
Використання інноваційних технологій навчання – запорука 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів 

 

Курепін В.М.,  

старший викладач кафедри  

методики професійного навчання 

Миколаївський національний аграрний університет 

м. Миколаїв, Україна 

 

Курепін Д.В., 

адміністратор 

ТОВ  «Роллер Центр» 

м. Миколаїв, Україна 

 

В Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті 

зазначається, що освіта «є засобом відтворення й нарощування 

інтелектуального, духовного потенціалу народу, ... дієвим чинником 

модернізації суспільства, зміцнення авторитету держави на міжнародній 

арені». Належне виконання цих завдань можливе за умови модернізації 

самої освіти, ключовими позиціями якої мають стати такі принципи, як 

відродження національно-культурних традицій українського народу, 

демократизація та гуманізація всього освітнього процесу.     

Останнім часом для сучасної освіти характерне застосування 

технологій, які сприяють: індивідуалізації навчання; діяльнісній активізації 

здобувачів вищої освіти; діалоговій взаємодії між викладачем і здобувачами 

вищої освіти (педагогіка співробітництва).  

Випускники Миколаївського державного аграрного університету 

працюють в умовах швидкого розвитку науки, техніки, технології. Уже 

сьогодні цикл оновлення технології в агропромисловому комплексі 



коротший, ніж термін навчання. Тому проблеми навчального закладу виший  

освіти – це перш за все проблеми створення передумов для підготовки 

кваліфікованих спеціалістів  нового типу, всебічно освічених, творчих, які 

вміють швидко адаптуватись в нових економічних умовах.  

Формування професійних навичок майбутніх механізаторів, 

технологів, енергетиків, аграріїв, менеджерів забезпечують викладачі різних 

дисциплін, які працюють над розвитком спеціаліста, що є не лише носієм 

певної суми знань, а й здатний вирішувати завдання на достатньому 

науково-технічному рівні і з відповідним ступенем ризику [1].   

В своїй діяльності викладачі таких дисциплін як «Основи охорони 

праці», «Охорона праці в галузі» віддають перевагу модульній, проблемній, 

імітаційній технологіям навчання, тобто має місце проблемно-модульний 

підхід до навчання. Проблемне навчання передбачає послідовні і 

цілеспрямовані пізнавальні завдання, які майбутні фахівці розв’язують під 

керівництвом викладача і активно засвоюють нові знання. Використання 

теоретичних та експериментальних завдань саме по собі ще не робить 

навчання проблемним. Все залежить від того, наскільки викладачеві 

вдається надати цим завданням проблемного характеру і поєднувати 

проблемний підхід з іншими методичними підходами. 

Основна відмінність проблемного заняття від традиційного полягає в 

змісті і характері організації викладачем пізнавальної діяльності здобувачів 

вищої освіти, яка передбачає особливу взаємодію навчальних проблем, 

проблемних завдань і запитань. Викладач може обирати один з багатьох 

імовірних варіантів проблемного навчання до особливостей власної 

педагогічної діяльності, індивідуальних можливостей здобувачів вищої 

освіти, рівня розвитку колективу, групи. Викладачі спеціальних дисциплін 

застосовують різні методи і прийоми дослідного навчання під час 

проведення занять різних видів та на різних його етапах. Так як викладачі 



працюють за модульною системою навчання, то особливого значення 

набуває метод усного викладу навчального матеріалу. 

З метою кращого сприйняття, усвідомлення та засвоєння навчального 

матеріалу важливим засобом посилення розумової активності здобувачів 

вищої освіти є вміла постановка проблеми, створення проблемної ситуації, в 

якій загострюється суперечність між наявними у здобувачів вищої освіти 

знаннями, способами дії та новими завданнями, для розв’язання яких 

набутого досвіду недостатньо. Шляхи вирішення поставленої проблеми 

розкриває викладач. Але при цьому ставиться цілий ряд запитань або 

завдань для здобувачів вищої освіти, що залучає їх до розв’язання 

проблеми. Шляхом такої лаконічної бесіди викладача з здобувачами вищої 

освіти з’ясовується відповідь на поставлене завдання. 

Шукаючи розв’язок ситуації методом аналогії, здобувачі вищої освіти 

виявляють причини порушень технологічного процесу, які і є факторами, 

що на нього впливають. Такий метод вивчення нового матеріалу сприяє 

активізації розумової діяльності здобувачів вищої освіти, спонукає до 

розвитку творчого мислення. 

Аналіз і вирішення конкретних виробничих ситуацій є одним із 

методів, який застосовує кожен викладач практично на кожному занятті, 

особливо на етапах узагальнення і систематизації та закріплення знань. 

Застосування такої технології навчання дає можливість сформувати у 

здобувачів вищої освіти вміння використовувати набуті знання для 

вирішення виробничих, в тому числі нестандартних ситуацій. 

Завдання стає пізнавальною проблемою, якщо воно потребує роздумів 

над проблемою, викликає у здобувачів вищої освіти пізнавальний інтерес, 

спирається на попередній досвід. 

В змісті завдань конкретних різноманітних ситуацій одночасно 

утворюється проблемність прикладного характеру. Будь-яка ситуація і є 

свого роду проблема, яка завжди потребує шляхів її вирішення. В даному 



випадку проблема носить практичний характер, а шлях її розв’язання – 

теоретичний. Тобто, здобувач вищої освіти, оперуючи певними 

теоретичними знаннями, визначає варіанти вирішення проблеми [2]. 

Вирішення цього завдання є комплексом для реалізації таких завдань 

заняття, як розвиток логічного мислення, активізація розумової діяльності 

здобувачів вищої освіти, формування у них потреби в навчанні, оскільки 

демонструється можливість застосування набутих знань, що, в свою чергу, 

сприяє розвитку інтересу до обраної професії. Сучасний рівень науки і 

техніки потребує формування і виховання творчо мислячих кваліфікованих 

фахівців. Сьогоднішньому здобувачу вищої освіти недостатньо лише 

поглинання «готової» інформації. Необхідно навчити його самостійно 

шукати способи розв’язання проблем, пов’язаних з реальними ситуаціями у 

житті, з майбутньою діяльністю. 

Використовуючи інноваційні технології навчання, переконалися, що 

новітні технології навчання передбачають не просто отримання знань, а 

творче відношення до них, сприяють формуванню і вихованню освіченого, 

творчого, професійно здібного кваліфікованого фахівця спроможного 

вирішувати певні завдання у практичній діяльності. 
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