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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Стрімкий розвиток інноваційних технологій стає причиною освітніх реформ, які перетворюють освіту на 

продуктивний сектор економіки.  В Україні повинен забезпечуватися прискорений, інноваційний розвиток 

освіти шляхом оновлення змісту освіти та організації нав-чально-виховного процесу відповідно  до  

демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень.  

Отже, мова йде про впровадження інновацій у сфері освіти. З одного боку, система освіти є виробником 

інновацій шляхом відповідної підготовки майбутніх фахівців, з іншого вона стає споживачем інноваційних 

технологій. На жаль, інноваційна діяльність у сфері освіти в Україні характеризується відсутністю цілісності 
та системності у розробці, обґ-рунтуванні та освоєнні інновацій. Дослідження інноваційних технологій в 

освіті ведуться з кінця 50-х років ХХ сторіччя, але, незважаючи на велику кількість досліджень у цьому 

напрямі, й нині відсутні єдині підходи як до визначення поняття «освітня інновація», так і до класифікації 

інновацій,  орієнтованих  на освітні цілі, що мають певні специфічні особливості та властивості.  

Відсутність системних та комплексних підходів до вирішення цих питань не дозволяє конкретизувати 

пріоритетні напрями інноваційного розвитку освітньої сфери; підвищити ефективність управління 

інноваціями в освітній сфері, зокрема, організації їх експертизи; запровадити більш раціональні форми 

фінансування інноваційних проєктів у галузі освіти; здійснювати організацію правового захисту освітніх 

інновацій як інтелектуальної власності, тощо.  

В контексті євроінтеграції України серед пріоритетних напрямів державної політики визначено проблему 

постійного підвищення якості освіти, модернізацію її змісту та форм організації навчально-виховного 

процесу, впровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій. Навчальний процес має бути 
трансформований у напрямі індивідуа-лізації освітньої взаємодії, навчання, формування творчого мислення і 

збільшення самостійної роботи студентів.  

Використання мультимедійних інформаційних технологій в освіті за рахунок наявності множини 

аналітичних процедур; відкритої структури, що дозволяє швидко вносити будь-які зміни в зміст програми в 

залежності від результатів її апробації; можливості зберегти й опрацьовувати велику кількість різнорідної 

інформації та компонувати її в зруч-ному виді сприяє: розкриттю, збереженню та розвитку індивідуальних 

здібностей студентів, належного кожній людині унікального сполучення особистих якостей; формуванню у 

студентів пізнавальних можливостей, прагнення до самоудосконалення; забезпеченню комплекс-ності 

вивчення явищ дійсності, безперервності взаємозв’язку між гуманітарними, технічними науками та 

мистецтвом; постійному динамічному оновленню змісту, форм та методів навчальних процесів. 

Успішне досягнення педагогічних цілей використанням інноваційних інформаційних технологій можливе 
в умовах функціонування інформаційно-навчального середовища, під яким слід розуміти сукупність умов, які 

сприяють виникненню й розвитку процесів інформаційно-навчальної взаємодії між учнем, викладачем і 

засобами інноваційних інформаційних технологій, а також формуванню пізнавальної активності учня, при 

умові наповнення компонентів середовища предметним змістом певного навчального курсу.  

Отже, інноваційні технології позитивно впливають на процес навчання і виховання насамперед тому, що 

змінюють схему передачі знань і методи навчання. Водночас впровадження таких технологій у систему освіти 

в умовах становлення інформаційного суспільства ґрунтується на застосуванні комп’ютерів і 

телекомунікацій, спеціального устаткування, програмних і апаратних засобів, систем обробки інформації 

тощо. 
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