
28 │ Теоретичні та практичні аспекти розвитку педагогічної освіти в Україні 
 
language production. It is therefore necessary for teachers to maintain an 
appropriate balance between integration and separation. 
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Процеси реформування національної системи освіти України 

вимагають застосування інноваційних технологій і методів навчання. Від 
сучасного вищого навчального закладу вимагається запровадження 
нових підходів до навчання, що забезпечують розвиток комунікативних, 
творчих і професійних компетенцій та стимулюють потребу майбутнього 
фахівця у самоосвіті та самовдосконаленні.  

Актуальність дослідження проблеми підготовки кадрів для 
металургійних та енергетичних підприємств Дніпропетровської області 



м. Київ, 6-7 вересня 2019 р. │ 29 
 
обумовлена потребами попиту сучасного ринку у фахівцях з високим 
рівнем теоретичних і практичних знань і навичок. Перед викладачами, 
які готують фахівців – електриків постає проблема пошуку нових шляхів 
для підвищення пізнавального інтересу і зацікавленості студентів до 
освіти, зміцнення їх позитивної мотивації в навчанні. Традиційні методи 
навчання пропонують пасивне сприйняття інформації. Суть 
інноваційних методів полягає в тому, що навчальний процес 
утворюється таким чином, щоб залучити студентів до самостійного 
пошуку, аналізу інформації та творчості. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій не 
оминає і сферу освіти. Електронні планшети, смартфони, ноутбуки все 
активніше залучаються до навчального процесу. В умовах Smart-
технологій мотивація до навчання підвищується, адже використання 
сучасних гаджетів викликає у студентів особливий інтерес. Проте 
важлива не лише наявність зазначених пристроїв, а наповненість їх 
якісним освітнім контентом, доступ до якого студент матиме в будь-який 
час. Вважаю, що перспективним напрямком модернізації системи 
навчання є застосування методу Smart-проектів [1]. 

Метод Smart-проектів реалізується з використанням мережі Інтернет, 
яка надає студентам можливість засвоєння професійних компетенцій на 
основі вивчення дисциплін з урахуванням їх багатоаспектності та 
постійного оновлення змісту. Головне у цьому процесі – це максимальна 
доступність інформації. 

Метод Smart-проектів надає нові можливості викладачам, фахівцям, 
студентам, а також всім, хто зацікавлений у отриманні знань [2].  

Студент обирає та аналізує ту інформацію, яка йому потрібна, що 
спонукає його до самостійної роботи та творчості. 

Метод Smart-проектів розширює і оновлює роль викладача, робить 
його наставником-консультантом, який повинен координувати 
пізнавальний процес, постійно вдосконалювати той матеріал, який 
викладає, підвищувати кваліфікацію.  

Таким чином, впровадження методу Smart-проектів в освіті призведе 
до переходу від старої системи репродуктивного надання знань до нової, 
креативної форми навчання із використанням інноваційних методів. 
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Власний досвід багаторічної роботи в системі вищої освіти дозволив 
мені із запропонувати використання методу Smart-проектів, як частину 
інноваційної проектної технології навчання, при для підготовки 
студентів галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 141 
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Сформулюю 
основні напрями інноваційної проектної технології з використанням 
методу Smart-проектів: 

1. Створення авторського мультимедійного продукту, який містить 
електронні навчально-методичні посібники; слайд-презентації 
відповідно до тематики лекцій; відеоматеріали. 

Мета викладача: візуалізація теоретичної інформації, активізація 
пізнавальної активності студентів, формування позитивної мотивації та 
інтересу до навчання, оптимізація процесу засвоєння інформації, 
розвиток наочно-образного мислення. 

2. Застосування інноваційних технологій навчання: проектної 
технології навчання, методики випереджального навчання. 

Мета викладача: інтенсифікація процесу навчання, підвищення 
ефективності підготовки майбутніх фахівців, формування професійних 
компетенцій. 

3. Застосування інноваційних форм роботи зі студентами: створення 
студентами науково-творчих проектів, презентацій, розв’язання 
проблемних ситуацій. 

Мета викладача: спонукати студентів до активного самостійного 
пошуку та обробки інформації за допомогою зовнішніх інформаційних 
джерел; трансформація складного матеріалу в доступний, розвиток 
інтелектуальних вмінь та навичок, творчого мислення.  

4. Розробка системи електронного контенту для самостійної роботи 
студентів: курс лекцій, матеріали для самостійного опрацювання; тестові 
завдання для проміжного та підсумкового контролю. 

Мета викладача: забезпечити мобільність у процесі навчання, 
підвищити якість підготовки майбутніх фахівців. 

Особливого значення при використанні методу Smart-проектів набуває 
контроль якості знань, умінь та навичок студентів. Контроль має бути 
систематичним, постійним, персональним. Здійснювати такий контроль, 
як правило, нелегко. Використання технічних засобів контролю, 
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комп’ютерних контролюючих програм значно полегшує роботу 
викладача. Застосування на заняттях комп'ютерних тестів дозволяє за 
короткий час отримати об'єктивну картину рівня засвоєння навчального 
матеріалу у всіх студентів і своєчасно його скорегувати [3]. 

Отже, одним із завдань національної системи освіти є підвищення 
рівня мотивації і інтересу до навчання, збільшення інтелектуальних 
здібностей, розвиток критичного і творчого мислення, активізація 
здатності вирішувати нестандартні завдання і проблеми. Використання 
методу Smart-проектів, як частини інноваційної проектної технології, є 
новим напрямом у методиці викладання електротехнічних дисциплін у 
технікумах та коледжах.  

Застосування методу Smart-проектів у навчальному процесі є засобом 
активізації пізнавальної та творчої діяльності студентів; підвищення 
ефективності засвоєння навчального матеріалу; забезпечення можливості 
самостійного роботи, вибору режиму навчальної діяльності; 
варіативності дій у разі ухвалення самостійного рішення, обумовленого 
навчальною задачею; створення позитивних стимулів, які спонукають до 
навчальної діяльності та підвищують мотивацію навчання. 
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