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Модернізація й оновлення системи освіти в Україні загострює проблему підготовки вчителів до інноваційних видів діяльності, серед яких інте-гроване навчання займає одне з провідних місць. Готовність учителів початкових класів до органі-зації інтеграційного навчально-пізнавального процесу є основним показником їх професіоналіз-му здобутим у системі післядипломної освіти.  Аналіз літератури [1; 4; 5; 7; 11; 13], присвяче-ної дослідженням і діагностуванню стану педаго-гічної сформованості готовності вчителів до різ-них аспектів їх професійної діяльності, виявив проблему перевірки ефективності якості підго-товки педагогів у системі післядипломної освіти, в процесі якої відбувається це формування. Нау-ковці констатують, що причини цих проблем по-в’язані із загальною невизначеністю критеріїв, показників і рівнів сформованості готовності вчи-телів до професійної діяльності. Розв’язання цієї проблеми у своїх досліджен-нях започаткували вчені К.О. Абульхнова-Славська, Б.Г. Ананьєв, Л.С. Виготський, М.І. Дьяченко, О.М. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, В.О. Сластьонін та ін. Критерії та рівні готовності вчителів у системі післядипломної освіти вивчали О.О. Бабкова [1], Л.В. Васильченко [5], Л.С. Рибалко [10], В.В. Танська [12], В.Я. Ястребова [13] та ін., вчителів початкових класів О.В. Варецька [4], О.В. Нікулочкіна [7], О. Снігур, Л.О. Сущенко [11] та ін. Проте проблеми перевірки якості професій-ної сформованості готовності вчителів початко-вих класів до інтегрованого навчання в системі післядипломної освіти залишаються не вирішени-ми, а визначення її критеріїв, показників та рівнів потребують додаткового дослідження.  

Метою нашого дослідження є розкриття ме-ханізму діагностування стану готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання як положення для подальшого застосування в про-цесі їх підготовки в системі післядипломної осві-ти. Досягнення поставленої мети обумовлене не-обхідністю розв’язання наступних задач: 
– визначити зміст дефініцій «критерій», «показник» та «рівень» сформованості го-товності вчителів; 
– обґрунтувати критерії, показники та рівні сформованості готовності вчителів почат-кових класів до інтегрованого навчання в післядипломній освіті. В енциклопедії освіти зазначено, що готов-ність до діяльності – це стан мобілізації психоло-гічних і психофізіологічних систем людини, які забезпечують виконання певної діяльності [6, 13]. Готовність – це стан відносної завершеності про-цесу підготовки, який залежить від сукупності засвоєних знань, умінь і навичок, індивідуальних особливостей особистості, типу вищої нервової діяльності та умов, за яких відбувається діяль-ність. Крім того, у наукових джерелах готовність розглядають як якість особистості, психічний стан, комплекс здібностей, особистісне утворен-ня, прояв індивідуально-особистісних якостей тощо. З метою розробки механізму діагностування стану сформованості готовності вчителів почат-кових класів до інтегрованого навчання визначи-мо зміст базових понять, до яких ми віднесли «критерій», «показник» та «рівень». Аналіз літера-тури дозволив встановити, що «критерій»: 
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КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ  
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ 

У статті представлено й теоретично обґрунтовано критерії, показники та рівні сформованості 
готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання, проаналізовано різні підходи до ви-
значення компонентів і критеріїв готовності вчителів до різних аспектів їх професійної діяльності в 
дослідженнях вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Отримані наукові результати систематизовано в єдину таблицю «Критерії, показники та рівні 
готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання», яка візуалізує висновки проведено-
го дослідження та робить акцент на дотриманні певної логіки запропонованих компонентів.  

Автором передбачено перспективу подальших наукових пошуків в створенні діагностичних мето-
дик для ефективного оцінювання показників професійної готовності та організації педагогічного експе-
рименту з їх впровадження в практику післядипломної педагогічної освіти.  

Ключові  слова :  критерії, показники, рівні, готовність вчителів, інтегроване навчання, початко-
ва освіта, система післядипломної освіти. 
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– в перекладі з грецької означає «положення для осудження» – ознака, яка є підґрунтям для оцінки, визначення або класифікації чогось; завжди виражає сутнісні зміни об’єкта та є знаннями межі, широти вияв-лення його сутності в певному вираженні [2, 214]; 
– це послідовність етапів, через які повинен пройти процес, який спрямований на якіс-не розв’язання поставлених задач [8]; 
– це якості, властивості та ознаки об’єкта дослідження, які дають можливість оціни-ти його стан і рівень функціонування й розвитку [12]; 
– вимоги, яким повинно задовольняти яви-ще або об’єкт [3, 94]. Автори сучасного економічного словнику Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовський та О.Б. Старо-дубцева підкреслюють, що критерій ефективності характеризує рівень ефективності системи, а кри-терій оптимальності – наскільки система близька до оптимального стану [9]. Показник, як один з якісних або кількісних складових критерію, є однією з характеристик об’єкту, процесу або явища та виражає їх стан. На думку В.В. Танської та Б.А. Райзберга, показники – це якісні або кількісні характеристики сформова-ності кожної окремої якості та міра сформованос-ті критерію [12], ознака, на підставі якої форму-ється оцінка якості об’єкта або процесу та ознака такої оцінки [9]. Під рівнем ми розуміємо ступень прояву по-казника критерію. Таким чином, для визначення ефективності процесу формування готовності учителів до про-фесійної діяльності необхідно визначити критерії, показники та рівні її сформованості. Результати аналізу дисертаційних дослі-джень деяких науковців, присвячених досліджен-ню й діагностуванню готовності вчителів до різ-них аспектів їх професійної діяльності, дали змогу виокремити різноманітні критерії: мотиваційно-ціннісний, процесуально-змістовий і регулятивно-рефлексивний (О.В. Нікулочкіна) [7]; мотивацій-ний, когнітивно-діяльнісний, рефлексивно-оцінювальний (Л.О. Сущенко) [11]; мотиваційно-ціннісний, змістово-гностичний, процесуальний, дослідницько-рефлексивний (С.О. Скворцова); мотиваційно-особистісний, предметно-змістовий, операційно-діяльнісний, теоретико-методологіч-ний (О.І. Таможня); мотиваційно-цільовий, когні-тивний, операційно-діяльнісний, емоційно-цін-нісний, особистісно-позитивний, дослідницько-рефлексивний (А.Л. Федорчук) та ін.  Аналіз зазначеної інформації дає підстави стверджувати про відсутність єдиного підходу до визначення критеріїв сформованості готовності 

вчителів до професійної діяльності, але більшість вчених підходять до вибору критеріїв з позиції мотиваційних, особистісних, когнітивних, діяльні-сних та рефлексивних структурних компонентів. Виходячи з цього, для визначення ефектив-ності професіональної готовності вчителів почат-кових класів до інтегрованого навчання у системі післядипломної освіти нами визначені наступні критерії, показники та рівні (табл. 1): 
Аксиологічно-мотиваційний критерій характе-ризує потреба успішного розв’язання задачі підви-щення ефективності навчально-виховного проце-су завдяки впровадженню інтегрованого навчання в початковій школі; наявність пізнавального інте-ресу вчителів до набуття нової системи знань, умінь і навичок реалізації інтегрованого навчання; сформованість ціннісного ставлення до педагогіч-ної професії та установка на її розвиток в умовах післядипломної освіти; сформованість позитивної мотивації на успіх у навчанні. 
Особистісно-креативний критерій визначає потреба в особистісному інтелектуальному роз-витку, самовдосконаленні та самореалізації педа-гога як професіонала; самооцінка своєї готовності до реалізації інтегрованого навчання в початко-вих класах; сформованість індивідуальних та про-фесійних якостей. 
Когнітивно-гносеологічний критерій характе-ризує розуміння мети, задач і змісту підготовки вчителів в процесі підвищення кваліфікації; сфор-мованість системи узагальнених теоретичних, методологічних, психолого-педагогічних та прак-тичних знань учителів з інтеграції навчання; обіз-наність щодо інтеграційних способів, методів, стратегій, графічних організаторів і педагогічних технологій реалізації інтегрованого навчання в початковій школі, усвідомлення їх доцільності та передбачення результатів застосування. 
Операційно-діяльнісний критерій визначає володіння професійними навичками й уміннями застосовувати знання з інтеграції навчання прак-тично; сформованість професійних умінь і нави-чок систематизувати засвоєні знання, встановлю-вати між ними міжпредметні зв’язки, інтегрувати їх з іншими знаннями та застосовувати в практич-ній педагогічній діяльності; здатність успішно застосовувати гностичні, проектувальні, конс-труктивні, організаторські та комунікативні тех-нологічні уміння для формування інтегрованого освітнього середовища навчального закладу; сформованість уміння узагальнювати та аналізу-вати отримані в ході дослідницької педагогічної діяльності результати, використовувати їх у по-дальших дослідженнях; сформованість уміння систематизувати та оприлюднювати власний  педагогічний досвід з інтеграції навчання на  
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Таблиця 1 – Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого 

навчання 
Показники Рівні готовності вчителів до інтегрованого навчання Адаптивно-інтуїтивний (початковий) Емпірично-імітативний (низький) Евристично-пошуковий (середній) Креативно-продуктивний (високий) 1. Аксіологічно-мотиваційний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Потреба успішного розв’язання задачі підвищення ефекти-вності навчально-виховного процесу завдяки впроваджен-ню інтегрованого навчання в початко-вій школі 

Відсутність потреби в підвищенні якості навчально-вихов-ного процесу 
Прагнення до ус-пішного розв’язан-ня задачі підвищен-ня ефективності навчально-виховного процесу 

Потреба успішного розв’язання задачі підвищення ефекти-вності навчально-виховного процесу 
Сформованість влас-ної актуалізації до успішного розв’язання задачі підвищення навчального процесу 

Відношення до впро-вадження інтегрова-ного навчання в по-чатковій школі інди-ферентне 
Відношення до впровадження інте-грованого навчан-ня в початковій школі суперечливе 

Позитивне ставлен-ня до впровадження інтегрованого на-вчання в початковій школі 
Глибоке переконання в результативності впровадження інтег-рованого навчання в початковій школі 2. Наявність пізна-вального інтересу вчителів до набуття нової системи знань, умінь та навичок реалізації інтегрова-ного навчання 

Відсутність пізна-вального інтересу вчителів до здобу-вання нових знань, умінь та навичок інтеграції навчання 
Нестійкий пізна-вальний інтерес вчителів до здобу-вання нових знань, умінь та навичок реалізації інтегро-ваного навчання 

Наявність стійкого пізнавального інте-ресу вчителів до здо-буття нових знань, умінь та навичок реалізації інтегрова-ного навчання 

Змістовність і глибина професійного пізнава-льного інтересу вчи-телів до впроваджен-ня інтегрованого на-вчання у власній ді-яльності 3. Сформованість ціннісного ставлення до педагогічної про-фесії та установка на її розвиток в умовах післядипломної осві-ти 

Ставлення до профе-сії вчителя нейт-ральне Недостатньо сфор-моване ціннісне відношення до пе-дагогічної професії 
Сформоване ціннісне ставлення до педаго-гічної професії Готовність та здат-ність до самовдоско-налення, конструк-тивної самокритики Підвищення кваліфі-кації здійснюється вчителями за необ-хідності 

Позитивна установ-ка на підвищення педагогічної квалі-фікації 
Позитивна установ-ка на підвищення педагогічної кваліфі-кації в умовах після-дипломної освіти 

Глибоке переконання в результативності підвищення кваліфі-кації в умовах післяди-пломної освіти 4. Сформованість позитивної мотива-ції на успіх у навчан-ні 
Відсутність мотива-ції на успіх у навчан-ні Недостатньо сфор-мована мотивація на успіх у навчанні Сформована мотива-ція на успіх у навчан-ні Сформованість пози-тивної мотивації на пізнання нового 2. Особистісно-креативний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Потреба в особис-тісному інтелектуа-льному розвитку, самовдосконаленні та самореалізації 
Відсутність потреби в особистісному про-фесійному розвитку Потреба в особисті-сному інтелектуа-льному розвитку та самовдосконаленні вчителів супереч-лива 

Пошук шляхів особи-стісного інтелектуа-льного розвитку, способів самовдоско-налення 
Сформованість влас-ної актуалізації до професійного самов-досконалення та само-реалізації 

2. Самооцінка своєї готовності до реалі-зації інтегрованого навчання в початко-вих класах 
Самооцінка власної готовності вчителів до реалізації інтегро-ваного навчання не відбувалася 

Відчуття особистіс-ної неготовності вчителів до реалі-зації інтегрованого навчання в почат-кових класах 
Відчуття особистіс-ної готовності вчите-лів до реалізації інте-грованого навчання в початкових класах 

Аналіз власної готов-ності вчителів до реа-лізації інтегрованого навчання, спрямова-ність на самоорганіза-цію та саморегуляцію 3. Сформованість індивідуальних та професійних якостей Індивідуальні та професійні якості вчителів не сформо-вано 
Прагнення до роз-витку індивідуаль-них професійних якостей 

Сформованість інди-відуальних профе-сійних якостей Сформованість систе-ми індивідуальних професійних якостей 
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Олена МУРАЩЕНКО Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 
Продовж. табл. 1  

Показники Рівні готовності вчителів до інтегрованого навчання Адаптивно-інтуїтивний (початковий) Емпірично-імітативний (низький) Евристично-пошуковий (середній) Креативно-продуктивний (високий) 3. Когнітивно-гносеологічний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Розуміння мети, задач і змісту підго-товки вчителів в процесі підвищення кваліфікації 
Відсутність мети підготовки вчителів в процесі підвищен-ня кваліфікації 

Недостатнє розу-міння задач і змісту підготовки вчите-лів у процесі підви-щення кваліфікації 
Розуміння задач і змісту підготовки вчителів в процесі підвищення кваліфі-кації 

Грамотна постановка мети, задач, змісту підготовки вчителів, передбачення резуль-татів діяльності 2. Сформованість системи узагальне-них теоретичних, методологічних, пси-холого-педагогічних та практичних знань учителів з інтеграції навчання 

Відсутність знань учителів з інтеграції навчання та готовно-сті до їх використан-ня 
Розрізнена система знань вчителів з інтеграції навчання Сформованість сис-теми узагальнених знань вчителів з ін-теграції навчання 

Системність, ціліс-ність і повнота знань вчителів з інтеграції навчання 
  Готовність до вико-ристання здобутих знань для реалізації інтегрованого на-вчання в початко-вій школі 

Пошук шляхів вико-ристання здобутих знань для реалізації в початковій школі 
Вільне володіння та творче використання здобутих знань для успішної реалізації інтегрованого навчан-ня 3. Обізнаність щодо інтеграційних спосо-бів, методів, страте-гій, графічних орга-нізаторів і педагогіч-них технологій реа-лізації інтегрованого навчання в початко-вій школі, усвідом-лення їх доцільності та передбачення й оцінка результатів застосування 

Відсутність знань інтеграційних спосо-бів, методів, страте-гій, графічних орга-нізаторів і педагогіч-них технологій реа-лізації інтегрованого навчання в початко-вій школі 

Базові знання інте-граційних способів, методів, стратегій, графічних організа-торів і педагогічних технологій реаліза-ції інтегрованого навчання в почат-ковій школі   

Сформованість ціліс-ної системи знань інтеграційних спосо-бів, методів, страте-гій, графічних орга-нізаторів і педагогіч-них технологій реа-лізації інтегрованого навчання в початко-вій школі 

Цілісність і ґрунтов-ність комплексу сфор-мованих знань мето-дів, способів діяльнос-ті, педагогічних техно-логій реалізації інтег-рованого навчання    
  Недостатнє усвідо-млення їх доцільно-сті використання в необхідних педаго-гічних ситуаціях 

Вільна орієнтація в змісті сформованих знань, пошук шляхів їх використання. Передбачення ре-зультатів застосу-вання 

Вільне володіння та творче використання змісту сформованих знань. Передбачення результатів застосу-вання 
4. Операційно-діяльнісний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Володіння профе-сійними навичками й уміннями застосову-вати знання з інтег-рації навчання прак-тично 

Відсутність профе-сійних навичок та умінь застосування знань з інтеграції навчання в практич-ній діяльності 
Недостатньо сфор-мовані професійні уміння та навички застосування знань з інтеграції навчан-ня в практичній діяльності 

Стійкі методичні навички створення навчальних моделей і структурно-логічних схем пере-важно проектуваль-но-конструктивного характеру 

Вільне володіння та творче використання професійних навичок і умінь застосовувати знання з інтеграції навчання в практич-ній діяльності 
  Відчуття особистої готовності до реалі-зації інтегрованого навчання на прак-тиці 

Пошук способів за-стосування профе-сійних умінь вчите-лів для здійснення інтегрованого на-вчання 
Створення власних способів застосування професійних умінь для реалізації інтегро-ваного навчання 
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Олена МУРАЩЕНКО Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 
Продовж. табл. 1  

Показники Рівні готовності вчителів до інтегрованого навчання Адаптивно-інтуїтивний (початковий) Емпірично-імітативний (низький) Евристично-пошуковий (середній) Креативно-продуктивний (високий) 2. Сформованість професійних умінь і навичок системати-зувати засвоєні знан-ня з інтеграції на-вчання, встановлю-вати міжпредметні зв’язки, інтегрувати їх з іншими знання-ми та застосовувати в практичній педаго-гічній діяльності   

Відсутність профе-сійних умінь і нави-чок систематизувати знання з інтеграції навчання, встанов-лювати міжпредмет-ні зв’язки, інтегрува-ти 

Недостатньо сфор-мовані професійні уміння та навички систематизації знань з інтеграції навчання, встанов-лення міжпредмет-них зв’язків 

Сформованість сис-теми професійних умінь та навичок систематизації та інтеграції знань 
Вільне володіння та творче використання системи комплексних професійних умінь та навичок систематиза-ції засвоєних знань з іншими знаннями 

  Ситуативне засто-сування умінь і на-вичок у практичній діяльності 
Пошук шляхів систе-матизації професій-них умінь та навичок в узагальненні знань з інтеграції навчання 

Створення власних способів систематиза-ції професійних умінь та навичок, практична їх апробація 
3. Здатність успішно застосовувати гнос-тичні, проектувальні, конструктивні, орга-нізаторські та кому-нікативні техноло-гічні уміння для фор-мування інтегрова-ного освітнього сере-довища навчального закладу 

Технологічна готов-ність пов’язана з ви-користанням тради-ційної практики та накопиченого влас-ного досвіду здійс-нення навчального процесу 

Прагнення до за-стосування гности-чних, проектуваль-них, конструктив-них, організаторсь-ких та комунікатив-них технологічних умінь для реалізації навчання 

Пошук способів сис-тематизації зазначе-них технологічних умінь для реалізації інтеграції навчання   
Творче застосування системи комплексних гностичних, проекту-вальних, конструктив-них, організаторських та комунікативних технологічних умінь 

    Відчуття особистої готовності вчителів до формування інте-грованого освітнього середовища навчаль-ного закладу 
Створення власної концепції формування інтегрованого освіт-нього простору навча-льного закладу, її практична реалізація 

4. Сформованість уміння узагальнюва-ти та аналізувати отримані в ході дос-лідницької педагогі-чної діяльності ре-зультати, використо-вувати їх у подаль-ших дослідженнях 

Відсутність уміння узагальнювати та аналізувати отрима-ні в ході дослідниць-кої педагогічної дія-льності результати 
Недостатньо сфор-мовані професійні уміння узагальню-вати та аналізувати отримані в ході пе-дагогічної діяльно-сті результати 

Сформованість про-фесійних умінь уза-гальнювати та аналі-зувати отримані в ході дослідницької педагогічної діяль-ності результати 

Вільне володіння про-фесійними уміннями узагальнювати та ана-лізувати отримані в ході дослідницької педагогічної діяльнос-ті результати 
  Прагнення до за-стосування умінь у ході подальшої дос-лідницької педаго-гічної діяльності 

Пошук стратегій за-стосування резуль-татів педагогічної діяльності в ході по-дальших досліджень 
Творче застосування результатів педагогіч-ної діяльності в ході подальших дослі-джень 

5. Сформованість уміння систематизу-вати та оприлюдню-вати власний педаго-гічний досвід з інтег-рації навчання 
Відсутність уміння систематизувати та оприлюднювати вла-сний педагогічний досвід з інтеграції навчання 

Недостатньо сфор-мовані уміння сис-тематизації та оприлюднення вла-сного досвіду з ін-теграції навчання 
Сформованість умін-ня систематизації та оприлюднення влас-ного педагогічного досвіду з інтеграції навчання 

Вільне володіння про-фесійними уміннями систематизувати та оприлюднювати влас-ний досвід з інтегро-ваного навчання 
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методичних об’єднаннях, семінарах, конкурсах, педагогічних радах тощо. 
Рефлексивно-оцінювальний критерій характе-ризує сформованість уміння здійснювати аналіз своєї власної професійної діяльності з інтеграції навчання; здатність до суб’єктивної оцінки вчите-лями власних результатів реалізації інтегровано-го навчання та адекватного сприйняття констру-ктивної критики колег; самоорганізація особистої діяльності вчителів, їх орієнтація на подальший саморозвиток. Ступінь прояву зазначених критеріїв відобра-жають адаптивно-інтуїтивний, емпірично-імітативний, евристично-пошуковий та креатив-но-продуктивний рівні їх сформованості (табл. 1).  Педагогічна готовність вчителя початкових класів – це мета та результат його професійної підготовки, яку визначаємо як інтегровану якість особистості, спрямовану на ефективне вирішення освітніх завдань за допомогою сформованості 

системи знань, умінь, мотивів, ціннісних ставлень та наявність певних якостей і здібностей педаго-га, необхідних для ефективного виконання про-фесійної діяльності. У досліджені охарактеризова-но аксиологічно-мотиваційний, особистісно-креативний, когнітивно-гносеологічний, опера-ційно-діяльнісний та рефлексивно-оцінювальний критерії готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання та проаналізовано їх по-казники, які дають змогу визначити адаптивно-інтуїтивний, емпірично-імітативний, евристично-пошуковий та креативно-продуктивний рівні професійної готовності.  Перспективу подальших наукових пошуків вбачаємо в створенні діагностичних методик для ефективного оцінювання показників професійної готовності та організації педагогічного експери-менту з їх впровадження в практику післядиплом-ної педагогічної освіти.   

Олена МУРАЩЕНКО Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 
Закінчення. табл. 1  

Показники Рівні готовності вчителів до інтегрованого навчання Адаптивно-інтуїтивний (початковий) Емпірично-імітативний (низький) Евристично-пошуковий (середній) Креативно-продуктивний (високий) 5. Рефлексивно-оцінювальний критерій готовності вчителів до інтегрованого навчання 1. Сформованість уміння здійснювати аналіз власної про-фесійної діяльності з інтеграції навчання 
Уміння здійснювати аналіз власної про-фесійної діяльності відсутні 

Низький та ситуа-тивний рівень са-моаналізу резуль-татів діяльності 
Системний самоана-ліз результатів про-фесійної діяльності Вільне володіння на-вичками самоаналізу, його спрямованість на прогнозування та са-морегуляцію власної діяльності 2. Здатність до су-б’єктивної оцінки вчителями власних результатів реаліза-ції інтегрованого навчання та адекват-ного сприйняття конструктивної кри-тики інших 

Оцінка результатів власної діяльності з реалізації інтегрова-ного навчання не відбувалася 
Прагнення до су-б’єктивної оцінки власних результа-тів реалізації інтег-рації навчання 

Пошук прийомів су-б’єктивної оцінки власних результатів реалізації інтеграції навчання 
Творче застосування суб’єктивної оцінки власних результатів реалізації інтегрова-ного навчання Відсутність уміння адекватно сприйма-ти конструктивну критику колег 

Сприйняття конс-труктивної крити-ки ситуативне Сформованість ціліс-ного відношення до сприйняття констру-ктивної критики 
Сформованість ціліс-ного відношення до сприйняття конструк-тивної критики 3. Самоорганізація особистої діяльності вчителів, їх орієнта-ція на подальший саморозвиток 

Відсутність уміння організувати власну педагогічну діяль-ність 
Організація власної педагогічної діяль-ності несистемна   

Сформованість умін-ня самоорганізації педагогічної діяль-ності 
Сформованість уміння самоорганізації педа-гогічної діяльності 

Орієнтація на само-розвиток не сформо-вана Прагнення до само-розвитку в галузі інтегрованого на-вчання 
Пошук шляхів само-розвитку в галузі інтегрованого на-вчання 

Подальший професій-ний розвиток в галузі інтегрованого навчан-ня 
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Елена Муращенко. Критерии, показатели и уровни готовности учителей начальных классов 

к интегрированному обучению 
В статье представлены и теоретически обоснованы критерии, показатели и уровни готовности 

учителей начальных классов к интегрированному обучению, проанализированы разные подходы к опре-
делению компонентов и критериев готовности учителей к разным аспектам их профессиональной дея-
тельности в исследованиях отечественных и зарубежных ученых. 

Одержанные научные результаты систематизированы в единую таблицу «Критерии, показатели 
и уровни готовности учителей начальных классов к интегрированному обучению», которая визуализи-
рует выводы проведенного исследования и делает акцент на соблюдении определенной логики предло-
женных компонентов. 

Автор предвидит перспективу дальнейших научных поисков в составлении диагностических мето-
дик для эффективного оценивания показателей профессиональной готовности и организации педагоги-
ческого эксперимента по их внедрению в практику последипломного педагогического образования. 

Ключевые  слова :  критерий, показатели, уровни, готовность учителей, интегрированное обуче-
ние, начальное образование, система последипломного образования. 
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Олена МУРАЩЕНКО Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання 
Olena Murashchenko. The Criterias, indicators and levels of preparedness of primary school teach-

ers for integrated learning 
The article presents and theoretically substantiates the criterias, indicators and levels of preparedness of 

primary school teachers for integrated learning as one of the leading innovative activities on the modernization 
of the educational system in Ukraine, analyzes different approaches to determining the components and criterias 
of teachers' readiness for various aspects of activity in the research of domestic and foreign scientists. 

Based on the analysis, the author states that there is no single approach to determining the criterias of teach-
ers' readiness for professional activity and the tendency of most scholars to choose criterias from the point of view 
of motivational, personal, cognitive, activity, and reflective structural components. Due to this connection, it is 
proposed to distinguish axiological-motivational, personality-creative, cognitive-epistemological, operational-
activity and reflexive-evaluation criteria of the readiness of primary school teachers to integrate learning and to 
characterize their indicators, to identify and adapt their indicators, heuristic-search, and creative-productive 
levels of professional readiness. 

The obtained scientific results are organized into a single table "The Criterias, indicators and levels of readi-
ness of primary school teachers for integrated learning", which visualizes the findings of the study and focuses on 
the certain logic of the proposed components. 

The author has been provided the prospect of further scientific researches in the creation of diagnostic meth-
ods for the effective evaluation of indicators of professional readiness and organization of pedagogical experi-
ment for their implementation in the practice of postgraduate pedagogical education. 

Key  words :  criterias, indicators, levels, teacher’s readiness, integrated learning, primary education, post-
graduate education system.  


