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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ  
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПЕРЕРОБНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

В АГРАРНОМУ КОЛЕДЖІ 
 
Постановка проблеми. Розвиток аграрної вищої школи в сучасному 

суспільстві передбачає впровадження в педагогічний процес нових концепцій, 
технологій навчання та виховання, використання результатів науково-
педагогічних досліджень. Наявні засоби управління навчальною діяльністю 
студентів показують, що вони здебільшого відображають дію об’єктивного та 
суб’єктивного чинників і спрямовані на зниження дії відповідних суперечнос-
тей. Слід відзначити, що нині в навчально-виховному процесі аграрних коле-
джів недостатньо враховується дія особистісного та людського чинників, а та-
кож процесів інтеграції, диференціації та глобалізації. Майже не створюються 
умови рефлексії результатів власної діяльності студентів – майбутніх молод-
ших спеціалістів переробної харчової промисловості, а також прийняття рі-
шень у процесі розв’язання еколого орієнтованих навчальних ситуацій. 

Інноваційні технології – це цілеспрямований системний набір прийомів, засобів ор-
ганізації навчальної діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення мети до 
одержання результатів. Система ґрунтується на внутрішніх умовах навчання. Тому «педаго-
гічні технології» пов’язані з ідеями та досвідом психології, соціології, системного аналізу то-
що.  
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Педагогічна технологія – це цілеспрямована система. Ми звикли до визначення ме-
ти навчання, виходячи з комплексного підходу поєднання освітньої та виховної мети [3, с. 
14]. Нині особлива увага приділяється розвиткові творчих здібностей студентів. Найбільш 
поширеним є когнітивний та гуманістичний підходи. 

Аналіз останніх досліджень. Уведення в освітнє середовище інноваційних те-
хнологій, в основу яких покладено цілісні моделі навчально-виховного процесу та які засно-
вано на діалектичній єдності методів і засобів, пов’язане, насамперед, із модернізацією сис-
теми освіти.  

Філософські концепції інноваційного розвитку освіти у сучасному гуманісти-
чному вимірі досліджували такі науковці, як: В. Андрущенко, Г. Васянович, І. Зязюн, 
В. Кремень, В. Лутай, Н. Ничкало, М. Романенко, П. Саух. В їхніх дослідженнях об-
ґрунтовано сутність освітніх інновацій як важливого чинника зміцнення демократич-
них засад в освіті, її особистісної орієнтації, утвердження духовних цінностей націо-
нальної освіти. Виступаючи концептуальною основою нової освітньої парадигми, 
гуманізація стала важливою умовою ефективності управління інноваційними проце-
сами, а гуманістичний підхід – складовою всіх управлінських технологій. 

Вивчення сутності інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання та особливостей 
використання їх у навчальному процесі розглядали такі науковці, як М. Анісімова, В. Биков, 
І. Булах,В. Глушков, Р. Гуревич, В. Заболотний, А. Єршов, М. Жалдак, М. Кадемія, Є. Клементьєва, 
В. Клочко, В. Лавринець, Ю. Машбиць, В. Монахов, Н. Морзе, О. Пєхота, І. Підласий, Є. Полат, 
І. Синельник, С. Смирнов, О. Співаковський, В. Сумський, О. Шестопалюк та ін. Нині застосування 
ІКТ на заняттях у вищих навчальних закладах є дуже актуальним.  

У нинішніх умовах значно розширилися можливості зацікавленої, професійно орієнтованої 
взаємодії викладача та студента завдяки новим формам організації навчальної діяльності – індивіду-
альній і самостійній роботі та використанню методів активного навчання (МАН), таких, як ділові ігри, 
тренінги, проекти, історії з життя, дискусії тощо. В будь-якому варіанті кожний учасник акту взаємодії 
має безліч можливостей більшою чи меншою мірою реалізувати свою суб’єктну активність, продемонс-
трувати позицію, виявити ставлення. 

Мета статті полягає в тому, щоб розкрити відповідність поняття інноваційних педа-
гогічних технологій, основні методологічні вимоги, яким має відповідати будь-яка інновацій-
на технологія навчання. 

Виклад основного матеріалу. Застосовуючи МАН у проведенні занять зі студентами, 
викладачеві слід брати до уваги деякі психологічні особливості студентського віку. Часто у студентів 
виникає страх, що в процесі використання інтерактивних методів виявиться їхня неграмотність порі-
вняно з іншими студентами, що на тлі одногрупників вони будуть виглядати гіршими. Водночас сту-
дентів турбують сумніви щодо своїх здібностей, що гальмує проведення занять із застосуванням інте-
рактивних методів навчання, котрі передбачають активність учасників, вільний виклад власних ду-
мок та відстоювання позицій. Як бачимо, під час такої організації навчання на перший план виходить 
майстерність викладача, здатність його мотивувати до активної роботи в аудиторії, що є тим ключем, 
який допоможе у подоланні бар’єру страху та невпевненості [1, с. 178]. 

Використання методів активізації в процесі навчання дає змогу реалізу-
вати такі принципи сучасних концепцій викладання: проблемності, вихідним 
пунктом процесу навчання має бути постановка проблеми з реального життя, 
яка пов’язана з інтересами й потребами тих, хто навчається; погодженості та 
системності цілей навчання: вчення, що має за мету зміну поведінки, охоплює 
всі аспекти ділової компетентності (зміна поведінки студента можлива лише за 
його ініціативи); орієнтованості на наявний досвід: ефективне навчання мож-
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ливе лише за опори на наявний досвід, що вимагає гнучкості концепції на-
вчання та дає змогу врахувати досвід студентів; націленості на самонавчання: 
за результати навчання, в першу чергу, відповідальність несуть студенти, а ви-
кладач лише допомагає; професійної орієнтованості: орієнтація на практичне 
використання одержаних умінь є ключовим елементом концепції навчання; 
зворотного зв’язку: студенти постійно одержують оцінку успішності своїх дій 
[8]. 

Методи активного навчання: проблемне викладення матеріалу, евристична бесіда, творча по-
шукова робота, кейсовий метод, ситуаційна методика кейс-стаді, мультимедійні лекції, сучасні мережеві 
технології, використання інтерактивних технологій, створення відеокурсів, електронних бібліотек, роз-
міщених на відповідних серверах, за рахунок яких можуть бути частково компенсовані потреби в науко-
во-методичній літературі, електронні підручники [2].  

Сучасний етап розвитку суспільства розглядається як перехід від індустріального до 
інформаційного суспільства XXI століття. 

«Виклики» інформаційного суспільства різноманітні та висувають певні вимоги до системи 
освіти. Остання має орієнтуватися на нові умови сучасної соціокультурної ситуації, коли все більший 
вплив і поширення набуває інформація, котра в різних видах і формах надає майбутнім фахівцям 
переробної харчової промисловості в аграрному коледжі можливість працювати в інтерак-
тивному режимі, реалізовувати свої творчі ідеї у віртуальному і реальному просторі. Це значною мірою 
зумовлено різким розвитком ІКТ, зміною якісних характеристик інформаційного середовища: доступ-
ності, способів поширення і розподілення, відкритості, структури подання інформації. Система освіти в 
цьому контексті має враховувати істотно зростаючу міру зацікавленості інформаційного суспільства в 
тому, щоб його громадяни були здатні оцінювати, структурувати й інтерпретувати одержану інфор-
мацію, самостійно активно діяти та приймати рішення на її основі. 

Для багатьох означень поняття методів навчання характерним є їх ви-
значення як засобів взаємопов’язаної діяльності викладача і студентів, спрямо-
ваної на оволодіння студентами знаннями, вміннями та навичками, їхнє вихо-
вання і розвиток у процесі навчання. Різноманітність методів породжує в сту-
дентів зацікавленість до навчально-пізнавальної діяльності та мотивованого 
ставлення до неї [7]. 

Поняття «інноваційна освіта» в літературі розглядається як двохполюсна 
конструкція: низка авторів розглядає інновації з точки зору філософсько-теоретичної, 
інші – описують раціоналізацію навчального процесу за рахунок використання будь-
якого чинника, наприклад, МАН або технічних засобів навчання. А тим часом сенс 
освітніх інновацій полягає в їх прикладному характері: вони покликані формувати 
інноваційну здатність мислення випускника ВНЗ. Умови життя, що стрімко зміню-
ються, спонукають суспільство й освіту як його частину по-новому поглянути на те, 
що називають «людським капіталом». Саме професійна школа покликана розробити 
механізми і технології формування інноваційного мислення. Технології служать лан-
кою між теорією і практикою, вищою освітою й життям, їх можна вважати тим кана-
лом, яким професійні знання транслюються в систему навчання. Отже, під іннова-
ційною вищою освітою ми розуміємо освіту, яка заснована на нових знаннях й інно-
ваційній динаміці. Російський науковець О. Савельєв під інноваційною динамікою 
розуміє логічну послідовність технологій перетворення нових знань у технічну або 
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соціальну реальність, перетворення наукових знань на товар або послугу. Характерні 
властивості інноваційної освіти – антропоцентризм, самоврядування, професіона-
лізм [9]. 

У сучасному розумінні педагогічної технології науковці виділяють кілька сут-
нісних ознак цього поняття: постановка цілі та її максимальне уточнення; визначення 
змісту навчання відповідно до цілі, завдань; визначення методів і форм навчальної 
діяльності студентів; визначення методів і форм роботи викладача; орієнтація цілі, 
змісту, методів, форм навчання на гарантоване досягнення результатів; оцінка поточ-
них результатів, корекція навчання, спрямована на досягнення мети; підсумкова оцін-
ка результатів.  

Як зазначала Н. Мойсеюк, основна функція педагогічної технології по-
лягає в тому, щоб сконструювати і реалізувати такий навчальний процес, який 
гарантує досягнення поставленої мети [6, с. 290-292]. 

Друга половина ХХ століття ознаменувалася тим, що в більшості країн світу 
виникла потреба розв’язання проблеми інформаційної кризи. Ця криза, що виникла в 
розвинених країнах у 50-тих роках ХХ століття, проявилася, наприклад, у неухиль-
ному експоненціальному зростанні документальної інформації. Так загальна сума 
інформації, що створена людством, щорічно подвоюється. Орієнтуватися в такому 
нестримно зростаючому потоці інформації – надзвичайно важко. З іншого боку, збі-
льшення інформації це не біда, а велике благо. Знання – найцінніший продукт, який 
має в своєму розпорядженні людство, найнадійніше джерело науково-технічного і 
соціального прогресу. Проте загальний обсяг інформації не тотожній обсягу нових 
знань. Якщо графічно порівняти зростання дійсних наукових і технічних результатів 
та документальної інформації, то одержимо дві криві: першу – досить пологу, а іншу 
– що значно швидше піднімається вгору. Отже, людині ХХI століття необхідно вміти 
орієнтуватися в інформаційному потоці, що обрушується на неї, знаходити потрібну 
для неї інформацію, використовувати її для одержання нових знань. 

Заходи щодо подолання інформаційної кризи прийнято називати процесом ін-
форматизації суспільства. Результатом цього процесу є суспільство нового типу, так 
зване, інформаційне суспільство [4]. Якщо в індустріальному суспільстві значна части-
на людей занята в індустріальній (промисловій) сфері, то в інформаційному суспільстві 
понад 80 % працездатного населення буде заняте в інформаційному сервісі та в інфор-
маційній індустрії, беручи участь в процесах збирання, накопичення, зберігання, обро-
блення та реалізації інформації. Очевидно, що таке радикальне перетворення суспільс-
тва породжує цілий комплекс проблем перехідного періоду. Серед них можна виділити 
філософські, політичні, економічні, екологічні, юридичні, соціальні, культурні, психо-
логічні, педагогічні тощо. Всі ці проблеми тісно взаємозв’язані між собою. Наприклад, 
психологічна адаптація особистості в умовах інформаційного суспільства неможлива 
без належного її соціального, юридичного, політичного захисту [5]. Однією з ключових 
проблем цього комплексу є створення такої системи освіти і виховання особистості, 
котра належним чином готувала б її до життя в інформаційному суспільстві. 
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Найважливішим засобом інформатизації суспільства є інноваційні технології. 
Проте необхідно відзначити, що в інформаційному суспільстві значна частина людей 
буде занята не стільки в процесах, що використовують будь-які технології, скільки в 
процесах створення та реалізації нових технологій. Саме поняття «технології», похо-
дить від двох грецьких слів techne і logoc, що дослівно означає деяке поняття (вчення) 
про процес. Звідси ясно, що поняття технології тісно пов’язане з поняттям процесу. 
Під процесом розумітимемо послідовну зміну тісно зв’язаних і, що закономірно слі-
дують один за іншим станів (етапів, стадій), що є безперервним рухом відповідно до 
обраної людиною стратегії, спрямованої на досягнення поставленої мети, і що реалі-
зується у вигляді певної сукупності дій, які використовують сукупності різних спосо-
бів, засобів, методів і прийомів. У свою чергу, під технологією розумітимемо сукуп-
ність знань про проведення тих або інших процесів. Розвиток технологій може про-
ходити як еволюційно, так і новаторським чином. Й очевидно, що саме інноваційні 
технології (innovatio (лат.) – відновлення, зміна, нововведення), тобто технології, котрі 
не є простим еволюційним розвитком старих технологій, а є новаторськими, в тому 
сенсі, що істотно змінюють зміст різних видів діяльності в навчально-виховному, со-
ціально-культурному, економічному і т.д. процесі, є засобом інформатизації суспільс-
тва, а також предметом і засобом процесів навчання і виховання в інформаційному 
суспільстві. 

У вітчизняній літературі значний час проблеми інновацій розглядалися 
в площині економічних досліджень. Проте дати якісну характеристику іннова-
ційним процесам в суспільстві неможливо лише в рамках економічної теорії, 
що дозволяє використати в дослідженні цих процесів сучасні досягнення у 
сфері науки. 

Висновки. Інноваційні технології в екологічній освіті розглядаються 
нами як засіб, за допомогою якого може бути реалізована система екологічної 
освіти. 

У результаті використання в освітньому процесі інноваційних технологій мо-
жна досягти таких результатів: викликати в студентів – майбутніх молодших спеціа-
лістів переробної харчової промисловості стійку мотивацію до навчальної діяльності, 
здатність до рефлексії й самооцінювання свого прогресу (почуття професійно-
екологічної компетентності), прояв вихованцями ініціативи та повноцінну їхню са-
мореалізацію. 

Серед усього різноманіття сучасних освітніх технологій, було виокремлено такі 
технології, регулярне і системне застосування, яких дозволяє повноцінно реалізувати 
екологічну освіту. 

Необхідність використання ІКТ в екологічній освіті очевидна і незаперечна. 
Людина, котра уміло й ефективно володіє технологіями й інформацією, має інший, 
новий стиль мислення, принципово інакше підходить до оцінювання професійно-
екологічної проблеми, що виникла, та способів її подолання, до організації своєї дія-
льності. ІКТ в рамках екологічної освіти допускають використання комплексу техні-
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чного, навчально-методичного, програмного й організаційного забезпечення на 
комп’ютерній основі та цифрових освітніх ресурсів, до яких відносяться комп’ютери, 
інтерактивні дошки, принтери, проекційні пристрої, пристрої для введення графічної 
інформації, цифрові підручники. 
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С.М. Лутковська 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ ПЕРЕРОБНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В АГРАРНОМУ 
КОЛЕДЖІ 

У статті розкрито відповідність поняття інноваційних педагогічних технологій, основні мето-
дологічні вимоги, яким має відповідати будь-яка інноваційна технологія навчання. 

С.М. Лутковская 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРА-

ЗОВАНИИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПИ-
ЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В АГРАРНОМ КОЛЛЕДЖЕ 

В статье раскрыто соответствие понятия инновационных педагогических технологий, основ-
ные методологические требования, которым должна отвечать любая инновационная технология обра-
зования. 

 
S.M. Lutkovska 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES ARE IN ECOLOGICAL EDUCA-
TION OF FUTURE SPECIALISTS OF PROCESSING FOOD INDUSTRY IN 
AGRARIAN COLLEGE 

Accordance of concept of innovative pedagogical technologies, the basic methodological require-
ments that any innovative technology of studies must answer, is exposed in the article. 
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ОБУЧАЮЩИЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПО УКРАИНСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 
Постановка проблемы и актуальность исследования. Мировой про-

цесс перехода от индустриального к информационному обществу, а также соци-
ально-экономические изменения, которые происходят в Украине, требуют суще-
ственных изменений во многих сферах деятельности государства.В первую 
очередь это касается реформирования образования. Стремительное развитие 
новых компьютерно-информационных технологий и внедрение их в Украине за 
последние годы наложили существенных отпечаток на развитие личности сту-
дентов, на весь процесс обучения и воспитания в высшей школе. Использование 
в обучающем процессе компьютерной техники выводит на качественно новый 
уровень процесс подготовки конкурентоспособных специалистов. Но при этом 
нужен и новый подходк процессу обучения. Поэтому вопрос о формировании 
медиакомпетентности всех участников обучения особенно актуально. 

В настоящее время проходит активная компьютеризация учебных заве-
дений и учебного процесса. В связи с этим становится ощутимой недостача 


