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В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩО1 ОСВ1ТИ 

Сучасна штегращя в европейський освтнт проcmiр зумовлюе низку сучасних 
модертзацтних процеЫву cиcmемi освти. Формування зм^ту освти „вiдрезульта
ту" посилюе увагу до дiяльнicного складника педaгогiчного процесу та технолога, як 
гaлузi науки, що вивчае та розробляе засоби отримання резульmamiв дiяльноcmi. У 
cmammi розглянуто основш перюди розвитку дефшщи „ mехнологiя навчання ", проана-
лiзовaно основн види технологт та гхнi структури. 
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Постановка проблеми. Змша щлей, завдань, умов сучасно! вищо! освГти потре-
буе неодмшного науково детермшованого вдосконалення педагопчжл технологи. Тех
нология - це галузь науки, що вивчае та розробляе науково обгрунтоваш засоби отри
мання результатГв дГяльносп, допомагае реалГзувати на практищ конкретну мету з мак
симальною ефективнютю та найменшими витратами. Завдання технологи як науки -
виявлення закономГрностей для визначення та використання на практищ найбшьш ре-
зультативних процесГв. 1ншими словами, сучасна технология передбачае, по-перше, си
стему оргашзацп виробничого процесу, по-друге, характер використання людсько! 
пращ, i i стимулювання i , по-трете, науку про органГзащю. 

Мета статтк показати основы перюди розвитку д е ф ш щ и „технология навчан
ня", проаналГзувати основы види технологш та !хш структури. 

Виклад основного матер1алу. ТермГн „технологГя навчання" з 'явився в педаго-
Г Г Ц Г порГвняно недавно. У 30-тГ роки в С Ш А розпочалася технолопчна революцГя в 
о с в т , яка спричинила дискусГю про сутнють, предмет, концепцГю, д е ф ш щ и та джерела 
розвитку педагогично! технологи. Трансформащя термша - вГд „технологи в о с в т " до 
„технологи освГти", а потГм до „педагогично! технологи" - вщповщае змГнГ його змГсту, 
що охоплюе чотири перюди. 

Перший перюд (40-вГ - середина 50-х рр.) характеризуеться появою в навчаль-
них закладах техшчних способГв надання шформацп - запису, вГдтворювання звуку та 
проекцп зображення (аудГовГзуальнГ засоби). Магштофони, програвачГ, проектори, те-
левГзори, я к використовували у школГ в той час, були призначеш в основному для по-
бутових цГлей. ТермГн „технологГя в о с в т " означав застосування досягнень думки в 
навчальному процесс У цей перюд ш д педагогичною технологиею мали на увазГ ком
плекс засобГв навчання „вГд крейди i класно! дошки" до „всГх речей, якГ можна ввГмкну-
ти у розетку на стшГ' (М. Мейер). 

Другий перюд (середина 50-х - 60-х рр.) визначаеться виникненням технологич
ного т д х о д у , теоретичною базою якого стала щея програмованого навчання. Розробле-
но аудГовГзуальнГ засоби, спещально призначеш для навчальних цГлей: засоби зворот-
ного зв 'язку, електронш класи, машини, якГ навчають, лшгафонш кабшети, тренажери. 
На вГдмГну вГд термша „технологГя в о с в т " , який був тотожний поняттю „ТЗН", пГд 
„технолопею освГти" стали мати на увазГ науковий опис (сукупнють засобГв i методГв) 
педагогГчного процесу, що неминуче доведе до запланованого результату. У цей перюд 
фахГвщ програмованого навчання й аудювГзуально! освГти поступово знаходять сшльну 
мову в рамках ново! дисциплши - педагопчно! технологи. 
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Третш перюд ( 7 0 - т рр.) вирГзняють три особливостГ. По-перше, вГдбуваеться ро-

зширення бази педагогично! технологи. До аудювГзуальних i програмованих засобГв та 
методГв додались Гнформатика, теорГя телекомушкащй, педагогична квалГметрГя, систе-
мний аналГз i педагогГчнГ науки (психологГя навчання, теорГя управлшня пГзнавальною 
дГяльнГстю, оргашзащя навчального процесу, Н О П педагогГв). По-друге, змшюеться 
методична основа педагогично! технологи, здГйснюеться перехГд вГд вербального до ау-
дГовГзуального навчання. По-трете, ведеться активна шдготовка педагогГв-технологГв. У 
цей перюд педагогГчна технологГя розробляеться на основГ системного т д х о д у . Систе-
мнють свГдчить про подолання однобГчно! захопленост технГчними засобами навчання. 
Стверджуеться, що „технологГя являе собою як спосГб мислення, так i спосГб ддяльносп; 
це новий шлях побудови й аналГзу системи навчання, пов 'язаний з i i розумшням у ви-
глядГ певно! системи, в рамках яко! кожен елемент розглядаеться у виглядГ частини си
стеми". НамГчаеться принципово новий шдхГд до вивчення проблеми педагогично! тех
нологи. Дослщники розглядають технолопю навчання як „складову частину постшно! 
та комплексно! дГяльностГ, метою яко! е пГдвищення ефективностГ спшьно! дГяльностГ 
студентГв i викладачГв... ТехнологГя не зводиться до декшькох мехашчних аксесуарГв, 
вона втГлюе в собГ рацГональну концепцГю побудови системи навчання, в основу яко! 
покладено сучасш засоби передання шформацп, аудГовГзуальнГ матерГали, по-
сучасному обладнанГ аудитори та педагогГчнГ методи. Вперше технологГя навчання роз
глядаеться як „невщ'емна частина дослщницько! роботи в галузГ навчальних програм, 
вГд яко! i i не можна вдарвати". 

Четвертий перГод (Гз середини 80-х рр.) характеризуеться створенням 
комп 'ютерних лабораторГй i дисплейних класГв, зростанням кГлькостГ та якостГ педаго
гичного програмного забезпечення, використанням систем штерактивних вГдеозасобГв. 

ДискусГя про сутнють педагопчно! технологи, яка розпочалась у 5 0 - т рр. i про-
довжуеться до сьогодш, знайшла вГдображення у великш кГлькостГ визначень. Узагаль-
нюючи вщомГ д е ф ш щ и , можна сказати про те, що одш вченГ (Дж. Брунер, П. Кенес-
Комоський) ототожнюють технолопю навчання Гз процесом комушкацп. ПедагогГчна 
технологГя означае засоби, с т в о р е н в процесГ революцГйного перетворення засобГв ко-
мунГкацп, що можуть бути корисними для навчального процесу поруч Гз такими тради-
цшними засобами навчання, якими е шдручник або класна дошка. Ьшн фахГвцГ в галузГ 
технологи навчання (О. Молибог, Т.Сакамото, Ф.Янушкевич) у педагопчну технологию 
об 'еднують способи та процес навчання. ТехнологГя навчання розумГеться як система 
вказГвок, якГ пГд час застосування сучасних методГв i засобГв навчання повиннГ забезпе
чити шдготовку фахГвця конкретного профГлю за якомога стислГ термГни при оптима-
льних витратах сил i засобГв. Третя група дослщншав (Д. Гасс, А. Богомолов) розглядае 
технологию навчання з позицп науково! оргашзацп навчального процесу. Зазначаеться, 
що оргашзащя навчального процесу та технологГя навчання повиннГ створювати необ-
х щ ш умови для колективного засвоення матерГалу, шдивщуалГзацп освГти студентГв. 
1ншими словами, навчання спираеться на технологию як процес оволодшня системою 
знань, умшь, навичок, способГв дГй Гз метою !х застосування у практичнш дГяльностГ. 

Дещо в щ м ш ж л думки дотримуеться Н.Тализша, вважаючи, що сутнГсть техно
логи навчання полягае в побудовГ комплексу оптимальних способГв досягнення постав-
лених навчальних цГлей. При цьому навчальний процес розглядаеться як науково орга-
шзована система, що взаемодГе з науково обгрунтованою технологГею навчання. Голов
не завдання педагопчно! технологи полягае у визначенш корисних для практики, най-
бГльш рацГональних та ефективних методГв досягнення поставлених дидактичних цГлей. 

СистемнГсть у розумГннГ педагогично! технологи вщповщае змГсту визначень, якГ 
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наводяться у працях В.Ван, В.Винокура, А.Умана, В .Якунша та ш. Разом Гз тим, засто
сування системного т д х о д у , як методолопчно! основи психолого-педагопчних д о с л ь 
джень, дозволяе нам розкрити сутшсть технологи навчання у ВНЗ Гз погляду на i i змют, 
структуру та функци. 

Педaгогiчнa mехнологiя е синтезом науково обгрунтованого та р а ц о н а л ь н о -
обробленого змГсту й оргашзащйних форм, що створюють умови для мотивацп, стиму-
лювання й активГзацп навчально-шзнавально! дГяльностГ студентГв. У педагопчнш тех
нологи кожний елемент та етап навчально-виховного процесу обумовлеш, нащлеш на 
об 'ективно дГагнозований результат. Структура технолога навчання мютить систему 
педагопчних i навчальних методГв, прийомГв i засобГв цГлепокладання, планування, ор-
гашзацп та здГйснення, контролю, корегування й оцшки навчально-шзнавально! дГяль
ностГ, яка дозволяе формувати культуру навчально! пращ студентГв. ФункцИ технолога 
навчання полягають у i i орГентацп на отримання штегративного результату навчання, 
що характеризуеться високою яюстю та максимальною юльюстю засвоення навчально! 
шформацп, динамГкою, напружешстю, варГативнГстю навчання, а також ушверсалГзащ-
ею знань, умГнь i способГв дГяльностГ. 

У педагопчнш лГтературГ та практищ ушверситетсько! педагопчно! освГти 
знайшли вщображення основнГ положення педагогГчних технологш А.Алексюка, 
Т. Акбашева, Т.Алексеенко, А. Нисимчука, О. Падалки, В. Сушанко. 

У педагогГчнГй практицГ набула поширення педагогГчна технологГя, побудована 
за принципом модульного змГсту та процесу навчання. Ця технологГя розроблена про-
фесором А.Алексюком у Кш'вському нацюнальному унГверситетГ Гм. Тараса Шевченка 
на базГ вивчення студентами одше! з дисциплш - „ПедагогГки вищо! школи". Основою 
модульно! технологи навчання е змша органГзацГйних основ педагогГчного процесу в 
унГверситетГ, що забезпечуе умови для шдивщуал1зацп та диференщаци навчання. 

Структурною одиницею технологи е модуль - вщносно самостГйна частина на
вчального процесу, яка штегруе декшька близьких за змГстом i фундаментальних за 
значенням понять, закошв, принцишв. Освоення модуля починаеться з оглядово-
настановчо! лекцп. За нею йдуть шдивщуальна самостГйна навчальна робота, консуль
таций декГлька тьюторських занять, що у свош сукупностГ i становлять змют модуля. 
ТьюторськГ заняття з амшюють семГнарськГ та лабораторнГ роботи. Кожне таке заняття 
мГстить три-чотири види навчально! роботи: дискусГю за змГстом вивчених першодже-
рел, аналГз педагогГчних ситуащй, розв 'язання проблемно-педагогГчних завдань, рольо-
ву та дГлову гру. 

Модульна технологГя навчання надае студентам можливють вивчати курс за ш -
дивщуальним планом, достроково складати залГки з пройденого матерГалу, який вхо
дить до складу того чи шшого модуля. ЗалГк за матерГалом конкретного модуля вважа-
еться прийнятим, якщо студент ш д час спГвбесГди продемонстрував розумшня основ-
них Гдей модуля й аргументовано виклав !х у письмовш або уснГй формГ. У випадку, 
якщо студент не змГг своечасно скласти залГк зГ змГсту певного модуля, в ш мае можли-
вГсть це зробити за домовлешстю з викладачем пГд час консультацп. Для студентГв, якГ 
успГшно засвоши навчальний матерГал i вчасно склали залГки за всГма модулями до за-
кГнчення семестру, Гспит Гз ц ш навчально! дисциплГни не проводиться. Таким чином, 
перевагою модульно! технологи навчання е стимулювання самостшно! роботи студен
тГв, надання !м можливосп визначати ГндивГдуальний темп засвоення навчального ма
терГалу, свободи вибору форм вивчення шформацп, варГатившсть рГвшв освоення кур¬
су, введення тьюторських занять. 

У ЧернГвецькому унГверситетГ набула поширення методика формування шзнава-
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льно! активност студентГв у с т р у к т у р блочно! технологи навчання, що розроблена до
центами Т.Алексеенко i В.Сушанко. ПГд блоковою технолопею навчання (БТН) маеть-
ся на увазГ оптимальна для певного факультету або кафедри технологична система на
вчання, що сприяе максимальному розкриттю творчого потенщалу викладача та студе
нтГв при сшльному досягненш поставлених навчальних цГлей. 

Блочна технологГя навчання об 'еднуе ц ш , планування, змГст, форми i методи 
навчання, мехашзм його постГйного стимулювання й оновлення; супроводжуеться ви-
будуваною системою комплексного рГзнорГвневого рейтингового контролю, що виво-
дить якГсть поетапно! пГдготовки фахГвцГв на заздалегГдь позначений рГвень, який гара-
нтуе ефектившсть пщсумково! готовностГ студентГв до професшно! дГяльностГ. 

У вГтчизнянГй педагогГцГ вищо! школи все бГльшого розповсюдження набувае 
технологГя кооперативного навчання (Т. Акбашев). 1дея кооперативного навчання ви-
ступае як технолопчна основа проектування педагогГчних ситуащй, що примушують 
кожну людину ставати особиспстю. Як вГдомо, здатнють до кооперацп, тобто процесу-
ально! взаемодп, розвиваеться у людини тодГ, коли вона стикаеться з необхщнГстю 
розв 'язання надзавдань, що не шддаються ГндивГдуальному розв 'язанню. Це потребуе 
звернення до ш ш о ! людини з метою залучення i i до сшвробГтництва. Вихщний пункт у 
технологи кооперативного навчання пов 'язаний Гз конструюванням кожним учасником 
с ш л ь ж л дГяльностГ. Потреба в перетворенш форм кооперативно! дГяльностГ виникае 
завдяки необхщносл в спГлкуваннГ й обмшу конкретних знань, умГнь для отримання 
штегративних результатГв навчально! роботи. У технологи кооперативного навчання 
постановка проблем, щлепокладання, планування, виконання практичних завдань i ре-
флексивно-оцГннГ дП проводяться самим студентом, тобто вш стае суб 'ектом власно! 
навчально! дГяльностГ. 

Основними прийомами описувано! технологи навчання е: 
• шдивщуальне (потГм парне, групове, колективне) висування цГлей; 
• колективне планування навчально! роботи; 
• колективна реалГзащя плану; 
• конструювання моделей навчального матерГалу; 
• конструювання власно! дГяльностГ; 
• самостГйний пГдбГр шформацп, навчального матерГалу; 
• ГгровГ форми оргашзацп процесу навчання; 
• взаемоконтроль у кооперацп (мГкрозалГки, допуск до юпиту тощо). 
Для реалГзацп цих прийомГв викладач повторюе три технолопчш такти. 
Перший: спираючись на наявш знання студентГв, викладач висувае навчальну 

проблему i вводить до не! групу студентГв. Обов 'язковий елемент практичного заняття 
- саме введення до проблеми, коли кожен усвщомлюе необхщшсть i i розв 'язання. Ц и м 
досягаеться початкова шзнавальна актившсть студентГв i первинна активГзащя !хнГх 
внутрГшнГх цГлей. 

Другий такт спрямований на шдтримку необхщного рГвня активностГ студентГв, 
!м надаеться можливють самостшно! дГяльностГ. Об'еднанГ у творчГ групи (по 6 - 8 
осГб) студенти вдруге, але на цей раз уже самостшно, в процесГ спГлкування актуалГзу-
ють (уточнюють, прояснюють) власну мету, усвщомлюють поставлене завдання, ви-
значають предмет пошуку, виробляють спосГб с ш л ь ж л дГяльностГ, обробляють i вщс-
тоюють власш позици, розв 'язують проблеми. ТворчГ групи створюються за функщо-
нальним принципом - з урахуванням педагопчно! потреби. Група формуеться так, щоб 
у н ш був „лщер", „генератор щей", „функцюнер", „опонент", „дослГдник". ЗмГна лщера 
вГдбуваеться через кожнГ два-три практичних заняття, що стимулюе розвиток оргашза-
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торських здГбностей усГх студентГв. ТворчГ групи можуть бути постшними та тимчасо-
вими. Вони рухливГ, тобто студентам дозволяеться переходити з одше! групи в шшу, 
спГлкуватися з членами Гнших груп. 

Третт такт передбачае сшльне обговорення, у процесГ якого викладач нащлюе 
студентГв на доказ Гстинносп свого рГшення. Кожна група активно вГдстоюе свГй шлях 
розв 'язання проблеми, свою позицГю. У результат виникае дискусГя, пГд час яко! вГд 
студентГв вимагаеться обгрунтування, логична аргументацГя, пГдведення до правильного 
розв 'язання завдання. Виявивши, що процес шзнання призупиняеться через нестачу 
знань студентГв, викладач передае необхщну ш ф о р м а щ ю у формГ лекцп, конференцп, 
бесщи. 

Таким чином, перевага технологи кооперативного навчання полягае в тому, що 
студенти отримують досвщ сшльних д ш при оргашзацп та плануваннГ шзнавально! дГ
яльностГ, формулюваннГ та розв 'язанш навчальних проблем, моделюваннГ засобГв 
отримання та переробки шформацп. ПостГйний обмш думками змГнюе стиль роботи 
викладача - в ш стае демократичним, заснованим на принципах сшвробГтництва. 

ОстаннГми роками продовжуеться наукове розроблення й упровадження нових 
технологий навчання. ОрГентиром для дослщжень е фундаментальне визначення А с о щ -
аци з педагогГчних комунГкацГй i технологГй США: „ПедагогГчна технологГя е комплек-
сним, Гнтегрованим процесом, що включае людей, Где!, засоби та способи оргашзаци 
дГяльностГ для аналГзу проблем i планування, забезпечення, оцшювання та керування 
розв 'язанням проблем, якГ охоплюють усГ аспекти засвоення знань". Таке багатоаспек-
тне розумГння сучасно! педагопчно! технологи визначае напрями теоретичних i прак
тичних пошукГв нових технологГй освГти. 

Сутшсть пошуку зводиться до модершзацп дидактично! системи ушверситетсь-
ко! педагогично! освГти на основГ вивчення елементГв, що i i утворюють, i i i дослщно! 
перевГрки. Узагальнюючи результати дослщжень, якГ проводяться в галузГ педагогГчних 
технологГй, треба зазначити, що !х перспективи пов 'язаш з розробленням трьох моде
лей педагогГчних технологГй: семантичною, структурною i параметричною. При цьому 
пГд моделлю педaгогiчног технолога розумГються щлеспрямовано розроблеш та в зага-
льних рисах вщтворюваш компоненти процесу навчання студентГв, що спричиняють 
пщвищення ефективностГ функцГонування ц ш с н о ! педагогично! системи. Моделювання 
передбачае визначення мети навчання (чому i для чого?), вГдбГр i побудову змГсту освГ
ти (що?), органГзащю навчального процесу (як?), методГв i способГв (за допомогою чо
го?), взаемоддю викладачГв i студентГв (хто?). 

При створеннГ семантичног моделi технологи навчання студентГв ми обмежуемо 
предмет дослщження рамками педагопчно! дГйсностГ. Увага зосереджуеться на вивчен-
нГ змГсту, структури та функщй вГдомих технологГй: занурення (В.Кан-КалГк), модуль¬
ного навчання (А. Алексюк), кооперативного навчання (Т.Акбашев). Однак за певних 
умовах педагогГчного процесу, залежно вГд рГвня педагопчно! майстерносп викладачГв, 
готовностГ студентГв до сприйняття та переробки навчально! шформацп, змшюеться 
суть основних технологГчних актГв. У зв 'язку з цим при семантичному моделюваннГ 
дослщжуються з м ш и i припустимГ можливостГ тиражування авторських технологГй у 
конкретних умовах педагогГчного процесу. 

Конкретизащя семантично! моделГ повнГстю залежить вГд того, з якою метою 
вона розробляеться. Н а щ й основГ можна виокремити декшька напрямГв деталГзацп за-
гально! семантично! моделГ педагопчно! технологи: 

• модель може слугувати для формування принципово ново! технологи 
навчання, що передбачае становлення новаторського, по суп , науково-педагопчного 
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мислення; 

• модель може виступати як засГб визначення норм, принцишв шноващйно! 
дГяльностГ в педагогищ; 

• модель може бути використана в методичнш р о б о т з обслуговування 
ГнноваторГв - фахГвцГв Гз проектування, програмування й органГзацп ГнновацГйних 
технологГй навчання; 

• модель може слугувати засобом навчання новаторськш педагопчнш 
дГяльностГ. 

Створення структурной моделi ГнновацГйних технологГй навчання включае ви-
явлення бшьш важливих характеристик, уся сукупшсть яких дозволяе оцшити мГсце та 
роль конкретно! технологи серед Гнших можливих, порГвняти переваги та недолГки i i 
рГзноманГтних варГашив. Методами видГлення структури шновацшно! технологи на
вчання е: опис окремого педагогГчного нововведення, взятого як ушкальне явище, п о р ь 
вняльний аналГз отриманих даних i статистичне узагальнення. На основГ такого поетап-
ного аналГзу можна виокремити структуру моделГ шновацшно! технологи як тако! пос-
л щ о в н о с л етапГв: 

••• усвГдомлення проблеми, виявлення протирГччя на основГ фшсаци 
розбГжност Гснуючого та належного; 

процес ухвалення рГшень (визначення цГлей, створення теоретично! моделГ, 
пошук альтернатив i вибГр рГшень, побудова нормативно! моделГ); 

••• створення та перше освоення проекту (експеримент, доробка нормативно! 
моделГ до проекту, перевГрка проекту на рГвш педагопчно! технологи, пГдготовка 
проекту до використання); 

освоення (розроблення форм використання проекту, основних методГв 
тиражування проекту); 

••• використання (розподдл шноваци серед користувачГв, тривале використання, 
модифшащя нововведень). 

Створення параметричног моделi - найбшьш вГдповГдальний етап моделювання, 
вГд якостГ якого залежить подолання екстенсивного характеру вщбування б ш ь ш о с п Гн
новацГйних процесГв у педагогГцГ. У наш час треба буде лише окреслити предметы га
лузГ розробки такого типу моделей. Вихщний пункт шновацшного процесу - усвГдом
лення педагогично! проблеми. Тут необхщно розробити параметри, що дозволили б су-
дити про ступшь адекватности сформульовано! проблеми, реально! проблемно! ситуаци. 
Такими параметрами можуть бути: ступшь шформацшного забезпечення педагогично! 
системи про зовшшне оточення i внутрГшнГй стан, ступшь прогнозованост системи, 
ступГнь невизначеностГ та дГагнозу початкового та кГнцевого стану системи. На еташ 
процесу ухвалення рГшення основним параметром шноваци, що враховуеться, стае i i 
штенсившсть i реалГзованГсть. ЦГ параметри повиннГ бути визначеш на основГ експерт-
них оцГнок, якГ дозволяють апелювати до штущп, здорового глузду та досвщу людей, 
компетентних у цьому питаны. Етап проектування шноващйно! технологи передбачае 
врахування напруження в педагогГчнГй система Пошук параметрГв, що виникають у пе
дагогичному середовишд ситуацГйних структур як реакцп на ГнновацГю - першочергове 
завдання науково! дГяльностГ в галузГ створення ГнновацГйних технологГй навчання. 

Висновки. НовГ дослщження в галузГ педагогГчних технологГй, опис вГтчизняно-
го та зарубГжного педагогГчного досвГду е основою для прогнозування технолопчних 
тенденцш у педагогГчнГй унГверситетськГй освГтГ. 
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А.В. Глузман, А.А. Комарова 

ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Современная интеграция в европейское образовательное пространство обусло
вливает ряд современных модернизационных процессов в системе образования. Фор
мирование содержания образования „от результата" усиливает внимание к деятель-
ностной составляющей педагогического процесса и технологии, как отрасли науки, 
изучающей и разрабатывающей средства получения результатов деятельности. В 
статье рассмотрены основные периоды развития понятия „технология обучения", 
проанализированы основные виды технологий и их структуры. 

Ключевые слова: технология, педагогическая технология, модель. 
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INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES 
IN HIGHER EDUCATION REFORM 

Modern integration into the European educational space, determines the number of 
contemporary modernization processes in the education system. Shaping the content of edu
cation "on the outcome " increase attention to activity component of the pedagogical process 
and technology, as the field of science that explores and develops the means of obtaining re
sults. The article describes the main periods in development of the concept „educational 
technology ", analyzes the main technology types in their structure. 

Keywords: technology, educational technology, the model. 
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