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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГЇЇ  
ЯК ПЕРЕДУМОВА АКТИВІЗАЦІЇ  

ТА ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 
Термін «інновація» означає оновлення процесу навчання, а 

поняття «технологія» виникло у світовій педагогіці як протистав-
лення існуючому поняттю «метод». Інноваційні технології — це 
сукупність методів та засобів, що супроводжують процес реалі-
зації нововведень. У навчальному процесі застосування інновацій 
означає процес освоєння застосування нових методів, методик, 
технологій та програм навчання, які поліпшують хід та результа-
ти навчально-виховного процесу. 

В контексті Болонського процесу для модернізації вищої осві-
ти в Україні та покращення її якості викладачами ефективніше 
застосовуються прийоми щодо підвищення активності студентів 
під час навчання. В процесі навчання використовуються найдіє-
віші методи активізації навчального процесу та забезпечення мо-
тивації до навчання, що спрямовані на отримання глибоких спе-
ціальних знань студентами.  

Сучасні нововведення в освітній сфері зробили актуальними 
звернення викладачів до застосування не лише активних, а й ін-
терактивних методів навчання, оскільки вони створюють перед-
умови для формування компетентної, творчої особистості із пев-
ною системою цінностей. 

«Інтерактивність» можна визначити як взаємодію, а інтерак-
тивність у навчанні означає здатність до навчання у порядку бе-
сіди, діалогу тощо. Тобто той, хто навчається, є не лише слуха-
чем, але й активно приймає участь власне у процесі навчання. 
Інтерактивні методи навчання мають на меті реалізацію пізнаваль- 
них потреб та інтересів студентів.  

У порівнянні з активними методами навчання, в основі яких 
покладена одностороння комунікація (тобто, організація та сти-
мулювання здійснюються викладачем), інтерактивні методи на-
вчання побудовані на принципі багатосторонньої комунікації. 
Такий принцип передбачає співнавчання, в якому викладач та 
студент є рівноправними та рівнозначними суб’єктами навчаль-
ного процесу. Це означає, що використовується моделювання жит- 
тєвих ситуацій, їх спільне вирішення на підставі аналізу обста-
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вин, рольові та імітаційні ігри, які дозволяють студентам стати на 
місце певної посадової особи та особисто відчути результат своїх 
рішень, групове та колективне взаємонавчання. Слід зазначити, 
що застосування таких методів сприяє оптимізації навчального 
процесу, оскільки дозволяє студентам: 

 моделювати життєві ситуації;  
 аналізувати отриману навчальну інформацію;  
 формулювати та коректно і аргументовано обґрунтовувати 

власну думку; 
 розвивати навички творчої самостійної роботи; 
 будувати партнерські відносини в групі і, як наслідок, уни-

кати конфліктів, що можуть виникати через розбіжності у знан-
нях, уміннях, здібностях та особистих якостях.  

Інноваційні технології в процесі отримання вищої освіти по-
винні стати невід’ємною частиною сучасного навчального проце-
су. Ефективність застосування інноваційних технологій під час 
навчання має ґрунтуватись на принципах підготовленості, вико-
ристанні простого та доступного матеріалу, підтриманні ентузіа-
зму та стимулюванні творчої активності студентів, спрямуванні 
активності на досягнення конкретних результатів.  
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ЕКСПРЕС-КОНТРОЛЬ ЯК ФОРМА  
ПЕРЕВІРКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

З РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
 
Докорінні зміни, що відбуваються при реформуванні вузівсь-

кої освіти, вимагають істотних змін майже всіх елементів дидак-
тичної системи навчання студентів. Впроваджується нова концеп- 
ція вищої освіти, створюються відповідні стандарти, вдоскона- 
люються навчальні програми. Саме тому суттєві зміни відбува-
ються також у методиці та підходах щодо корекції та контролю 
знань студентів. Адже добре відомо, що контроль у навчальному 
процесі забезпечує зовнішній (контроль з боку викладача) та внут- 
рішній (самоконтроль студента) зворотній зв’язок. Методично 


