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би у самоутвердженні, самореалізації та самоактуалізації у навчально-
пізнавальній діяльності.  

Таким чином, ефективне розв’язання актуальних проблем сучасної початко-
вої школи та її глибинне оновлення багато в чому обумовлене ефективністю за-
безпечення освітнього процесу фахівцями, які відповідають вимогам сучасної 
школи, спроможні організувати навчальний процес у його сучасному розумінні, 
здатні покращувати та проектувати психологічно комфортне освітнє середовище. 
Кожен учитель повинен навчитися плекати в учнів та в собі особистісну гідність, 
життєвий оптимізм, сильні риси характеру та найкращі людські чесноти. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 

Сучасне реформування освітнього процесу у вищому навчальному закладі з 
метою інтеграції до європейського простору вимагає модернізації змісту освіти, 
вивчення передового педагогічного досвіду та практичної імплементації досягнень 
вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки. 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» (2017), наукова, науково-
технічна та інноваційна діяльність закладів вищої освіти є обов’язковою та 
невід’ємною складовою частиною їхньої освітньої діяльності. З огляду на це, до-
слідження сучасних інноваційних технологій навчання та передового досвіду інно-
ваційної освітньої діяльності залишається актуальним. 

Поняття «освітньо-навчальних інновацій» використовується у різних педа-
гогічних процесах для визначення адекватних механізмів впливу, скоординованих у 
єдину програму, яка охоплює всі напрями освітніх трансформацій ВНЗ. Інновації у 
навчальній діяльності пов’язані з активним процесом створення, поширення нових 
методів і засобів (нововведень) для вирішення дидактичних завдань підготовки 
фахівців у гармонійному поєднанні класичних традиційних методик та результатів 
творчого пошуку, застосування нестандартних, прогресивних технологій, 
оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення освітнього процесу [1, c. 28]. 

Оновлення системи освіти потребує дослідження її інноватики як окремої 
міждисциплінарної галузі наукового знання. Інтенсивний розвиток інноваційних 
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процесів у сучасних умовах принципово змінює стратегію управління ними. Цілісне 
осмислення теорії і практики проектування та впровадження інноваційних процесів 
передбачає розкриття основних тенденцій і суперечностей їх розвитку, фор-
малізацію результатів цих досліджень у вигляді законів, закономірностей, прин-
ципів [1]. 

Теоретичний доробок сучасних вчених-освітян дозволяє класифікувати інно-
ваційні освітні технології за критерієм їх змісту та способу передачі інформації на 
такі різновиди [3]: 

- особистісно-орієнтована технологія впливу на особистість; 
- інтерактивна технологія навчання та викладання; 
- інформаційно-комунікативна технологія навчання та викладання; 
- технологія навчальних проектів; 
- інтегрована розвивальна технологія; 
- модульно-рейтингова технологія. 
З огляду на актуалізацію ідей гуманістичної педагогіки, пріоритетною стає 

особистісно-зорієнтована технологія навчання, яке передбачає реалізацію 
диференційованого підходу до навчання, максимальне врахування потреб та 
інтересів студентів.  

Завдяки використанню інтерактивних методів навчання може бути успішно 
реалізоване особистісно-зорієнтоване навчання, оскільки вони сприяють 
соціалізації особистості, усвідомленню себе як частини колективу, своєї ролі і 
потенціалу. Саме за інтерактивного навчання освітній процес організовується та-
ким чином, що практично всі студенти виявляються залученими в процес пізнання, 
при цьому кожний робить свій індивідуальний внесок у загальну справу. Обмін 
знаннями, ідеями, думками відбувається в доброзичливій атмосфері, в умовах 
взаємної підтримки, взаєморозуміння, взаємодії. Під час інтерактивного навчання 
людина стає не об'єктом, а суб'єктом навчання, вона відчуває себе активним учас-
ником подій і власної освіти та розвитку. Це забезпечує внутрішню мотивацію нав-
чання, що сприяє його ефективності [3]. 

Звісно, використання інноваційних технологій вимагає від викладача ВНЗ не-
абияких знань, вмінь та навичок. Педагог має сам стати дослідником, оволодіти си-
стемним мисленням, творчим підходом до викладацької діяльності, а головне, 
сформувати готовність до інновацій. 

Із впровадженням у навчально-виховний процес сучасних технологій викладач 
все більше набуває функції консультанта, порадника, наставника. Останнє вимагає 
від нього спеціальної психолого-педагогічної підготовки, оскільки у професійній 
діяльності викладача реалізуються не тільки спеціальні предметні знання, але й су-
часні знання у сфері педагогіки і психології, акмеології, технології навчання і вихо-
вання. На цій базі формується готовність до сприйняття, оцінки і реалізації педа-
гогічних інновацій [2]. 

Таким чином, одним із стратегічних завдань сучасної вищої школи є мо-
дернізація навчального процесу та педагогічних методик шляхом впровадження ін-
новаційних технологій навчання з метою забезпечення підготовки спеціалістів на 
рівні міжнародних стандартів.  
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І.С. Заярна, 
викладач кафедри іноземних мов юридичного факультету 
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аспірант кафедри методики викладання української та іноземних мов та літератур 

Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
 

ПСИХОЛОГІЧНА КОМФОРТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО АРГУМЕНТОВАНОГО 

ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ 
 

У світлі стрімкого розвитку інформаційних технологій в освіті дистанційне 
навчання (ДН) стає все більш актуальним та затребуваним у нашій країні. Гнуч-
кість, доступність та ефективність ДН створює низку переваг у процесі виконання 
поставлених завдань і оволодіння необхідними компенеціями під час навчання 
англійського аргументованого писемного мовлення (ААПМ). Важливим психо-
логічним фактором, який впливає на процес навчання, опосередкованого 
комп`ютером, є психологічна комфортність, під якою слід розуміти не лише фізичну 
зручність процесу навчання, але й задоволення базових психологічних потреб сту-
дента. 

Розглянемо можливі шляхи створення психологічно-комфортних умов в про-
цесі ДН ААПМ та вплив на нього людино-машинного інтерфейсу. 

Вважається, що 50-70 % інформації про навколишній світ людина отримує 
через «немовні» канали. Так, 55% інформації сприймається через вираз обличчя, 
пози і жести, 38% — через інтонації та модуляції голосу і лише 7% залишається 
на долю слів, які реципієнт сприймає, коли ми розмовляємо [1, c. 14]. У випадку 
ДН ситуація кардинально інша, так як комунікація в основному зводиться до обміну 
вербальними повідомленнями без використання екстралінгвістичних і па-
ралінгвістичних засобів спілкування, таких як швидкість мови, висота голосу, його 
тональність, діапазон, включення у мовлення пауз та інших вкраплень. Таким чи-
ном, відсутність звичних для природнього спілкування невербальних способів пере-
дачі інформації може призвести «до смислового бар'єра, причина якого криється в 
неправильній інтерпретація реакції комп'ютера, розходженні між очікуваною сту-
дентом поведінкою комп'ютера і реальною» [2]. Таке хибне розуміння інформації 
може спричинити невпевненість і дискомфорт, тим самим демотивувати студента. 
Таким чином, важливо уникати оцінних суджень в діалозі студент-комп`ютер, не 
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