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досліджено теоретичні питання впровадження інноваційних технологій навчання у процесі професійної 
підготовки студентів у закладах вищої освіти. визначено сутність понять технологія, технологія навчання, 
освітня технологія. здійснено класифікацію технологій навчання, які застосовуються в закладах вищої 
освіти. запропоновано рекомендації педагогам щодо застосування тої чи іншої технології навчання
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Постановка проблеми. Процеси, які відбу-
ваються в суспільстві й на ринку праці 

висувають нові вимоги до якості підготовки фа-
хівців у закладах освіти. у свою чергу, глобалі-
заційні процеси, що відбуваються в світі, вплива-
ють на всі сфери життєдіяльності людини. зміни 
на ринку праці настільки стрімкі, що система 
освіти не завжди встигає на них реагувати, що 
спричиняє невідповідність навичок, які отриму-
ють випускники закладів вищої освіти запитам 
сучасності. визначальними чинниками позитив-
них змін у вищій освіті є розвиток технологій 
та урбанізація, що окреслюють «правила гри» 
для всіх учасників освітнього ринку, спонукаю-
чи їх до впровадження новітніх освітніх моделей, 
методик, технологій та ін. [1].

нові технології обумовлюють цивілізаційний 
розвиток людства, впливають на якість життя 
людей в усьому світі, незалежно чи це велике 
місто чи віддалене сільське поселення. викорис-
тання новітніх засобів життєдіяльності карди-
нально змінює характер буття людини.

у сьогоднішніх умовах реформування освіти 
в україні найважливішими завданнями є під-
готовка освіченої, творчої особистості та фор-
мування в неї компетентностей для ефектив-
ної життєдіяльності та професійної діяльності.  
для вирішення цієї проблеми необхідне психо-
лого-педагогічне обґрунтування змісту й методів 
навчально-виховного процесу. у процесі пошуку 
нової освітньої парадигми широкого поширення 
набувають різні види й форми професійної осві-
ти, яка є провідною умовою всебічного розвитку 
особистості, збагачення її творчого потенціалу, 
засобом реалізації здібностей, а також зростання 
професійної компетенції, удосконалення раніше 
здобутих знань, умінь і навичок [2]. 

аналіз останніх досліджень і публікацій.  
теоретико-методологічні засади модернізації 
освітньої сфери, питання ефективної взаємодії 
вищої професійної освіти, ринку освітніх послуг 
і ринку праці в умовах інноваційного поступу 
суспільства досліджувалися і широко висвітле-
ні у працях вітчизняних і зарубіжних науков-
ців, таких як в. андрущенко, м. афанасьєва, 
м. дороніна, Ю. зіньковська, в. луговий, т. обо-
ленська, C. ніколаєнко, в. ковальчук, р. Патора, 
Ю. Сухарніков, Б. холод, м. армстронг, ч. ву-
друф, х. девіс, дж. равен та ін. розробці теоре-
тичних основ педагогічних технологій присвячено 

праці н. тализіної, Ю. Бабанського, в. Беспалька 
Ю. татур, м. кларіна, н. кузьміної, в. Сластьо-
ніна, С. Смірнова та ін. теоретичні й практич-
ні аспекти застосування інтерактивних методів 
навчання відображено в доробках н. арісто-
вої, і. вачкова, Ю. Ємельянова, С. крамаренко, 
а. мартинець, о. малихіна, н. оганесян, л. Пи-
роженко, о. Пометун, С. Сисоєвої, і. Соколової, 
т. яценко. упровадження ікт у навчальному 
процесі досліджують а. кочарян, в. Биков, і. во-
ротнікова, о. глазунова, С. литвинова, н. морзе, 
р. тарасенко, н. тверезовська та ін.

виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. за наявності значної кількості 
досліджень, присвячених застосуванню іннова-
ційних технологій навчання у професійній під-
готовці, мало дослідженою залишається пробле-
ма впровадженню технологій, які б формували 
в студентів навички необхідні на ринку праці.

мета статті. головною метою цієї роботи 
є узагальнення теоретичних положень про особ-
ливості впровадження інноваційних технологій 
навчання у процес професійної підготовки сту-
дентів аграрних коледжів.

виклад основного матеріалу. Сучасний соці-
ально-економічний розвиток україни потребує 
наявності освічених і кваліфікованих фахівців 
і впровадження ефективних технологій навчан-
ня. важливим напрямом реформування освіти 
є забезпечення випускників закладів вищої осві-
ти навичками, необхідними на ринку праці. Сьо-
годні існує великий дисбаланс між навичками, 
які формуються в студентства,і навичками, які 
потрібні на робочому місці [3]. тому одним із го-
ловних завдань педагога є організувати освітній 
процес так, щоб сформувати необхідні навички. 
а це можливо тільки за умови використання су-
часних технологій навчання.

Поняття «освітня технологія», «технологія 
навчання», «педагогічна технологія», «виховна 
технологія», «технологія підготовки спеціаліста», 
«технологія професійно-особистісного розвитку» 
увійшли до педагогічного лексикону педагогіч-
них і науково-педагогічних працівників. термін 
«технологія» вперше почали застосовувати для 
планування та успішного досягнення навчаль-
них цілей. за визначенням ЮнеСко (1986 р.), 
технологія навчання – це системний метод ство-
рення, застосування та визначення всього про-
цесу навчання та засвоєння знань за урахування 
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технологічних і людських ресурсів, передбачає 
оптимізацію форм і способів організації навчаль-
ного процесу. однак сьогодні термін «технологія» 
активно розширює свою географію в навчальній 
діяльності, тому потребує уточнення його змісту 
та значення, а також найбільш загальних понять, 
пов'язаних із цим терміном, а саме: «педагогіч-
на технологія», «технологія навчання», «освітня 
технологія», які складають фундамент концепту-
ального апарату технологічного підходу в освіті.

Появу терміна «технологія» в науці та на-
вчальній практиці пов'язують із особливостями 
застосування технологічного підходу:
•	 до	 вирішення	 завдань	 навчання,	 вихован-

ня та розвитку суб'єктів педагогічного процесу  
(як результат, з'явився термін «педагогічна тех-
нологія», який конкретизувався в інших різно-
видах за урахування специфіки педагогічних 
задач – технологія навчання, технологія вихо-
вання, освітня технологія);
•	 робота	 суб'єктів	 освітнього	 процесу	 з	 ін-

формацією (передача, збереження, пошук, сис-
тематизація тощо), результатом чого є те, що 
інформаційні технології стали активно застосо-
вуватися в навчальній практиці;
•	організація	навчального	процесу	(відповід-

но з'явилися терміни: «технологія навчання», 
«освітня технологія»).

аналіз вітчизняної та зарубіжної наукової лі-
тератури дає змогу дійти висновку про те, що 
поняття «технологія навчання» майже завжди 
розглядається як синонім поняття «педагогічна 
технологія».

Проте сьогодні у психолого-педагогічній теорії 
відсутнє єдине розуміння педагогічної технології, 
що зумовлює існування різних тлумачень цього 
поняття. Поняття «освітні технології» багатознач-
не, має декілька значень і смислів та в різних 
контекстах може розумітися по різному. разом 
з тим, спостерігається тенденція, коли різні кон-
цепції освіти та педагогічні системи ототожню-
ються з педагогічними або освітніми технологі-
ями. кожна педагогічна технологія відображає 
конкретний концептуальний підхід до освіти. 

С. Сисоєва розглядає педагогічні технології 
як організаційний початок, який запускає в дію 
й направляє в необхідне русло не тільки творчі 
сили носіїв наукових знань і педагогічного досві-
ду, а й зміст освіти. за таких умов визначення 
теоретико-методологічних і методичних засад 
педагогічних технологій, обґрунтування ознак 
і критеріїв їх гуманістичної спрямованості, умов 
їх ефективного функціонування в сучасному 
освітньому просторі є актуальними проблемами 
психолого-педагогічної теорії та практики [4].

Педагогічна технологія, як вважає г. Селев-
ко, є змістовним узагальненням трьох її аспектів: 
наукового, коли педагогічні технології є частиною 
педагогічної науки, що вивчає й розробляє мету, 
зміст і методи навчання та проектує педагогічні 
процеси; процесуально-описового, коли запро-
поновано опис (алгоритм) процесу, сукупність 
цілей, змісту, методів і засобів для досягнення 
планованих результатів навчання; процесуаль-
но-діючого як здійснення технологічного (педа-
гогічного) процесу й функціонування всіх осо-
бистісних, інструментальних і методологічних 
педагогічних засобів [5].

технологія навчання, як відмічає т. ільїна, 
часто ототожнюється з використанням технічних 
засобів навчання та визначається як «техноло-
гія – техніка навчання». н. тализіна стверджує, 
що сутність сучасної технології навчання багато 
хто вбачає у визначенні найбільш раціональних 
засобів досягнення поставлених цілей. одночас-
но навчальний процес розглядається комплек-
сно, як система, у його єдності та взаємозв’язку. 
С. гончаренко зазначає, що технологію навчання 
часто трактують як галузь застосування системи 
наукових принципів до програмування процесу 
навчання й використання їх у навчальній прак-
тиці з орієнтацією на детальні цілі навчання, які 
допускають їх оцінювання. вважаємо слушним 
зауваження С. гончаренка, що ця галузь, яка 
більше орієнтована на учня, а не на предмет ви-
вчення, на перевірку виробленої практики (мето-
дів і техніки навчання) у ході емпіричного ана-
лізу й широкого використання аудіовізуальних 
засобів у навчанні, визначає практику в тісному 
зв’язку з теорією навчання [6].

у працях н. Борисової подано ґрунтовний 
аналіз проблеми технологізації освіти. на основі 
порівняльного аналізу застосування у педагогіч-
ній науці словосполучень із терміном «техноло-
гія» зроблено висновок, що найбільшу педагогічну 
конструктивність має поняття «освітня техноло-
гія». у контексті гуманізації освіти освітні тех-
нології повинні мати особистісно орієнтований 
характер. ознаками технологічності освітнього 
процесу є: детальний опис освітніх цілей; по-
етапний опис (проектування) засобів досягнення 
заданих результатів – цілей; системне застосу-
вання психолого-педагогічних і технічних засобів 
представлення, сприйняття, переробки навчаль-
ної й соціокультурної інформації; системне вико-
ристання зворотного зв'язку з метою коригування 
й оцінки ефективності освітнього процесу; гаран-
тованість результатів; відтворення процесу неза-
лежно від майстерності педагога; оптимальність 
ресурсів і зусиль, (які витрачаються) та озна-
ки особистісної орієнтації освітніх технологій. 
з-поміж основних ознак дослідницею зазначено 
такі: пріоритетність цілей особистісного, інтелек-
туального, діяльнісного та професійного розвитку; 
акцент на мотивації досягнень й успіху; акцент на 
самопроектуванні й самоуправлінні; партнерська 
взаємодія учасників освітнього процесу; діалог як 
форма й засіб обміну інформацією, особистісними 
оцінками й цінностями; свобода вибору й особиста 
відповідальність за вибір усіх учасників освітньо-
го процесу; емоційна співзвучність і проживання 
освітніх ситуацій і подій; моделювання діяльності 
як організаційна основа проектування й реалізації 
освітнього процесу [7].

в освітній практиці виділяють традиційні 
й інноваційні технології, інтерактивні технології, 
інформаційні технології, комунікативні техноло-
гії, гуманітарні технології та багато інших.

традиційні й інноваційні технології, спрямо-
вані на передачу та засвоєння знань, умінь і на-
вичок з конкретної навчальної дисципліни, роз-
виток мислення й особистості.

до них відносять:
•	 «підтримуюче	 навчання»,	 спрямоване	 на	

відтворення існуючої культури, соціального до-
свіду, соціальної системи;
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•	 «інноваційна	 робота»,	 стимулююча	 істотні	

зміни в існуючій культурі та соціальному серед-
овищі, відповідає на проблемні ситуації;
•	«шокове	навчання»,	що	виникає	 внаслідок	

неочікуваних, «вибухових» змін у житті людини 
й суспільства як спроба пристосуватися до них. 

інноваційними технологіями вважають на-
ступні:
•	об'єктивно	нові	технології	як	результат	пе-

дагогічної творчості;
•	 адаптовані	 до	 школи	 або	 закладу	 вищої	

освіти технології зарубіжної практики або інших 
сфер соціальної та професійної діяльності;
•	відомі	освітні	технології,	що	застосовуються	

в нових умовах.
аналіз інноваційних технологій навчання, які 

застосовуються в закладах вищої освіти, дає 
змогу групувати їх за таким критерієм, як наяв-
ність, або відсутність лекції як форми організації 
навчального процесу. у науково-педагогічній лі-
тературі описано технології навчання, де осно-
вною формою є колективне навчання в малих 
групах та індивідуальне навчання; технології ор-
ганізації самостійної діяльності та читання про-
блемної лекції, особистісно-орієнтованої лекції, 
практики особистісно-орієнтованої лекції, лекції-
конференції тощо.

інтерактивні технології спрямовані на активі-
зацію діяльності самих суб'єктів у навчальному 
процесі та їх розвитку. до цієї групи відносяться 
ігрові, проектні технології, технологія «майстер-
класу», рефлексійні технології, технології само-
пізнання та самооцінки, самопрезентації тощо.

інформаційні технології спрямовані на ово-
лодіння новими засобами пошуку, застосування 
та переробки навчальної або наукової інформації, 
а саме: засобами комп'ютерної техніки, інтерне-
ту, аудіо– та відеотехніки. інформаційні техно-
логії сприяють формуванню особливого інфор-
маційного середовища в навчальному закладі, 
інтенсифікують комунікативні зв'язки суб'єктів 
навчального процесу, доповнюють безпосереднє 
спілкування через сучасні засоби. Сучасні інфор-
маційні технології дають змогу отримувати осві-
ту з будь-якого місця.

комунікативні технології спрямовані на 
вдосконалення способів взаємодії з людьми 
та пов'язані з організацією парної, групової, ко-
лективної або індивідуальної роботи. до таких 
технологій можна віднести діалогічні технології, 
технології організації групової та колективної ді-
яльності, тренінг, спілкування тощо.

гуманітарні технології спрямовані на реалі-
зацію гуманістичних цінностей в освіті, створю-
ють різноманіття засобів, що застосовуються для 
вирішення виховних завдань і визначають єдині 
вимоги до їх розробки й застосування, забезпе-
чують формування соціально значимих якостей, 
необхідних для будь-якої людини незалежно 
від рівня отриманої освіти, профілю чи харак-
теру професійної підготовки. завдяки широкому 
застосуванню таких технологій можна істотно 
змінити тип поведінки в організаціях, сім'ях, на 
рівні стосунків між людьми різного соціального 
статусу, культури, національності.

Переваги гуманітарних технологій:
•	 виступають	 засобами	 створення	 умов	 для	

визначення особистого сенсу всіх видів діяльнос-

ті та взаємозв'язків у асоційованому просторі, 
створенні можливості для актуалізації потенці-
алу та реалізації людського ресурсу;
•	здатні	забезпечувати	різноманіття	та	пов

ноту сприйняття, розуміння цінностей навчаль-
ної інформації, яка подається в навчальних за-
кладах, науці, культурі й майбутній професійній 
діяльності людини та її потенціалу для успіш-
ності навчання й майбутньої життєдіяльності;
•	забезпечують	можливість	виявляти	кожно-

му суб'єкту свою індивідуальність і позицію, оці-
нити життєве значення для себе отриманих знань 
і вмінь, усвідомити особистісний сенс навчання;
•	 спрямовані	 на	 актуалізацію	 та	 збагачен-

ня духовної сфери суб'єктів освітнього процесу 
(ідеали, життєві та професійні цінності, соціальні 
орієнтири, честь тощо);
•	можна	розглядати	як:
– спосіб передачі духовних цінностей і духов-

ного досвіду,
– міру впливу на духовний світ і зміни духов-

ності (милосердя, розуміння, співпереживання, 
допомога, підтримка).

відповідно до структури освітнього процесу 
виокремлюють наступні технології:
•	діагностики;
•	визначення	мети;
•	управління	процесом	засвоєння	навчальної	

інформації, застосування знань на практиці, по-
шуку нової навчальної інформації (інформуван-
ня, передачі, трансляції, обміну навчальною ін-
формацією тощо);
•	організації	спільної	й	самостійної	діяльнос-

ті суб'єктів (навчально-пізнавальної, науково- 
дослідної, частково-пошукової, репродуктивної, 
творчої тощо);
•	 контролю	 якості	 й	 оцінювання	 результа-

тів освітньої діяльності (технологія оцінки якос-
ті знань, рейтингова технологія оцінки знань 
тощо).

за основними формами організації освітнього 
процесу, наприклад, в аграрних закладах виді-
ляють наступні технології:
•	читання	лекцій;
•	 проведення	 практичних	 занять	 (семінарів	

і практикумів);
•	організації	самостійної	освітньої	діяльності;
•	організації	та	проведення	консультацій;
•	проведення	іспитів	і	заліків	(технологія	ор-

ганізації моніторингу результатів освітньої ді-
яльності тощо).

за основними видами і формами діяльності 
педагогів виділяють наступні технології:
•	ігрові;
•	проектування;
•	тестування;
•	спілкування	викладача	зі	студентами;
•	організації	групової	роботи;
•	 організації	 самостійної	 навчальнопізна-

вальної діяльності.
за домінуючим методам і принципам органі-

зації навчання виділяють технології навчання:
•	проблемного;
•	модульного;
•	дистанційної	освіти;
•	розвивального;
•	пояснювальноілюстративного;
•	програмованого.
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в освітній практиці також можуть вико-
ристовуватися технології, що забезпечують 
професійно- особистісне зростання суб'єктів:
•	технології	 розвитку	 критичного	 й	 діагнос-

тичного мислення;
•	технології	розвитку	професійно	необхідних	

якостей майбутнього фахівця;
•	 технології	 розвитку	 інтелекту	 й	 креатив-

ності тощо.
за критерієм «парадигма освіти» технології 

поділяють на групи в наступних рамках:
•	психологічної	парадигми	–	технології	тран-

сляції й засвоєння знань;
•	 інформаційної	 парадигми	–	 нові	 інформа-

ційні технології;
•	діяльнісної	парадигми	–	технології	органі-

зації навчально-пізнавальної, навчально-ігрової, 
навчально-пошукової діяльності (технології про-
блемного навчання, ігрові технології, технології 
поетапного засвоєння знань тощо);
•	 культурологічної	 парадигми	 –	 технології	

організації діалогу різних культур і точок зору;
•	особистісноорієнтованої	парадигми	–	тех-

нології контекстного навчання, рефлексійного 
навчання, технології «занурення»;
•	проектної	парадигми	–	технології	проекту-

вання освітньої програми, проблемної лекції, но-
вого підручника тощо.

існує класифікація технологій навчання за 
чотирма критеріями: 

1) новизна (традиційні й інноваційні); 
2) концепція навчання (інформаційні, ігрові, 

комунікативні, особистісно-орієнтовані);
3) використання комп'ютерів (інформаційні 

технології з використанням і без використання 
персональних комп'ютерів); 

4) авторство (авторські та колективні). 

технології групують відповідно до моделі нав-
чання – технології контекстного, проблемного, 
особистісно-орієнтованого, програмованого, ігро-
вого, модульного, адаптивного навчання, а також 
технології ритм і триз [8].

у застосуванні тої чи іншої технології важли-
во врахувати індивідуально-особистісні особли-
вості суб'єктів, групи або колективу, обставини 
реального життєвого оточення й освітнього се-
редовища, особливості самого педагога.

висновки та пропозиції. Педагогічна техно-
логія відображає процес розробки й реалізації 
в закладі освіти педагогічного проекту, який ві-
дображає певну систему педагогічних поглядів 
(педагогічну парадигму); спрямований на до-
сягнення конкретної освітньої мети; визначає 
зразок професійно-педагогічної діяльності щодо 
його реалізації. зразок професійно-педагогічної 
діяльності, закладений у педагогічній техноло-
гії, виконуючи нормативну функцію, дає змогу 
педагогу у процесі реалізації мети створити за 
зразком нове утворення за умови оптимальності 
використаних ресурсів і докладених зусиль усіх 
учасників педагогічної взаємодії.

для педагога важливо усвідомити, чому він 
застосовує навчальну технологію, у якому зна-
ченні буде її використовувати, щоб зробити за-
плановане, а саме:
•	зрозуміти	й	оцінити	потенціал	уже	відо-

мої технології, порівнюючи її з можливостями 
інших технологій для досягнення поставленої 
цілі;
•	упровадити	будьяку	конкретну	технологію	

в навчальну практику й оцінити ефективність її 
застосування;
•	розробляти	у	проекті	нову	технологію	та	ре-

алізувати її на практиці.
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уЧреждений вЫсшего образования

аннотация
исследованы теоретические вопросы формирования внедрения инновационных технологий обучения 
в процессе профессиональной подготовки студентов в учреждениях высшего образования. определена 
сущность понятий «технология», «технология обучения», «образовательная технология». осуществлена 
классификация технологий обучения, применяемых в учреждениях высшего образования. Предложе-
ны рекомендации педагогам по использованию той или иной технологии обучения.
ключевые слова: технология, технология обучения, образовательная технология, компетентность, уч-
реждения высшего образования, классификация технологий обучения.
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implemenTaTiOn Of innOVaTiVe eduCaTiOnal TeChnOlOgieS  
inTO The prOCeSS Of STudenTS’ prOfeSSiOnal Training  
in inSTiTuTiOnS Of higher eduCaTiOn 

Summary
theoretical issues concerning the introduction of innovative educational technologies in the process of 
students’ professional training in institutions of higher education are researched. the essential notions of 
the concepts “technology”, “training technology” and “educational technology” are defined. the training 
technologies classification used in institutions of higher education is worked out. some certain recommen-
dations are offered to be used by teachers regarding training technologies.
Keywords: technology, training technology, educational technology, competence, institutions of higher 
education, classification of training technologies.


