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програмуванні цих процесів, органічно впишуться  в загальний стрій державної політичної 

стратегії і практики соціального, культурного і духовного розвитку українського суспільства. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ ЕЛІТИ 

 

Постановка проблеми. Демократичні перетворення, що відбуваються у всіх сферах 

суспільства знаходять своє відображення у зміні змісту освітніх парадигм. За таких умов усі 

пріоритети віддано гуманістичній педагогіці, у центрі уваги якої є особистість студента та 

викладача, здатного виховати творчу особистість. 

За умов сьогодення одним із голових завдань будь-якого вищого навчального закладу 

стає забезпечення конкурентоспроможності випускників на ринку кваліфікованої праці в 

умовах жорсткої конкуренції та швидких змін кон’юнктури. Нові актуальні завдання 

висувають на порядок денний необхідність пошуку нових навчальних технологій, а також 

відповідей на питання стосовно чому навчати майбутніх фахівців і як організувати та 

провести самий навчальний процес, щоб забезпечити формування сучасного фахівця, 

здатного максимально реалізувати свій потенціал. 

Зв’язок проблеми з науковими та практичними завданнями. Основними пріоритетами 

державної політики в розвитку освіти є особистісна орієнтація освіти; впровадження інформаційних 

педагогічних технологій; забезпечення приступності інформації, навчальної і довідкової літератури; 

створення індустрії навчальних методів [6, C. 4]. 

Для підвищення якості підготовки майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах 

освіти використовують різні педагогічні технології. Їх розробка і застосування спрямовані на 

вибір і обґрунтування способів і прийомів навчання, форм контролю знань і умінь, на 

підготовку дидактичних і технічних засобів навчання, на вибір методів мотивації і 

активізації пізнавальної діяльності, на планування навчального процесу тощо [2, 4, 11]. 

Потреба практики в розвитку теорії освіти призвела до виникнення педагогічних 

технологій навчання, які на рівні вищої школи пов’язані з розробкою цілісної концепції 

підготовки спеціаліста та системною організацією навчального процесу. 
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Виникає потреба в необхідності приведення існуючих теорій навчання у відповідність з 

вимогами сучасної практики підготовки фахівців, додати їм більш операційний і 

інструментальний характер з погляду сучасних цілей і задач підготовки фахівців. 

Аналіз педагогічних досліджень і публікацій дозволяє стверджувати, що підґрунтям в розробці 

педагогічних технологій слід вважати багатий досвід накопичений вищою школою у питаннях 

організації й оптимізації навчання, який відобразили у своїх роботах видатні вчені – дидакти – 

С.І. Архангельський, Ю.К. Бабанський, С.Т. Шацький, М.М. Скаткин, І.Я. Лернер, О.В. Долженко та 

інші. 

Найбільший внесок у розробку проблем технологій навчання внесли як вітчизняні, так й 

закордонні учені: А.М. Алексюк, С.У. Гончаренко, С.О. Сисоєва, І.Ф. Прокопенко, В.І. Евдокимов, 

О.М. Пєхота, Г.В. Троцко, В.І. Лозова, Т.І. Сущенко, А.С. Нисимчук, О.С.  Падалка, А.Т. Шпак та ін. 

(Україна); В.П. Беспалько, А.Я. Савельєв, Н.Ф. Тализіна, О.П.  Околев й ін.(Росія); А. Мелецинек 

(Австрія); Ф. Янушкевич, Ч. Куписевич, В. Стриковський (Польща), Дж. Брунер (США) та інші. 

При цьому одні автори, розглядаючи педагогічну технологію як засіб гарантованого досягнення 

цілей навчання, вважають, що педагогічна технологія завжди існує в будь-якому процесі навчання і 

виховання, і в цьому відношенні вона розвиває класичну дидактику. Такий розвиток, на їхній погляд, 

виражено в наступних принципах: структурної і змістовної цілісності технологій; її діагностичної 

спрямованості; завершеності, інтенсивності всіх процесів [2]. 

Інші фахівці розглядають технології навчання як “спосіб реалізації змісту навчання, 

передбаченого навчальними програмами передбачає собою систему форм, методів і засобів 

навчання, що забезпечує найбільш ефективне досягнення поставлених цілей”[9]. 

Треті під технологією навчання розуміють цілісну сукупність різноякісних процедур 

(дидактичних, загально педагогічних, психологічних тощо), обумовлену  відповідними 

цілями та змістом навчання і виховання, що покликані здійснити необхідні зміни (аж до 

виникнення нових) форм поведінки і діяльності учнів [8].  

Проте, не одержало однозначного трактування поняття “технологія навчання”. 

Багатьма дослідниками проблем вищої школи [4, 6, 12] справедливо розглядається як 

складений елемент педагогіки чи дидактики, як рушійна сила модернізації навчання. 

Поняття “технологія навчання” і вони самі стають актуальними в даний час і для вищої 

технічної школи, оскільки необхідні викладачам технічних університетів для рішення 

проблем, пов’язаних з організацією педагогічної діяльності в сучасному технічному 

університеті. Крім того, інтерес до технологій навчання обумовлений складністю і 

різноманіттям шляхів впливу на особистість майбутнього фахівця. Окрім того, ще мова йде 

про формування гуманітарно-технічної еліти та умов розвитку його особистісно-

професійного потенціалу. 

Аналізуючи еволюцію технологій навчання в системі вищої освіти можна відзначити, 

що в сучасному розумінні вона перетворилася в систему знань, які мають визначену наукову 

базу, яка охоплює всю сукупність проблем, пов’язаних з цілями, змістом і проведенням 

навчального процесу. 

Для того, щоб технологія навчання сприяла педагогічній практиці, її потрібно 

розглядати як системний метод проектування, реалізації, оцінки, корекції і наступного 

відтворення процесу навчання (Ф. Янушкевич) [12]. 

Навчальний процес вищої школи спрямований передусім на відпрацювання стратегій 

формування особистості спеціаліста, що відповідатимуть структурі професійної діяльності. У ньому 

формуються відповідні навички і професійні властивості майбутнього фахівця. 

Проте, практика доводить, що способи навчальної діяльності стихійно спрощуються, а 

розвиток інтелектуальних умінь уповільнюється. Разом з цим, діяльність сучасних фахівців, 

наприклад, майбутніх інженерів-керівників відрізняється високим рівнем складності й 

напруження, потребує від них постійної відповідальності, творчого підходу до справи. Це 

викликає необхідність внеску корегувань у зміст освіти та використання різноманітних 

методів і форми організації навчального процесу. 

Тому, мета роботи полягає в дослідженні особливостей сутності та змісту 



 390 

педагогічних технологій у контексті формування гуманітарно-технічної еліти. 

Основна частина роботи. До числа пріоритетних напрямків розвитку технологій навчання у 

вищій школі належать ті з них, що своєю метою ставлять: 1) Актуалізацію змісту і методів навчання за 

рахунок активного використання в навчальному процесі результатів і технологій наукового пошуку, 

підвищення на цій основі ефективності самостійної роботи студентів; 2) Впровадження в навчальний 

процес високих інтелектуальних технологій, що передбачають формування знань з метою одержання 

нового інтелектуального продукту; 3) Створення психологічного комфортного середовища навчання, 

що забезпечує академічні волі викладачу і студенту у виборі форм і методів навчання, створення умов 

і стимулювання ритмічної інтенсивної навчальної роботи студентів; 4) Розвиток дистанційної форми 

навчання. 

Останнім часом намітилися нові тенденції розвитку дидактичної системи вищої школи, 

що все більше тяжіє до демократичної, в якій мають враховуватися потреби кожного за для 

реалізації потенціалу особистості. Ці заходи знаходять своє втілення і в Національному 

технічному університеті "Харківський політехнічний інститут". Серед інших помітними 

виступають такі тенденції: по-перше, перехід від інформативних до проблемно-пошукових 

форм навчання; по-друге, перехід від жорсткого управління пізнавальною активністю 

студентів до різних форм розвиваючого навчання; по-третє, перенесення акценту з 

навчаючої діяльності викладача на пізнавальну діяльність студента; по-четверте, реалізація 

принципу цілісності та системності при викладанні матеріалу. 

Цілком зрозуміло, що дані тенденції відкривають широкі можливості для розвитку 

творчих здібностей студентів в процесі навчання, у формуванні їх особистостей, створенню 

умов для реалізації їх особистісного потенціалу.  

Вже приймається за постулат положення про те, що не може бути видатних технічних 

та технологічних рішень без фундаментальних знань. Використання сучасних програм та 

форм навчання, що орієнтовані на найбільш підготовлених і здібних студентів, повинно 

забезпечити підготовку висококваліфікованих кадрів, необхідних перш за все для подолання 

кризових явищ, які ще мають місце в нашому суспільстві, а також для фундаментальної 

науки, сфери народного господарства, органів державного управління та контролю у нових 

соціально-економічних умовах. 

У світлі нової парадигми освіти та ідей гуманізації все більш затверджується особистісне – 

орієнтований підхід до виявлення сутності змісту навчання. З урахуванням такого підходу до 

підготовки сучасних інженерів в технічному університеті як важливий етап розвитку системи 

інженерної освіти слід розглядати підготовку сучасних фахівців-лідерів згідно з запропонованою 

проф. Товажнянським Л.Л., проф. Романовським О.Г. та проф. Пономарьовим  О.С. концепцією 

формування національної гуманітарно-технічної еліти [10]. 

Відповідно до концепції підготовки національної гуманітарно-технічної еліти в НТУ  

“ХПІ” під гуманітарно-технічної елітою варто розуміти фахівців-лідерів, яким поряд з 

високою професійною компетентністю, повинні бути притаманними висока духовність, 

морально-етичні переконання, загальна культура, інноваційний характер мислення і 

системний підхід до аналізу складних виробничих ситуацій. При цьому якщо не самою 

головною вимогою до них повинне бути глибоке усвідомлення самооцінки людини. 

Не викликає ніяких сумнівів, що сучасні умови життя викликають усе більш високі вимоги до 

сучасної людини, яка змушена адаптуватися в складному технократичному світі, у суспільстві, що 

вступило у ринкову економіку, у часі, який нерідко характеризується ризиком і невизначеністю. 

Для подолання кризових явищ нездоланних цілком у всіх сферах суспільства, що 

здійснює демократичні перетворення робиться акцент на необхідності підготовки не просто 

фахівців, а фахівців-професіоналів, і насамперед професіоналів з високим не тільки 

професійним, але й насамперед особистісним, лідерським потенціалом. 

Відзначимо, що відбулися істотні зміни у вимогах до сучасних лідерів. Саме ці сучасні лідери 

повинні вміти працювати в мінливому середовищі, мислити масштабно, і як правило управляти 

підлеглими, маючи для цього значно менше часу. Вони повинні вміти зосередити людей на досягнення 

конкретної соціально значимої мети, надихати і підтримувати співробітників, не знімаючи з них при 
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цьому відповідальності за успіх тієї чи іншої справи. 

Усе це досить сильно відрізняє їхню діяльність, від роботи лідерів організації в минулому, які: 

- ставили на перше місце потреби організації, а не працюючих у ній людей; 

- прагнули уникати ризику (сучасний лідер – готовий ризикувати); 

- цікавилися тільки питаннями, що входили в їхню компетентність (сучасний же лідер 

цікавиться питаннями всієї організації, прагне стати надійним партнером для інших підрозділів); 

- відносився до людей як взаємозамінним ресурсам організації (відноситься до 

персоналу як до самого коштовного ресурсу організації і знає наскільки важко знайти заміну 

для гарного працівника) тощо. 

Зміна вимог до сучасних фахівців ХХI століття вимагає і нових підходів у їх підготовці. 

Вони повинні бути пов’язаними зі зміною змісту освіти, що передбачає: 

- в першу чергу виключенням застарілих дисциплін; 

- реорганізацією змісту дисциплін стосовних як до циклів гуманітарних і соціально-

економічних дисциплін, так і фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін; 

- включенням у навчальні плани нових дисциплін, що відбивають напрацювання іі 

досягнення сучасних наукових досліджень, які відповідають вимогам часу. 

Особливого перегляду та переосмислення вимагає підхід до використання педагогічних 

технологій. Саме останні, варто розглядати як системний, концептуальний, об’єктивний, 

інваріантний опис діяльності викладача і студента, спрямований на досягнення освітньої 

мети. 

З огляду на те, що технології представляють собою педагогічну діяльність, яка 

максимально реалізовує в собі закони навчання, виховання й розвитку особистості і тому 

забезпечує її кінцеві результати, проблеми підготовки сучасних фахівців неможливо обійти 

стороною, а перш за все питання, що стосуються застосування педагогічних технологій, як 

традиційних, так й нових.  

Сьогодні будь-яка діяльність може бути чи технологією, чи мистецтвом. З мистецтва, 

що ґрунтується на інтуїції, усі починається, а технологією, що ґрунтується на 

закономірностях науки, завершується. 

Педагогічні технології в підготовці сучасних інженерних кадрів варто розглядати як 

систему психологічних, педагогічних, дидактичних, методичних процедур взаємодії 

викладачів і студентів, з урахуванням їх здібностей і похилостей, спрямованих на 

проектування і реалізацію змісту, методів, форм і способів навчання, адекватних цілям 

освіти, змісту майбутньої діяльності і вимогам до професійно важливих якостей сучасних 

фахівців. 

Традиційно склалося, що викладач технічного вищого навчального закладу не має 

базової освіти педагога і приходить у викладання через науку, завершивши аспірантуру, де 

вивчається і здається курс педагогіки і психології, захистивши дисертаційну роботу з обраної 

наукової спеціальності. Педагогічна майстерність напрацьовується роками, завдяки досвіду 

викладацької роботи. 

Нерідко педагогічні технології асоціюються лише тільки з технологіями навчання, а саме 

технологіями навчально-пізнавальної діяльності і її управлінням. До числа таких технологій відносять: 

метод проблемного навчання; модульне навчання; розвиваюче навчання; контекстне навчання; 

діалогові технології; ділові ігри; моделювання ситуацій; тренінги; технології самоменеджменту . 

Звертають увагу технології управління пізнавальною діяльністю. Серед них: класичне лекційне, 

система малих груп, програмоване навчання, комп’ютерне навчання тощо 

Саме на вище перерахованих технологіях і загострюють свою увагу багато наших викладачів, 

нерідко віддаючи перевагу окремим перерахованим вище технологіям, а не використовуючи 

системний підхід і розглядаючи їх у комплексі. 

Хотілося б підкреслити, що педагогічні технології – це проект визначеної педагогічної системи, 

яка реалізується практично. За умов сьогодення педагогічні технології – це значний арсенал опису 

діяльності педагога й учня, спрямований на досягнення освітньої мети. Ці технології прийнято 

підрозділяти в залежності від класифікаційних ознак (табл.1).  
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Таблиця 1 

Класифікаційні ознаки Педагогічні технології 

Характер освіти і структури Навчальні, виховні, загальноосвітні, 

професійні, гуманістичні, технократичні 

Організаційні форми індивідуально-групові, диференційоване навчання 

Підхід до особистості учня авторитарні, особистісно-орієнтовані, 

технології педагогічного співробітництва 

Напрямок модернізації існуючої 

традиційної системи 

цілісні технології авторських шкіл, 

дидактичне реконструювання матеріалу 

Категорія учнів масова технологія, 

технології роботи з обдарованими учнями 

 

У контексті концепції формування гуманітарно-технічної еліти необхідний: системний 

підхід і застосування педагогічних технологій у комплексі, що дозволяють підготувати 

сучасного фахівця, який прагне до максимального розкриття особистісного лідерського та 

професійного потенціалу.  

Вважаємо, що для здійснення цих освітніх цілей необхідне застосування комплексного 

підходу. Такий підхід повинний враховувати такі положення. 

По-перше, базуватися на особистісно-орієнтованому підході до особистості учнів і 

технологіях педагогічного співробітництва;  

А. Дистерверг зазначав, що “розвиток та освіта ні однієї людині не можуть бути даними 

або повідомленими. Усякий хто воліє до них прилучитися, повинен  досягти цього власною 

діяльністю, власними силами, власною напругою. Зовні він може отримати тільки 

збудження… Тому самодіяльність – засіб та одночасно результат освіти” [3, с.118]. 

Об’єктом педагогічного управління виступає особистість вихованця, учня. У широкому 

розумінні це особистість, яка з одного боку, є об’єктом виховної взаємодії з певною особою 

(вихователь, викладач, батьки) або соціальним оточенням (сім’єю, творчим, трудовим, спортивним 

або навчальним колективом). З іншого боку, він виступає як суб’єкт самовиховної діяльності, йому 

належить активна роль у формуванні своїх особистісних якостей. Не можна не погодитись з 

твердженням, що людина, особистість виховується у процесі діяльності. Під впливом середи та 

спеціально організованих умов в нього формуються певні риси особистості, які закріплюються в 

його поведінці, учинках та діях. 

Значна увага в управлінській підготовці майбутніх інженерів приділяється й 

удосконаленню технології педагогічної взаємодії у системі “викладач – студент”, бо така 

педагогічна взаємодія розглядається як дуже важлива і невід’ємна складова педагогічного 

процесу, який забезпечує отримання високих освітніх результатів. При зазначеному підході 

заняття  перетворюються від простої передачі інформації на ділову, доброзичливу, спільну 

співпрацю, яка направлена на досягнення високоефективного результату – мети навчального 

процесу. Слід відзначити, що такій організації міжособистісної педагогічної взаємодії 

притаманні наступні риси: 

– взаєморозуміння обох суб’єктів педагогічної взаємодії, усвідомлення спільних 

інтересів і необхідності творчої співпраці; 

– побудова співпраці на принципах доброзичливості і довіри; 

– формування позитивної емоційної направленості; 

– взаємодопомога у переборенні виникаючих труднощів; 

– об’єктивність у взаємних оцінках; 

– додержання принципів загальної культури взаємовідносин і спілкування тощо. 

Викладач і учень взаємодіють між собою у рамках організованої системи відношень, в якій 

викладач здійснює керівництво. Утілюючи на практиці чітко вивірені стратегічні та тактичні цілі він 

формує “суб’єкт – суб’єктні” відносини. Можна припустити, що найбільш оптимальними умовами, 

коли може розвитися й розкритися потенціал майбутнього фахівця слід вважати необхідність щоб 

викладач був перш за все особистістю, мав високий інтелектуальний, моральний і фізичний рівень, 
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глибокі психолого–педагогічні знання, розуміння особистості своїх вихованців. Тобто необхідна 

особистість професіонала, яка володіючи педагогічною майстерністю, постійно відчуває потребу в 

поповненні знань, пошуку нових рішень, творчості в роботі, самовдосконалення. Але однією чи не з 

головних якостей притаманних особистості викладача, який орієнтується на формування всебічної 

гармонійної особистості майбутнього не лише лідера, а й фахівця у різних галузях, відповідно до 

сучасних вимог ринку праці та суспільства є розуміння та володіння ним технології педагогічної 

комунікації. 

Саме ця технологія обумовлює педагогічно доцільні взаємини між викладачами та вихованцями. 

Вони підпорядковані досягненню виховного результату та будуються на добровільному визнанню 

вихованцем авторитету, прав, знань та досвіду викладача, його лідерства. Це проявляється в прагненні 

вихованця вчитися у викладача, спілкуватися з ним, наслідуючи його. 

По-друге, необхідна модернізація існуючої системи підготовки, що базується на основі 

дидактичного реконструювання матеріалу і впровадженні цілісних технологій авторських 

шкіл, наприклад, за методом Лозанова-Шаталова, навчання великим блоком. Слід зазначити, 

що такий підхід знайшов практичну реалізацію в сучасній інженерній підготовці на прикладі 

викладання циклу дисциплін управлінського блоку на факультетах інформатики і 

управління, економічному, машинобудівному, електромашинобудівному НТУ “ХПІ”. 

Швидке зростання обсягу інформації, що відзначається в природничонаукових та технічних 

областях, висувають перед кожним викладачем питання щодо пошуку ефективних методів передачі 

значної кількості важливої інформації. Тому, щоб правильно обрати найбільш раціональні методи 

передачі інформації та її засвоєння, виникає необхідність систематизації та структурування матеріалу, 

проведення глибоких досліджень. 

Обсяг матеріалу не повинен містити зайву інформацію. Повинно мати місце не просте 

скорочення обсягу інформації, а зміна його структури та концентрації уваги. З цього приводу душе 

слушно зазначає А. Мелецинек, вказуючи, що “ … слід не виключати застаріле й включати нове, а 

необхідно використовувати взаємозв’язок, що існує між старим і новим, виключаючи дублювання та 

скорочуючи тим самим обсяг матеріалу ”[5, с. 32].  

Зазначимо, що такого ж принципу ми додержувались при розробці та впровадженні у 

навчальний процес нових курсів управлінських дисциплін. 

При викладанні цих курсів особливий акцент зроблений на тому, що технологія управлінського 

виховання – це цілеспрямований систематичний вплив педагога на студента як суб’єкта процесу з метою 

оволодіння основами управлінських знань, вироблення певних вмінь та навичок з урахуванням системи 

наукових принципів до програмування процесу навчально-виховної діяльності, використання у навчальній 

практиці найбільш ефективних методів і прийомів для розвитку управлінського мислення [7-8].  

Значна увага приділялась нами і питанню розробки та удосконалення технології 

забезпечення інтересу студентів до занять. Отже відомо, що ніякий матеріал не може бути 

засвоєний, якщо він нецікавий й особисто не турбує студента. Виникнення інтересу 

мобілізує можливості, забезпечує увагу, краще розуміння і запам’ятовування. 

Фахівці відзначають, що все те, що робиться з цікавістю, робиться вдвічі успішніше. 

Людині завжди цікаве те, що має для неї значення. Тому виникає нагальна потреба у 

постійному розкритті студентам значення матеріалу, який вивчається на різних етапах 

навчання. Розуміння важливості одержаної навчальної інформації досягається роз’ясненням 

того, що він дає студентові, де і як він може ним скористатися у своєму подальшому житті та 

професійній діяльності. 

Найбільш ефективними ми вважаємо використання методичних прийомів збудження і 

утримання інтересу студентів, які перевірені психолого-педагогічною практикою [1,4]. 

Серед них відзначимо такі: 

– прийоми наочності (показу); 

– прийоми конкретизації (перехід від абстракції та теорії до конкретних подій, взятих з 

практичного життя); 

– прийоми персоніфікації (отримують найвищу оцінку прийоми звертання до 

особистісного досвіду студентів, персональні звертання до студента в аудиторії); 
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 – прийоми співучасті (спільна робота студента і викладача в аудиторії при пошуку 

відповідей на проблемні ситуації, залучення студентів до вирішення практичних завдань; 

– прийоми активізація самостійної роботи та творчого пошуку. 

Для підтвердження вищезазначеного, наведемо думки студентів факультету інформатики і 

управління 2002-2003 навчального року про вплив на них змісту та організації навчальних занять з 

курсів управлінських дисциплін: “Основи управління соціальними системами”, “Основи 

управлінських технологій”, “Управлінська культура керівника”, “Психологія життєвого успіху”. В 

опитуванні брало участь 309 чоловік. 

Таблиця 2 

 

 

Характер відповідей студентів 

Кількість 

позитивних 

відповідей 

% від загального 

числа відповідей 

Блок 1 Оцінка змісту курсів та їх вплив на 

особистість студента 

 

Прочитані курси зробили безпосередній вплив на 

розвиток управлінських якостей 213 69 

Дані курси є унікальними серед інших навчальних 

дисциплін 256 83 

Усвідомили сутність управління соціальними системами 200 65 

Відзначають важливість моделювання управлінських 

ситуацій 182 59 

Навчилися розуміти роль людського фактора в 

ефективності виробництва 259 84 

Усвідомили значимість моральних аспектів 

управлінської діяльності  
226 73 

Усвідомили рівень своїх якостей, необхідних для 

майбутнього керівника 268 87 

Виявили фактори, що перешкоджають їхньому 

становленню як лідерів  263 85 

Блок 2 Оцінка організації занять на прикладі 

лекцій – інформацій, проблемних лекцій, лекцій-

конференцій  

Високий рівень викладання навчального матеріалу 244 79 

Донесення великого обсягу чіткої та 

систематизованої наукової інформації 250 81 

Аргументованість суджень та роз’яснення тем, 

визначень, термінів 247 80 

Надання студентам можливості слухати, осмислювати, 

вести конспект та висловлювати свої думки  256 83 

Вміння встановлювати педагогічний контакт з 

аудиторією 262 85 

Блок 3 Оцінка впливу організації занять на 

психофункціональний стан студента  

Можливість реалізації активної ролі студентів під 

час проведення  проблемної лекції або лекції-

конференції 210 68 

Підвищення пізнавальної активності  студентів та 

рівня їх уваги 223 72 

Покращення настрою студентів  238 77 

Відсутність байдужості студентів до предмету 214 69 
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Таким чином, відомо, що технології навчання залежать від цілей освіти. Тому імовірно, 

що якщо освіта орієнтована на рівень засвоєння основних алгоритмів діяльності, то 

технологія навчання повинна бути репродуктивно-алгоритмічної. Вона припускає 

навчально-пізнавальну діяльність, що включає в себе: конспектування і реферування 

навчального матеріалу, виступ з доповіддю в дискусії, рішення типових задач, участь в іграх.  

Оскільки особливістю управлінської діяльності є необхідність прийняття 

управлінських рішень нерідко в умовах ризику і невизначеності, то мета освіти повинна бути 

спрямована на формування в майбутніх фахівців досвіду пошукової, евристичної діяльності. 

У такому випадку технології навчання повинні бути евристичними, в основі яких домінують 

дидактичні процеси, орієнтовані на використання проблемного навчання, ділових ігор, 

реального проектування, розбору нетипових виробничих ситуацій. Наведені результати 

психолого-педагогічних досліджень у таблиці 1  красномовно підтверджують вищезазначені 

положення. 

По-третє, повинна бути врахована категорія особистостей, які навчаються. Для 

студентів з високим потенціалом, варто було б запропонувати: технології роботи з 

обдарованими учнями; застосувати диференційоване навчання: індивідуальне, чи в малих 

групах, модульно-рейтингове навчання. 

Цілком відомо, що виховання і освіта виступають як невід’ємні складові у процесі 

формування особистості. Не можливо виховувати не передаючи знання, усяке ж знання діє 

виховуючи. У такому контексті слушно звучать наступні слова – “… виховання є впливом 

однієї людини на іншу з метою примусити того кого виховують засвоїти відомі моральні 

звички”(Л.М. Толстой) [10, c.409]  

У світлі нової парадигми освіти й ідей гуманізації  усе більше затверджується 

індивідуально-ціннісний підхід до виявлення сутності змісту освіти. З урахуванням такого 

підходу до підготовки інженерів в умовах технічного університету як найважливіший  етап 

розвитку системи освіти розглядається модульне навчання.  

У психолого-педагогічних дослідженнях, проведених у рамках формуючого 

експерименту в НТУ “ХПІ” розглядаються дидактичні особливості модульної організації процесу 

управлінської підготовки інженерів на прикладі розроблених з активною участю автора спецкурсів 

“Сучасні управлінські технології”, “Основи управління соціальними системами”, “Управління 

розвитком соціально-економічних систем”. Показано, що кожен навчальний модуль являє собою 

інтеграцію різних видів і форм навчання, підпорядкованих загальній темі навчального курсу. Він дає 

можливість логічно і компактно згрупувати навчальний матеріал, уникаючи повторень усередині 

курсу. Для розроблених модулів по зазначеним вище спецкурсах формується набір довідкових і 

ілюстративних матеріалів, а також список рекомендованої літератури.  У процесі підготовки 

студентам можуть бути запропоновані репродуктивний і проблемно-пошуковий  види організації 

модульного навчання. 

Зміст модульного навчання включає засвоєння нових знань і технологій дослідження. 

Кожен студент, переходячи від модуля до модуля, у міру засвоєння матеріалу проходить 

етапи поточного контролю незалежно від своїх однокурсників. Для оцінки знань 

використовується більш прогресивна методика – усі результати, досягнуті на кожнім етапі 

контролю, оцінюються в балах. Усі набрані бали було підсумовано і саме вони утворювали 

загальний індекс студента. У цьому випадку метою студента стає одержання максимальної 

кількості балів, що може бути основою одержання заліку чи іспиту “автоматично” або 

правом першості при виборі місця проходження управлінської практики у провідних фірмах. 

Обговорюючи переваги модульного навчання важливо відзначити: гнучкість 

структури, дидактично обґрунтоване узгодження усіх видів навчального процесу усередині 

модулів, ефективність контролю засвоєння знань, швидка диференціація студентів за рівнем 

знань, можливість одержання великого обсягу знань і умінь за короткий термін навчання. 

По-четверте, як відомо, теорія без практики сліпа. Тому необхідно для цього 

передбачити виділення годин на  практичні і семінарські заняття з проведенням ділових ігор, 

тренінгів. Психолого-педагогічні дослідження довели, що ділові ігри, тренінги, взагалі 
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практичні заняття активізують та викликають увагу студентів. Особливо вона підсилюється, якщо у 

ролі викладача виступає студент з групи як його дублер. Безумовно, дублер повинний бути достатньо 

підготовленим до проведення заняття. Під час такого спілкування він опановує деякі таємниці 

майстерності як управлінської, так й викладацької.  

Опитування серед студентів довело, що їм такі форми проведення занять подобаються. 

У них студент може виявити свої творчі здібності, більше розкритися, а викладач побачити 

самого студента як особистість, а не загальну масу, внести корегування в індивідуальне 

навчання кожного студента. 

По-п’яте, особливо варто звернути увагу на проходження виробничої практики в різних 

фірмах і організаціях міста. Останнім часом виробнича практика ігнорується або вона 

перетворюється на формальність. В тім участь в ній дозволяє відпрацювати накопичені 

знання, удосконалити свої навички та вміння, що також сприяє розвитку і реалізації 

особистісного і професійного потенціалу.  

На наш погляд подібні заходи будуть сприяти здійсненню освітньої мети – підготовки сучасних 

фахівців лідерів і можливості розкриття їх лідерського і професійного потенціалу. 

Висновки: 

1. У сучасних умовах пильна увага зосереджена на питанні виховання фахової еліти, 

спроможної творчо вирішувати складні проблеми, людей високо ерудованих і компетентних. 

Виникає необхідність не тільки пошуку, але й впровадження новітніх педагогічних 

технологій у навчальний процес, які усі спрямовані на формування – творчих особистостей, 

сучасних фахівців. 

2. У контексті формування гуманітарно-технічної еліти педагогічні технології це не 

застигла схема навчального процесу, не готові шаблони і стереотипи, а система 

психологічних, загальпедагогічних, дидактичних, частнометодичних процедур взаємодії 

педагогів і студентів з урахуванням їх здібностей і схильностей, спрямованих на 

проектування і реалізацію змісту, методів, форм і засобів навчання, адекватних цілям освіти, 

змісту майбутньої діяльності і вимогам до професійно важливих якостей фахівців. 

3. Проектування таких технологій здійснюється на основі взаємозалежних принципів: 

навчання на основі інтеграції з наукою і виробництвом; професійно-творчої спрямованості 

навчання; орієнтованості навчання на особистість і орієнтованості навчання на розвиток 

досвіду самоосвітньої діяльності майбутнього фахівця.  

4. Впровадження вищезазначених технологій на практиці доводить необхідність їх проектування, 

удосконалення та використання системного підходу при їх застосуванні на принципах поєднання 

взаємодії теорії і практики, індивідуальної і колективної роботи, навчання з грою, наставництва і 

самоосвіти. 
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