
68 │ Педагогіка в системі гуманітарного знання 

 

використані робочими групами для удосконалення процесу професійної 

підготовки фахівців з лінгвістики у вищих навчальних закладах України. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЗАЦІЇ 

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ 

 

Державна система освіти є одним з основних інструментів 

соціально-економічного розвитку будь-якої країни. Функціонуюча 

сьогодні дидактична система освіти розроблена більше трьохсот років 

тому і не відповідає повною мірою потребам сучасного державного, 

громадського та особистісного розвитку. Ця традиційна система занадто 

повільна і консервативна, спирається на застарілі принципи і методи 

навчання та виховання, все гірше і гірше справляється з покладеними на 

неї завданнями [1]. За змістом цілі традиційного навчання орієнтовані 

переважно на засвоєння знань, умінь та навичок, а не на розвиток 

особистості. Але сучасне суспільство сьогодні потребує на формування 

не стандартної особистості, а індивідуальності. Тому треба 

застосовувати нові підходи у навчанні, які будуть розвивати в учнях 

творчі здібності, збагачувати духовно-моральний розвиток особистості. 

Питання, пов’язані з технологізацією навчального процесу, визначенням 

сутності, ознак, складових педагогічних технологій, вимог до них та з їх 
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розробкою, розглядаються в наукових дослідженнях В. Беспалька, 

І. Волкова, І. Дичківської, М. Кларина, В. Кукушина, Б. Лихачова, 

В. Монахова, Г. Селевка та ін. 

Мета статті – визначення теоретичних засад технологізації 

навчального процесу в сучасній освіті. 

У сучасних умовах технологічність стає домінуючою 

характеристикою діяльності людини, означає перехід на якісно новий 

ступінь ефективності й оптимальності. На жаль, на сьогоднішній день 

через недостатню технологічну грамотність та культуру вчителя між 

теоретичними знаннями та їх практичним застосуванням існує розрив. 

Щоб його подолати, треба забезпечити студентам тісний зв'язок теорії і 

практики технологічним шляхом. Історично поняття «технологія» 

виникло у зв'язку з технічним прогресом і означає сукупність і 

послідовність методів і процесів перетворення вихідних матеріалів, що 

дозволяють отримати продукцію із заданими параметрами. Поняття 

«технологія» увійшло з виробничої і в педагогічну сферу з деякими 

специфічними особливостями.  

Термін «педагогічна технологія» зародився більше трьох десятиліть 

тому в США і спочатку співвідносився з ідеєю технізації навчального 

процесу, прихильники якої бачили в якості основного способу 

підвищення ефективності навчального процесу широке використання 

технічних засобів навчання. Таке трактування зберігалася аж до 70-х рр. 

минулого століття.  

У 70-ті рр. в педагогіці сформувалася ідея повної керованості 

навчального процесу, яка привела до наступної установки в педагогічній 

практиці: вирішення дидактичних проблем можливе через управління 

навчальним процесом із точно заданими цілями, досягнення яких має 

піддаватися чіткому опису й визначенню. 

Двадцять років тому технологічний підхід майже не вико-

ристовувався у вітчизняній практиці. Перші спроби зробили Т.А. Ілліна 

та М.В. Кларин під час аналізу іноземного досвіду. Думки про 

технологізацію освіти висловлював ще Я.А. Коменський 400 років тому. 

Він виділив таке: вміння правильно визначати мету, обирати засоби 

досягнення її та формулювати правила користування цими засобами. 

Елементи технологічного підходу можна знайти і в працях більшості 

видатних іноземних та вітчизняних педагогів, таких як А. Дистервег, 

Й.Г. Песталоцці, Л.М. Толстой, А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та 

інших. 

Сплеск зацікавленості педагогічними технологіями характерний для 

шкіл США 30-х років нинішнього століття, коли з’явилися перші 

програми аудіовізуального навчання. Там же вперше використовується 

термін «освітня технологія» (як будувати навчання та виховання). 
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Сучасна педагогічна технологія охоплює коло теоретичних та 

практичних питань керування, організації навчального процесу, 

розробки ефективних методів та засобів навчання. 

Розвиток педагогічної технології у світовому освітньому просторі 

можна умовно розділити на три етапи, кожен із яких характеризується 

перевагою тієї чи іншої тенденції 

Основною тенденцією першого етапу (1920-1960-ті роки) було 

підвищення якості викладання, яке розглядалося як єдиний шлях, що 

веде до ефективного навчання.  

Другий етап (1960-1970-ті роки) характеризувався перенесенням 

акценту на процес навчання, що повʼязано з розвитком концепції 

програмованого навчання, яке вимагало обов’язкового врахування 

вікових та індивідуальних відмінностей учнів.  

Третій етап, сучасний, характеризується розширенням сфери 

педагогічної технології. Якщо раніше її функції зводилися фактично до 

обслуговування процесу навчання, то нині педагогічна технологія 

претендує на провідну роль у плануванні, організації процесу навчання, 

в розробці методів і навчальних засобів [3, с. 12]. 

Отже, термін «освітня (педагогічна) технологія» почав 

використовуватися спочатку в зарубіжній, потім у вітчизняній теорії 

освіти саме в сенсі підвищення ефективності процесу навчання, 

орієнтованого на максимально однозначно описаний конкретний 

результат. 

В. Демидова зазначає, що «показниками того, що діяльність 

викладача відбувається на технологічному рівні, є: 

– наявність чітко й діагностично заданої мети, тобто конкретно-

вимірюваного подання понять, операцій, діяльності учнів як очікуваного 

результату навчання; способів діагностики досягнення цієї мети; 

– уявлення змісту, що вивчається, у вигляді системи пізнавальних та 
практичних завдань, орієнтувальної основи та способів їх вирішення; 

– наявність досить жорсткої послідовності, логіки, певних етапів 
засвоєння теми (матеріалу, набору професійних функцій і т. ін.);  

– визначення способів взаємодії учасників навчального процесу на 
кожному етапі (учителів та учнів, учнів один з одним), а також їх 

взаємодії з інформаційною технікою (компʼютером, відеосистемою 

тощо); 

– мотиваційне забезпечення діяльності педагога та учнів, засноване 
на реалізації їхніх особистісних функцій у цьому процесі (вільний вибір, 

креативність, змагальність, життєвий та професійний сенс)» [2, с. 30]. 

Як зазначає Селевко у [4, с. 17], будь-яка педагогічна технологія 

повинна задовольняти деяким основним методологічним вимогам 

(критеріям технологічності): 
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– концептуальність: кожній педагогічної технології повинна бути 
притаманна опора на певну наукову концепцію, що включає 

філософське, психологічне, дидактичне та соціально-педагогічне 

обґрунтування досягнення освітніх цілей; 

– системність: педагогічна технологія повинна мати всі ознаки 
системи такі як логіку процесу, взаємозв'язок всіх його частин, 

цілісність; 

– керованість: передбачає можливість діагностичного 

цілепокладання, 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 за результатами й 

оптимальними за витратами, гарантувати досягнення певного стандарту 

навчання; 

– відтворюваність: має на увазі можливість застосування 

(повторення, відтворення) педагогічної технології в інших однотипних 

освітніх установах, іншими суб’єктами. 

Звертання сучасної педагогіки до розробки й використання сучасних 

технологій навчання обумовлено потребою в підвищенні ефективності 

освітнього процесу. педагогічні технології розглядають учня як 

унікальну особистість, яка прагне до максимальної реалізації своїх 

можливостей, відкритості для сприйняття нового досвіду. Інноваційний 

підхід до навчального процесу спрямований на особистісний розвиток 

майбутніх фахівців, їхню здатність оволодівати новим досвідом на 

основі цілеспрямованого формування творчого і критичного мислення, 

рольового та імітаційного моделювання пошуку. Перевага надається 

активним формам і методам навчання (дискусія, діалог, ділова гра і 

т. ін.). У цьому відношенні особливо яскраво виражається відміна 

сучасних педагогічних технологій від традиційної системи навчання. 

Таким чином, педагогічна технологія є одним з найбільш 

ефективних інструментів оптимізації освітньо-виховного процесу 

сучасності, бо вона синтезує різні форми і методи в певному поєднанні, 

кожен раз найкращим чином для конкретної ситуації. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 

ПОНЯТТЯ «СТРАТЕГІЯ» 

 

У теоретичних дослідженнях економічної і психолого-педагогічної 

наук та практичній діяльності керівників проблема розгляду актуального 

поняття «стратегія», його виникнення, етапи розвитку та точки зору 

різних авторів щодо сутності та глибини поняття стратегії посідає значне 

місце. Але, не зважаючи на значні теоретичні розробки вчених в цій 

сфері виникає необхідність вивчення підходів до розуміння сутності 

поняття «стратегія» для подальшого використання їх на практиці. 

Феномен «стратегія» був предметом досліджень значної когорти 

вчених, зокрема Д. Аакера, І. Ансоффа, О. Віханського, В. Герасимчука, 

О. Кравченка, В. Коваленка, Дж.Б. Куинна, О. Кукушкіна, 

Д. Ломоносова, Г. Мінцберга, С. Оборської, О. Поперечної, М. Портера, 

З. Шершньової та інших. 

Сучасні українські вчені робили спробу класифікувати підходи до 

визначення сутності стратегії. Так, наприклад, кандидат економічних 

наук О. Кравченко [3] виділяє наступні підходи: ототожнення стратегії із 

засобом досягнення цілей підприємства; розуміння стратегії як набору 

правил прийняття рішень; стратегія, як програма функціонування 

організації в зовнішньому середовищі, взаємодії з конкурентами, 

задоволення клієнтів, реалізації інтересів акціонерів, зміцнення 

конкурентних позицій організації. 

В. Коваленко запропонував власну класифікацію основних 

теоретичних підходів до визначення дефініції «стратегія», а саме: 

концептуальний (концепція розвитку), практичний (модель дій, набір 

правил), системний (проміжні, зв’язуючі ланки), директивно-інтуїтивний 

(загальний план роботи, мистецтво управління) та інтегрований (система 

управлінських рішень (план, прийом, принцип, проведення, позиція, 

перспективи), концепція та набір дій) [2, с. 23].  


