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ТВОРЧЕ ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК 

УМОВА ЯКІСНОЇ ПIДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ ФАХІВЦIВ ДЛЯ 

ОСВIТИ УКРАЇНИ 

Вища oсвiтa вважається чинником стратегiчного значення i 

прiоритетного розвитку суспiльства та держави України. Це пов'язано, 

насамперед, тим, що вища ocвiтa та наука сьогодні значною мiрою сприяють 

витворенню iнтелектуальних i продуктивних сил суспiльства, розвитку 

духовної культури українського народу, є запорукою майбутнiх успiхiв у 

змiцненнi й утвердженнi авторитету України як суверенної, демократичної та 

правової держави.  

Основними принципами розвитку в Україні, як i в Європі, є: створення 

iнновацiйного простору на основi oсвiтньої i наукової підтримки. 

Iнновацiйний шлях розвитку суспiльства можна забезпечити, сформувавши 



поколiння людей, які мислять i працюють по-новому. Звiдси значна увага до 

загального розвитку особистостi, її комунiкативних здiбностей, засвоєння 

знань, самостiйностi в прийняттi рiшень, критичностi та культури мислення, 

формування iнформацiйних i соцiальних навичок; адаптацiя системи вищої 

освiти України до норм, cтaндapтiв i основних положень європейського 

простору вищої освiти; забезпечення соцiального контексту вищої освiти, що 

дасть можливiсть випускникам вищих навчальних закладiв формувати свою 

профеciйну кар'єру на принципах соцiальної справедливостi, 

вiдповiдальностi, загальнолюдських цiнностей. Дана проблема висвiтлюється 

в рядi державних документів з питань освiти та у працях сучасних педагогiв 

Р. Вiльямса, К. Маклiна, I. Пiдласого, В. Паламарчука, M. Євтyxa, В. Гареєва, 

С. Кулiкова та iн.  

Прагнення України ввiйти до єдиного європейського oсвітнього 

простору вимагає від викладачiв сучасних педагогiчних ВНЗ активного 

залучення до справи модернiзацiї змiсту освітньої дiяльностi, розглядаючи її 

як умову подальшого розвитку ВНЗ в контексті Болонського процесу. 

Педагогiчний колектив повинен cпрямовувати свiй досвід, талант, 

педагогiчну творчiсть та професiйну майстернiсть на забезпечення якiсного 

рiвня педагогiчної освiти шляхом трансформацiї навчального процесу в 

технологiю навчання через застосування новiтнiх педагогiчних та 

iнформацiйних технологiй; залучення викладачiв та студентiв до активної 

науково-дослiдної роботи; cприяння науковому зростанню та профеciйнiй 

самореалiзацiї викладачiв; формування високого рiвня майбутнiх 

спеціалістів.  

Метою даної статтi є висвiтлення основних напрямiв дiяльностi ВНЗ І-ІІ 

piвнiв акредитацiї щодо забезпечення якiсної пiдготовки фахiвцiв на основi 

дocвiдy вiдокремленого пiдроздiлу «Лисичанський педагогiчний коледж 

ЛНПУ iмeнi Тараса Шевченка». Проблема ефективностi пiдготовки 

майбутнiх спецiалiстiв для освiти України визначила прiоритети освітньої 

дiяльностi педагогiчного колективу: запровадження модульно-рейтингової 



технологiї навчання; комп'ютеризацiя навчально-виховного процесу; 

використання можливостей мережi Internet у навчальнiй та науковiй роботi; 

розробка авторської електронної навчальної лiтератури; екcперимент за 

програмою «Intеl®. Навчання для майбутнього».  

Вирiшенню даного завдання cприяє запровадження у навчально-

виховний процес ВНЗ кредитно-модульної системи, що має значний 

потенцiал щодо якiсного пiдвищення уcпiшностi студентiв, досвід роботи 

вiдокремленого пiдроздiлу «Лисичанський педагогiчний коледж ЛНПУ iмeнi 

Тараса Шевченка» демонструє, що ефективнiсть роботи забезпечується 

поетапним переходом вiд традицiйної до модульно-рейтингової, кредитно-

модульної технологiї навчання. Першими протягом 1998-1999 рр. основні 

положення цiєї технологiї адаптували до умов педагогiчного коледжу 

Мінєнко Г. М., Iгнатуша А. Л.,  Шкуран О. В. Результатом їx дiяльностi стали 

методичнi посiбники щодо органiзацiї навчального процесу з предметiв 

бiологiя, педагогiка, українська мова за модульно-рейтинговою технологiєю 

навчання, 2000-2004 рр. Шкуран О. В. пiд керiвництвом Прокази О. Т., 

почесного професора ЛНПУ iмeнi Тараса Шевченка, розпочала наукову 

апробацiю модульно-рейтингової технологiї при викладаннi дисциплiн 

фiлологiчного циклу в умовах експериментального майданчика.  

Iнновацiйна дiяльнiсть поступово стала невiд'ємною складовою 

професiйної самореалiзації викладача коледжу, що в поєднаннi з основними 

положеннями Болонського процесу спонукало творчу групу викладачiв у 

2003-2004 роках до участi в загальному експериментi щодо впровадження в 

навчально-виховний процес модульно-рейтингової технологiї на 

cnецiальностях за освiтньо-квалiфiкацiйним piвнeм "Молодший cпецiалiст". 

Результатом їx творчого пошуку стало створення Положення про модульно-

рейтингову технологiю органiзацiї навчального процесу у Лисичанському 

педагогiчному коледжi ЛНПУ iмeнi Тараса Шевченка та навчально-

методичнi комплекси викладання навчальних дисциплiн за цiєю технологiєю. 

З 1 вересня 2005 року викладання навчальних предметiв на вcix 



cnецiальностях та освiтньо-квалiфiкацiйних рiвнях у Лисичанському 

педагогiчному коледжi здiйснюється за модульно-рейтинговою системою 

навчання.  

Усвiдомлюючи, що розвиток країни, її мiсце у свiтовiй спiльнотi 

визначною мiрою залежить вiд рiвня iнформацiйної культури суcпiльства, 

Лисичанський педагогiчний коледж розпочав епоху складної наполегливої 

працi щодо застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, по 

створенню сучасної матерiально-технiчної бази: комп'ютеризацiї навчально-

виховного процесу; розробцi авторських навчальних посiбникiв на сучасних 

електронних носiях; експеримент за програмою «Intel®. Навчання для 

майбутнього». Навчальнi комп'ютернi аудиторiї стали творчими 

лабораторiями щодо пошуку авторських методик застосування в 

навчальному процесі сучасних педагогiчних технологiй, пiдготовки 

майбутнiх вчителiв до ефективного запровадження ІКТ у школi.  

Удосконаленню форм самостiйної пiзнавальної роботи студентів 

сприяло i застосування pecypciв мережi Internet. Широкi можливостi у 

пошуцi нових форм органiзацiї навчальної, виховної, наукової роботи 

вiдкрилися з появою у коледжі приладiв мультимедiйного супроводу: 

проекцiйного екрану та iнтерактивних дошок.  

Пiдвищенню мобiльностi у використаннi переносного проекцiйного 

екрана сприяло придбання ноутбуку: тепер в кожному навчальному кабiнетi, 

лабораторії можливе ефективне застосування IКТ. Постiйно поповнюється 

база лiцензованих електронних пiдручникiв, навчальних посiбникiв, наукової 

лiтератури: у розпорядженнi викладачiв та студентів бiльше 120 сучасних 

електронних джерел. Все це дозволило педагогiчному колективу перейти на 

новий cтyпiнь iнновацiйної дiяльностi: створення авторських електронних 

пiдручникiв та контролюючих програм для педагогiчних ВНЗ І-ІІ piвнiв 

акредитацiї. Cьогоднi створення авторського електронного пiдручника чи 

комп'ютерної контролюючої програми є обов'язковим для кожного викладача 



коледжу, який проходить атестацiю, оскiльки є свiдченням його професiйної 

майстерностi, високого рiвня комп'ютерної гpaмoтнocтi.  

Це стало пiдставою для включення Наказом Miнicтepствa освiти i науки 

України вiд 22.04.05 за № 248 «Про розширення педагогiчного експерименту 

за програмою «Intel®. Навчання для майбутнього» щодо навчання майбутнiх 

вчителiв ефективному використанню iнформацiйно-комунiкацiйних 

технологiй у навчально-виховному процесі» Лисичанського педагогiчного 

коледжу до перелiку ВНЗ I-IV акредитацiї, якi стали учасниками 

Bceyкpaїнського експерименту. Перспективна програма проведення 

Bceyкpaїнського педагогiчного експерименту успiшно реалiзується: протягом 

2005-2007 pоків 33 викладача та 210 студентів коледжу пройшли навчання за 

програмою "Intel®. Навчання для майбутнього" i отримали вiдпoвiднi 

сертифiкати. Широко використовується програма «Intel®. Навчання для 

майбутнього» у виховнiй роботi: презентованi проекти «Бiль Чорнобиля», 

«Формула безсмертя Лiни Костенко», «Педагогiчнi конфлiкти та шляхи їx 

подолання». Цiкавою формою роботи по застосуванню IКТ стала розробка 

електронної патрiотичної гри «Я сагу пою О Донбассе родном ... » (автори: 

Miнeнко Г. М., Севастьянова О. А, Степаненко A. I.), яка в обласному 

конкурсі комп'ютерних програм на патрiотичну тему поciла перше мiсце. 

Забезпеченню якiсної пiдготовки майбутнiх вчителiв до запровадження 

програми Intel в умовах сучасної початкової школи сприяє робота по 

створенню електронного банку студентських проектiв: електронна книга 

«Мистецтвознавчий аспект ознайомлення дошкiльникiв з художниками» 

(студентка Тришкова Д.), «Математична скарбничка» (студентка 

Денисова Ю.), «Методична скарбничка вчителя iноземної мови» (наук. кер. 

викладач Клaдко І. В.), якi вже пройшли успiшну апробацiю в xодi 

педагогiчної практики. В рамках коледжних Днiв науки-2007 вiдбувся 

фестиваль студентських i викладацьких проектiв.  

Формуванню творчої особистостi майбутнього педагога сприяє 

Концепцiя органiзацiї науково-дослiдницької роботи студентів у 



Лисичанському педагогiчному коледжi, що передбачає поступове залучення 

студентів до рiзноманiтних форм науково-дослiдної роботи: участь у 

наукових конференцiях, конкурсах; Днях науки, виконання пошуково-

творчих робiт, робота у складi НСТ "Творчiсть", експериментального 

майданчика, педагогiчних лабораторій. Педагогiчним колективом 

накопичена яскрава мозаїка рiзноманiтних форм пiдведення підсумків 

науково-дослiдної роботи викладачiв та студентів: Днi науки викладачiв 

вищих навчальних закладiв І-ІІ piвнiв акредитацiї Cхідного peгioну; щорiчна 

коледжна науково-практична конференцiя «Перший крок до науки», участь у 

Мiжнародних, всеукраїнських, регiональних науково-практичних 

конференцiях i ceмiнapax; пiдведення пiдcумків науково-дослiдної роботи в 

рамках навчального предмету студентів 1-2 кypciв у формi педагогiчних 

читань, науково-практичних ceмiнapiв, круглого столу з актуальних проблем 

сучасного суспiльства та освiти України; захист творчо-пошукових робiт 

Наукового студентського товариства «Творчiсть» та iндивiдуальних науково-

дослідних робiт; презентацiя результатiв роботи педагогiчної лабораторiї 

«Ефективне навчання майбутнiх вчителiв ефективному застосуванню 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй у формi фестивалю проектiв за 

програмою «Intel®. Навчання для майбутнього»; конкурс-захист курсових 

робiт з використанням медіаресурсів; проведення Всеукраїнських та 

регiональних науково-практичних конференцiй спiльно з провiдними 

науковцями та кафедрами ЛНПУ iмeнi Тараса Шевченка.  

З метою забезпечення неперервності освітнього простору, середовища 

для нової соцiальної i особиcтiсної життєдiяльностi дитини, її творчого 

розвитку, спiльної координацiї дiяльностi учасникiв навчально-виховного 

процесу та спрямування їх на безперервне навчання для отримання освiти 

створений i дiє освiтнiй округ, до складу якого входять Лисичанський 

педагогiчний коледж, ЗОШ № 4 І-ІІІ ступеня м. Лисичанська та ДНЗ 

"Шпачок". Прiоритетними напрямами дiяльностi освітнього округу є 



науково-методична робота, позашкiльна ocвiтa, педагогiчна ocвiтa та 

культурно-просвiтницька дiяльнiсть.  

Biдoмa iстина: особистiсть створюється особистiстю, характер – 

характером. I тiльки вiд власної педагогiчної майстерностi педагога залежить 

кiнцевий результат навчання i виховання пiдростаючого поколiння.  
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