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Інноваційне навчання стимулює активну участь у проблемних ситуаціях, які 

виникають як перед окремою людиною, так і перед цілим суспільством. Усвідомлення 

його потреби розширює обрії дидактичних пошуків. Таке навчання пов'язане з творчим 

пошуком на основі наявного досвіду, тобто з його збагаченням. 

Перехід на інноваційний характер навчання передбачає серйозну роботу над 

створенням науково обґрунтованої педагогічної системи. 

Процес професійного виховання учнів починається з першого ж дня їхнього 

навчання в навчальному закладі професійно-технічної освіти. Професійна 

спрямованість викладання фізики, хімії, математики, української мови і літератури 

формує нові уявлення учнів про ці предмети і про майбутню професію в цілому. Але 

сформована уява - це тільки заохочувальний стимул до оволодіння нею. 

Як відомо, процес оволодіння обраною професією розпочинається з вивчення 

загально технічних дисциплін, з поступовим переходом до професійної підготовки. 

Професійна ж підготовка конкурентоспроможного робітника значною мірою залежить 

від професійної і педагогічної майстерності викладача та майстра виробничого 

навчання. Головними ознаками професійної майстерності педагогічного працівника є: 

оволодіння ефективними засобами передачі учням знань і умінь; уміння планувати й 

здійснювати педагогічний вплив; уміння встановлювати правильні взаємостосунки з 

учнями, організовувати і спрямовувати їхню діяльність; уміння переконувати, глибоке 

знання свого предмета, широка ерудиція тощо. 

Отже, набуття високого рівня педагогічної майстерності - процес тривалий і 

складний. З огляду на це, неабияке значення має відмова від традиційних методів 

навчання. Кожний викладач має самостійно впроваджувати ефективні форми і методи 

навчання. Інноваційна діяльність педагога професійної школи, пов'язана з 

проектуванням і реалізацією інноваційних технологій. Вона буде ефективною за умови 

наявності у нього системи прогностичних, проектувальних, конструктивних, 

організаційних, комунікативних, рефлексивних, аналітичних та інших умінь. Зважаючи 

на те, що до інноваційної технології входить система умінь, що забезпечує 

проектування і реалізацію навчально-виховного процесу, педагог професійної школи 

має оволодіти вміннями організації кожного етапу професійно-педагогічної діяльності 

на основі врахування низки чинників: пріоритетності цілей професійної освіти, 

специфіки змісту навчання, вікового і освітнього рівня учнів, фізичного стану, рівня 

навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення. Найбільш 

популярними у педагогів професійної школи є такі педагогічні технології: 

1. Інформаційно-розвивальні,які передбачають викладання педагогом теоретичних 

відомостей під час проведення лекції або семінарського заняття; організацію 

самостійної роботи учнів з вивчення нових знань з теоретичних джерел, інструкцій, 

комп'ютерних засобів навчання. 

2. Діяльністні, спрямовані на підготовку професіонала, здатного кваліфіковано 

розв'язувати виробничі завдання. Ці технології передбачають проведення аналізу 

виробничих ситуацій, розв'язання ситуативних виробничих завдань, ділові ігри тощо. 

3. Розвивальні, спрямовані на професійний розвиток майбутнього фахівця, здатного 

творчо працювати, самостійно визначати способи і засоби вирішення проблемних 
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виробничих ситуацій тощо. До цих технологій входять - проблемне навчання, 

проблемні лекції, семінари, навчальні дискусії тощо. 

4. Особистісно орієнтовані, метою яких є формування активної, творчої 

особистості майбутнього фахівця, здатного самостійно будувати і коригувати свою 

навчально-пізнавальну діяльність. До цих технологій входить аудиторна (незначна) і 

позааудиторна самостійна діяльність учнів, робота за індивідуальним планом, 

дослідницька робота, метод проектів тощо.  

Значна кількість основних методичних інновацій пов'язана сьогодні із 

застосуванням інтерактивних методів навчання. Інтерактивне навчання – це, перш за 

все, діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія викладача і учня. Суть 

його полягає в тому, що навчальний процес організований таким чином, що практично 

всі учні беруть участь у процесі пізнання, вони мають змогу розуміти і рефлектувати з 

приводу того, що вони знають і думають. 

У своїй практичній діяльності викладачі повинні віддавати перевагу колективній 

методиці взаємонавчання. Отже, якісні зміни у підготовці кваліфікованих робітників 

зумовлюють необхідність інноваційного розвитку освітнього процесу професійно-

технічного навчального закладу. 

Основними принципами інноваційного розвитку освітнього процесу є: 

 • принцип системності інноваційного розвитку, що передбачає врахування 

розмірності всього комплексу змін освітнього процесу; 

 • принцип досягнутого результату, що відображає залежність наступних 

нововведень від рівня культурного засвоєння попередніх; 

 • принцип модульної побудови інноваційних структур освітнього процесу. 

До основних завдань інноваційного розвитку освітнього процесу професійно-

технічного навчального закладу слід віднести: 

 а) моделювання інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців; 

 б) створення єдиної інноваційної системи професійного навчання учнів; 

 в) розробку інноваційних 

 технологій навчання та їх впровадження в освітній процес професійно-технічного 

навчального закладу. 

Інноваційні технології навчання – шлях до підвищення якості професійної освіти, 

зацікавленості учнів у навчанні. Вони дають змогу диференціювати та 

індивідуалізувати процес навчання. Формують внутрішню мотивацію до активного 

сприйняття, засвоювання та передачі інформації. Сприяють формуванню 

комунікативних якостей учнів, активізують розумову діяльність. За інноваційними 

технологіями навчання майбутнє професійно - технічної освіти. Отже, нині необхідний 

комплексний підхід до інноваційної освітньої стратегії професійно-технічного 

навчального закладу , що відображає головну спрямованість, - якість оновлення всієї 

системи професійної підготовки кадрів. 
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