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Якщо звернутися до історії, то можна сказати, що кожна епоха цікава 

своїми особливостями навчання молоді. Для кожної епохи характерне 
намагання педагогів навчити і виховати всебічно розвинену особистість з 
урахуванням її індивідуальних рис характеру, виховання у спілкуванні з 
учителем, колегами тощо. 

Ще у часи афінської і римської педагогіки філософ-трибун Сократ 
(469-399 рр. до н.е.) вів бесіди з учнями, примушував своїх слухачів шляхом 
запитань і відповідей знаходити «істину», сам при цьому не пропонував 
готових положень і висновків. 

Видатний давньогрецький філософ, учень Сократа Платон (427-347 рр. 
до н.е.) пропонував давати освіту з 6-річного віку. Учні повинні були 
виховуватися на «майданчиках» біля храмів, де жінки – виховательки, 
призначені державою, розвивали їх за допомогою ігор, бесід, казок, пісень 
тощо. 

Перший римський «штатний» педагог Марк Фабій Квінтіліан (близько 
35-96 рр.), автор книги “Дванадцять книг риторичних постанов” 
рекомендував використовувати ігри і слідкувати за мовою дітей, вимагав 
поєднання заучування з міркуванням [5, 25]. 

Відомий давньокитайський мудрець, засновник філософської школи 
“Жуцзя” Конфуцій (551-479 рр. до н.е) був першим педагогом у Китаї щодо 
значущості справ, які він вніс у розвиток освіти і педагогічної думки. Свою 
школу Конфуцій заснував у царстві Лу – місті Цюйфу (сучасна провінція 
Шаньдун), у якій навчались не маленькі дітки, а молоді, зацікавлені у 
навчанні люди. У своїй школі він не дотримувався регламентованих за часом 
і змістом навчальних занять, не читав лекцій, не займався опитуванням учнів, 
не перевіряв їх знання. Навчання і виховання відбувалось у процесі 
довільних бесід, які часто мали евристичний характер. Конфуцій спостерігав 
за своїми учнями і вивчав їх, постійно знаходився з ними в контакті, 
проводячи заняття навіть під час подорожей [2]. 

У Київській Русі вся справа навчання дітей була підпорядкована 
вихованню у них народного світогляду, оволодінню основами хліборобської 
культури. Діти зростали на народній моралі й естетиці, дотримувалися 
звичаїв своїх предків, у них формувалося ставлення до природи як до живого 
організму, розуміння сільськогосподарського календаря [5, 77]. 

До пам’яток давньоруської літератури і педагогічної думки 
належить“Повчання Володимира Мономаха” (1096). У “Повчанні” 
Володимир Мономах піклується про єдність рідної землі, закликає до 
безкорисного служіння Вітчизні. У творі вперше подається ідея зв’язку 
навчання з потребами життя, гуманістичного виховання. Князь конкретизує 
свою програму поданням порад та вимог щодо виховання дітей: “... – вміти 



вести бесіду, під час якої більше думати, ніж говорити; постійно вчитися 
міцно запам’ятовувати і повторювати раніш вивчене, одноразово вчитися 
новому...” [5, 78].” Мономах уперше у вітчизняній літературі обґрунтував 
необхідність зв”язку освіти з потребами життя особистості та її діяльністю. 
При цьому звернув особливу увагу на необхідність розвитку в дітей 
ініціативи і працездатності” [14, 30]. 

Церковний, освітній та політичний діяч Іов Борецький, видатний 
представник української педагогічної думки, у своїх творах наголошував на 
правильному вихованні дітей у сім”ї, на тому, що” батькам слід серйозно 
ставитися до вибору вчителя “ізрядно розумного, не розбійника, не п’яницю і 
в художестві іскусного”. Вчителів треба поважати й любити не менше, ніж 
батьків. Праця “Про виховання чад” мала слугувати “загальній користі 
батьків і дітей”. Віра в силу виховання, повага до дитини, намагання 
прищепити їй чемність, скромність, розвинути інтелект, підготувати 
корисного для суспільства громадянина – ось основні ідеї твору, пройнятого 
не релігійним аскетизмом, а поглядами, близькими до гуманістичного 
світогляду” [12, 73]. 

Тригубенко В.В. зазначає, що у творах І. Борецького знайшли певне 
обґрунтування принципи природовідповідності, послідовності викладення 
матеріалу, свідомого засвоєння знань, які пізніше були сформульовані в 
працях Я.А.Коменського. Все це свідчить про високий рівень педагогічної 
думки в Україні відповідного періоду, а самого вченого характеризує як 
видатного представника гуманістичного, просвітительського, 
демократичного у своїй основі педагогічного руху. 

Видатний діяч української церкви, першозасновник вищої школи в 
Україні, педагогічний діяч Петро Могила, не даючи  вікової періодизації, 
звертав увагу на важливість постійної зміни «способів» (методів) проведення 
освітньо-виховної роботи, які б відповідали  рівневі розумового й морального 
розвитку учня. Процес навчання повинен мати чіткі й наперед визначені 
часові межі, в які мусить вкладатись учитель. Треба, щоб дитина встигала 
засвоювати новий матеріал, неприпустимим є тупцювання на місці. Взагалі 
слід заощаджувати час, призначений для навчання: «Хто шукає час, той уже 
втрачає час». Просвітитель приділяв увагу і проблемі свідомого навчання. 
Використання в Києво-Могилянській колегії рідної мови в навчальному 
процесі було його найдійовішою основою. П.Могила закликав молодь 
розмірковувати й розуміти, а не лише механічно повторювати наукові, 
релігійні та морально-етичні істини. Нові знання слід повторювати й 
переповідати з метою кращого їх розуміння та усвідомлення. Для розуміння 
особливостей педагогічного мислення вченого велике значення має вивчення 
організації навчального процесу, форм, змісту й методів навчання в 
заснованому ним колегіумі. 

Заняття в усіх класах починались одночасно. Спочатку загальний дзвін 
сповіщав про підготовку до першого уроку. Потім дзвонили класні 
дзвіночки, запрошуючи учнів спокійно йти до класів – молодших, середніх і 
вищих. Нарешті знову дзвонив загальний дзвін і починалися заняття. Учні 



сідали в певному порядку (за успіхами), визначеному вчителем. Ще до 
приходу його старші учні (аудитори) вислуховували задані уроки й робили в 
“Нотатах” відмітки про рівень засвоєння попереднього навчального 
матеріалу. Після приходу вчителя доповідали йому про успіхи кожного учня. 
Вчитель шляхом опитування окремих учнів перевіряв правильність відміток, 
після чого розпочиналося вивчення нового матеріалу. Окрім лекцій, 
практикувалися бесіди, диспути, взаємне навчання учнів, диктанти, різні 
види письмових робіт, самостійні й домашні роботи, написання віршів, 
промов, читання декламацій, участь у драматичних виставах тощо. Після 
перерви на обід усі знову збиралися на заняття для закріплення й повторення 
вивченого. По закінченню навчального дня розходилися по домівках і 
квартирах, а сироти йшли до бурси” [12, 107]. 

Педагог, філософ і письменник Феофан Прокопович підкреслював 
значення, безмежні пізнавальні можливості людського розуму”. Прокопович 
виступав проти прихильників консервативних методів навчання. Подібно до 
Я.А.Коменського, він вимагав, щоб слухачі свідомо засвоювали ті поняття, 
про які йдеться в процесі навчання. Принципи наочності, доступності, 
свідомості, систематичності простежуються в багатьох його творах. 
Навчальну літературу та книжки, розраховані на широкий загал,  на думку 
вченого, слід писати простою й доступною мовою, давати правильні 
тлумачення предметів і явищ” [12, 173]. 

Треба згадати про Г.О.Кониського, просвітницького діяча ХVIII ст. 
Побірченко Н.С. пише про те, що Кониський Г.О. вперше у вітчизняній 
науково-педагогічній літературі здійснив глибокий аналіз механізмів 
освітньо-виховної діяльності, що є досить близьким до її сучасного 
розуміння. Ця діяльність розглядається як “найдосконаліша”, бо вона 
усвідомлена, охоплює “мету”, “засоби” її досягнення, “добро” як потребу, 
яку можна задовольнити, розуміючи її як форму першопочаткової мети 
(“цілепокладання”), котру реалізують завдяки відповідним засобам і мають 
на “виході” результат, де “добро” вже є не спонукальною потребою, а самим  
матеріалізованим предметом для її задоволення [14, 395]. 

Високоосвічена людина свого часу – філософ, поет, педагог, гуманіст 
Г.С.Сковорода багато уваги приділяє освіті і вихованню молоді. Він 
зауважував, що навчаючи, виховуючи дітей відповідно їхнім природним 
можливостям, даючи їм можливість міркувати і виражати свої думки (байка 
“Годинникові колеса” та ін), тим самим визначається доля людини, її місце у 
суспільстві. Працюючи в колегіумі, вже зрілий педагог згуртовує навколо 
себе здібних учнів, веде з ними бесіди про пізнання світу тощо. 

Визначний освітній діяч середини XIX століття О.В.Духнович важливу 
роль надав народному вчителю. Він виставляє такі вимоги до вчителя: “... від 
природи треба йому володіти легким, зрозумілим способом викладання. Хто 
цих властивостей від природи дарованих не має, той не принесе у 
педагогічній сфері ніякої користі, І краще йому відмовитися від цієї служби, 
ніж коли-небудь жахливо відповідати за недоліки і бути навіки покараним” 



[14, 517]. На думку О.В.Духновича, тільки вчитель володіє ситуацією і 
мікрокліматом класу, вчить дітей спілкуватись, розвиватись. 

Не можна не назвати в когорті славних педагогів нашого великого 
філософа, мудреця, поета Т.Г.Шевченка. Він дуже мудро підмітив, що слово 
є основною ниточкою у спілкуванні, у діалозі, у взаєморозумінні. 
Пригадаймо його слова: 

Ну що б, здавалося, слова... 
Слова та голос – більш нічого. 
А серце б’ється, ожива, 
Як їх почує... 
(«Ну що б, здавалося, слова»). 

Т.Г.Шевченко дав зрозуміти, що спілкування є найвищою благодаттю 
для людини. У спілкуванні пізнається істина. 

С.О.Сірополко ,український педагог і освітній діяч 20-тих років 
минулого століття, порушував у своїх дослідженнях  проблему методів 
навчання. У праці «Дальтон-плян в шкільному вихованню та навчанню» він 
розкрив суть Дальтон-плану, історію його розвитку та зробив висновки про 
доцільність застосування. Визначивши основні особливості Дальтон-плану – 
виразність завдань і певну свободу у виборі часу й засобів здійснення їх, – 
учений висловив припущення про можливість застосування Дальтон-плану 
окремо та спільно з іншими методами навчання [13, 291]. 

У колишньому Радянському Союзі на прикладі організації навчання і 
виховання дитячого колективу А.С.Макаренко переконливо довів те, що 
вихованці різних вікових груп, маючи свої психічні і фізичні особливості у 
процесі навчального, трудового спілкування через групи у колективі 
набувають вищих ступенів розвитку особистості. 

Групові форми навчання частково використовувались у 20-ті роки 
минулого століття і були поширені на території України в педагогіці і 
практиці української школи, коли відбувалось масштабне реформування 
шкільної освіти. Застосовувані в той час лабораторно-бригадний і проектний 
методи, робота в парах змішаного складу, виробничі і трудові екскурсії та 
практики були передовим словом не лише в радянській, а й у світовій 
педагогіці [13, 7]. 

Бригадно-лабораторний метод навчання набув поширення у практиці 
роботи радянської школи у 20-ті роки XX ст. Він передбачав виконання 
спеціально сформованими навчальними групами (бригадами, ланками) 
практичних, лабораторних робіт. Завдання, що їх виконували бригади, могли 
бути як єдиними, так і диференційованими. 

Метод навчання в парах змішаного складу (колективний спосіб 
навчання) полягав у тому, що об’єднані в пари учні навчали один одного в 
процесі так званого організованого діалогу. Склад пар постійно змінювався. 
Учень, вивчивши тему, пояснював її іншим членам групи, і, в свою чергу, 
слухав пояснення інших. Заняття проводили без уроків та розкладу. 

Вперше у 20-ті роки XX століття термін “педагогічна технологія” 
згаданий у роботах з педології, заснованих на працях з рефлексології 



(І.П.Павлов, В.М.Бехтерєв, С.Т.Шацький). У той же час поширилося й інше 
поняття – “педагогічна техніка”, яка в педагогічній енциклопедії 30-х років 
XX століття була визначена як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на 
чітку й ефективну організацію учбових занять. До педагогічної технології 
віднесено також уміння оперувати навчальним і лабораторним обладнанням, 
використовувати наочні посібники. 

Такі нові методи навчання знайшли підтримку вчителів, але через 
відсутність належної педагогічної освіти, через брак методичного 
забезпечення, теоретичного осмислення й експериментальної перевірки 
застосування вищеназваних методів виявило багато недоліків у навчанні. Це і 
зниження ролі вчителя в навчальному процесі, неекономне витрачання 
навчального часу, відсутність в учнів достатньої свідомості для того типу 
навчання. За умов переходу до тоталітаризму сталінських часів такі методи 
виявилися непотрібними. Постановою1931 року ЦК ВКП(б) «Про початкову 
та середню школу» було засуджено комплексні і проектні програми і 
пропонувалось проводити заняття на основі суто предметного викладання. 
На жаль, було загублено і забуто найраціональніші прийоми і методи, які 
застосовували у даній методиці. До кінця 50-х років минулого століття 
педагоги не мали можливості експериментувати і виявляти свої індивідуальні 
творчі можливості. 

У 40-50-их рр., коли почалося впровадження в навчальний процес 
технічних засобів навчання, з’явився термін “технологія освіти”, який у 
наступні роки під впливом робіт з методики застосування  різних ТЗН (кіно, 
радіо, засобів контролю) модифікувався в “педагогічні технології”. 

Категорія діяльності  знайшла  своє  відображення  в 40-50-х роках у 
працях всесвітньо відомих радянських психологів С.Л.Рубінштейна, 
О.М.Леонтьєва. Г.С.Костюк (засновник української психологічної школи) 
доповнив їхні розробки не лише теоретичним аналізом, а й застосуванням 
цієї категорії для розв’язання проблем удосконалення педагогічного процесу. 
Він обґрунтував важливе положення про необхідність формування діяльності 
особистості в єдності її мотиваційної, змістовної та операційної сторін, 
оскільки ці сторони “взаємопов’язані, залежать одна від одної, але кожна з 
них вимагає до себе спеціально: уваги, в тому числі і у педагогічному 
керівництві діяльністю” [3, 17].Здійснюючи аналіз діяльності суб’єкта, 
Г.С.Костюк виокремлював і досліджував таке психологічне явище, як 
активність особистості, що в його  тлумаченні виступала принципово 
важливою властивістю індивіда. Саме крізь призму ідеї активності він 
розглядав психічну сутність процесу розуміння, а процес навчання визначав 
як “прояв активності, спрямованої на засвоєння певних знань, набуття умінь і 
навичок” [3, 26]. На прикладі дослідження діяльності людини в контексті 
процесу розуміння вчений показав функціональні можливості особистості 
стосовно регуляції своєї діяльності, наголосив, що зміст питань і завдань, на 
розв’язання яких спрямоване розуміння, зумовлене тією діяльністю 
(практичною, науковою, навчальною тощо), яка спричиняє процеси. У своїх 
працях учений розкриває діяльнісний аспект процесу розуміння особистістю 



об’єктивної дійсності, показує роль базових особистісних якостей людини у 
процесі розумової діяльності. Повертаючись до проблеми створення 
психічної структури особистості, яка виступає центральною в побудові 
Г.С.Костюком концептуальної моделі особистості, зазначимо, що вчений 
вирізняє такі складники психологічної структури особистості: мотиваційна 
сфера, яку характеризують домінуючі потреби та інтереси, погляди й 
переконання, духовні запити та ціннісні орієнтації; розумові якості; сфера 
освіченості або набуття знань; сфера свідомості; підсистема особливостей 
поведінки; підсистема індивідуальної своєрідності психічного складу 
особистості, характеру. Він подає структуру особистості як єдність 
взаємопов’язаних психічних процесів і властивостей, як динамічну й 
саморегульовану систему, рушійні сили якої лежать у внутрішніх 
суперечностях між її складниками [15, 430]. 

Наукові інтереси Василя Онисимовича Онищука у 60-80-ті роки ХХ ст. 
зосереджувались у галузі дидактики. Він досліджував зміст і структуру 
засвоєння учнями знань, формування навичок і вмінь, шляхи підвищення 
якості знань та ефективності процесу навчання; типологію, структуру й 
методику уроку тощо. Праці вченого про методи дидактичних досліджень 
сприяли розширенню наукових розвідок, що спиралися на експеримент. 

В.О.Онищук опублікував близько 20 книжок для вчителів. Деякі з них 
перекладено литовською, латвійською, молдавською, польською та 
вірменською мовами. Серед них: «Дидактичні умови усвідомлення учнями 
навчального матеріалу (V-VIII класи)» (1964), «Вправи учнів на уроках» 
(1966), «Шлях до глибоких знань. Суть і закономірності процесу засвоєння 
знань» (1969), «Узагальнення і систематизація знань учнів (IV-VIII класи)» 
(1970), «Типы, структура и методика урока в школе» (1973, 1976), 
«Активізація навчання старшокласників» (1978), «Організація навчання в 
умовах кабінетної системи» (1980), «Урок в современной школе» (1981), 
«Уроки природознавства в 2 і 3 класах трирічної початкової школи» (1986) та 
ін. Він створив підручник «Природоведение-3», який витримав 15 видань 
(1968-1987). Учений написав два розділи до підручника «Педагогіка» для 
студентів педінститутів та університетів, який вийшов у 1986 р. за редакцією 
М.Д.Ярмаченка. Перу Василя Онисимовича належить більш як 60 наукових 
статей у різних збірниках, журналах та газетах. 

Слід зазначити, що монографія «Типы, структура и методика урока в 
школе» (1973, 1976) у 1980 р. удостоєна премії Н.К.Крупської Президії АПН 
СРСР. 

Василь Онисимович працював над створенням методичної літератури 
для вчителів, зокрема над питаннями про вимоги до методів навчання, 
перебудову роботи школи, про шляхи поліпшення методики уроків з основ 
наук, методики навчання. Педагог стверджував, що цього можна досягти 
добре продуманим тематичним і поурочним плануванням. З-поміж 
дидактичних вимог до уроку важливими є: 

· раціональне керування навчально-пізнавальною діяльністю учнів; 
· творче застосування найновіших досягнень педагогічної науки; 



· майстерне і вміле володіння вчителем методикою, технологією 
уроку. 

В.О.Онищук справедливо зауважував, що на результати уроку відчутно 
впливає психічний стан учителя й учня. Тому серед психологічних вимог до 
уроку він називав необхідність вивчення і врахування психологічних 
особливостей учнів: мислення, пам’яті, запам’ятовування, заучування, 
відтворення, пригадування, уваги, уяви, волі, емоцій тощо. Вчитель, своєю 
чергою, повинен керувати мотивами навчання, мати “велике самовладання і 
самоконтроль, щоб подолати вияви негативного психічного стану на уроці”. 
Саме вчитель формує в учнів інтерес до знань, до процесу їх набування і 
розширення, позитивне ставлення до навчання. Педагог чітко виклав етичні 
вимоги до уроку. Вчитель повинен проявляти рішучість, силу волі у вимогах 
до учнів, а вимоги мають бути розумними, перевіреними й доступними для 
учнів; контролювати точність, старанність і своєчасне виконання учнями 
кожної вимоги. “Додержувати педагогічного такту, створювати атмосферу 
доброзичливості; поєднувати серйозну і напружену працю з жартом, 
дотепним словом”, – пропонував автор. 

Монографія В.О.Онищука “Типи, структура і методика уроку в школі” 
містить багато нових на той час ідей, які не втратили актуальності й сьогодні 
[15, 476].  

Цікавою спробою застосування активного навчання є досвід 
В.О.Сухомлинського. Він у 60-тих роках у Павлиській школі на 
Кіровоградщині проводив «Уроки мислення в природі» для 6-літок. Це, на 
наш погляд, найвдаліший приклад застосування активного навчання, 
виховання і розвитку  молодших школярів. 

 Позбавлений можливостей відстоювати свою позицію в педагогічній 
пресі через відмову друкувати статті, в умовах цькування 
В.О.Сухомлинський продовжує розвивати свої ідеї в таких загальновідомих 
творах: «Серце віддаю дітям» (1968 – НДР, 1969 – Україна), «Павлиська 
середня – школа» (1969), «Народження громадянина» (1970). 

Основні ідеї, які розвинув Василь Олександрович у цих та інших 
працях: 

· любов до дитини; 
· розвиток творчих сил кожної окремої особистості в умовах 

колективної співдружності  на основі етико-естетичних цінностей, 
інтересів, потреб, який спрямований у кінцевому підсумку на творчу 
працю; 

· культ природи як найважливішого засобу виховання почуття 
прекрасного і гармонії; 

· розробка демократичних педагогічних засобів і методів навчання й 
виховання (повага, заохочення, опора на позитивне, моральне 
покарання); 



· звернення до внутрішнього світу дитини, опора на її сили, внутрішні 
потенції, підтримка і розвиток того здорового, що є в кожній 
особистості; 

· розвиток ідеї «радості пізнання», тобто емоційне сприйняття 
процесу навчання; 

· демократизація структури управління навчально-виховним 
процесом у школі (психологічний і педагогічний семінари, школа 
для батьків тощо) [13, 384]. 

У середині 60-их рр. зміст поняття “технологія” піддавався широкому 
обговоренню в педагогічній пресі за кордоном і на міжнародних 
конференціях, де було визначено два напрямки його тлумачення в залежності 
від рівня і результатів досліджень у даній галузі в різних країнах (США, 
Англії, Японії, Франції, Італії, Угорщині). Ті, що підтримували перший 
напрямок, стверджували про необхідність застосування технічних засобів і 
засобів програмованого навчання (technology in education). Представники 
другого напрямку головне вбачали в тому, щоб підвищити ефективність 
організації навчального процесу (technology of education) і подолати 
відставання педагогічних ідей від стрімкого розвитку техніки. Таким чином, 
перший напрямок було визначено як “технічні засоби в навчанні”, другий, 
який виник трохи пізніше, як “технологія навчання”, або “технологія 
навчального процесу” [1, 124]. 

До початку 70-их рр. була усвідомлена необхідність модифікації різних 
видів навчального обладнання і навчальних предметних середовищ як 
необхідної умови, без якої “не працювали прогресивні методи і форми 
навчання, а й, відповідно, не могли бути досягнуті відповідна якість і 
ефективність навчання”. Треба зазначити, що до середини 60-их – початку 
70-их років ХХ століття у високорозвинених капіталістичних країнах (США, 
Англія, Іспанія, Японія) вже видавалися журнали з питань педагогічної 
технології, а в подальшому цією проблемою стали займатися спеціалізовані 
заклади (наприклад, національні ради з педагогічної технології у Великій 
Британії і США). 

У 1965 р. в АПН СРСР було організовано НДІ шкільного обладнання і 
технічних засобів навчання (поняття “технологія” в той час не було прийнято 
з ідеологічних причин), а в 1973 р. в Угорщині – державний центр технології 
навчання. У погодженні, укладеному з ЮНЕСКО і Програмою розвитку 
ООН, було визначено завдання цього центру – виготовлення нових сучасних 
матеріалів з технології навчання і створенні системи підготовки спеціалістів, 
розвиток необхідних наукових досліджень. 

У 70-ті роки важливий напрям досліджень загальних форм навчання 
був пов’язаний з навчально-пізнавальною діяльністю суб’єктів навчання в 
умовах колективної, групової, індивідуальної роботи (А.М.Алексюк, 
Ю.К.Бабанський, Ї.Я.Лернер, Х.Й.Лійметc та ін.). Саме в цей період 
з’являються нові підручники і навчальні програми в освітніх навчальних 
закладах. 



Таким чином, до кінця 70-их – початку 80-их рр. XX століття внаслідок 
розвитку техніки і розпочатої за кордоном комп’ютеризації навчання поняття 
«технологія навчання» і «педагогічна технологія» частіше стали 
усвідомлюватись як система засобів, методів організації й управління 
навчально-виховним процесом. При цьому були виділені дві сторони 
педагогічної технології: застосування системи знання для розширення 
практичних завдань і використання у навчальному процесі технічних засобів 
(М.Кларк, Д.Дж.Хокрідж – Велика Британія; К.Чедуік, Инн – США; 
К.Брусянг – Швеція; Т.Сікамото – Японія; Т.А.Ільїна, І.Шаповаленко, 
Л.П.Прессман – СРСР). 

У 80-ті роки продовжуються спроби подальшого осмислення суті 
педагогічного процесу, причому просліджуються дві тенденції: одні автори 
прагнуть до подальшої деталізації поняття “педагогічні технології” і його 
ускладнення, інші – до спрощення, при цьому вживають узагальнені 
формулювання. 

Ось декілька прикладів визначення поняття “педагогічні технології”. 
Ф.О.Фрадкін писав: “Це системне, концептуальне, нормативне, 
об’єктивоване, інваріантне описання діяльності вчителя і учня, спрямоване 
на досягнення освітньої мети. Воно завжди квінтесенція виховної системи, 
базова основа, в якій фіксується її своєрідність і специфічні особливості 
теоретичного складу і категоріального апарату” [14, 12]. 

На думку О.Я.Лернера, педагогічна технологія «передбачає 
формування цілей через результати навчання, які виражені в діях учнів, 
надійно відчутих і визначених» [4, 139]. 

Українські вчені А.С.Нісімчук, О.С.Падалка, О.Т.Шпак до сучасних 
технологій навчання відносять активні технології. Вони зазначають, що в 
плані інтенсивних освітніх технологій вкрай важливим є напрямок, 
пов’язаний з формуванням в учнів раціональних пізнавальних дій. Такі дії 
належать до числа інтерактивних систем розумових дій, покликаних 
забезпечити учням: 

– засвоєння учбового матеріалу на мінімальній кількості фактів, які 
розкривають досить повно його сутність; 

– реальну можливість активно генерувати нові знання на основі 
засвоєної інформації; 

– економне, яке виключає будь-які перевантаження, використання 
потенційних можливостей логічного мислення та пам’яті; 

– виникнення твердої впевненості в тому, що учбовий матеріал 
засвоєний [9, 19-20]. 

Процес навчання в активній формі сприяє напруженій розумовій роботі 
суб’єкта навчання, сприяє його розвитку. Таке навчання стимулює 
пізнавальну активність і самостійність, розвиває творче мислення. Науково-
технічний прогрес кінця XX – початку XXI століття обумовив 
технологізацію не тільки багатьох галузей виробництва, він невблаганно 
ввійшов у сферу культури, гуманітарних галузей знань. Сьогодні ми вже 



говоримо про інформаційні, методичні та інші подібні технології, в тому 
числі й у сфері освіти. 

Такий широкий інтерес до проблеми викликаний різними мотивами: 
одні вчені традиційно йдуть у модний напрям; інші стурбовані станом освіти 
і вбачають у технологізації чергову панацею від усіх негараздів; треті (а з 
ними й автор цих рядків) вважають, що технологізація – об’єктивний процес, 
який підготував етап еволюції освіти для розв’язання якісно нових завдань. 
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