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ІМІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТИ 
 

Як показує практика, розвиток сучасного суспільства неможливий без якісної 

та досконалої освіти. Освітня система країни повинна забезпечувати реалізацію 

основних завдань соціального, економічного, культурного та політичного життя 

суспільства. 

Теперішня українська освіта має безліч проблем, але найголовнішою є те, що 

вона і до сьогодні носить пережитки радянської системи. Форми навчання, організація 

навчального процесу, рівень компетентності потребують негайного вдосконалення. 

Такий процес можна забезпечити за рахунок використання сучасних освітніх 

технологій. 

Сучасна освітня технологія у вищому навчальному закладі – це науково-

обґрунтована і унормована за метою підготовки спеціалістів, змістом освіти, місцем та 

терміном навчання система форм, методів, засобів і процедур, що використовуються 

для здійснення спільної навчальної діяльності тих, хто навчає, та тих, хто навчається.  

Варто зазначити, що ефективність та якість навчального процесу можна 

досягти тоді, коли впровадження освітніх технології буде дотримуватись так 

принципів, як: науковість; безпосередня взаємодія, делегування повноважень та 

створення способів для прийняття інформації; володіння викладачами провідними 

методами навчання та створення стимулів для активного навчання. 

На даний момент, освіта в Україні вийшла на новий рівень за рахунок 

впровадження таких технологій, як інформаційні технології навчання, технології 

дистанційного навчання, модульні технології. На жаль таких нововведень недостатньо 

для дійсно ефективного та якісного навчального процесу, тому ми пропонуємо 

впровадити імітаційні технології як засіб вдосконалення освіти. 

Досить часто їх ще називають технологіями «активного навчання», які 

забезпечують навчання на практиці, організацію командної діяльності та використання 

групи як механізм розвитку особистості. Адже традиційний метод навчання полягає 

суто у взаємодії педагога із студентом, але практика доводить, що засвоюється 

інформація саме в процесі спілкування з іншими людьми. 

Імітаційний спосіб навчання дозволяє побудувати навчання не на готових 

рішеннях, а на вирішенні проблем в процесі групової діяльності. В ході обговорення 

конкретної проблеми у колективі, вона стає для людини значимою та більш 

зрозумілою. 

Імітаційні технології навчання включають широкий спектр можливостей 

розвитку сучасної освітньої системи. До них відносять: ігрові технології, соціально-

психологічні тренінги, дискусійні технології, навчання у співробітництві. Вони 

дозволяють створити особистісно-орієнтований підхід навчання у різних ситуаціях. 

Студенти мають змогу дискутувати, обговорювати способи вирішення проблем, 

будувати логіку дослідження, а також приймати певні рішення. Адже для того, щоб 

бути професіоналом у свої справі потрібно володіти як інтелектуальними, так і 

комунікативними здібностями.  

Отже, навчальний процес повинен будуватись на необхідності всебічного 

розвитку молоді, який потребує нового типу мислення та нових способів перетворення 

дійсності. 


