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урахуванням системної психокорекції, так само дозволяють під-
вищити рівень адаптації людини в соціумі, реалізувати особистіс-
не зорієнтований виховний процес у період навчання. 
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Важливою складовою демократичного суспільства, яке роз-
будовується в Україні, є орієнтація на гуманістичні цінності світо-
вої культури. Громадськість, політики, науковці та освітяни деда-
лі глибше усвідомлюють потребу у побудові наукового й освітян-
ського простору без кордонів. Особлива увага інтелектуальному 
потенціалу вищої освіти, який постійно зміцнюється і використо-
вується в загальноєвропейському інтеграційному процесі. 

Держава потребує висококваліфікованих фахівців із знан-
ням іноземної мови, професіоналів, зданих абсорбувати все нове і 
прогресивне, готових до генерації і запровадження свіжих оригі-
нальних ідей, а також до вигідної участі у міжнародному співробі-
тництві і формуванні нового ставлення до України в Європі і світі. 
Освіта є стратегічною основою розвитку особистості, суспільства, 
нації, держави і запорукою її успішного майбутнього [1]. 

Перетворення постіндустріального суспільства в глобальне 
інформаційне, що спирається на знання і компетентність фахів-
ців, значно актуалізувало проблему інноваційних підходів до ор-
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ганізації освітніх процесів.  
До сучасної системи освіти висуваються досить високі вимо-

ги: вона повинна готувати висококваліфікованих фахівців до 
життя і діяльності в динамічному, мінливому світі, де перед лю-
диною постійно виникають нестандартні завдання, вирішення 
яких передбачає наявність умінь і навичок будувати і аналізувати 
власні дії. Для досягнення поставленої мети необхідно постійно 
вдосконалювати методику навчання, приділяючи увагу іннова-
ційному підходу для якісного вирішення завдань, поставлених су-
спільством [2]. 

Сучасна наукова література приділяє увагу проблемам 
управління інноваційними процесами у сфері освітньої діяльнос-
ті, відзначає складність і багатоаспектність даного процесу.  

Особливу увагу зосереджено на тому, що інноваційний під-
хід у навчанні студентів повинен бути системним і охоплювати всі 
аспекти навчально-виховної роботи при підготовці майбутніх фа-
хівців. Це потребує постійного перегляду теоретичних та практи-
чних підходів до змісту освіти, професійно-педагогічної підготовки 
викладачів, напрацювань нових технологій і методів навчання. 
Серед дослідників цієї проблеми є багато як вітчизняних, так і за-
рубіжних вчених. Досить згадати Дж. Мартіна, І. Лернера, 
М. Скаткіна, В. Сластеніна, О. Пєхоту, С. Сисоєва тощо. Однак  
більшість досліджень було спрямовано на загальноосвітні навчаль-
ні заклади, а вища школа незаслужено залишалась без уваги віт-
чизняних учених. Наразі можемо констатувати, що кількість робіт, 
присвячених розгляду особливостей і відмінних рис інноваційних 
методів підготовки майбутніх викладачів вишів, не так багато [3]. 

На інноваційні освітні технології впливають такі чинники, 
як соціальне замовлення, професійні інтереси майбутніх фахівців 
та індивідуальні особливості суб’єктів навчального процесу. Тому 
застосування інноваційних форм і методів підготовки фахівців у 
вищій школі необхідно органічно поєднувати з прагматичним ро-
зумінням цілей і завдань навчання і підготовки майбутніх кадрів. 
Зрозуміло, що в інноваційних методах отримують відображення 
різні технології навчання, спрямовані на розвиток і вдосконален-
ня навчально-виховного процесу та підготовку студентів до про-
фесійної діяльності в різних сферах життя сучасного суспільства. 
Вони створюють умови для формування та закріплення професій-
них знань, умінь і навичок, сприяють розвитку професійних якос-
тей майбутнього фахівця, подоланню стереотипів у викладанні рі-
зних дисциплін, виробленню нових підходів до розвитку творчих, 
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креативних здібностей студентів [4]. 
Ефективними формами навчальної роботи з впровадження в 

освітній процес інноваційних процесів і формуванню ключових 
професійних компетенцій майбутніх фахівців є застосування різ-
них активних форм і методів навчання: створення проектів, підго-
товка публічних виступів, дискусійне обговорення професійно ва-
жливих проблем, навчання у співпраці, створення проблемних 
ситуацій, підготовка професійно спрямованих відеофільмів і пре-
зентацій і т. д. Все це пояснює перехід від традиційного інформа-
ційно-пояснювального навчання до інноваційно-дієвого, пов'яза-
ного із застосуванням у навчальному процесі нових комп'ютерних 
і різних інформаційних технологій, електронних підручників та 
відеоматеріалів, що забезпечують вільну пошукову діяльність 
студентів. Виходячи з цього, на сьогодні можна відзначити такі 
інноваційні методи навчання студентів, як ігрові технології, тех-
нології колективної та групової діяльності, імітаційні методи ак-
тивного навчання, методи аналізу конкретних ситуацій, метод 
проектів, навчання у співпраці, креативне навчання, інноваційна 
освітня проектна діяльність, лекція-прес-конференція, лекція-
бесіда, лекція-візуалізація, лекція-диспут тощо.  
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