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Атрыманне прафесіі як формы самарэалізаціі асобы на працягу жыцця мае 

не толькі пэўную пачатковую, памежную і завяршальную формы, але 

адлюстроўваецца ў часе і прасторы як узаемаабгрунтаваны і 

ўзаемаўдасканальваючы сябе працэсс. Таму тэхналагізацыя сучаснага 

грамадства нішто іншае як адбітак працэссу ўзамадзеяння формы і існасьці 

адлюстроўваючых развіццѐ. Але ўдасканаленне цэлага адбываецца праз 

удакладненне адзінага маючага з ім узаемаабумоўленную сувязь як 

міжсістэмный працэсс. Цікавасьць да неабходнасьці забеспячэння 

змястоўнасьці працэссу навучання з‘ясняецца тым фактарам, што его сутнасць 

(маючая ва ўсе часы як суб‘ектыўныя так і аб‘ектыўныя аспекты) ні што іншае 

як адбітак часу ў якім адбываецца его развіццѐ. Таму межы гэтага уздзеяння 

аб‘ектыўна незалежны ад традыцыйнага ўспрымання вучэбнага працэссу, а 

перш за усѐ залежаць ад тэхналогій якія адпавядаюць сучаснасці ў сістэме яго 

развіцця. Засяроджаннасць вышэйшых навучальных устаноў (далей - ВНУ) на 

ўключэнні ў сваю сферу перш за усѐ платнасці адукацыйнага працэсу пры 

гарантаванніі даступнасці і бясплатнасці агульнай сярэдняй і прафесійна-

тэхнічнай адукацыі (раздзел II, артыкула 49 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь) 

[1], патрабуе больш патрабавальных адносін да арганізаційна-метадычнага 

ўзроўню забеспячэння дзейнасьці ВНУ. Прызнанне вышэйшай адукацыі 

«паслугай» павінна быць адпавядаючым по ўзроўню суадносін «вынікі-кошт», 

а атрыманне бясплатнай вышэйшай адукацыіі ў дзяржаўных навучальных 

установах (у адпаведнасці са здольнасцямі на конкурснай аснове) павінна 

ўплываць на характар выбару і далейшай падрыхтоўкі прэтэндэнтаў на кожнае 

з выдзеленных вучэбных месц [2]. У адрозненні ад традыцыйных падыходаў да 

навучання его сучасныя тэхналогіі не толькі патрабуюць, але аб‘ектыўна 

прадастаўляюць вымогі развіцця як навучэнцам і навучаючым, так і ўсім 

забяспечываючым працу сыстэмы не толькі па іннавацыйнай форме, але і па яе 

іннавацыйнай сутнасьці. Што нельга не ўспрымаць інакш як тэхнолагічную 

абумоўленнасць змястоўнасьці формы навучання іннавацыйна адлюстроўванай 

як прадумоўленыы ѐй  працэсс.  Форма якога не толькі адпавядае зменам часу 

дазваляючы ісці поплеч з ім, але ў творчым сэнсе на крок папярэднічаць яму. 

Пры гэтым творчасць закладзеная у аснову навучальнага працэссу не толькі не 

змяньшае свой узровень уздзеяння на навучэнцаў, але захапляе у сваю сферу 

практычна увесь адказный за арганізацыю і адпаведнасць патрабаванням 

іннавацыйнага навучання працуючы персанал. Што робіць не толькі больш 

дасканалай іх працу, але і ўзнімае ўзровень узаемаадказнасьці за яе вытокі як 

за ўзаемасувязный працэсс. Што з‘яўляецца ні чым іншым як тэхналогіямі 

практычнай сістэматызацыі навучальнага працэсса, як па форме так і па існасці 

ва ўсѐй яго паўнаце. Разам з тым гэта дазваляе фарміраваць найбольш 
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здольныя для творчай працы навучальныя каллектывы і удасканальваць іх 

псіхалагічный стан. А у працэссе тэхналагізацыі пераводзіць навучэнцаў з 

катыгоріі аб‘ектаў навучальнага працэсса у стан яго нефармальных суб‘ектаў. 

Ажыццяўляючы у розных формах у тым ліку і у выглядзе часовых творчых 

каллектываў (далей - ЧТК) звязак навучання з навуковай дзейнасьцю. Даюцы 

магчымасць як прыросту узроўню навукі на аснове наібольш рацыянальных 

формаў узаемадзеяння навучэнцаў і настаўнікаў так і каррэкыйнай аптымізаціі 

распрацоўкі напрамкаў сумеснай іх навуковай здейнасьці. Падцвярджаючы той 

факт, што «вышэйшая школа павінна вучыць мысленню». Што сѐнняя гучыць 

як «павінна вучыць навукова-творчаму и практыка-арыянтаванаму мысленню» 

напрамки якога тэхналагична забяспечанны. Што дазваляе не тольки гэта 

рабіць сѐння значна лепш(надаючы яму наибольш прывабную форму), але і 

аптымізовываць гэтый працэсс, як з боку эканамичнага так і арганізацыйна-

метадычнага гледжання. У адрозненне ад традыцыйнай дыдактычнай формы 

навучальнага працэссу ў ВНУ (з поўнай фізічнай прысутнасьцю навучэнцаў і 

выкладчыкаў, калі працэсс атрымання  навучальнай і практычнай інфармацыі 

мае выгляд непасрэднай яе перадачы) сѐннішнія адукацыйныя тэхналогіі 

дазваляюць працаваць у дыстанцыйным рэжыме [3]. Прычым гэта не 

датычыцца толькі дыстанцыйных форм адукацыі, а павінна ў разумнай меры 

ажыццяўляцца як звычайный (паступова пашыраючый сваю прыстутнасць у 

вучэбнай прасторы) тэхналагічна абумоўленый працэс. У якім 

інструментальнымі прадметамі забеспячэння навучання становяцца не столькі 

самі аўдыторыі з праектарамі і экранамі для адлюстравання прэзентацый, 

электронныя дошкі, а самыя розныя насімыя дэвайсы і ўся воблачная 

віртуальная прастора з забяспечваючымі яе функцыяванне рэсурсамі. Тым 

больш, што на яе утрыманне у працоўным стане (у адрозненне ад тадыцыйных 

навучальных тэхналогій, ці размяшчаемых толькі на серверах ВНУ) зусім не 

патрабуецца выдаткаў і утрымання штату спецыялістаў займаючыхся іх 

аблсугоўваннем. Што дае вымогу адлюстравання вучэбнай інформацыі не 

толькі у самых розных фарматах, але практычна і у любый час і у любым з 

месцаў на іх. Тым больш, што воблачныя тэхналогіі забеспячэння навучальнага 

працэссу толькі удасканальваюцца, але не яны ні размешчаный на іх прасторы 

матэрыял не могуць раптоўна знікнуць па той ці іншай прычыне. Што 

ператварае з удзелам воблачнай тэхналогіі размяшчэння і адлюстравання 

сістэму атрымання вышэйшай адукаціі на аснове інфармацыйна-навучальнага 

партала як часткова воблачна забяспечаны вучэбны працэсс. Які з цягам часу 

перарастае ўзроўні асобных ВНУ дазваляючы больш адкрыта і станоўча 

ацэньваць як вынікі забеспячэння навучання працы персаналу, так і асобных 

яго падраздзелаў, асоб у цэлым і ў дачыненні да асобных аспектаў перпектыў 

іх развіцця.  

Што дазваляе валодаць не толькі рознымі ўзроўнямі атрымання вучэбнай і 

даведачнай інфармацыі і яе аналізавання, але і ўдасканальваць творчую частку 

забеспячэння патрабуючых выканання прац [4]. Вышэйшая адукацыя 

характарызуецца фарміраваннем ведаў, уменняў, навыкаў і інтэлектуальнага, 

маральнага, творчага і фізічнага развіцця як асновы сыстэматызаванння 

здольнасцей да самастойнага і творчага жыцця асобы. Таму пашыраючы 
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вымогі да атрымання інформацыйнага забеспячэння вучэбнага працэссу і яго 

універсалізаціі у тэхналагічным накірунку у рамках тэхналагізаціі адбываецца і 

працэсс яго аптымізаціі як у адносіны індівідулізаціі навучання, так і 

пашырэння творчасьці усіх узымадзеючых у гэтым працэссе старон. Не ўсе 

тэарытычнае можа быць засвоена, а тым больш практычнае выканана ў 

віртуальнай прасторы. Таму асобнае значэнне будуць атрымоўвываць напрамкі 

творчага фарміравання фізічнага выканання відаў прац. Што дазволіць за лік 

значнага скарачэння больш простага матэрыялу атрымаць значный прыбытак 

часу для непасрэднага абмяркоўвання тэарэтычных і выканання наўбольш 

складаных відаў практычных прац. Гэтым будзе не тоьькі аптымізаваны час і 

ўмовы засваення той частцы навучальнага матэрыялу, што не патрабуе 

значных намаганняў для его аналізу і ўспрыняцця, але і на ўзроўні ўжо 

засвоеннага матэрыялу больш грунтоўна абмяркоўвываць на практычных 

занятках найбольш актуальныя і значные аспекты вырашаемых пытанняў. Што 

дазваляе характарызовываць тэхналагізацыю атрымання вышэшай адукацыы і 

навучання у ВНУ як іннавацыйна забяспечываючый яго аптымізацыю працэсс.  
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В современных условиях на фоне утраты общезначимых и признанных в 

обществе целей и ценностей образования особую значимость приобретает 

работа по внедрению в образовательную практику новых ценностных 

установок. Необходимость модернизации образования определяется не только 

внутригосударственными причинами (потребность в специалистах, 

компетентность выпускника высшей школы, востребованность выпускников 

на рынке труда), но и международными тенденциями (глобализация и 

интеграция образовательного пространства). 

Современное высшее образование призвано решать следующие проблемы:  
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