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ІННОВАЦІЙНІ РЕФОРМИ В ОСВІТІ 

 
Метою державної Національної програми "Освіта" 

("Україна ХХІ ст.") є реформа вищої освіти в Україні, що дасть 
можливість поглибити відносини з європейськими державами, а 
отже сприятиме подальшій інтеграції в Європейський Союз. 
Постійний розвиток та становлення суспільства вимагає більше 
інформації – це, в свою чергу, призводить до оновлення освіти, а 
саме зміни цілей та змісту навчально-виховного процесу. Часто 
використовується термін «інноваційний», коли ми говоримо про 
нові педагогічні методи, які представляють відхилення від 
традиційної дидактики. 

Проблемою педагогічної інноватики займалися такі 
науковці, як О.Арламов, М.Бургін, В.Журавльов, 
В.Загвязинський, Н. Юсурбекова, А.Ніколс та ін. Вони 
намагалися співвіднести поняття нового у педагогіці з такими 
характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, 
передове. 

Термін "інновація" в перекладі з англійської мови означає 
нововведення, новаторство [5; 373].  Інновація – це кінцевий 
продукт застосування новизни з  метою зміни об’єкта управління 
і забезпечення економічного, соціального, науково-технічного, 
екологічного та іншого ефектів [4; 119]. Використання даного 
терміну в педагогіці означає оновлення процесу навчання. 

За вдалим висловом В.О.Сухомлинського, школа повинна 
виховувати людину творчої шукаючої думки – мислячу людину, 
а не людину – автомат, бо тільки мисляча людина потрібна скрізь 
(творчий мислячий лікар, вчитель, агроном, інженер, робітник, 
фермер і т.д.) [2; 231-232] Тому зміст навчання у навчальних 
закладах полягає в тому, щоб розвинути здібності студентів, 
примусити працювати їх розум, дати необхідну суму знань, 
навчити самостійно орієнтуватися в бурхливому потоці знань, які 
прийдеться їм засвоювати в майбутньому. 

Реформа змісту та форми вищої освіти  можлива лише за 
умов відходу від авторитарної педагогіки і впровадження 



сучасних педагогічних технологій. Саме цим зумовлена зараз 
увага освітян до інновацій, які за їхніми твердженнями 
сприятимуть зміцненню інтелектуального, культурного, 
освітянського та наукового потенціалу. 

Спроби провадження реформ в освіті повинні 
супроводжуватися використанням технологічних засобів, які 
стимулюватимуть народження нового інформаційного 
суспільства. Комп’ютери та інші засоби інформації знайшли своє 
місце в стінах освітніх закладів та в процесі реформування 
педагогічної практики. 

Інформаційні та комунікаційні технології не можуть 
обмежуватися лише інформаційними технологіями, тобто 
комп’ютерами та інтернетом. Вони включають все, що викладачі 
та студенти використовують під час навчально-виховного 
процесу. Педагогічна практика вважається інноваційною, коли 
викладач використовує засоби, матеріали, методи та принципи, 
які не використовувалися раніше. 

Таким чином використання технічних засобів не є 
необхідною задовільною умовою для інноваційної практики, вона 
служить лише для того, щоб підтримувати, допомагати та 
сприяти інновації. 

Секрет інновації полягає в тому, щоб впроваджувати щось 
нове на відміну від існуючого в практиці. 

За останні декілька десятиліть освітяни стали свідками 
появи великої кількості технічних засобів, помилково вважаючи, 
що всі вони  призведуть до реформ в освіті. Інновація 
відбувається в практичному експерименті (не теорії), що означає 
зміна цілей, методів та особливих умов впровадження. 

Під освітніми інноваціями розуміють новизну, що істотно 
змінює результати освітнього процесу, створюючи при цьому 
удосконалені чи нові: 

- освітні, дидактичні, виховні системи; 
- зміст освіти; 
- освітні, педагогічні технології; 
- методи, форми, засоби розвитку особистості, організації 

навчання і виховання; 
- технології управління навчальним закладом, системою 

освіти. 



Дослідники поділяють освітні інновації на психолого-
педагогічні, науково-виробничі та соціально-економічні. 

Психолого-педагогічні інновації – це нововведення  у 
навчальний, виховний та управлінський процеси. До науково-
виробничих належать комп’ютерні та мультимедійні технології, 
сучасне матеріально-технічне обладнання. До соціально-
економічних належать юридичні, правові та економічні 
нововведення [4;38]. 

Отже, "інноваційні технології - це цілеспрямований 
системний набір прийомів, засобів організації навчальної 
діяльності, що охоплює весь процес навчання від визначення 
мети до одержання результатів. Система ґрунтується на 
внутрішніх умовах навчання. Тому "педагогічні технології" 
пов'язані з ідеями і досвідом психології, соціології, системного 
аналізу тощо. 
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