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  Київський національний університет технологій та дизайну  
 
Мета і завдання. На сучасному етапі розвитку науки спостерігаються швидкі зміни 

підходів до розв’язання теоретичних завдань й упровадження їхніх результатів у виробничі 
технології в умовах соціально-економічних перетворень. Окрім того глобалізаційні та 
інтеграційні процеси висувають нові вимоги до освіти, зумовлюють потребу кардинальних 
змін в її змісті, спрямованості, формах організації та фінансуванні. Важливе місце в 
підготовці фахівців швейної галузі загалом і вчителів технологій зокрема посідає вивчення 
курсу «Матеріалознавство виробів легкої промисловості». Зміст цієї дисципліни спрямовано 
на розширення обізнаності студентів та досягнення відповідності сучасному рівню розвитку 
науки й виробництва. З огляду на це актуальним є обґрунтування змісту навчання, що 
віддзеркалює сучасні досягнення нанотехнологій і їх застосування.   

Об’єкт дослідження. Умови застосування новітніх технологій в педагогічному 
проектуванні   підготовки   майбутніх фахівця легкої промисловості, які здійснюються під 
час освітнього процесу в технічному університеті. 

Методи та засоби дослідження. Основою наукового пошуку є принцип 
об’єктивності. Поставлені завдання вирішувалися на основі універсальних принципів 
наукового пізнання.  Пошук нових теоретичних моделей  на основі вивчення і узагальнення 
передового досвіду вищої школи.   

Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. 
- вперше розглянуто особливості застосування новітніх технологій в педагогічному 

проектуванні   підготовки  інженера-педагога; 
- удосконалено умови підготовки майбутнього фахівця легкої промисловості.  
Результати дослідження. Сучасним дидактичним пошукам технологій контекстного 

навчання властиві орієнтація на тісний зв’язок навчання з безпосередніми життєвими 
потребами, інтересами і досвідом магістрантів. Кожен магістрант є носієм індивідуального 
особистісного досвіду, який потрібно враховувати і на який необхідно спиратися у процесі 
професійної підготовки  

Такий підхід до організації процесу професійної підготовки допомагає створити 
атмосферу професійного компетентного формування, яка перетворює магістранта не лише в 
суб’єкта пізнання, але й у суб' єкта власного професійно-особистісного розвитку. 

  Одним з видів застосування сучасних інноваційних технологій навчання в процесі 
професійної підготовки майбутнього викладача є інформаційні засоби навчання, для 
успішного і цілеспрямованого використання яких викладачі вищих навчальних закладів 
повинні знати їх дидактичні можливості та принципи функціонування. 

  Ефективність застосування сучасних інформаційних технологій у процесі розвитку 
основ педагогічної майстерності майбутнього викладача забезпечується різноманітністю 
форм представленої інформації, високим ступенем наочності; можливістю організації 
колективної та індивідуальної дослідницької роботи. 

Впровадження інноваційних технологій у процес професійної підготовки майбутнього 
викладача допомагає їм опанувати навчальний матеріал в індивідуальному темпі, самостійно, 
використовуючи зручні способи сприйняття інформації, що викликає у них позитивні емоції 
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і формує позитивну мотивацію навчання. З метою інтенсифікації професійної підготовки 
студентів у ЗВО за допомогою запровадження комп’ютерних презентацій, електронних 
словників, підручників і посібників; тестових програм, програм-підручників, програм-
тренажерів, словників, довідників, енциклопедій, відеоуроків, бібліотек електронних 
наочних посібників, тематичних комп’ютерних ігор та ін., створюється навчальне 
професійно орієнтоване інформаційне середовище, що сприяє розвитку основ педагогічної 
майстерності майбутніх викладачів легкої промисловості. 

Інноваційна освітня діяльність – це складний процес, що потребує умілого, 
конструктивного управління. Впровадження інноваційних педагогічних технологій суттєво 
змінює освітній процес, що дозволяє вирішувати проблеми розвивального, особистісно-
орієнтованого навчання, диференціації, гуманізації, формування індивідуальної освітньої 
перспективи.  

  У сучасному процесі навчання мають використовувати як традиційні, так і інноваційні 
методи навчання, які не менш дієві, а в інших випадках без них просто не обійтися. 
Потрібно, щоб вони були у постійному взаємозв’язку і доповнювали один одного. Ці два 
поняття мають існувати на одному рівні. 

Висновки. Підсумовуючи, можна відмітити, що при впровадження інноваційних 
технологій в педагогічний процес освітньої системи закладів вищої освіти спостерігається 
зростання педагогічної майстерності та фахової компетентності майбутніх викладачів – 
учасників інноваційних процесів, покращення якісних показників навчальних досягнень 
студентів. Водночас модернізується регіональна система освіти в цілому, простежується 
розвиток ЗВО   на основі пошуку, розроблення, освоєння та реалізації інноваційних 
педагогічних технологій; забезпечується науково-методичний супровід розвитку 
навчального закладу. На рівні особистості фахівця відслідковується формування сучасного 
стилю мислення з його характерними ознаками: креативністю, системністю, гнучкістю, 
динамізмом, перспективністю, об’єктивністю, концептуальністю тощо.   

Ключові слова.  Новітні технології,  умови формування, педагогічне проектування, 
майбутні фахівці легкої промисловості. 
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