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Гуманістична спрямованість сучасної освіти полягає в постановці мети - 

розвинути людину, її особистісні якості, адже розвиток людини визначає 

розвиток суспільства. Нині актуальним є створення нових освітніх 

технологій, які мають сприяти загальному розвиткові особистості, 

формуванню її світоглядної культури, індивідуального досвіду, творчості. 

Сучасна психолого-педагогічна наука та практика використовують термін 

"інноваційна діяльність", який означає оновлення технології навчання та 

перебудову особистісних установок викладача. 

Такою сучасною засадою є розуміння навчального процесу як діалогу 

особистостей - викладача й студента, які є суб'єктами процесу педагогічної 

дії. В рамках цієї системи оптимально поєднуються активізуючий та 

сугестопедичний методи навчання. 

Особливої актуальності в навчально-виховному процесі набуває створення 

розвивальної ситуації. Основним функціональним полем розвивальної 

ситуації у ВНЗ є аудиторні та практичні заняття, де взаємодіють викладач та 

студент. 

Впровадження нових технологій в навчальний процес завжди вважалося 

прогресивним кроком і підвищувало мотивацію навчання. Сьогодні до 

інноваційних технологій можна віднести і використання комп'ютерних 

моделюючих систем, і впровадження ситуаційних  технологій і вирішення 

фахових задач за допомогою комплексного використання знань з 

загальноосвітніх та фахових дисциплін. 

Професійне становлення студентів у ВНЗ залежить від рівня розвитку їх 

пізнавальних властивостей, зокрема таких як: наполегливість, інтернальність, 

емоційна стійкість. Величезний вплив на професійне становлення студентів у 

ВНЗ здійснюють їх професійна спрямованість, значимість навчальної задачі і 

власна активність. 

В сучасних освітніх технологіях інноваційні процеси носять дискретний, 

циклічний характер, тісно пов'язаний з життєвим циклом нововведення, та 

залежать від дії низки чинників, серед яких головними є: 

- готовність студентів до сприяння сучасних освітніх технологій та 

позитивна мотивація навчальної діяльності в цій ситуації; 



- готовність викладачів і студентів до творчої діяльності; 

- оптимальний психологічний клімат освітнього процесу та 

майстерність педагогів; 

- врахування аспектів управління вищим навчальним закладом. 

Сучасна освіта повинна вирішувати подвійне завдання: 

- по перше, забезпечити загальний розвиток, який спрямований на 

формування інтелектуальних, естетичних, духовно-творчих, 

моральних, психофізичних якостей людини; 

- по друге, сприяти професійному розвитку, який передбачає наявність 

загальних здібностей для вирішення спеціальних завдань. 

Для успішної побудови методики навчання слід спиратися на такі 

компоненти як: індивідуальні здібності студентів; здатність викладачів до 

ефективного впровадження сучасних освітніх технологій; дидактична 

орієнтація на вироблення позитивно мотивованого ставлення студентів до 

нового; тести оцінки результатів діяльності; аналіз схеми управління 

впровадженням сучасних освітніх технологій. 

В навчальному процесі вищого закладу активно використовуються 

діяльнісні методики, а також технології, спрямовані на візуалізацію 

інформації, методика укрупнення дидактичних одиниць, ігрові методики. 

Професійно необхідними та найбільш привабливими є імітаційні активні 

методи, які поділяються на неігрові (аналіз конкретних ситуацій, імітаційні 

вправи, індивідуальний тренаж) та ігрові (ділові ігри, розігрування ролей, 

ігрове  проектування). Саме вони є найбільш суттєвим у професійній 

направленості навчального процесу технічних ВНЗ, бо є  важливим засобом 

орієнтування студента на такі цінності, як краще засвоєння майбутньої 

спеціальності, оволодіння професійною майстерністю, створення нових,  

більш цінних, алгоритмів діяльності. 

Сучасні освітні технології сприяють підвищенню ефективності діяльності 

ВНЗ за їх науковості, дотримання принципу безпосередньої взаємодії, 

делегування повноважень викладача, вимог до навчальних матеріалів, 

розширення психологічного поля динамічних процесів в оволодінні 

інформацією, володіння викладачами активними методами навчання, 

позитивною мотивацією до підвищення професіоналізму студентів у процесі 

активного навчання. 

Для студентів які навчаються в технічних ВНЗ, та вивчають економічні 

дисципліни на старших курсах, необхідно впроваджувати в процес навчання 



такі форми, як «ділові ігри», «ситуаційні задачі» для кращого засвоєння 

матеріалу. 

  



 


