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В статье проведен сравнительный анализ понятийных конструктов «педагогиче-
ская технология» и «технология обучения». Рассмотрены и проанализированы толко-
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Постановка проблеми. На сучасному 
етапі розвитку системи вищої освіти у на-
шій країні на перший план висуваються 
завдання її модернізації з метою досягнен-
ня високого рівня підготовки майбутніх 
фахівців різних галузей. Одним із шляхів 
виконання цього завдання є організація на-
вчально-виховного процесу на основі тех-
нологій навчання. 

Спроби реалізувати ідею побудови на-
вчального процесу на технологічних заса-
дах реалізовувались вже давно, але тільки 
сьогодні у зв’язку із поліпшенням матеріа-
льно-технічної бази та накопиченням вели-
чезного досвіду викладання ці ідеї набули 
актуально перспективного характеру. Та-
ким чином у дидактиці повсякчас почали 
використовувати понятійні конструкти 
«технологія навчання» та «педагогічна тех-
нологія». Але неоднозначність тлумачення 
цих понять різними науковцями  робить 
питання аналізу та порівняння їх дефініцій 
своєчасним та актуальним.   

Аналіз актуальних досліджень. Еле-
менти технологічного підходу можна знай-
ти в працях видатних зарубіжних і україн-
ських педагогів, таких як А. Дистервег, 
А. Макаренко, Я. Коменський, Й. Песта-
лоцці, В. Сухомлинський та ін. Ці дослід-
ники в тій чи іншій мірі у своїх роботах то-
ркались питання запровадження технологій 

у навчально-виховний процес.  
Серед сучасників, які досліджували 

питання технологізації вищої освіти, можна 
назвати таких науковців В.П. Беспалко, 
П.Я. Гальперин, П.М. Ерднієв, М.В. Кларин, 
В.М. Монахов, Г.К. Селевко, С.А. Смирнов, 
Н.Ф. Тализіна та інші. Кожен із цих та бага-
то інших науковців пропонували різні кла-
сифікації та тлумачення понять пов’язаних з 
технологізацією процесу навчання.  

Спроби визначитись із дефініціями по-
нятійних конструктів «педагогічна техно-
логія» та «технологія навчання» стали вже 
традиційною частиною різноманітних ди-
сертаційних досліджень. Але до одностай-
ної думки щодо цього питання науковці до 
цього часу не дійшли. Ми у своїй статті 
зупинимось на найбільш широковживаних 
тлумаченнях цих понять. 

Метою статті є порівняльний аналіз 
понятійних конструктів «педагогічна тех-
нологія» та «технологія навчання». 

Виклад основного матеріалу. Аналіз 
сучасної науково-методичної літератури 
засвідчив, що існують різні тлумачення по-
нятійних конструктів «педагогічна техно-
логія» та «технологія навчання». Ці озна-
чення групуються за п'ятьма підходами до 
них: системний метод; педагогічна систе-
ма; діяльність; спосіб організації навчаль-
ного процесу; моделювання навчального 
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процесу [10].  
Поняття «технологія», як змістове ядро 

понятійного конструкта «педагогічна тех-
нологія» та «технологія навчання», тракту-
ється за Великим тлумачним словником [3] 
так – це сукупність знань, відомостей про 
послідовність окремих виробничих опера-
цій у процесі виробництва чого-небудь.  

О.І. Скафа [9, с. 137] виділяє цілу низку 
ключових слів, які характеризують понятій-
ний конструкт «педагогічна технологія» в 
залежності від того як автори уявляють стру-
ктуру та компоненти навчального процесу: 

- системний метод (С. Гончаренко, 
І. Прокопенко, В. Євдокимов);  

- педагогічна (дидактична) система 
(А. Савченко);  

- діяльність (Н. Абашкина, Э. Бережин, 
В. Дорошенко);  

- спосіб організації навчального проце-
су (І. Лернер, М. Кларин);  

- конструювання, моделювання навча-
льного процесу (В. Воронов, І. Богданова);  

- методи, прийоми, засоби навчання 
(В. Паламарчук, В. Шепель);  

- процесуальна частина дидактичної 
системи (М. Чотанов);  

- модель навчання, яка раніше назива-
лась методикою навчання (Л. Занков, 
А. Скорняк);  

- спеціальна організація змісту навчан-
ня та добір до нього творчих завдань 
(В. Бахвалов);  

- педагогічна техніка (О. Гон);  
- алгоритм процесу досягнення запла-

нованих результатів (І. Волков);  
- проектування процесу формування 

особистості учнів (В. Питюков);  
- підхід до опису педагогічного проце-

су (В. Юдин) тощо.  
Цей перелік можна продовжити насту-

пними означеннями. «Педагогічна техно-
логія» – це: 

- сукупність психолого-педагогічних 
настанов, які визначають спеціальний набір 
і комбінацію форм, методів, способів, при-
йомів навчання, виховних засобів; вона є 
організаційно-методичним засобом педаго-
гічного процесу (Б.Т. Лихачев) [8]; 

- змістовна техніка реалізації навча-

льного процесу (В.П. Беспалко) [2]; 
- це продумана у всіх деталях модель 

спільної педагогічної діяльності з проекту-
вання, організації і проведення навчального 
процесу з безумовним забезпеченням ком-
фортних умов для тих хто навчається та 
викладача; при цьому обов’язково зада-
ються технологічні норми допустимих від-
хилень від спроектованого навчального 
процесу, в межах яких досягнення заплано-
ваних результатів гарантовано (В.М. Мона-
хов) [6]; 

- матеріально-технічне і правове за-
безпечення навчально-виховного процесу, 
просторово-часові чинники... метод, засоби 
і форми роботи, педагогічну майстерність 
усіх учасників виховного процесу, набір 
обов'язкових видів діяльності, що їх вико-
нує кожен учень (Ю.П. Азаров) [10]; 

- системна сукупність та порядок 
функціонування усіх особистісних, інстру-
ментальних та методологічних засобів, які 
використовуються для досягнення педаго-
гічних цілей (М.В. Кларин) [8]. 

Всі зазначені вище означення понятій-
ного конструкта «педагогічна технологія» 
дуже різні. Про це свідчить великий пере-
лік ключових слів, які характеризують дане 
поняття з того чи іншого боку. 

На нашу думку, понятійних конструкт 
«педагогічна технологія» повинен відшто-
вхуватись від тлумачення поняття «техно-
логія», як змістового ядра. Крім того, ми 
погоджуємось із Г.К. Селевко [8], що поня-
тійний конструкт  «педагогічна технологія» 
може бути представлене такими аспектами.  

1) науковим: педагогічні технології – 
частина педагогічної науки, що вивчає й 
розробляє цілі, зміст і методи навчання та 
проектує педагогічні процеси;  

2) процесуально-описовим: опис (алго-
ритм) процесу, сукупність цілей, змісту, 
методів і засобів для досягнення заплано-
ваних результатів навчання; 

3) процесуально-діючим: здійснення 
технологічного (педагогічного) процесу, 
функціонування всіх особистісних, інстру-
ментальних і методологічних педагогічних 
засобів.  

Тому, ми пропонуємо наступне тлума-
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чення понятійного конструкта «педагогічна 
технологія». Педагогічна технологія – це 
сукупність знань, вмінь та навичок, які ви-
користовуються для конструювання на-
вчально-виховного процесу, з метою досяг-
нення педагогічних цілей. 

Розглянемо окремі означення техноло-
гії навчання.  

«Технологія навчання» – це:  
- у загальному розумінні системний 

метод створення, застосування й визначен-
ня всього процесу навчання і засвоєння 
знань з урахуванням технічних і людських 
ресурсів та їх взаємодії, який ставить своїм 
завданням оптимізацію освіти (за означен-
ням ЮНЕСКО) [4]. 

- побудовані на діагностичній основі 
чітко контрольовані й кориговані моделі 
навчання, зорієнтовані на досягнення гаран-
тованого кінцевого результату [1, с. 18-19]; 

- складова процесуальна частина ди-
дактичної системи (М.А. Чошанов) [8]; 

- своєрідний алгоритм дій, правильне 
виконання яких у визначеній послідовності 
веде до наперед запланованого, передбачу-
ваного результату [5, с. 64]; 

- складова частина системи навчання, 
яка пов’язана з дидактичними процесами, 
засобами та організаційними формами на-
вчання (В.П. Беспалько, В.І. Журавльов, 
М.В. Кларин) [2, 8]; 

- певний спосіб навчання, в якому ос-
новну нагризу з реалізації функцій навчан-
ня виконує засіб навчання під керівницт-
вом людини [7]. 

Усі ці поняття об’єднує спрямованість 
на підвищення ефективності навчального 
процесу, відтворюваність та гарантування 
отримання бажаного результату.  

У нашому розумінні поняття «техноло-
гія навчання» повинно увібрати в себе осо-
бливості всіх означень різних авторів.  

Тобто під «технологією навчання» ми 
будемо розуміти, що це своєрідний алго-
ритм спільних дій викладача та студента, 
який включає в себе комбінацію форм, ме-
тодів, способів, прийомів та засобів на-
вчання, при цьому правильне та повне здій-
снення спроектованого навчального проце-
су гарантує досягнення наперед запланова-

ного результату. 
Однак І.В. Малафіїк [5] стверджує, що 

в педагогічних явищах і процесах, у зв’язку 
з імовірнісним характером педагогічних 
закономірностей, відхилення в результати-
вності системи навчання допускається в 
межах 25 %. Ми вважаємо, що незалежно 
від обраної технології навчання, відхилення 
від запланованого результату навчання та-
кож можуть коливатись в межах від 0 до 
25 %. 

Істотними ознаками технології навчан-
ня В.В. Ягупов вважає [10]:  

- діагностичне цілепокладання і ре-
зультативність;  

- алгоритмізованість і проектованість;  
- цілісність і керованість;  
- коригованість.  
І.В. Малафіїк доповнюють цей перелік 

ще й такою істотною ознакою як економ-
ність (вона виражає якість технології на-
вчання, яка забезпечує досягнення запла-
нованих результатів в найкоротші терміни, 
оптимізацію праці вчителя, а також резерв 
навчального часу). Ми також вважаємо, що 
ця ознака є дуже важливою для технологі-
чно організованого навчального процесу.  

Крім того, на основі аналізу науково-
методичної літератури з даного питання, 
ми зробили висновок, що однією з найваж-
ливіших властивостей технології навчання 
є можливість відтворення навчально-
пізнавальних процедур, тобто відтворюва-
ність (у технологіях навчання елемент су-
б'єктивності доведений до мінімуму, що 
дає можливість її перенесення з одного на-
вчального закладу до іншого, від одного 
викладача до іншого, сприяючи при цьому 
поширенню передового педагогічного дос-
віду та підвищенню ефективності навчаль-
ного процесу в цілому). 

Разом з тим, ми вважаємо, що перелік 
істотних ознак технологій навчання треба 
доповнити  ще й такими:  

- контрольованість на будь-якому етапі;  
- прогнозованість результату;  
- оцінювання результатів; 
- мотивація та організація студентів. 
Представимо схематично співвідно-

шення педагогічних технологій та техноло-
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гій навчання (рис. 1). 

 
Рис. 1. Співвідношення педагогічних  
технологій та технологій навчання 
Висновки. Отже, поняття «технологія 

навчання» та «педагогічні технології» дуже 
близькі за змістом, але нетотожні. Педаго-
гічні технології навчання являють собою 
сукупність знань, які використовуються 
для конструювання навчально-виховного 
процесу в цілому з метою досягнення педа-
гогічних цілей. Технології навчання відо-
бражають безпосередній шлях викладу та 
засвоєння навчального матеріалу з конкре-
тної дисципліни, з теми тощо, в їх основі 
лежить ідея керування дидактичним проце-
сом, проектування й відтворення навчаль-
ного циклу. Тому, на нашу думку, поняття 
педагогічній технології більш широке, тоб-
то воно включає в себе поняття технологій 
навчання.  

Подальшого дослідження потребують 
питання класифікації технологій навчання 
та їх застосування до викладання різних 
дисциплін, зокрема, вищої математики. 
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Резюме. Ткач Ю.Н. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙНЫХ КОНСТРУКТОВ 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» И «ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ». В статье проведен 
сравнительный анализ понятийных конструктов «педагогическая технология» и «технология обучения». 
Рассмотрены и проанализированы толкования данных понятий различными учеными, предложены соб-
ственные дефиниции. Определено соотношение педагогических технологий и технологий обучения. До-
полнен перечень существенных признаков технологий обучения.  

Ключевые слова: педагогические технологии, технологии обучения. 
 
Abstract. Tkach Yu. THE COMPARATIVE ANALYSIS OF CONCEPT CONST RUCTIVE 

«PEDAGOGICAL TECHNOLOGY» AND «TECHNOLOGY OF STUDIES ». The comparative analysis 
of concept constructives «pedagogical technology» and «technology of studies» is carried out  in the article. 
Different researchers’ interpretations of these concepts are examined are analysed and own definitions are of-
fered. Correlation of pedagogical technologies and technologies of studies is determined. The list of substantial 
signs of technologies of studies is complemented.  

Key words: pedagogical technologies, technologies of studies. 
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