
 

© Вітвицька С.С., 2009 
45 

УДК 378.124 (09) 
С.С. Вітвицька, 

кандидат педагогічних наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛІВ  

У статті розглянуто теоретико-методологічне обґрунтування оцінки інноваційних процесів; 
проаналізовано  поняття "педагогічна технологія"; визначено основні методологічні вимоги, критерії 

технологічності; розкрито технологічний процес групової роботи проведення семінарсько-
практичних занять за принципами  модульності навчання; представлено концептуальні основи 

ігрових технологій. 

Оновлення сучасної системи освіти і педагогічної науки визначило необхідність дослідження 
питання педагогічної інноватики як особливої галузі наукового знання. Інтенсивний розвиток та 
модернізація інноваційних процесів у сучасних умовах принципово змінюють відношення до 
можливостей управління такими процесами, оскільки наявна стихійність цих процесів затримує 
розвиток практики. 

На сьогодні досліджено низка важливих аспектів педагогічної інноватики, зокрема це інновації в: 
 педагогіці (М.С. Бургин, Н.Р. Юсуфбекова, А.Я. Найн, В.Я. Ляудіс, В.І. Загвязинський, 

В.Ф. Паламарчук); 
 інновації у світовій педагогіці (М.В. Кларін, М.М. Іванов, С.Р. Колупаєва) та 

нововведення (А.І. Пригожий, X. Барнет, Дж. Бассет); 
 інноваційні процеси в професійній освіті (А.І. Каташов, О.О. Кіяшко, А.Т. Токтогулов); 
 управління інноваційними процесами (М.М. Поташник, B.C. Лазарєв, 

В.П. Стельмашенко) та ін.; 
 інноваційні підходи до організації навчання та проектування системи освіти 

(Д.В. Чернілевский, С.Ю. Марінчак, Т.Н. Шамова, Л.Г. Тарусова); 
 інноваційна педагогічна діяльність (В.А. Сластьонін, Л.С. Подимова, Н.В. Кузьміна, 

М.М. Скаткін);  
 інноваційні педагогічні технології (Н.О. Корсунська, О.М. Пехота, С.О. Сисоєва) [1: 4]. 

Метою цієї статті є теоретико-методологічного обґрунтування оцінки інноваційних процесів, які б 
дозволили їх регулювати, підвищуючи їх практичну користь і цілеспрямованість. 

Головна мета інноваційної освіти – збереження і розвиток творчого потенціалу людини. Для цього 
насамперед необхідно зробити так, щоб вона розвивала гармонійне мислення, засноване на поєднанні 
внутрішньої свободи особистості і її соціальної відповідальності, а також терпимості до 
інакомислення. Саме ці характеристики особистості сьогодні включені в число основних цінностей 
земної цивілізації, декларованих у документах ООН. 

Педагогічна технологія – це створена адекватно до потреб і можливостей особистості і 
суспільства теоретично обґрунтована навчально-виховна система  соціалізації, особистісного і 
професійного розвитку і саморозвитку людини в освітній установі, яка, внаслідок упорядкованих 
професійних дій педагога при оптимальності ресурсів і зусиль всіх учасників освітнього процесу, 
гарантовано забезпечує ефективну реалізацію свідомо визначеної освітньої мети та можливість 
оптимального відтворення процесу на рівні, який відповідає рівню педагогічної майстерності 
педагога (С.О. Сисоєва). 

На нашу думку, поняття педагогічна технологія є змістовим узагальненням, що включає в себе всі 
ці визначення і може бути представлено трьома аспектами: 

а) науковим (педагогічна технологія – складова педагогічної науки, що проектує педагогічні 
процеси у педагогічних системах); 

б) процесуально-описовим (опис, алгоритм процесу, сукупність цілей, змісту методів і засобів, для 
досягнення гарантованих результатів, запланованої мети); 

в) процесуально-дійовим (здійснення технологічного процесу, функціонування всіх особистісних, 
інструментальних і методологічних педагогічних засобів) [2: 180]. 

Таким чином, педагогічна технологія функціонує в якості науки, що досліджує найбільш 
раціональні шляхи навчання, і в якості системи принципів, прийомів і способів, що застосовуються у 
навчанні і в якості реального процесу навчання. 

Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що під педагогічною технологією, насамперед, 
розуміється система найбільш раціональних способів досягнення педагогічної мети, наукова 
організація навчально-виховного процесу, що визначає найбільш раціональні й ефективні способи 
досягнення кінцевих освітньо-культурних цілей.  

Педагогічна технологія повинна задовольняти деяким основним методологічним вимогам, 
критеріям технологічності: 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 43. Педагогічні  науки  
 

46 

 концептуальність (опора на певну концепцію, що містить філософські, психологічні, 
дидактичні і соціально-педагогічні обґрунтування освітніх цілей); 

 системність (педагогічна технологія повинна мати всі ознаки системи); 
 логічність процесу, взаємозв’язок усіх його частин, цілісність; 
 керованість (можливість цілепланування, проектування процесу навчання, поетапної 

діагностики, варіювання засобами і методами з метою корекції результатів); 
 ефективність (оптимальність витрат, гарантованість досягнення запланованого 

результату – певного стандарту навчання); 
 відтворюваність (можливість застосування в інших однотипних умовах, іншими 

суб’єктами); 
 єдність змістової і процесуальної частини, їх взаємообумовленість. 

Будь-яка сучасна педагогічна технологія являє собою синтез досягнень педагогічної науки і 
практики, поєднання традиційних елементів минулого досвіду і того, що породжено суспільним і 
технічним прогресом, і перш за все, гуманізацією, демократизацією суспільства і технологічною 
революцією. 

Джерелами і складовими частинами нових педагогічних технологій є: соціальні перетворення і 
нове педагогічне мислення; суспільні, педагогічні, психологічні науки; сучасний передовий 
педагогічний досвід; історичний вітчизняний і зарубіжний досвід (надбання попередніх поколінь); 
народна педагогіка. 

У сучасній педагогічній теорії і практиці існує багато варіантів педагогічних технологій. Найбільш 
глибоко і різнобічно до їх класифікації, на нашу думку, підійшов Г.К. Селевко, який дає класифікацію 
за суттєвими та інструментально значимими властивостями: цільовій орієнтації, організації навчання, 
особливостями змісту освіти, орієнтації на особистісні структури (ЗУН – оволодіння знання, уміння, 
навички, СРД – систему розумових дій, СЕМ – система естетично-моральна, СКМ – система 
самокеруючих механізмів, СДП – систему дійово-практичну). Він виділяє декілька класів 
педагогічних технологій [3]. 

Кожна педагогічна технологія має свої процесуальні характеристики (мотиваційна, управлінська, 
категорія учнів), а також має програмно-методичне забезпечення (навчальні плани, програми, 
методичні посібники, дидактичні матеріали, наочні технічні засоби навчання, діагностичний 
інтерпретацій). 

Нині погляди українських педагогів усе частіше спрямовуються до технології модульного 
навчання, яке останнім часом впроваджується в навчально-виховну практику вищої школи як 
передовий педагогічний досвід і як   експериментальна психолого-дидактична система. 

Модульно-розвивальне навчання сприяє становленню особистості не тільки завдяки змісту, 
методам, формам організації, а й через свою сутнісну багатовимірність, логіку буття з огляду на 
специфічну форму психосоціального зростання індивідуальності.  

У Житомирському державному університеті з 1996 року застосовується модульно-контекстна 
технологія, яка ставить за мету формування педагогічної спрямованості, розвиток емоційних і 
морально-естетичних якостей, засвоєння знань, умінь та навичок, способів розумових дій, дійово-
практичної сфери та самокеруючих механізмів особистості майбутнього фахівця. 

Це технологія по орієнтації на особистісні структури – всебічно гармонійна, за характером змісту 
гуманістична, навчально-виховна, за типом управління – система малих груп, за провідним методом 
навчання – проблемно-пошукова, творча, діалогічна, ігрова; за організаційними формами – 
академічна, індивідуально-групова, диференційована. 

Вона спрямована на розвиток потреби студента в самореалізації, що посідає одне з найвагоміших 
місць у сфері спонукання дидактичного вибору. Виходячи з класифікації потреб А. Маслоу, 
самоактуалізація (самореалізація) становить вершину піраміди людських потреб. На його думку, 
лише за умови підготовленості особистості до духовного розвитку і бажання самовдосконалюватися, 
можна її досягти [4]. 

У зміст педагогічної освіти закладено модель підготовки вчителя-вихователя, яка відображає 
діяльнісну модель педагога, що включає предметно-професійний і соціальний контекст майбутньої 
професії. Перехід від навчальної діяльності до професійної відбувається за допомогою діяльнісного 
модуля – інтегрованої якості педагога-вихователя. Діяльнісний модуль включає в себе такі 
угрупування: методологічний, теоретичний, практичний і соціальний. 

Технологічний підхід у вивченні курсів "Педагогіка", "Педагогіка вищої школи"  передбачає: 
постановку цілей, проектування, організацію навчального процесу, діагностичну і підсумкову 
перевірку ефективності за допомогою тестів, контрольних питань, розв’язання задач, кросвордів тощо 
в кожному модулі. 

Логіка викладання курсу така: 
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 проектування цілей навчання відбувається відповідно розробленої моделі підготовки 
вчителя; 

 переведення цілей на мову практичних завдань у вигляді діяльнісного модуля, який має 
забезпечити перехід від навчальних завдань до професійної діяльності; 

 реалізація моделі підготовки вчителя-вихователя у процесі викладання педагогічних 
дисциплін; 

 корекція процесу засвоєння знань, умінь, навичок студентами; 
 контроль, оцінка (поточна, рубіжна, заключна) знань, умінь, навичок студентів; 

Ця логіка реалізується в кожному модулі (темі) курсів "Педагогіка", "Педагогіка вищої школи", 
через зовнішню структуру (тема, мета, обладнання, план, завдання студентам, рекомендована 
література, теоретичний і практичний блоки, прогнозовані педагогічні якості та вміння) та внутрішню 
структуру, що відображає основні рівні засвоєння ЗУН студентами, що відповідає таксономії цілей: 
на рівні пізнання, розуміння, застосування, аналізу, синтезу, оцінки.  

Основою проведення семінарсько-практичних занять з педагогіки та педагогіки вищої школи є 
групові технології. 

Академічна група поділяється на мікрогрупи. Технологічний процес групової роботи складається з 
таких елементів: 

1. Підготовка до виконання групового завдання: постановка пізнавальної задачі (проблемної 
ситуації); інструктаж про зміст і послідовність роботи; рекомендації щодо дидактичного матеріалу по 
групах. 

2. Групова робота:  знайомство з матеріалом, планування роботи в групі; розподіл завдань між 
членами групи; індивідуальне виконання завдань; обговорення індивідуальних результатів роботи в 
групі; обговорення загального завдання групи (зауваження, доповнення,  уточнення, узагальнення); 
підведення підсумків групового завдання. 

3. Заключна частина: повідомлення про результати роботи в групах; аналіз пізнавальної задачі, 
рефлексія; загальний висновок про групову роботу і виконання поставленої задачі. Висновки про 
роботу групи та їх членів. 

У процесі групової роботи викладач виконує різноманітні функції: контролює хід роботи у групах; 
консультує, відповідає на запитання, координує діяльність, при необхідності допомагає окремим 
студентам або групі в цілому. Семінарські заняття проходять у формі гри. 

Гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих на відтворення і засвоєння суспільного 
досвіду, в якому складається формується і удосконалюється самоуправління поведінкою. 

Концептуальними основами ігрових технологій є психологічні механізми ігрової діяльності, що 
спираються на фундаментальні потреби особистості в самовираженні, самоутвердженні, 
самовизначенні, саморегуляції, самореалізації. 

За цільовими орієнтаціями ігрові технології поділяються на: дидактичні, виховні, розвивальні, 
соціалізуючі. 

За характером педагогічного процесу: навчальні, тренінгові, контролюючі, узагальнюючі, 
пізнавальні, виховні, розвивальні, репродуктивні, продуктивні, творчі, комунікативні, діагностичні, 
профорієнтаційні, психотехнічні. 

За ігровою методикою: предметні, сюжетні, рольові, ділові, імітаційні, драматизації. 
Ігрові технології сприяють засвоєнню знань, умінь, навичок, розвитку системи розумових дій, 

системи естетично-моральних якостей, системи дійово-практичної сфери і самокеруючих механізмів. 
Ігрова діяльність виконує такі функції: спонукальну (викликати інтерес); комунікативну 

(засвоєння елементів культури спілкування педагога); самореалізації (кожен студент реалізує свої 
можливості); розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних якостей); розважальну 
(отримують задоволення); діагностичну (виявлення відхилень в ЗУН, в поведінці, прогалин у 
знаннях); коррекційну (внесення позитивних змін в структуру особистості майбутніх учителів). 

Більшість ігор мають риси вільної розвиваючої діяльності, що має активний творчий характер, 
сприяє розвитку почуттів і позитивних емоцій. 

У вищій школі ігрова діяльність використовується: в якості самостійної технології для засвоєння 
теми, розділу, поняття; як елемент іншої технології; в якості семінару або його окремих частин 
(вступ, пояснення, закріплення, вправи, контролю). 

У нашому досвіді ділові ігри використовуються для розв’язання комплексних задач засвоєння 
нового, закріплення матеріалів, розвитку творчих здібностей, формування загально-навчальних умінь. 
Ділові ігри дають можливість студентам зрозуміти навчальний матеріал з різних позицій. У процесі 
вивчення педагогіки застосовуються різні модифікації ділових ігор: імітаційні, операційні, рольові 
ігри, діловий театр, психо- і соціограма.  
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Імітаційні (імітуються події, конкретну діяльність студентів, викладачів, учнів, вчителів). 
Сценарій імітаційної гри, крім сюжету подій, містить інші структури і призначення імітованих 
процесів та об’єктів. 

Операційні ігри допомагають відпрацьовувати конкретні специфічні операції. Наприклад, 
розв’язання педагогічних задач, проведення зборів та ін. 

Рольові ігри сприяють відпрацюванню тактики поведінки дій, виконання функцій та обов’язків 
конкретної особистості. Для проведення гри з використанням ролі розробляється модель – ситуації, 
розподіляються ролі. 

Діловий театр передбачає написання сценарію, де описується конкретна ситуація, функції та 
обов’язки дійових осіб, їх задачі. 

Психограма і соціограма близькі до "ділового театру", але спрямовані на формування 
перцептивних умінь майбутніх педагогів (уміння відчувати стан іншої людини, уміння встановити 
контакт). 

Отже, можна зробити висновок, що педагогічна технологія відображає модель навчально-
виховного і управлінського процесів освітнього закладу і об'єднує в собі зміст, форми і засоби 
кожного з них. 
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В статье рассмотрено теоретико-методологическое обоснование оценки инновационных процессов; 
проанализировано  понятие "педагогическая технология"; определенны основные методологические 

требования, критерии технологичности; раскрыт технологический процесс групповой работы 
проведения семинарско-практических занятий за принципами  модульности учебы; представлены 

концептуальные основы игровых технологий. 

Vitvytska S.S. Innovative Рedagogical Тechnologies in the Рreparation of Тeachers. 

The theoretical-methodological ground of estimation of innovative processes is considered in the article; a 
concept "pedagogical technology" is analysed; certainly the basic methodological requirements, criteria of 

technologicalness; the technological process of group work of conducting seminar-practical classes is 
exposed by the principles  of modularity of studies; conceptual bases of playing technologies are presented. 


