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В статті розглянуто основні інноваційні методи навчання, що використовуються у системі сучасного 

освітнього процесу. Визначено характерні особливості засобів, форм і методів інноваційного навчання, 

розглядається специфіка їх використання в інтерактивному освітньому середовищі вищих навчальних закладів 

України. 
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В одній з аналітичних доповідей ЮНЕСКО «Сталий розвиток після 2015 р.» зазначено, що саме 

вища освіта має стати основоположним елементом у напрямі прогресу, а інновації у різних сферах 

суспільної діяльності мають містити в собі високий динамізм, швидку зміну знань, інформації, 

технологій [1]. За умов розвитку інформаційної епохи підвищується соціальне значення держави у 

забезпеченні доступу до якісної освіти, високого рівня знань, можливості набуття відповідних умінь, 

компетенцій через надання вищим навчальним закладам академічної мобільності і свободи. 

Закон України «Про вищу освіту» серед основних завдань вищих навчальних закладів 

передбачає «забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності» [2]. Суспільне консенсусне розуміння того, що освіта – це один із головних 

факторів цивілізаційного, економічного розвитку держави, дає сьогодні поштовх до стратегічного 

вирішення завдань і забезпечення системного реформування національної вищої школи, адекватної 

модернізації та інтеграції її до європейського економічного, культурного, інформаційного простору.  

Зважаючи на вищесказане вважаємо, що у сучасному освітньому процесі проблема інноваційних 

методів навчання залишається однією із актуальних у світовій педагогічній і науково-дослідній 

діяльності. В умовах трансформаційних змін у вищій школі потребують постійного ретельного 

вивчення та науково-практичного обґрунтування питання: кращого досвіду інноваційної освітньої 

діяльності; характеристики змісту інтерактивних форм навчання, специфіки їх використання у вищих 

навчальних дах; індивідуалізовані, командні, проектні технології отримання знань, інформаційно-

комунікаційні засоби навчання, онлайн-освіта та інші нововведення. Одною з важливих задач є спроба 

визначити характерні особливості засобів, форм і методів інноваційного навчання, розкрити 

специфіку їх використання в інтерактивному середовищі вишів України. 

У різних педагогічних процесах для визначення адекватних механізмів впливу, скомпонованих 

у єдину програму, яка охоплює всі напрями освітніх трансформацій ВНЗ використовується поняття 

«освітньо-навчальних інновацій». Інноваційними вважають оригінальні, новаторські способи та 



прийоми педагогічних дій і засобів. Отже, інноваційне навчання – це постійне прагнення до переоцінки 

цінностей, збереження тих із них, які мають незаперечне значення, і відкидання тих, що вже застаріли. 

Інновації у навчальній діяльності пов’язані з активним процесом створення, поширення нових методів 

і засобів (нововведень) для вирішення дидактичних завдань підготовки фахівців у гармонійному 

поєднанні класичних традиційних методик та результатів творчого пошуку, застосування 

нестандартних, прогресивних технологій, оригінальних дидактичних ідей і форм забезпечення 

освітнього процесу [4–12]. 

Серед сучасних технологій навчання, своєчасність і корисність яких підтверджена досвідом 

роботи ВНЗ, виділяють: особистісно-орієнтовані, інтеграційні, колективної дії, інформаційні, 

дистанційні, творчо-креативні, модульно-розвивальні тощо. Вони є основою для ефективної 

дидактико-методичної, психологічної, комунікативної взаємодії студента та викладача та прояву 

компетентних навичок [4, 8–13]. 

Сьогодні в освітній практиці відомі педагогічні технології, які найбільш часто 

використовуються. Спробуємо класифікувати їх таким чином: 

• структурно-логічні технології: поетапна організація системи навчання, що забезпечує логічну 

послідовність постановки і вирішення дидактичних завдань на основі поетапного відбору їх змісту, 

форм, методів і засобів із урахуванням діагностування результатів; 

• інтеграційні технології: дидактичні системи, що забезпечують інтеграцію міжпредметних знань 

і вмінь, різноманітних видів діяльності на рівні інтегрованих курсів (електронних); 

• професійно-ділові ігрові технології: дидактичні системи використання різноманітних «ігор», 

під час проведення яких формуються вміння вирішувати завдання на основі компромісного вибору 

(ділові та рольові ігри, імітаційні вправи, індивідуальний тренінг, комп’ютерні програми тощо); 

• тренінгові засоби: система діяльності для відпрацювання певних алгоритмів вирішення 

типових практичних завдань за допомогою комп’ютера (спілкування, розв’язання управлінських 

завдань, психологічні тренінги інтелектуального розвитку); 

• інформаційно-комп’ютерні технології, що реалізуються в дидактичних системах 

комп’ютерного навчання на основі діалогу «людина-машина» за допомогою різноманітних навчальних 

програм (тренінгових, контролюючих, інформаційних тощо); 

• діалогово-комунікаційні технології: сукупність форм і методів навчання, заснованих на 

діалоговому мисленні у взаємодіючих дидактичних системах суб’єкт-суб’єктного рівня. 

Через модернізацію традиційного навчання та переорієнтацію його на ефективне, 

цілеспрямоване в освітній практиці стратегія навчальних технологій дозволяє активно і результативно 

їх поєднувати. За такого підходу акцентується на особистісному розвитку майбутніх фахівців, 

здатності оволодівати новим досвідом творчого і критичного мислення, рольового та імітаційного 

моделювання пошуку вирішення навчальних завдань та інші [6; 7]. У цьому контексті інноваційну 

навчальну технологію та сучасні методи викладання, на нашу думку, слід розглядати як загально-

дидактичний процес, що полягає у використанні сукупності оригінальних способів і прийомів спільної 

діяльності суб’єктів освітнього процесу спрямованих на досягнення мети навчання, розвитку 

особистості та креативно-фахового здобуття знань компетенцій відповідно до завдань підготовки 

професіоналів нового часу. 

Структура й сутність інноваційного освітнього процесу відповідає характеру і швидкості 

соціальних змін у суспільстві, високим європейським стандартам підготовки конкурентоспроможних 

фахівців інноваційного типу. Тому, сучасний зміст освіти має орієнтуватися на використання 

інформаційних технологій, поширення інтерактивного, електронного навчання з доступом до 

цифрових ресурсів та інтелект-навчання для майбутнього. 
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