічній технології повинна бути властива опора на 

певну наукову концепцію, що включає філософське, психологічне, дидактичне і соціально-

педагогічне обґрунтування досягнення освітньої мети. 

Системність. Педагогічна технологія повинна володіти всіма ознаками системи: 

логікою процесу, взаємозв'язком всіх його частин, цілісністю 

Керованість припускає можливість діагностичного ціле покладання, планування, 

проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобами і методами з 

метою корекції результатів. 

Ефективність. Сучасні педагогічні технології існують в конкурентних умовах і 

повинні бути ефективними по результатах і оптимальними за витратами, гарантувати 

досягнення певного стандарту навчання. 

Відтворюваність - це можливість застосування (повторення, відтворення) педагогічної 

технології в інших однотипних освітніх установах, іншими суб'єктами. 

Технологія і зміст освіти. В даний час в педагогіці затвердилося уявлення про єдність 

змістовних і процесуальних компонентів освітньої системи: цілей, змісту, методів, форм і 

засобів навчання. В процесі вдосконалення і варіацій педагогічних технологій їх компоненти 

проявляють різний ступінь консервативності: найчастіше варіюються процесуальні аспекти 

навчання, а зміст змінюється лише по структурі, дозуванню, логіці. При цьому зміст освіти 

як сутнісна частина освітньої технології багато в чому визначає і її процесуальну частину, 

хоч кардинальні зміни методів ваблять глибокими перетвореннями цілей, змісту і форм. 

Таким чином, процесуальна і змістовна частини технології освіти адекватно відображають 

одна одну. 

Між ними є ще один опосередкований компонент - найважливіший дидактичний засіб - 

шкільний підручник, що грає найважливішу роль у визначенні змісту освіти, процесуальній 

частині технології і в реалізації їх єдності. Останніми роками в нашій країні створена велика 

кількість варіативних підручників, що у поєднанні з різноманітністю вибору педагогічних 

технологій теоретично робить можливим подальше підвищення якості освіти. 

Технологія і майстерність. Одна і та ж технологія може здійснюватися різними 

виконавцями більш менш сумлінно, точно по інструкції або творчо. У цього виконання 

неминуче присутня особова компонента майстра, певна специфіка, що характеризує 

закономірності засвоєння матеріалу, склад і послідовність дій учнів. Звичайно, результати 

будуть різними, проте близькими до деякого середнього значення, характерного для даної 

технології. 



Джерела і складові частини нових педагогічних технологій. Будь-яка сучасна 
педагогічна технологія є синтезом досягнень педагогічної науки і практики, поєднання 

традиційних елементів минулого досвіду і того, що народжене суспільним прогресом, 

гуманізацією і демократизацією суспільства. Її джерелами і складовими елементами є: 

- соціальні перетворення і нове педагогічне мислення; 

- наука - педагогічна, психологічна, суспільні науки; 

- передовий педагогічний досвід; 

- досвід минулого, вітчизняний і зарубіжний; 

- народна педагогіка (етнопедагогіка). 

 

3. Класифікації педагогічних технологій 

У теорії і практиці роботи ВНЗ сьогодні існує безліч варіантів навчально-виховного 

процесу. Кожен автор і виконавець вносить у педагогічний процес щось своє, індивідуальне, 

у зв'язку з чим говорять, що кожна конкретна технологія є авторською. З цією думкою можна 

погодитися. Однак, багато технологій за своїм цілям, змістом, методами і засобами мають 

досить багато подібностей і по цих загальних ознаках можуть бути класифіковані в кілька 

узагальнених груп: 

По сутнісних і інструментальних, вагомих властивостям (наприклад, цільовій 

орієнтації, характеру взаємодії вчителя і учня, організації навчання) виділяються наступні 

класи педагогічних технологій. 

• За рівнем застосування виділяються загально педагогічні, частково методичні 

(наочні) і локальні (модульні) технології. 

• За провідним чинником психічного розвитку: біогенні, соціогенні, психогенні і 

ідеалістичні технології. Сьогодні загальноприйнятим є те, що особисістю є результат 

сукупного впливу біогенних, соціогенних і психогенних чинників, але конкретна технологія 

може враховувати або робити ставку на будь-який з них, вважати його основним. 

В принципі не існує таких монотехнологій, які використовували б тільки один який-

небудь єдиний чинник, метод, принцип - педагогічна технологія завжди комплексна. Проте 

своїм акцентом на ту або іншу сторону процесу навчання вона стає характерною і отримує 

від цього свою назву. 

• За орієнтацією на особистісні структури: інформаційні технології (формування 

знань, умінь, навичок по предметах), операційні (формування способів розумових дій), 

емоційно-художні й емоційно-моральні (формування сфери естетичних і моральних 

відносин), технології саморозвитку (формування саморегулюючих механізмів особистості), 

евристичні (розвиток творчих здібностей) і прикладні (формування діючо-практичної сфери). 

• За характером змісту і структури називаються технології навчальні, виховні, 

світські і релігійні, загальноосвітні і професійно-орієнтовані, гуманітарні і технократичні, 

різні галузеві, частково предметні, а також монотехнології, комплексні (політехнології) і 

проникаючі технології; 

В монотехнологіях весь навчально-виховний процес будується на якійсь одній 

пріоритетній, домінуючій ідеї, принципі, концепції, у комплексних - комбінується з 

елементів різних монотехнологій. Технології, елементи яких найбільше часто включаються в 

інші технології і відіграють для них роль каталізаторів, активізаторів, називаються 

проникаючими. 

• За типом організації і управління пізнавальною діяльністю В.П. Беспалько 

запропонована така класифікація педагогічних систем (технологій).  

1) класичне лекційне навчання (управління - розімкнуте, розсіяне, ручне); 

2) навчання за допомогою аудіовізуальних технічних засобів (розімкнуте, розсіяне, 

автоматизоване); 

3) система «консультант»(розімкнуте, спрямоване, ручне); 

4) навчання за допомогою навчальної книги (розімкнуте, спрямоване, автоматизоване) - 

самостійна робота; 

5) система «малих груп» (циклічне, розсіяне, ручне) - групові, диференційовані способи 

навчання; 



6) комп'ютерне навчання (циклічне, розсіяне, автоматизоване); 
7) система «репетитор» (циклічне, спрямоване, ручне) - індивідуальне навчання; 

8) програмне навчання (циклічне, спрямоване, автоматизоване), для якого є заздалегідь 

складена програма. 

В практиці найбільш розповсюдженні різні комбінації цих монодидактичних систем, 

а саме: 

· традиційна класична класно-урочна система Я.А. Коменського, яка являє собою 

комбінацію лекційного способу викладу і самостійної роботи з книгою (дидахографія); 

· сучасне традиційне навчання, що використовує дидахографию в сполученні з 

технічними засобами; 

· групові і диференційовані способи навчання, коли педагог має можливість 

обмінюватися інформацією з усією групою, а також приділяти увагу окремим студентам в 

якості як репетитора; 

· програмоване навчання, що ґрунтується на адаптивному програмному управлінні з 

частковим використанням всіх інших видів. 

За характером змісту та структури: 

· навчаючі та виховуючі; 

· загальноосвітні та професійно орієнтовані; 

· гуманітарні та технократичні. 

За організаційними формами: 

· класноурочні та альтернативні; 

· академічні та клубні; 

· індивідуальні та групові; 

· колективного навчання; 

· диференційного навчання. 

 


