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ДИДАКТИЧНА СИСТЕМА ДЖ. ДЬЮЇ ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ У СУЧАСНОМУ ВНЗ
Удосконалення сучасної системи освіти базується на прагненні до формування особистості учня, який буде володіти гнучким і критичним мисленням, творчістю рішень й ініціативністю, а також буде прагнути до саморозвитку. Це сприяє тому, що виникає потреба у пошуку нових концепцій навчальної діяльності або у теоретичному осмисленні та вдосконаленні педагогічних концепцій минулого відповідно до вимог сучасного суспільства. Однією з таких концепцій, яка може буде використана як підґрунтя для впровадження нових методів і способів навчання у ВНЗ, на нашу думку, є дидактична система Дж. Дьюї (1859 - 1952).
Розглядом положень педагогічної теорії Дж. Дьюї та аналізом його наукових робіт займались такі вчені як Г.Д. Дмитрієв, Т.В. Цирліна, М.В. Богуславський, С.Ф. Єгоров, Б.Л. Вульфсон, В.В. Макаєв, А.Е. Коробова та інші.
Дидактична система розглядається нами як певна цілісна структура здійснення освітнього процесу, яка має особливі критерії та характеризується єдністю цілей, змісту, організаційних принципів, методів і форм навчання. Зокрема, відмінною рисою дидактичної системи Дж. Дьюї є акцент на розвиток власної активності учнів як наслідок зв’язку навчального процесу з актуальними життєвими потребами, які виникають у студентів. В основі даної системи лежить концепція «повного акту мислення», відповідно до якої людина починає ефективно мислити тоді, коли вона зіштовхується з перешкодами, подолання яких є для неї значущим. Викладач у даній дидактичній системі відіграє роль помічника, який допомагає учням впоратись із труднощами. 
На нашу думку, саме в межах даної дидактичної системи можна сформувати ефективні методи евристичного навчання, спрямовані на особистий творчий розвиток кожного студента у ВНЗ. Перш за все, навчальна діяльність має відбуватися на основі рівноправного співробітництва студентів і викладачів, що дозволить встановити в рамках освітнього процесу «суб’єкт-суб’єктні» відносини, які сприятимуть творчому саморозкриттю. Разом з тим, навчання повинно бути спрямоване на вирішення конкретних завдань, які ставить реальне життя з обов’язковою опорою на застосування інтегративних знань. 
Отже, заміна традиційних методів навчання у сучасному ВНЗ на проведення різноманітних ділових ігор, круглих столів, тренінгів, майстер-класів, конференцій у рамках дидактичної системи Дж. Дьюї дає змогу розвинути у студентів гнучкість мислення, творчість, ініціативність, активність, самостійність, наполегливість, відповідальність за свої рішення та дії, а також готовність до планування власної пізнавальної діяльності.
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