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На сучасному етапі перед вищою школою стоїть завдання створити 

умови для підготовки інноваційно-орієнтованих фахівців соціальної 

сфери, які були б здатні забезпечити у перспективі прискорений 

розвиток соціальної сфери з високим експортним потенціалом. 

Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012-2021 роки, найважливішим для держави є виховання людини 

інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного 

освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, 

запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є 

необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку 

суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-

економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів 

особистості. 

Національна стратегія визначає основні напрями і шляхи реалізації 

ідей та положень Національної доктрини розвитку освіти, здійснення 

реформування освіти впродовж найближчих 10 років у нових соціально-

економічних умовах. 

Становлення інноваційно-педагогічної сфери в освіті України 

відбувалося на тлі «піднесення національно-культурного руху, 

утвердження національної системи освіти й виховання, внесення 

національного компонента в структуру педагогічної науки». 

Слово «інновація» має багатомірне значення, оскільки складається з 

двох форм: власне ідеї та процесу її практичної реалізації. [3, с. 338–340]. 

Отже, інновація освіти – цілеспрямований процес часткових змін, що 

ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й виховання, 

адаптації процесу навчання до нових вимог [2]. 

Саме поняття «інновація» вперше з’явилося в роботах культурологів 

ще в XIX ст. і означало введення певних елементів однієї культури в 
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іншу. Терміни «інноваційний процес», «нові комбінації», 

«нововведення» вперше були використані Й. Шумпетером. 

Для більш результативного навчання виправдане застосування 

принципу наочності (використання таблиць, схем і т. д.), який може 

реалізуватися, на нашу думку, за допомогою комп’ютера. Таким чином, 

викладач оптимізує та урізноманітнює процес вивчення дисциплін. 

Завдяки впровадженню комп’ютера в навчальний процес, пропагується 

свобода індивідуального вибору та вимагається відповідальне ставлення 

студента до власного навчання; розвивається інтелект студента як 

діалогізм свідомості; навчання у співробітництві, що робить акцент на 

необхідності розвитку індивідуальної відповідальності та 

комунікативних навичок для виконання спільного завдання й досягнення 

спільної мети; підвищення пізнавальної активності за допомогою 

використання проблемних ситуацій і формування мотивації студента; 

формування розумових дій з чітким поділом на етапи.  

Отже, інновації при підготовці майбутніх фахівців соціальної сфери 

передбачають: 1) організацію науково-дослідницьких та навчально-

методичних робіт з проблем професійної освіти; 2) вивчення, 

узагальнення та поширення кращого вітчизняного, європейського та 

світового досвіду в соціальній сфері; 3) організація і проведення 

конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгових курсів з 

інноваційних методик. Головна мета – це поліпшення якості навчання 

шляхом активізації навчальної діяльності, стимулювання активної 

самостійної роботи студентів, а також створення умов для здорової 

конкуренції.  

Сутністю інноваційних процесів в освіті є, по-перше, проблема 

вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного 

досвіду, і, по-друге, проблема впровадження досягнень психолого-

педагогічної науки у практику. Ці дві проблеми мають вирішуватися 

інтегровано. Проте проблема освітньої інноватики знаходиться у стані 

розробки. Цьому сприяє загострення суперечностей між 

фундаментальними науковими знаннями і складністю їх практичного 

використання, між фазою створення нового педагогічного знання і 

його досвідного впровадження як інноваційного. Проте існують різні 

наукові підходи до проблеми інноватики. М.В. Кларін зазначає: «За 

своїм основним змістом поняття «інновація» приналежне не тільки до 

створення і поширення новацій, а й до змін у способах діяльності, 

стилі мовлення, які з цим пов’язані. Розглядаючи інноваційні моделі 

навчання в такий спосіб, ми звертаємося до нових дидактичних 

підходів, які формують нетрадиційне уявлення про організацію 

навчального процесу [4]. 

Нині у закордонній педагогіці дослідження інновацій в галузі 

методів активного навчання має прагматичний (емпіричний) характер. 
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Вчені намагаються, поряд з теоретичним обґрунтуванням інноваційних 

процесів, дати практичні рекомендації для їхнього засвоєння [5, 6]. 

Аналіз закордонної літератури показує, що педагоги інтенсивно 

шукають шляхи забезпечення більш високої якості навчання майбутніх 

працівників соціальної сфери. Так, В.Реверс вважає, що одним із засобів 

є «навчання-співпраця», який визначає стосунки викладача і студента, 

їхню допомогу один одному. Розглядається метод групових дискусій, 

суть якого полягає у тому, що студентам надається одноманітне 

завдання, котре вони мають виконати спочатку індивідуально, а потім, у 

процесі групової дискусії прийняти відповідне рішення. 

Отже, при висвітленні актуальних проблем при викладанні будь-

яких дисциплін для майбутніх фахівців соціальної сфери покликане 

допомогти викладачеві раціонально організувати навчальний процес 

відповідно до державного освітнього стандарту. 
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