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Л 67  Лише той Учитель, хто живе так, як навчає: матеріали Всеукраїнської науково-

практичної онлайн-конференції з міжнародною участю, присвяченої Всесвітньому 

дню філософії (Полтава, 17 листоп. 2022 р.) / уклад. : Л. Литвинюк, М. Чиркова, 

Полтавська академія неперервної освіти ім. М. В. Остроградського. Полтава : ПАНО, 

2023. 298 с. URL : http://pano.pl.ua/nml/elektronni-vydannia-poippo 

У матеріалах Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції з 

міжнародною участю «Лише той Учитель, хто живе так, як навчає», присвяченої 

Всесвітньому дню філософії (17 листопада 2022 р.), розглянуто актуальні проблеми 

філософії освіти, подано результати досліджень філософських і педагогічних ідей 

Григорія Сковороди, наукових засад компетентнісного підходу в освіті. У ракурсі 

воєнного лихоліття переосмислюється явище національної ідентичності, 

проаналізовано інструменти для її формування, узагальнено досвід використання 

інноваційних практик музейної педагогіки в освітній діяльності. Низку матеріалів 

присвячено особливостям запровадження біографічного методу та психологічних 

практик у навчанні.  

У збірнику обґрунтовано важливість системного відзначення Всесвітнього дня 

філософії для залучення освітян до філософування як методологічного інструменту 

розвитку компетентності та громадянської свідомості педагогів.  

Видання адресоване філософам, історикам, педагогам, краєзнавцям, спеціалістам 

архівів, бібліотек, музеїв, здобувачам освіти різного рівня, а також усім зацікавленим 

читачам. 

Автори статей відповідають за правильність і достовірність викладеного матеріалу, 

цитування джерел, бібліографічних посилань, дотримання принципів академічної 

доброчесності. Думки авторів можуть не збігатися з позицією укладачів. 
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щоб викладач усвідомлював важливість переходу від масових форм роботи зі здобувачами 

освіти до групових і індивідуальних (С. Максименко [3], Л. Лебедик [5; 7], 

В. Стрельніков [13]). 

Психологічна підготовка викладачів закладів фахової передвищої освіти має допомогти 

вирішувати ряд практичних, дослідницьких та діагностично-корекційних завдань. 

Найважливішими її практичними завданнями є: а) розробка наукової, психологічної та 

методологічної бази для здійснення контролю; б) процес, зміст і умови інтелектуального 

розвитку здобувачів освіти, їх особистісний ріст і професійний розвиток; в) обґрунтування 

оптимальних форм, технологій навчання й окремих занять; г) діяльність здобувачів освіти і 

професійне спілкування, яке сприяє засвоєнню професійних функції; д) розвиток 

спрямованості особистості; е) технології навчання здобувачів освіти, психологічне 

обґрунтування інноваційної дидактичної системи; є) проєкти та освітні експерименти в закладі 

фахової передвищої освіти; ж) пошук ефективних шляхів (методів і засобів) професійної 

підготовки студентів у закладі фахової передвищої освіти; з) удосконалення рівня загальної 

культури здобувачів освіти і їхньої психологічної компетентності як передумови 

демократизації; к) гуманізація та гуманітаризація фахової передвищої освіти; л) психологічна 

допомога та підтримка кожному; м) дослідження моделей психологічного діалогу. 
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН У 

ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ  

 

На основі вивчення творчої спадщини Григорія Сковороди доцільно сформулювати 

рекомендації, дотримання яких у закладі фахової передвищої освіти дає зростання 

ефективності навчання здобувача освіти, на що спрямовувалися наші попередні 

дослідження [5, с. 34–44; 12, с. 36–42; 14, с. 34–44]. Великий вплив на ефективне засвоєння 
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студентом закладу фахової передвищої освіти навчальної інформації має інноваційний 

підхід до методики викладання дисциплін. Інновації створюють певну мотивацію до 

отримання сучасних знань. Оскільки світ не стоїть на місці, а кожний день приносить 

принципово нові та більш досконалі технології, які полегшують життя людини, то мають 

разом з ними розвиватися і суб’єкти освіти.  

Інноваційні освітні методики і технології викладання досліджують вітчизняні 

вчені, зокрема, аналізуються умови, напрями інноваційного розвитку освіти 

(В. Андрущенко [1, с. 5–13]), шляхи модернізації освіти в сучасних умовах (Ю. Колісник-

Гуменюк [4]), інноваційні технології навчання і методики викладання дисциплін у 

закладах фахової передвищої та вищої освіти (Д. Гладков [2], Л. Лебедик [2; 3; 6–9; 14], 

Ж. Кундій [5], У. Павелкіна [11], В. Стрельніков [5; 8; 9; 11–15], М. Стрельніков [8]) та 

ін.). Так, дослідники зазначають, що термін «інноваційні технології навчання» у 

буквальному розумінні «не нове» (від лат. in – префікс, що означає заперечення, novation, 

– оновлення, зміна – нововведення), однак мають визначатися як такі, що є не лише 

новими, а такими, що заперечують вже наявні (В.  Стрельніков [13, с. 98–99; 15, с. 297–

300]).  

Інноваційні зміни у методиці викладання дисциплін у першу чергу стосуються 

викладачів закладів фахової передвищої освіти, адже вони виховують майбутнє 

покоління. Важливо, щоб викладач закладу фахової передвищої освіти був компетентний 

у своїй навчальній дисципліні, мав необхідні уміння й навички для заохочення студентів 

до поглибленого вивчення своєї дисципліни. Компетентнісний підхід має розглядатися як 

своєрідна відповідь на сучасну освітню проблемну ситуацію, яка виникла внаслідок 

наявного протиріччя між необхідністю забезпечення сучасної якісної освіти і 

неможливістю вирішити цю якість традиційними шляхами, адже обсяг інформації, яку 

потрібно засвоїти, стає все більшим, а мотивації здобувачів освіти до навчання не завжди 

вистачає (В. Стрельніков [10]). 

Поняття «компетентність» стосовно здобувача освіти є ширшим від поняття 

«знання, уміння і навички», оскільки вміщує в собі всі грані діяльності людини – 

ціннісно-мотиваційну, операційно-технологічну тощо. Термін «компетентність» є якісно 

новою гранню особистості здобувача освіти, що дозволяє студенту діяти в цілому, а не 

застосовувати окремі уміння. З цієї точки зору, викладач закладу фахової передвищої 

освіти має по-новому підійти до своєї професійної діяльності, переосмислити структуру 

своєї професії. Викладач закладу фахової передвищої освіти має давати студенту не 

готову інформацію, а намагатися створити в студента прагнення до самопізнання, 

самоаналізу й самоорганізованості. Головним має бути бажання не просто навчити свого 

предмету, а працювати зі студентом для того, щоб встановилися довірливі взаємини і був 

зворотній зв’язок на прохання викладача виконати певну навчальну дію. В умовах 

навчання, центрованого на особистості студента, викладач закладу фахової передвищої 

освіти виконує іншу місію, роль і функцію в освітньому процесі. Викладач і підручник за 

традиційної системи освіти є основними і найбільш компетентними джерелами знань, до 

того ж викладач є і контролюючим суб’єктом пізнання, то, згідно інноваційних методик і 

технологій викладання дисциплін у закладах фахової передвищої освіти, викладач 

виконує здебільшого роль організатора самостійної активної пізнавальної самостійної 

діяльності студентів, компетентного тьютора (організатора, консультанта і помічника). 

Його професійні уміння мають бути спрямовані не лише на контроль знань і умінь 
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студентів закладу фахової передвищої освіти, а на діагностику їхньої діяльності, щоб 

кваліфікованими діями вчасно допомогти усунути виявлені труднощі студентів щодо 

пізнання і застосування знань. Ця функція викладача є значно складнішою, ніж за 

традиційного навчання, і вимагає від нього вищої майстерності [10]. 

Тобто, головним результатом закладу фахової передвищої освіти має бути 

сформований набір ключових компетенцій у громадянській, інтелектуальній, 

комунікативній та інших сферах, а не лише система знань, умінь та навичок здобувачів 

освіти. Постіндустріальне суспільство потребує самостійно мислячих фахівців, здатних 

до ефективної самореалізації на основі об’єктивної самооцінки. Не варто змушувати 

студента навчатися, чи просто приходити в аудиторію, бо це не матиме ефективного 

позитивного результату, а, навпаки, зруйнує будь-яке його прагнення до нового 

(В. Стрельніков [10]). 

Існують різні концептуальні підходи, які можна використати для вбудовування 

інноваційної методики викладання дисциплін як нового компонента навчального плану: 

а) метод корисних привнесень, пов’язаний з додаванням нових освітніх компонентів – 

навчальних курсів, які сприяють вирішенню конкретних проблем; б) адитивний підхід, 

який не змінює традиційну структуру освітньої навчальної програми, але вносить нові 

корективи; в) трансформаційний підхід, який змінює стратегію освіти, що допомагає 

здобувачам освіти зрозуміти, як створюються знання; г) дійовий підхід, більш 

радикальний метод, який докорінно змінює освітню програму, у результаті чого студенти 

навчаються приймати рішення щодо важливих суспільних питань (Ю.  Колісник-

Гуменюк [4]). 

Зміни в інноваційних методиках і технологіях викладання дисциплін у закладах 

фахової передвищої освіти пов’язані з такими компонентами, як мета навчання, зміст, 

освітні стратегії та оцінювання навчальних досягнень. 

Педагогіка нового часу покликана допомагати молоді у становленні їхньої 

особистості як суб’єкта і стратега життя, яке гідне людини, допомагати їм входити у 

контекст сучасної культури. Особистість фахівця має бути самостійною у своїх виборах 

та рішеннях, усвідомлювати й опановувати своє ставлення до суспільства, цінностей, 

вироблених цим суспільством, до самої себе. Кульмінаційними етапами творчих пошуків 

здобувача освіти є етапи, коли він приймає рішення зі значимих проблем власного життя. 

Розвиток майбутніх фахівців як особистостей і суб’єктів професійної діяльності є 

важливою метою фахової передвищої освіти і може розглядатися як її 

системоутворюючий чинник. Інтелектуальному розвитку студентів має приділятися 

основна увага (В. Андрущенко [1]). 

Для досягнення високих результатів навчальної діяльності здобувачів освіти мають 

бути запроваджені технології, які ґрунтуються на наочно-практичному аспекті. Засоби 

навчання розглядаються як об’єкти, які є джерелом навчальної інформації та 

інструментами для засвоєння змісту навчального матеріалу, вирішення завдань виховання 

(Л. Лебедик, В. Стрельніков, М. Стрельніков [8, с. 77]. У світовому освітньому просторі 

спостерігається широке впровадження інноваційних методик, засобів навчання, 

технологій викладання дисциплін, нових інформаційних технологій, змінюється їхня 

роль: від допоміжної, що ілюструє і дає змогу розуміти педагога – до основної для 

організації освітнього процесу за організаційної ролі педагога [8, с. 77–78]. 
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Інноваційний підхід до методики викладання дисциплін у закладах фахової 

передвищої освіти покликаний забезпечити якісне перетворення освітнього процесу, 

спрямованого на забезпечення пошукової навчально-пізнавальної діяльності 

дослідницького характеру. Означений підхід до навчання передбачає формування у 

здобувача освіти досвіду самостійного пошуку нових знань, їх застосування у нових 

умовах, формування досвіду творчої діяльності з виробленням ціннісних орієнтацій [1; 3; 

8; 13, с. 98–99].  

Нагальною стає проблема відбору знань здобувачів освіти (загальноосвітніх, 

професійних), необхідних і достатніх для підготовки якісного фахівця. Тому робота щодо 

визначення змісту освіти і його оновлення – одне з джерел інноваційних процесів у 

сучасному закладі фахової передвищої освіти.  

Зробивши аналіз інноваційних методик і технологій викладання дисциплін у 

закладах фахової передвищої освіти, важливо брати до уваги не тільки практичне 

використання інноваційних наукових і науково-технологічних досягнень з метою 

продукування нових або радикально поліпшених наукових і науково -освітніх технологій 

з метою виробництва високоякісних освітніх послуг у закладах фахової передвищої 

освіти, ефективного задоволення попиту споживачів у високоякісній освіті, а й те, що 

освітня інноваційна діяльність – як один із напрямків удосконалення викладання 

дисциплін у закладах фахової передвищої освіти, спрямована на розробку нових і 

впровадження отриманих результатів національних і міжнародних наукових психолого-

педагогічних досліджень і розробок, інших науково-технічних досягнень у сфері фахової 

передвищої освіти, науки і культури для їхньої інноваційної реалізації на українському 

ринку освітніх послуг, удосконалення освітнього процесу, самої структури системи 

фахової передвищої освіти, спонукання до подальших пошуків і наукових досліджень у 

цій сфері. 

Як висновок можна зазначити, що інноваційний підхід до методики викладання 

дисциплін у закладах фахової передвищої освіти є важливим складником якісної освіти в 

Україні. Впровадження інноваційних технологій і методик дозволить готувати фахівців 

високого класу і широкого профілю.  
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