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ВИКОРИСТАННЯ IННОВАЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ 

ОРГАНIЗАЦIЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТIВ 

ПЕДАГОГIЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Проблема зближення теоретичної освiти з практичним застосуванням 

знань в реальному житті не втратила своєї актуальностi i сьогоднi. 

Комп'ютернi технологiї надали новi можливостi у вирiшеннi цієї проблеми. 

Поступово на змiну традицiйнiй системi навчання приходить особистiсно 

орієнтована, традицiйнi методи замiнюються iнновацiйними.  

Удосконалення процесу пiдготовки фахiвцiв потребує не тільки 

поліпшення якості навчальних планів і програм, а й зумовлює також новітнє 

осмислення професiйного розвитку майбутнього фахiвця, який повинен 

володiти iнновацiйними технологiями. Однак рiшення поставленої задачi 

неможливо без пiдвищення ролi самостiйної роботи студентів, яка є 

невiд'ємною частиною навчального процесу у вищiй школi.  

Розширення традицiйного арсеналу способiв, засобiв, прийомiв 

самостiйної роботи за рахунок широкого застосування iнновацiйних 

технологiй навчання сприяє вдосконаленню навчального процесу у вищiй 



школi. Використання комп'ютерних технологiй у самостiйнiй роботi є 

полiфункцiональним. Впровадження комп'ютера покликане створити умови 

для вироблення навичок й умінь працювати самостiйно; дaє можливiсть 

здiйснити диференцiйований та iндивiдуальний пiдxiд як у виборi матерiалу, 

так i в темпах роботи окремих cтудентів; сприяє розширенню та 

поглибленню знань з фаху; ставить студента перед необхiднiстю глибоких 

знань з навчальних дисциплiн, без чого неможливе одержання професiйно 

орієнтованої iнформацiї. Kpiм того, комп'ютернi технології дозволяють 

вiдiйти вiд традицiйних форм навчання, подолати монотонність заняття, а 

також ефективно органiзувати самостiйну роботу студентів.  

Мультимедiйнi засоби та мережа Iнтернет у реалiзацiї концепцiї 

самостiйної роботи студентів дозволяють виконати декiлька задач: 

оптимiзувати процес навчання; пiдвищити якiсть навчання; iнтенсифiкувати 

процес вивчення навчальних дисциплiн; пiдвищити мотивацiю до вивчення 

предметів; надати можливiсть одержувати найновiшу iнформацiю та навчати 

навичкам її оцiнки та аналiзу [1, с. 21].  

До можливих видiв самостiйної роботи з використанням iнформацiйних 

технологiй можна вiднести: а) тести вхідного, рубiжного та вихiдного 

контролю знань студентів; б) проблемно-пошуковi завдання на базi Iнтернет-

ресурсiв; в) творчi завдання (створення презентацiй, веб-пу6лiкацiй, веб-

сайтiв з використанням текстової, графiчної, aудіо- та вiдеоiнформацiї) [1, с. 

21].  

Таким чином, одним з головних завдань органiзацiї самостiйної роботи 

студентів є використання традицiйних та iнновацiйних форм i методів 

навчання, якi б, доповнюючи один одного, становили єдину систему, яку 

можна адаптувати до особливостей навчального процесу в конкретному 

вищому навчальному закладi з метою оптимiзації навчання та пiдготовки 

висококвалiфiкованих фахiвцiв.  
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