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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ 

Освітні інновації характеризуються цілеспрямованим процесом часткових змін, що 
ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання, способів і стилю 
діяльності, адаптації освітнього процесу до сучасних вимог часу і соціальних запитів 
ринку праці. 

Сутність процесу нововведень у технології і методи сучасного навчання стали 
об’єктом дослідження як зарубіжних, так і українських учених.  

Саме суспільне консенсусне розуміння того, що освіта – це один із головних 
факторів цивілізаційного, економічного розвитку держави, дає сьогодні поштовх до 
стратегічного вирішення завдань і забезпечення системного реформування 
національної вищої школи, адекватної модернізації та інтеграції її до європейського 
економічного, культурного, інформаційного простору.  

У сучасному освітньому процесі проблема інноваційних методів навчання залиша-
ється однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-дослідній діяльності. 
Однак в умовах трансформаційних змін у вищій школі потребують постійного 
ретельного вивчення та науково-практичного обґрунтування питання: кращого досвіду 
інноваційної освітньої діяльності; характеристики змісту інтерактивних форм навчання, 
специфіки їх використання у вищих навчальних закладах.  

Так, основний критерій інноваційності освіти – зміна цілей, тобто змісту освіти і 
його результатів як основних складових діяльності педагога і того, хто навчається:  

Саме суспільне консенсусне розуміння того, що освіта – це один із головних 
факторів цивілізаційного, економічного розвитку держави, дає сьогодні поштовх до 
стратегічного вирішення завдань і забезпечення системного реформування 
національної вищої школи, адекватної модернізації та інтеграції її до європейського 
економічного, культурного, інформаційного простору. З огляду на сказане вважаємо, 
що у сучасному освітньому процесі проблема інноваційних методів навчання 
залишається однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-дослідній 
діяльності. Однак в умовах трансформаційних змін у вищій школі потребують 
постійного ретельного вивчення та науково-практичного обґрунтування питання: 
кращого досвіду інноваційної освітньої діяльності; характеристики змісту 
інтерактивних форм навчання, специфіки їх використання у вищих навчальних 
закладах. Поняття «освітньо-навчальних інновацій» використовується у різних 
педагогічних процесах для визначення адекватних механізмів впливу, скоординованих 
у єдину програму, яка охоплює всі напрями освітніх трансформацій ВНЗ. Так, 
категоріальне наповнення інновації в освітньому процесі можна, на наш погляд, 
спроектувати на дуальний контекст, зокрема, розглядати як процес, що полягає у 
масштабній або частковій зміні системи і відповідної діяльності, та готовий продукт, 
тобто очікувані результати цієї праці. У діяльнісному аспекті інноваційними слід 
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вважати оригінальні, новаторські способи та прийоми педагогічних дій і засобів. Нині в 
освітній практиці відомі педагогічні технології, які найбільш часто використовуються. 
Спробуємо класифікувати їх таким чином: структурно-логічні технології: поетапна 
організація системи навчання, що забезпечує логічну послідовність постановки і 
вирішення дидактичних завдань на основі поетапного відбору їх змісту, форм, методів і 
засобів із урахуванням діагностування результатів; інтеграційні технології: дидактичні 
системи, що забезпечують інтеграцію міжпредметних знань і вмінь, різноманітних 
видів діяльності на рівні інтегрованих курсів (у т. ч. електронних); професійно-ділові 
ігрові технології: дидактичні системи використання різноманітних «ігор», під час 
проведення яких формуються вміння вирішувати завдання на основі компромісного 
вибору (ділові та рольові ігри, імітаційні вправи, індивідуальний тренінг, комп’ютерні 
програми тощо); тренінгові засоби: система діяльності для відпрацювання певних 
алгоритмів вирішення типових практичних завдань за допомогою комп’ютера 
(психологічні тренінги інтелектуального розвитку, спілкування, розв’язання 
управлінських завдань); інформаційно-комп’ютерні технології, що реалізуються в 
дидактичних системах комп’ютерного навчання на основі діалогу «людина-машина» за 
допомогою різноманітних навчальних програм (тренінгових, контролюючих, 
інформаційних тощо); діалогово-комунікаційні технології: сукупність форм і методів 
навчання, заснованих на діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах 
суб’єкт-суб’єктного рівня. В освітній практиці диверсифікація навчальних технологій 
дозволяє активно і результативно їх поєднувати через модернізацію традиційного 
навчання та переорієнтацію його на ефективне, цілеспрямоване. За такого підходу 
акцентується на особистісному розвитку майбутніх фахівців, здатності оволодівати 
новим досвідом творчого і критичного мислення, рольового та імітаційного 
моделювання пошуку вирішення навчальних завдань та ін.  

Нагірний Євгеній, 
Військова академія (м. Одеса) 

ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ 

Актуальність вирішення задачі прогнозування ефективності функціонування 
транспортного потоку спричиняють зараз потреби практики у своєчасному пересуванні 
або передислокації частин і підрозділів на задану відстань та до заданого часу.  

Але мету гарантованого здійснення транспортного потоку суттєво ускладнюють 
зараз реальні умови та перешкоди для надійного і беззаперечного виконання завдання. 
По-перше, не є найкращим технічний стан військової автомобільної техніки через її 
обмежений ресурс і невисокі рівні її оперативної готовності; по-друге, в сучасних 
умовах здійснення транспортного потоку, реальною є загроза противника, який може 
перешкоджати виконанню завдання протягом маршу на будь-якої ділянці лінії 
зіткнення протидіючих сторін.  

До того ж існуючі методи підготовки транспортного потоку, методи визначення 
кількісної оцінки показника ефективності функціонування транспортного потоку 
мають потребу в подальшому розвитку. 


