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Проблема застосування інноваційних технологій у процесі підготовки 

майбутніх педагогів є однією з найбільш актуальних в системі сучасної 

професійної підготовки фахівців, бо тісно пов'язана із формуванням у 

студентів мотивації до навчання, яка впливає на якість засвоєних ними знань 

та розвиток фахових умінь та навичок, їх професійну компетентність. Реалії 

сьогодення показують, що професійна педагогічна компетентність сучасного 

викладача нині неможлива без практичного володіння сучасними методами 

навчання та інноваційними технологіями викладання навчального матеріалу, 

а отже вимагає від педагогів вищої школи постійного професійного 

удосконалення та самоосвіти. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем застосування 



інноваційних педагогічних технологій у навчальному процесі, результати 

реальної практики дали підстави для визначення педагогічних умов 

ефективного використання інноваційних педагогічних технологій. 

Першою педагогічною умовою нами визначено створення інноваційного 

навчального середовища, спрямованого на забезпечення самореалізації 

особистості. Під освітнім інноваційним середовищем ми розуміємо 

навчальне середовище, що будується на принципах кооперації навчальної 

діяльності як рівноправної взаємодії студентів у невеликих групах, що 

об'єднуються для вирішення загального завдання і спільними зусиллями 

досягають взаємної згоди [1, с 23]. 

Друга педагогічна умова ефективного застосування інноваційних 

технологій навчання -розвиток технологічної компетентності викладачів. Під 

технологічною компетентністю ми розуміємо процес поглибленого 

ознайомлення викладачів з науковими основами різноманітних інноваційних 

технологій, розвиток спеціальних практичних навичок та вмінь 

використовувати дані технології. 

Третя педагогічна умова ефективного застосування інноваційних 

технологій навчання нами визначена як розвиток пізнавальної активності 

студента. Адже, розвиток пізнавальної активності студентської молоді, 

високий рівень якої впливає на формування інтересу до навчання, озброює 

студентів прийомами розумової діяльності з мобілізації та накопичення 

знань для вирішення навчальних проблем, розвиває ініціативу студентів у 

творчому пізнанні. 

Отже, оптимальними педагогічними умовами ефективного   застосування   

інноваційних   технологій 

навчання є створення інноваційного навчального середовища, спрямованого 

на забезпечення самореалізації особистості; забезпечення розвитку 

технологічної компетентності викладачів на підставі поглибленого 

ознайомлення з науково-практичними основами освітніх інноваційних 

технологій; розвиток пізнавальної активності студентів засобами 



проблемного навчання та формування у них мотивації до навчальної 

діяльності. 
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