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Київський національний університет технологій та дизайну
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ
УКРАЇНИ
Аналіз сучасної соціокультурної ситуації дозволяє дійти висновку, що
система вищої освіти в Україні формується як один з пріоритетних напрямів і
ціннісних

орієнтацій

державності

та

суспільної

свідомості.

Проблеми

виховання, освіти, розвитку молодого покоління набувають особливого
значення, оскільки доля людства більшою мірою залежатиме від розвитку
духовної і моральної сфери суспільства. Тому саме професійна педагогічна
діяльність учителя як носія духовних цінностей, спадкоємця поколінь
покликана сприяти утвердженню гуманної, демократичної особистості, здатної
до саморозвитку, самореалізації своїх інтересів та обдарувань.
Інноваційна діяльність в Україні передбачена Законом України «Про
пріоритетні

напрями

інноваційної

діяльності

в

Україні»,

Державною

програмою прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку.
Інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним за характером і
розвивальним

за

результатами,

їх

запровадження

дозволяє

вирішити

суперечності між традиційною системою і потребами в якісно новій освіті.
Інновації в освіті – це процес творення, запровадження та поширення в
освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та управлінських
технологій, у результаті яких підвищуються показники досягнень структурних
компонентів освіти, відбувається перехід системи до якісно іншого стану.
Інноваційні трансформації сучасної освіти (кінець XX – початок XXI століття) окреслені провідними концепціями: традиційною (оволодіння базовими
знаннями, вміннями і навичками; вивчення і засвоєння академічних знань),
раціоналістичною (опора на знання як упорядковану сукупність об'єктивних
фактів на основі створення ефективної та всебічно розробленої тех-нології) та

гуманістичною

(необхідна

умова

для

особистісного

само-вираження,

самоствердження людини, можливість найбільш повно й адекватно відповідати
природі людського "Я").
Активізація сучасного інноваційного руху в Україні сприяє становленню
авторських шкіл інноваційного типу (М. Гузика, О.А. Захаренка, А.І. Сологуба, М. Чумарної та ін.), діяльність яких спрямована на формування якісно
нових, альтернативних концепцій і педагогічних систем. Інновації у вищій
школі передбачають: а) створення електронної бази даних про інновації у
вищій

освіті,

організація

науково-дослідницьких

(фундаментальних

і

прикладних) та навчально-методичних робіт з проблем професійної освіти; б)
вивчення, узагальнення та поширення кращого вітчизняного, європейського та
світового досвіду в цій сфері; в) організація і проведення конференцій,
семінарів

і

тренінгових

курсів

з

інноваційних

методик

викладання

гуманітарних та природничо-математичних дисциплін для професійного загалу.
Сьогодні у ВНЗ України широко використовується рейтингова система
контролю організації навчального процесу й оцінки знань студентів. Головна
мета впровадження рейтингової системи оцінювання знань студентів –
поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної діяльності, стимулювання активної самостійної роботи студентів, підвищення об'єктивності
оцінки знань, виявлення індивідуальних здібностей студентів, а також створення умов для здорової конкуренції, націленої на здобуття більш високого
місця у рейтинговому списку групи, спеціальності, факультету. Ця система
надає можливість розпочати впровадження кредитно-модульної системи, як
того вимагає Болонський процес [1].
Розвиток системи сучасної вищої освіти в Україні визначається
міжнародними тенденціями. Провідна тенденція – участь у Болонському
процесі, метою якого є створення спільного європейського освітнього простору
для збільшення мобільності громадян, підвищення конкурентоспроможності
випускників. Високий рівень компетентності

робітників і спеціалістів

розглядається сьогодні як важлива конкурентна перевага одних держав перед

іншими. Цей факт відображається в політиці практично всіх розвинутих країн у
форматі цільових загальнонаціональних проектів.
У сфері професійної освіти Україна взяла на себе обов’язки приєднання
до базових принципів єдиного європейського освітнього простору, у тому числі
за компетентнісним форматом подання результатів професійної освіти.
Передбачається, що реалізація міжнародних угод забезпечить зростання
професійної мобільності між країнами, секторами економіки, робочими
місцями за рахунок узагальнення професійних компетенцій [2].
Висновок:
У контексті входження України в Болонський процес перед вищими
учбовими закладами постає основне завдання вищої професійної освіти –
підготовка кваліфікованого конкурентноспроможного на світовому ринку праці
спеціаліста,

готового

до

професійного

зростання,

самоосвіти,

самовдосконалення, особисто відповідального за рівень своїх знань
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