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нувань на науково-технічну галузь з державного бюджету відносно попередніх років, все ж зага-
льне фінансування науки в Україні порівняно з іншими державами видається незначним. Руший-
ною силою науки є потреби постіндустріальної економіки, яка будується на інноваціях та науко-
вих дослідженнх, а освіта, в свою чергу, на досягненнях науки. Декларуючи пріоритетність
розвитку інтелектуальної сфери, держава при реалізації експортноорієтовної моделі розвитку
економіки, не впроваджує систему якісної освіти, обмежуючись можливостями державного бю-
джету. Фінансування та оплата праці в державному секторі освіти — нижче критичної межі.

Отже, терміново потрібно, змінити систему мотивації інноваційної праці, посилити взаємо-
зв’язок системи мотивації і стимулювання персоналу з рівнем інноваційної активності та її ре-
зультатами;

— забезпечити прямий зв’язок між інноваціями та розміром винагороди за них;
— запровадити таку систему оплати праці, які б ураховували показники інноваційної діяль-

ності працівників;
— створити сприятливі технічні, організаційні, економічних, соціально-психологічні умови

для здійснення інноваційної трудової діяльності;
— усунути різноманітні бюрократичні перепони на шляху здійснення інноваційної діяльнос-

ті, забезпечити захист науковця, винахідника, раціоналізатора та інших працівників-новаторів від
посягання з боку інших на результати їх інноваційної діяльності. Підвищити рівень захисту прав
на інтелектуальну власність;

— забезпечити суспільне визнання ролі вчених, новаторів, підвищити їх соціальний статус;
— пришвидшити розбудову національної інноваційної системи створювати технопаркі.

Островська І. Г., старший
викладач кафедр німецької мови

ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Наша країна потребує сьогодні висококваліфікованих фахівців із знанням іноземної мови, го-
тових до запровадження сучасних ідей, а також до участі у міжнародному співробітництві і фор-
муванні нового ставлення до України в Європі і світі.

На сучасному етапі перед викладачами іноземної мови гостро постає проблема пошуку шля-
хів підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови, зміцнення їх пози-
тивної мотивації в навчанні. Робота зі студентами немовних ВНЗ вимагає поєднання знань іно-
земної мови зі сферою майбутньої діяльності студентів. Однією з можливостей розв’язання даної
проблеми є запровадження технологій інтерактивного навчання. Методи інтерактивного навчан-
ня є складовою частиною сучасних інноваційних технологій.

Метою застосування інтерактивних методів у процесі вивчення будь-якої дисципліни є ство-
рення комфортних умов навчання, в яких усі студенти взаємодіють між собою. На заняттях ство-
рюється можливість обговорення різноманітних проблем, доведення, аргументування власного
погляду, тобто відбувається взаємодія викладача і студента, яка орієнтує особистість на розвиток
її творчих і розумових здібностей та комунікативних навичок.

Термін „інтерактивна педагогіка» відносно новий: до наукового обігу його ввів у 1975 р. ні-
мецький дослідник Ганс Фріц. У своїх дослідженнях він визначив мету інтерактивного процесу
— це зміна і поліпшення моделей поведінки його учасників. Аналізуючи власні реакції та реакції
партнера, учасник змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її.

Основна відмінність інтерактивних вправ і завдань від звичайних полягає в тому, що вони на-
правлені не тільки і не стільки на закріплення вже вивченого матеріалу, скільки на вивчення но-
вого. У такій технології навчання викладач використовує рольові та ділові ігри, круглі столи та
дискусії, фронтальне опитування та мозковий штурм. Окремо потрібно виділити метод проектів.
У проектній роботі студенти залучаються в створену педагогом пошукову навчально-пізнавальну
діяльність. Використання проектних технологій робить можливим формування та розвиток по-
шуково-дослідницьких, комунікативних, технологічних, інформаційних компетенцій, формує
креативність, стимулює інтелектуальну активність, розвиває комунікативні вміння, допомагає
формувати міжпредметні зв’язки, вчить використовувати інформаційно-телекомунікаційні тех-
нології при вивченні іноземної мови, допомагає оволодіти навичками роботи в групі, формує со-
ціальну мобільність. Крім того, все це підвищує мотивацію студентів, оскільки в даному випадку
вивчення мови стає не ціллю, а засобом створення кінцевого продукту діяльності. Навіть найсла-
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бші студенти можуть проявити себе тут у повній мірі, виконуючи посильні для них завдання, і, в
результаті, кожен студент робить свій внесок у створення проекту.

Отже, серед позитивних характеристик інтерактивних методів навчання необхідно зазначити:
• високий рівень засвоєння знань;
• розширення пізнавальних можливостей студентів;
• активна участь студентів у процесі навчання;
• підвищення мотивації;
• прості та швидкі методи контролю засвоєння знань;
• партнерство між викладачем і студентами.

Палесіка І. В., ст.викладач
кафедри іноземних мов МЕІМ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Інновації в педагогіці пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними пробле-
мами, інтеграцією (лат. integratio — відновлення, об’єднання в ціле окремих елементів) знань і
форм соціального буття. Нині створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є
інноваційність — здатність до оновлення, відкритість новому.

Інноваційність як ознака сучасності
За своїм змістом, формами і методами освіта не є незмінним, закостенілим феноменом, адже

вона весь час реагує на нові цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховує тенденції, перспек-
тиви розвитку людства, національного буття народу. Однак оновлення навчально-виховної прак-
тики часто відставало від темпів цивілізаційного розвитку, соціальних вимог до неї. Тривалий
час, особливо на ранніх етапах розвитку людства, ця проблема була не настільки гострою, як в
індустріальну і постіндустріальну (інформаційну) епохи. Помітно актуалізувалася вона у другій
половині ХХ ст., що було зумовлено колосальним проривом у науково-технічному розвитку, ра-
дикальною зміною традиційних уявлень про світ, життя, його цінності, майбутнє цивілізації. Між
системою освіти і новими умовами життя виник розрив, який сучасний американський учений
Філіп Кумбс витлумачив як кризу освіти в тогочасному світі. На той час з’явилося багато кри-
тичних публікацій про стан освіти, розгорнулися дискусії про її нові цілі та шляхи розвитку. У
багатьох країнах було прийнято державні програми реформування освіти.

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому,
здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конст-
руктивні дії в оновлюваних ситуаціях.

Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі відбувається в контексті глобальних
освітніх тенденцій (мегатенденцій), серед яких найпомітнішими є:

— масовий характер освіти та її неперервність як нова якість;
— значущість освіти для індивіда і суспільства;
— орієнтація на активне освоєння людиною способів пізнавальної діяльності;
— адаптація освітнього процесу до запитів і потреб особистості;
— орієнтація навчання на особистість, забезпечення можливостей її саморозкриття.
Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток людини. Освіта має забезпе-

чити кожному, хто навчається, широкі можливості для здобуття таких умов розвитку та
підготовки до життя:

— знань про людину, природу і суспільство, що сприяють формуванню наукової картини
світу як основи світогляду та орієнтації у виборі сфери майбутньої практичної діяльності;

— досвіду комунікативної, розумової, емоційної, фізичної, трудової діяльності, що сприяє
формуванню основних інтелектуальних, трудових, організаційних і гігієнічних умінь та навичок,
необхідних у повсякденному житті для участі у суспільному виробництві, продовженні освіти та
самоосвіти;

— досвіду творчої діяльності, що відкриває простір для розвитку індивідуальних здібностей
особистості і забезпечує її підготовку до життя в умовах соціально- економічного та науково-
технічного прогресу;

— досвіду суспільних і особистісних відносин, які готують молодь до активної участі в житті
країни, створення сім’ї, планування особистого життя на основі ідеалів, моральних та естетичних
цінностей сучасного суспільства.




