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Анотація. У статті обґрунтовано необхідність застосування 

інноваційних педагогічних технологій навчання в контексті підготовки 

майбутніх педагогів в закладах вищої освіти. Уточнено сутність поняття 

«інноваційні педагогічні технології», за результатами дослідження 

встановлено, що викладачі закладу вищої освіти у підготовці майбутніх 

вчителів застосовують такі інноваційні педагогічні технології, як: бліц-

опитування – 32,29 % опитаних, метод проектів – 29,90 %; ситуаційні та 

творчі завдання – 23,15 %; ділові ігри – 15,23 % респондентів; навчальні 

дискусії – 14,10 %; тренінги – 10,06 %; мультимедійні презентації – лише 4,02 

% викладачів.  
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Abstract. The article substantiates the need for the use of innovative 

pedagogical teaching technologies in the context of the training of future teachers in 

higher education institutions. The essence of the concept of "innovative pedagogical 

technologies" was determined, according to the results of the research it was 

established that teachers of higher education institutions use the following innovative 

pedagogical technologies in the training of future teachers: blitz survey – 32.29% of 

respondents, method of projects – 29.90%; situational and creative tasks –23,15%; 

business games – 15.23% of respondents; educational discussions – 14,10%; 

trainings - 10,06%; multimedia presentations - only 4,02% of teachers. 

Key words: innovation, innovative teaching, technology, pedagogical 

technology, innovative pedagogical technologies, preparation of future teachers. 

 

Постановка проблеми. Підготовка педагогічних працівників, їх 

професійне вдосконалення – важлива умова модернізації освіти. Пріоритетними 

напрямами розвитку освіти, які висуває перед вищою школою Державна 

національна програма «Освіта» (Україна XXI століття), Закон України «Про 

вищу освіту» (2014 р.), «Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ 

ст.», «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах 

глобалізаційних викликів», Кoнцептуальні засади рoзвитку педагoгічнoї oсвіти 

України та її інтеграції в єврoпейський oсвітній простір є: постійне підвищення 

якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного 

процесу; запровадження освітніх інновацій та технологій; досягнення якісно 

нового рівня мобільності та професійно-практичної підготовки фахівців. 

Сучасні вимоги до професійної діяльності вчителів передбачають 

удосконалення підготовки майбутніх педагогів у напрямі формування у них 

готовності використовувати ефективні інноваційні педагогічні технології у 

школі. Спрямованість освітнього процесу на активізацію навчально-

пізнавальної діяльності учнів актуалізує впровадження інноваційних форм і 

методів навчання, які складають основу інтерактивних технологій. 
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Різноманітні аспекти проблеми використання інноваційних педагогічних 

технологій в освіті були розкриті у працях таких учених, як: Дж. Дьюї, Е. Кей, 

С. Шацького, Р. Штейнер, Ш. Амонашвілі, І. Дичківської, О. Пєхоти, 

В. Химинець, М. Чепіль Л. Овчаренка, В. Паламарчук, Л. Романишиної, 

Л. Пироженка, О. Пометун, О. Савченко, A. Sowiński тощо. 

Варто зазначити, що науковці інноваційне навчання трактують як процес 

і результат навчальної та освітньої діяльності, яка стимулює новаторські зміни 

в культурі та соціальному середовищі. Адже, воно орієнтоване на формування 

готовності особистості до динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку 

здібностей, до творчості, різноманітних форм мислення, а також здатності до 

активного співробітництва з іншими людьми. Такі підходи орієнтують і 

спрямовують суспільство на висхідний культурний і соціально-економічний 

розвиток. 

Мета статті: сформувати і обґрунтувати необхідність застосування 

інноваційних педагогічних технологій навчання в контексті підготовки 

майбутніх педагогів. 

Завдання: 

1) визначити сутність поняття «інноваційні педагогічні технології»; 

2) виокремити інноваційні педагогічні технології навчання, що 

використовуються в контексті підготовки майбутніх педагогів. 

3) експериментально перевірити застосування інноваційних педагогічних 

технологій у підготовці студентів. 

Методи дослідження: аналіз наукових літературних джерел, метод 

бесіди, анкетування, математичні методи. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Підвищені вимоги 

суспільства спонукають до змін в організації навчального процесу шляхом 

впровадження в освітнє середовище інноваційних технологій, в основі яких 

лежить інтерактивне, проблемне навчання, ігрові технології, проектування 

тощо. 
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Перш ніж розглянути сутнісні ознаки терміну «інноваційні педагогічні 

технології», уточнимо ключові поняття «інновація», «інноваційне навчання» та 

«педагогічна технологія». 

Видатний педагог С. Максимюк розглядає інновації (лат. innovatio – 

оновлення, зміна) як нові форми організації праці та управління, нові види 

технологій, які охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні 

сфери. Вони є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації 

конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Виражаються у тенденціях 

накопичення і видозміни ініціатив і нововведень в освітньому просторі; 

спричиняють певні зміни у сфері освіти [5, с.413]. 

У педагогіці поняття «інновація» вживають у таких значеннях: 

- форма організації інноваційної діяльності; 

- сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення 

актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої 

освіти; 

- зміни в освітній практиці; 

- комплексний процес створення, розповсюдження та використання 

нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових 

досліджень; 

- результат інноваційного процесу [4, с. 10]. 

Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість 

майбутньому, здатність до передбачення та прогнозування на основі постійної 

переоцінки цінностей, налаштованість на активні та конструктивні дії в швидко 

змінних ситуаціях [9, с. 8]. Зокрема, В. Химинець розглядає інноваційне 

навчання як зорієнтована на динамічні зміни у навколишньому світі навчальна 

та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку різноманітних форм 

мислення, творчих здібностей, високих соціально-адаптаційних можливостей 

особистості [8, с. 62].  

Аналізуючи різноманіття тлумачень сутності інноваційних процесів в 

освіті, ми розуміємо інноваційне навчання (англ. innovative learning) як 
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впровадження нововведень у цілі, зміст, методи і форми навчання майбутніх 

педагогів, у характер взаємодії викладача та студента.  

Інноватизація вищої освіти у закладі вищої освіти як інноваційні 

процеси асоціюються з технологічним підходом до професійної підготовки 

майбутніх фахівців, який Г. Селевко ототожнює з упровадженням інноваційних 

педагогічних технологій у навчально-виховний процес [7, с. 46], відтак набуває 

актуальності розкриття сутності поняття «педагогічна технологія». 

Термін «технологія» (від грец. techne – майстерність, мистецтво, вміння і, 

logos – наука, учіння) означає «вчення про майстерність». 

Дефініцій «педагогічна технологія» знаходить широке поширення в 

педагогічній науці й освітньому середовищі.  

У посібнику «Педагогічні технології» акцентують увагу на тому, що «під 

педагогічною технологією слід розуміти вивчення, розробку й системне 

використання принципів організації навчального процесу на основі новітніх 

досягнень педагогіки, психології, теорії управління та менеджменту, 

інформатики, соціології для розробки таких засобів навчання, що підвищують 

ефективність навчального процесу» [6, с. 55]. В Енциклопедії освіти (за ред. В. 

Кременя) знаходимо таке визначення: «педагогічні технології – це технології, 

які забезпечують перетворення педагогічного процесу в освітній установі на 

цілеспрямовану діяльність усіх його суб’єктів» [1, с. 661]. 

Вчені Е. Зеєр, Н. Кузьміна й Е. Симанюк розробили класифікацію 

педагогічних технологій, у межах якої виокремлюють: 

а) когнітивно-орієнтовані, що ґрунтуються на використанні діалогових 

методів, семінарах-дискусіях, проблемному навчанні, когнітивному 

інструктуванні, інструментально-логічних тренінгах, тренінгах рефлексії тощо; 

б) діяльнісно-орієнтовані, в основі яких методи проектів, контекстного 

навчання, організаційно-діяльнісні ігри, технологічні карти, комплексні 

завдання, імітаційно-ігрове моделювання технологічних процесів та ін.; 

в) особистісно-орієнтовані, у центрі яких перебувають інтерактивні й 

імітаційні ігри, тренінги розвитку, розвивальна психодіагностика тощо [3]. 
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Методологічна парадигма застосування інноваційних педагогічних 

технологій у освітньому процесі закладу вищої освіти передбачає формування 

професійної компетентності в майбутніх педагогів, орієнтує на активне 

використання інтерактивних форм і методів свідомого включення особистості у 

процес навчання, залучення всіх учасників навчального процесу до співпраці на 

суб’єкт-суб’єктному рівні, створення творчої атмосфери в період навчально-

пізнавальної діяльності. 

Основними принципами відбору інноваційних педагогічних технологій є: 

актуальність, корисність, реалістичність, перспективність, демократичність, 

цілісність, інтегративність, керованість. Актуальність новацій пов’язана з 

можливістю і необхідністю зразу розв’язати певну проблему. 

Г. Коберник вважає, що: «Формування у студентів готовності до 

інноваційної діяльності передбачає, перш за все, глибоке вивчення теоретичних 

питань удосконалення навчально-виховного процесу, позитивних сторін 

педагогічних теорій, ідей та технологій, які вже досліджувалися і 

упроваджувалися у педагогічну практику. Тільки на основі ґрунтовної роботи 

щодо вивчення фундаментальних педагогічних теорій і технологій, осмислення 

механізму їх упровадження є можливість підвищити рівень підготовки 

майбутніх учителів до інноваційної діяльності у сфері навчання й виховання» 

[2]. 

Актуальними у даний час є такі інноваційні педагогічні технології 

навчання, що використовуються у програмі підготовки майбутнього вчителя: 

- технологія навчання як дослідження, мета якої прищепити майбутнім 

педагогам навички дослідницької роботи, сформувати активну, творчу 

особистість;  

- педагогічна технологія критичного мислення формує власну точку 

зору в студента, вчить впевнено вести дискусії та приймати виважені рішення, 

самостійно здобувати знання, вчить відкрито спілкуватись, логічно мислити та 

аргументувати; 
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- інтегральна педагогічна технологія, яка полягає в тому, щоб створити 

оптимальні умови для розвитку та самореалізації студента шляхом формування 

цілісних знань про об’єкт, що вивчається, і який є основою творення «образу 

світу»; 

- технологія розвивального навчання, мета якої формувати в студента 

здібності до самовдосконалення, активного, самостійного творчого мислення, 

самостійного навчання;  

- технології формування творчої особистості полягає в тому, щоб 

прищепити студентам навички самостійно керувати своєю пізнавальною 

активністю, самостійно мислити, приймати неординарні рішення, свідомо 

вибирати свою життєву позицію, генерувати оригінальні ідеї;  

- технологія особистісно-орієнтованого навчання надає студенту 

можливість проявляти самостійність мислення, незалежність, здатність до 

власного вибору;  

- проектна технологія має за мету стимулювати інтерес майбутніх 

фахівців до нових знань, до розвитку себе за допомогою вирішення особистих 

проблем і використання цих знань у конкретній практичній діяльності;  

- технологія диференційованого навчання формує у студентів уміння 

вчитися, потребу в самоосвіті, бажання генерувати ідеї, шукати альтернативні 

розв’язки стандартних та проблемних ситуацій;  

- технологія гуманістичного навчання виховує свідомих громадян, 

патріотів, освічених, творчих особистостей, становлення їхнього фізичного й 

- морального здоров’я, забезпечення пріоритетного розвитку людини на 

засадах гуманізації, гуманітаризації та демократизації освітніх процесів; 

- технологія групового навчання спрямована на формування у студентів 

внутрішньої мотивації до активного сприйняття, засвоєння та передачі 

інформації, сприяє формуванню їх комунікативних якостей, активізує розумову 

діяльність;  
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- технології індивідуалізації процесу навчання забезпечує максимальну 

продуктивність роботи майбутніх педагогів в існуючій системі організації 

навчання. 

Процес підготовки майбутніх педагогів, які будуть 

конкурентоспроможними на ринку праці, потребує широкого застосування 

інтерактивних методів і форм навчання. 

З огляду на вище викладене, було проведено опитування викладачів 

Мукачівського державного університету, Мукачівського гуманітарно-

педагогічного коледжу МДУ та шляхом анкетування. 

В анкетуванні взяло участь понад 50 осіб професорсько-викладацького 

складу, які приймають участь у забезпеченню якісної підготовки майбутніх 

педагогів. 

За результатами обробки анкетного матеріалу ми визначали, які форми та 

методи навчання, поряд із традиційними, використовують викладачі у процесі 

підготовки вчителів початкових класів. 

Аналіз відповідей респондентів показав, що 38,57 % опитаних регулярно 

застосовують проблемні лекції; 32,40 – лекції – бесіди, 21,53 % – лекції-

диспути; 13,20 % – лекції «круглий стіл» і лише 10,8 % – бінарні лекції. 

При цьому, зовсім не застосовують у своїй роботі зі студентам лекції-

диспути 43,20 %; 35,29 % – лекції «круглий стіл» бінарні лекції – 29,05 %; 18,31 

– лекції – бесіди; проблемні лекції – 16,45 % опитаних викладачів. 

Для стимуляції навчально-пізнавальної діяльності майбутніх педагогів 

необхідно застосувати інтерактивні методи навчання, використання яких 

наближає студентів до їх професійної діяльності. Тому ми у своїй роботі 

з’ясували, які методи навчання, поряд із традиційними, застосовують викладачі 

у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів. 

У якості новітніх методів навчання виступали методи, які стимулюють та 

мотивують навчально-наукову діяльність студентів: ситуаційні та творчі 

завдання, ділові ігри, метод проектів, навчальні дискусії, мультимедійні 

презентації, тренінги та бліц-опитування. 
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Так, регулярно застосовують бліц-опитування 32,29 % опитаних, метод 

проектів – 29,90 %; ситуаційні та творчі завдання – 23,15 %; ділові ігри – 15,23 

% респондентів; навчальні дискусії – 14,10 %; тренінги – 10,06 %;  

мультимедійні презентації – лише 4,02 % викладачів.  

Поряд з цим, не використовують у своїй роботі мультимедійні презентації 

– 53,16 %; метод проектів – 40,35 %; тренінги – 37,81 % опитаних викладачів. 

Отримані дані свідчать про доволі критичну ситуацію зі застосуванням 

нетрадиційних, новітніх форм та методів навчання. У своїй більшості викладачі 

Мукачівського державного університету, Мукачівського гуманітарно-

педагогічного коледжу МДУ послуговуються традиційними, доволі 

застарілими і неефективними на сьогоднішній день методиками. 

Для підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів 

потрібно активізувати запровадження сучасних, інноваційних технологій, 

спрямованих на підготовку конкурентоздатних фахівців. . 

Висновки. Використання інноваційних методів навчання у підготовці 

майбутніх вчителів початкових класів є об’єктивною вимогою часу та однією з 

важливих умов якісної підготовки фахівців на сучасному етапі. Серед таких 

методів, що виправдовують себе в практиці освітньої діяльності є використання 

сучасних інформаційних технологій та технічних засобів, а також методів, які 

стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність студентів. Для 

забезпечення якісної підготовки фахівців необхідно забезпечувати подальший 

пошук і впровадження інноваційних методів в навчальний процес. 
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