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ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

У сучасних умовах одним зі шляхів модернізації освітньої системи пос-

тає впровадження в навчальний процес навчальних закладів і установ іннова-

ційних педагогічних технологій. 

Інновація педагогічного процесу означає введення нового в мету, зміст, 

форми і методи навчання та виховання, в організацію спільної діяльності уча-

сників навчального процесу. Інновації самі по собі не виникають – вони є ре-

зультатом наукових пошуків, передового педагогічного досвіду окремих пе-

дагогів і цілих колективів. 

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдія-

льності Хмельницької області проводить функціональне навчання (підвищен-

ня кваліфікації цільового призначення) керівного складу і фахівців, діяльність 

яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захи-

сту, забезпечує надання інших освітніх послуг і методичного супроводу 

суб’єктів господарювання та проводить навчання населення діям у надзви-

чайних ситуаціях і в умовах терористичного акту. 

Якісне виконання визначених завдань потребує створення нового коле-

ктивного досвіду на базі науково-методичної ідеї, яка допомогла б переорієн-

туватися на новий підхід в організації навчального процесу та впровадити ін-

новаційні технології, підвищити рівень професійної майстерності педагогіч-

них працівників Центру. 

Такою ідеєю, на нашу думку, і є робота над єдиною науково-

методичною темою: «Впровадження сучасних освітніх технологій в навчаль-

ний процес – умова інноваційного розвитку установи». 
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Робота над темою спрямована на формування компетентності педагогі-

чних працівників для надання якісних освітніх послуг слухачам через впрова-

дження сучасних освітніх технологій, продуктивних методів і прийомів на-

вчання, перспективного педагогічного досвіду, з метою підвищення рівня 

знань і умінь державних службовців, керівних кадрів і фахівців підприємств, 

установ, організацій виконувати певні функції у межах законодавчо визначе-

них повноважень у сфері цивільного захисту. 

Реалізація поставленої мети здійснюється шляхом вирішення наступних 

завдань: розроблення та впровадження ефективної системи розвитку профе-

сійної компетентності й майстерності педагогічного складу; визначення шля-

хів підвищення якості освітніх послуг з функціонального навчання керівного 

складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням за-

ходів з питань цивільного захисту, спеціального навчання з питань пожежної 

безпеки, методичного супроводу заходів практичної підготовки: впроваджен-

ня педагогічними працівниками сучасних методів і прийомів функціонально-

го навчання у сфері цивільного захисту; створення умов для безперервного 

професійного зростання педагогічних працівників та їх мотивації до самос-

тійної діяльності; системне впровадження інноваційних педагогічних техно-

логій у практичну діяльність педпрацівників, реалізація компетентного підхо-

ду у викладанні навчального матеріалу за відповідними планами і програма-

ми; створення умов для забезпечення кожному слухачеві доступу до навчаль-

ного, методичного та інформаційного довідкового матеріалу у сфері цивіль-

ного захисту та пожежної безпеки; вивчення та узагальнення перспективного 

педагогічного досвіду педпрацівників Центру, інших навчально-методичних 

установ сфери цивільного захисту, сприяння його поширенню шляхом друку, 

презентування на сайті Центру. 

Реалізація науково-методичної теми відбуватиметься у п’ять етапів. Те-

рміни реалізації: 2016–2020 роки. 

У ході діагностичного етапу, що тривав у період з лютого 2016 по ве-

ресень 2016 року, відбувався процес формування особистісної потреби, пси-

хологічної готовності педагогічних працівників до підвищення професійної 

компетентності та роботи над єдиною науково-методичною темою установи. 

Було вирішено ряд завдань, таких як вивчення нормативних документів, нау-

ково-методичної літератури з даної проблеми, проведено аналіз результатів 

навчального процесу та вивчено загальні аспекти науково-методичної роботи. 

Відбувся процес осмислення кожним педагогічним працівником змісту та на-

прямків роботи над темою. Як результат, ми сформували психологічну готов-

ність педпрацівників до роботи над науково-методичною темою та позитивне 

ставлення колективу до змін в організації навчального процесу. 

У ході теоретичного етапу, що тривав із жовтня 2016 по березень 2017 

року, робота зосереджувалася на осмисленні науково-теоретичних засад су-

часних освітніх технологій та напрямів їх впровадження в навчальний процес 

установи.  
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Адаптаційно-корекційний етап тривав до серпня 2017 року. У зазниче-

ний проміжок часу необхідно було створити умови для впровадження апро-

бованих на попередніх етапах сучасних освітніх технологій у навчальний 

процес. Для цього кожному педпрацівникові необхідно було оцінити власний 

рівень професійної компетентності, ступінь його відповідності еталонній мо-

делі. Були створені творчі групи з числа працівників Центру за напрямами ді-

яльності (викладачі, методисти, майстри) щодо реалізації обраної теми. Ця 

робота була спрямована на формування творчості та самостійності слухачів у 

вирішенні завдань сфери цивільного захисту. 

На четвертому етапі, практичному, що розпочався з вересня 2017 року 

та триватиме до грудня 2019 року, відбувається процес створення ефективно-

го механізму реалізації науково-методичної теми, набуття досвіду усіма чле-

нами колективу установи з питань практичного втілення в навчальний процес 

сучасних інноваційних технологій навчання. Було розроблено методичні ре-

комендації для усіх учасників навчального процесу, модель впровадження 

науково-методичної теми (висвітлення основних положень, вибір, аналіз, пе-

ревірка нових методів і прийомів, застосування їх на практиці). У подальшо-

му відбудеться апробація та впровадження комплексу методичного забезпе-

чення (технологій, моделей, методик, способів, прийомів навчання) щодо 

створення інноваційного освітнього простору та організація контрольно-

аналітичних заходів. 

На підсумковому етапі (січень 2020 – грудень 2020) заплановано під-

биття підсумків роботи над темою, оцінка рівня самореалізації педагогічних 

працівників, визначення загальних підсумків впровадження сучасних освітніх 

технологій. Реалізація даних завдань відбуватиметься шляхом анкетування 

педагогічних працівників, узагальнення результатів моніторингу динаміки 

змін рівня професійної компетентності педпрацівників установи, прийняття 

управлінських рішень за результатами всебічного аналізу реалізації науково-

методичної теми, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-

виробничого процесу та впровадження позитивних результатів у практику 

роботи. 
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