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дах; індивідуалізовані, командні, проектні технології 
отримання знань, інформаційно-комунікаційні засо-
би навчання, онлайн-освіта та інші нововведення. 

Метою статті є спроба визначити характерні 
особ ливості засобів, форм і методів інноваційного 
навчання, розкрити специфіку їх використання в ін-
терактивному середовищі вишів України.

Аналіз публікацій. Сутність процесу нововве-
день у технології і методи сучасного навчання ста-
ли об’єктом дослідження як зарубіжних, так і укра-
їнських учених. Наукові розвідки А. М. Алексюка, 
І. І. Доброскок, В. П. Коцура, С. О. Нікітчиної, 
В. Г. Кременя, В. В. Ільїна, С. В. Пролеєва, М. В. Ли-
сенка, П. Ю. Сауха та інших присвячені загально-
теоретичним, науково-практичним проблемам інно-
ваційної парадигми у вищій школі, окремим про-
гресивним формам і технологіям навчання, досвіду 
та перспективам їх використання в освітній практи-
ці [3–7]. Зокрема, автори пов’язують інновації у нав-
чанні з необхідністю: вдосконалення традиційного 
педпроцесу (модернізація, модифікація, раціоналі-
зація); трансформації існуючого традиційного освіт-
нього процесу, тобто радикальних перетворень та 
комплексних видозмін. Дослідники проблем педа-
гогічної інноватики О. І. Абдалова, О. Ю. Ісакова, 
О. В. Василенко, І. О. Галиця і О. С. Галиця, 
В. В. Докучаєва, О. В. Фатхутдінова та інші розу-
міння нового в освітньому процесі співвідносять із 
такими характеристиками, як корисне, прогресивне, 
позитивне, сучасне, передове [8–12]. Світовим трен-
дом у сфері освіти стають відкриті онлайн-курси 
МООСs і медіа-освіта. Автори наголошують на 
тому, що впровадження нових технологій навчання 
та досконале оволодіння ними вимагають певної 
внутрішньої готовності як викладачів, так і здобу-
вачів вищої освіти до серйозних перетворень, що 
відповідають умовам швидкозмінного інформацій-
ного суспільства [8; 16]. 

Постановка проблеми. В аналітичній доповіді 
ЮНЕСКО «Сталий розвиток після 2015 р.» зазна-
чено, що у нову інформаційну епоху саме вища осві-
та має стати основоположним елементом у напрямі 
прогресу, а інновації у різних сферах суспільної ді-
яльності мають містити в собі високий динамізм, 
швидку зміну знань, інформації, технологій [1]. За 
таких умов підвищується соціальне значення держа-
ви у забезпеченні доступу до якісної освіти, висо-
кого рівня знань, можливості набуття відповідних 
умінь, компетенцій через надання вишам академічної 
мобільності і свободи. 

Закон України «Про вищу освіту» серед основних 
завдань вищих навчальних закладів передбачає «за-
безпечення органічного поєднання в освітньому про-
цесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності» 
[2]. Крім того, більшість законодавчих документів, 
національних програм стосовно вищої освіти наголо-
шують на недопущенні зниження якості освіти, па-
дінні рівня знань, моральному старінні методів і ме-
тодик навчання. Саме суспільне консенсусне розу-
міння того, що освіта – це один із головних факторів 
цивілізаційного, економічного розвитку держави, дає 
сьогодні поштовх до стратегічного вирішення зав-
дань і забезпечення системного реформування на-
ціональної вищої школи, адекватної модернізації та 
інтеграції її до європейського економічного, культур-
ного, інформаційного простору. 

З огляду на сказане вважаємо, що у сучасному 
освітньому процесі проблема інноваційних методів 
навчання залишається однією із актуальних у світо-
вій педагогічній і науково-дослідній діяльності. Од-
нак в умовах трансформаційних змін у вищій школі 
потребують постійного ретельного вивчення та нау-
ково-практичного обґрунтування питання: кращого 
досвіду інноваційної освітньої діяльності; характе-
ристики змісту інтерактивних форм навчання, спе-
цифіки їх використання у вищих навчальних закла-
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Виклад основного матеріалу. Поняття «освіт-
ньо-навчальних інновацій» використовується у різ-
них педагогічних процесах для визначення адекват-
них механізмів впливу, скоординованих у єдину 
програму, яка охоплює всі напрями освітніх транс-
формацій ВНЗ. Так, категоріальне наповнення інно-
вації в освітньому процесі можна, на наш погляд, 
спроектувати на дуальний контекст, зокрема, роз-
глядати як процес, що полягає у масштабній або 
частковій зміні системи і відповідної діяльності, та 
готовий продукт, тобто очікувані результати цієї пра-
ці. У діяльнісному аспекті інноваційними слід вва-
жати оригінальні, новаторські способи та прийоми 
педагогічних дій і засобів. Отже, інноваційне нав-
чання – це постійне прагнення до переоцінки ціннос-
тей, збереження тих із них, які мають незаперечне 
значення, і відкидання тих, що вже застаріли. Інно-
вації у навчальній діяльності пов’язані з активним 
процесом створення, поширення нових методів і за-
собів (нововведень) для вирішення дидактичних зав-
дань підготовки фахівців у гармонійному поєднанні 
класичних традиційних методик та результатів твор-
чого пошуку, застосування нестандартних, прогре-
сивних технологій, оригінальних дидактичних ідей 
і форм забезпечення освітнього процесу [6; 7; 11]. 

Відтак освітні інновації характеризуються ціле-
спрямованим процесом часткових змін, що ведуть 
до модифікації мети, змісту, методів, форм навчан-
ня, способів і стилю діяльності, адаптації освітньо-
го процесу до сучасних вимог часу і соціальних 
запитів ринку праці. Крім того, впровадження 
й утвердження нового в освітній практиці зумовле-
не позитивними трансформаціями, а отже, має ста-
ти засобом вирішення актуальних завдань конкрет-
ного навчального закладу і витримати експеримен-
тальну перевірку для остаточного застосування 
інновацій. Передусім, це має полягати в сучасному 
моделюванні, організації нестандартних лекційно-
практичних, семінарських занять; індивідуалізації 
засобів навчання; кабінетного, групового і додатко-
вого навчання; факультативного, за вибором студен-
тів, поглиблення знань; проблемно-орієнтованого 
навчання; науково-експериментального при вивчен-
ні нового матеріалу; розробці нової системи конт-
ролю оцінки знань; застосуванні комп’ютерних, 
мультимедійних технологій; навчально-методичної 
продукції нового покоління. 

Таким чином, серед сучасних технологій навчан-
ня, своєчасність і корисність яких підтверджена дос-
відом роботи ВНЗ, слід виділити: особистісно-орієн-
товані, інтеграційні, колективної дії, інформаційні, 
дистанційні, творчо-креативні, модульно-розвиваль-
ні тощо. Вони мають стати основою для ефективної 

дидактико-методичної, психологічної, комунікатив-
ної взаємодії студента і викладача та прояву компе-
тентних навичок. У цій технології особистість, тобто 
здобувач вищої освіти, – головний суб’єкт, мета, а не 
засіб досягнення поставленої мети [4; 13]. 

Нині в освітній практиці відомі педагогічні тех-
нології, які найбільш часто використовуються. Спро-
буємо класифікувати їх таким чином:

• структурно-логічні технології: поетапна орга-
нізація системи навчання, що забезпечує логічну 
послідовність постановки і вирішення дидактичних 
завдань на основі поетапного відбору їх змісту, форм, 
методів і засобів із урахуванням діагностування ре-
зультатів; 

• інтеграційні технології: дидактичні системи, 
що забезпечують інтеграцію міжпредметних знань 
і вмінь, різноманітних видів діяльності на рівні інте-
грованих курсів (у т. ч. електронних);

• професійно-ділові ігрові технології: дидактич-
ні системи використання різноманітних «ігор», під 
час проведення яких формуються вміння вирішувати 
завдання на основі компромісного вибору (ділові та 
рольові ігри, імітаційні вправи, індивідуальний тре-
нінг, комп’ютерні програми тощо);

• тренінгові засоби: система діяльності для від-
працювання певних алгоритмів вирішення типових 
практичних завдань за допомогою комп’ютера (пси-
хологічні тренінги інтелектуального розвитку, спіл-
кування, розв’язання управлінських завдань);

• інформаційно-комп’ютерні технології, що реа-
лізуються в дидактичних системах комп’ютерного 
навчання на основі діалогу «людина-машина» за 
допомогою різноманітних навчальних програм (тре-
нінгових, контролюючих, інформаційних тощо);

• діалогово-комунікаційні технології: сукупність 
форм і методів навчання, заснованих на діалоговому 
мисленні у взаємодіючих дидактичних системах 
суб’єкт-суб’єктного рівня. 

В освітній практиці диверсифікація навчальних 
технологій дозволяє активно і результативно їх 
поєднувати через модернізацію традиційного на-
вчання та переорієнтацію його на ефективне, ціле-
спрямоване. За такого підходу акцентується на 
особистісному розвитку майбутніх фахівців, здат-
ності оволодівати новим досвідом творчого і кри-
тичного мислення, рольового та імітаційного мо-
делювання пошуку вирішення навчальних завдань 
та ін. [6; 7]. У цьому контексті інноваційну на-
вчальну технологію та сучасні методи викладання, 
на нашу думку, слід розглядати як загальнодидак-
тичний процес, що полягає у використанні сукуп-
ності оригінальних способів і прийомів спільної 
діяльності суб’єктів освітнього процесу, спрямо-
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ваних на досягнення мети навчання, розвитку осо-
бистості та креативно-фахового здобуття знань 
і компетенцій відповідно до завдань підготовки 
професіоналів нового часу. 

Згідно із науковими положеннями загальноприй-
няті методи викладання можна класифікувати за 
такими ознаками: види навчальних робіт студентів 
(усні, письмові; аудиторні, самостійні, позааудитор-
ні); загальні (колективні, групові, індивідуальні та 
ін.); джерело одержання знань і формування навичок 
і вмінь (лекція, аналіз документа, робота із законо-
давчою базою, використання наочних засобів, інтер-
нет-ресурсів тощо); ступінь самостійності та харак-
тер участі студентів у освітньому процесі (активні, 
інтерактивні, пасивні); рівень усталеності та новизни 
(традиційні, класичні, нестандартні, новаторські), 
авторство (оригінальні, авторські, загальні, дидак-
тичні) та ін. У сучасній методиці викладання най-
більш прийнятною виявилася класифікація, побудо-
вана на дієвому підході до навчання. Згідно з нею 
існують методи: а) які забезпечують опанування нав-
чального предмета (словесні, візуальні, практичні, 
репродуктивні, проблемно-пошукові, індуктивні, 
дедуктивні); б) які стимулюють та мотивують нав-
чально-наукову діяльність (навчальні дискусії, проб-
лемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові ігри, 
творчі завдання, пошук і дослідження, експерименти, 
конкурси, вікторини тощо); в) методи контролю і са-
моконтролю у навчальній діяльності (опитування, 
залік, іспит, контрольна робота, тестові завдання, 
питання для самоконтролю, у т. ч. через комп’ютерні 
освітні системи) [8–10; 13]. 

Нині в освітньому середовищі інноваційно-кому-
нікаційних технологій основою навчання повинні 
стати цілісні моделі освітнього процесу, засновані на 
діалектичній єдності методології та засобів їх здій-
снення. І це підтверджується практикою, що пред-
ставлена, зокрема, і в роботах багатьох науковців. 
Розглянемо окремі методики викладання з позиції їх 
новизни, ефективності, дієвості, доцільності вико-
ристання у сучасних умовах інформатизації вищої 
школи. На сьогоднішньому ринку освітніх послуг 
такими є інноваційні активні та інтерактивні мето-
дики навчання. Оскільки суттєво зростає творча ком-
понента освіти, активізується роль усіх учасників 
навчального процесу, зміцнюється творчо-пошукова 
самостійність студентів, особливої актуальності на-
були концепції проблемного та інтерактивного нав-
чання, пов’язаного з використанням комп’ютерних 
систем. Під час такого освітнього процесу студент 
може комунікувати з викладачем он-лайн, вирішува-
ти творчі, проблемні завдання, моделювати ситуації, 
включаючи аналітичне і критичне мислення, знання, 

пошукові здібності. Наприклад, сучасна методика 
викладання правничих наук має певний арсенал різ-
номанітних способів, прийомів і засобів навчання, 
як загальнодидактичних (застосовуються у викладан-
ні будь-яких навчальних предметів), так і галузево-
дидактичних (віддзеркалюють специфіку конкретної 
навчальної дисципліни або низки споріднених дис-
циплін) [10; 12; 14].

Як бачимо, йдеться про новітню (інновацій-
ну) методику як навчання, так і викладання. Тож слід 
розібратися з поняттям «інноваційні методики викла-
дання». Воно, на нашу думку, є полікомпонентним, 
оскільки об’єднує всі ті нові й ефективні способи 
освітнього процесу (здобуття, передачі й продукуван-
ня знань), які, власне, сприяють інтенсифікації та мо-
дернізації навчання, розвивають творчий підхід і осо-
бистісний потенціал здобувачів вищої освіти. Серед 
інтерактивних методів, форм і прийомів, що найчас-
тіше використовуються в навчальній роботі ВНЗ, слід 
назвати такі: аналіз помилок, колізій, казусів; аудіові-
зуальний метод навчання; брейнстормінг («мозковий 
штурм»); діалог Сократа (сократів діалог); «дерево 
рішень»; дискусія із запрошенням фахівців; ділова 
(рольова) гра (студенти перебувають у ролі законо-
давця, експерта, юрисконсульта, нотаріуса, клієнта, 
судді, прокурора, адвоката, слідчого); «займи по-
зицію»; коментування, оцінка (або самооцінка) дій 
учасників; майстер-класи; метод аналізу і діагности-
ки ситуації; метод інтерв’ю (інтерв’ювання); метод 
проектів; моделювання; навчальний»полігон»; PRES-
формула (від англ. Position – Reason – Explanation 
or Example – Summary); проблемний (проблемно-
пошуковий) метод; публічний виступ; робота в ма-
лих групах; тренінги індивідуальні та групові (як 
окремих, так і комплексних навичок) та ін. Із інно-
ваційних механізмів активізації педагогічного і на-
укового процесів усе частіше згадується необхідність 
відродження ідеї змагальності у всіх сферах жит-
тя, зокрема, йдеться про метод «гонка за лідером». 
Автори цієї методики висвітлюють ретроспективу, 
значення, зміст поняття «змагання», розкривають 
методологічні аспекти застосування нетрадиційної 
(штучної) конкуренції, наводять слушні пропозиції 
щодо нарахування балів за основні види освітньої 
діяльності, надають конкретні формули для розра-
хунку загальної кількості балів, акцентують увагу 
на розробці так званого безмашинного програмного 
методу контролю знань студентів, застосування якого 
дозволить перевірку знань необмеженої кількості 
студентів з окремих питань навчальної дисципліни 
за короткий проміжок часу [4; 10; 13].

У процесі підготовки спеціалістів правознавства 
засобом всебічного розвитку творчої активності тих, 
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хто навчається, є інтелектуально-конкурентні ігри, 
проведення «науково-технічного суду над ідеєю». 
Вони включають імітаційні заняття, які допомагають 
розкрити суть методики викладання права, розгляда-
ються питання формування правового мислення [14]. 
Інші ігрові технології, наприклад, розроблення кейсів 
із проблем правознавства, дають можливість здобува-
чам вищої освіти виконувати різні ролі та представля-
ти інтереси всіх сторін, зокрема, у цивільно-правових 
відносинах, які часто конфліктують між собою. У роз-
глянутих прикладах активних методів навчання про-
відну роль відведено інформаційним технологіям і до-
мінантну – педагогам-фасалітаторам (комунікаційним 
посередникам), які ефективно сприяють становленню 
кваліфікаційних характеристик особистості як спеці-
аліста певної галузі, здатного до інноваційних дій [10].

Із впровадженням дистанційного навчання багато 
вузів уже сьогодні застосовують технологію онлайн-
семінару під назвою «вебінар», який демонструє 
порівняльні таблиці, презентації, відеоролики тощо. 
За допомогою інтернет-технологій вебінар зберіг 
голов ну ознаку семінару – інтерактивність, яка за-
безпечує моделювання функцій доповідача, слухача, 
що працюватимуть інтерактивно, комунікуючи разом 
за сценарієм проведення такого семінару [8; 15]. 
Ученими-практиками також розроблена й експери-
ментально перевірена модель організації самостійної 
роботи студентів-юристів заочної форми навчання, 
яка передбачає три етапи: орієнтовний (підготовчий), 
діяльнісний (виконавчий), контрольно-корекційний 
(заключний) [9]. Модель спрямована передусім на 
забезпечення підвищення рівня індивідуально-пси-
хологічної готовності студентів до самостійного 
навчання, оволодіння майбутніми юристами відпо-
відними кваліфікаціями, набуття вмінь і навичок 
правової роботи, розвиток професійно значущих 
якостей особистості. 

Крім того, розкриваючи активні методи навчання 
здобувачів вищої освіти, необхідно також приділити 
увагу питанням соціально-психологічного тренінгу, 
в якому основним принципом виступає активна по-
зиція кожного його учасника. Сутність і класифіка-
ція тренінгу, основні види вправ і процедур, етапи 
тренінгової роботи тощо зводяться до «зворотного 
зв’язку», який полягає у висловленні кожним учас-
ником власної думки з окремих питань навчального 
заняття. Включення в освітній процес активних форм 
навчання, у тому числі психологічних тренінгів, сут-
тєво впливає на розвиток професійних та особис-
тісних якостей майбутнього спеціаліста. Сучасні 
системи інтерактивного навчання юридичним дис-
циплінам доцільно розглядати як комплекси певним 
чином впорядкованих технологій (у т. ч. і технологій 

дистанційного навчання), що мають відповідну спе-
цифіку та логіку [12]. Наприклад, інтерактивна сис-
тема з викладання права може включати такі блоки, 
як: компетентнісний підхід до вивчення і викладання 
права (метод сократівського діалогу); «технологія 
продуктивної діяльності інтелекту», курс підвищення 
креативної компетентності; збірник статей і методич-
них матеріалів «Використання інтерактивних методів 
у викладанні юридичних наук»; навчальні суди; тобто 
можливі запитання для рольового та ділового зворот-
ного зв’язку (загальна інформація, підготовка і мето-
дичні рекомендації з проведення цивільного процесу, 
форма оцінки); інтерактивні методи навчання як час-
тина суспільної освіти; малі групи, правила ефектив-
ної роботи групи, як організувати ефективну роботу 
в малих групах; оволодіння професійними навичками 
(інтерактивні методики навчання); зворотний зв’язок, 
практичні поради; розробка та використання рольо-
вих ігор; робота у «юридичних клініках» тощо. У той 
же час при налагодженні зв’язку викладач – студент 
за допомогою онлайн-комунікації в інформаційному 
освітньо-науковому середовищі університетів необ-
хідні суттєві консолідовані дії кафедр, інформаційних 
центрів, лабораторій, бібліотек для його наповнен-
ня якісними проблемно-орієнтованими ресурсами, 
як наслідок, забезпечення здобуття знань. Так, на 
фокус-опитуванні студентів-правознавців «чи до-
помагають електронні ресурси у вивченні фахових 
дисциплін» – 93 % респондентів відповіли, що елек-
тронні навчальні комплекси, електронні підручники, 
інші навчально-методичні матеріали і віртуалізовані 
засоби є важливими в дистанційній освіті.

Висновки. Таким чином, структура й сутність 
інноваційного освітнього процесу відповідає характе-
ру і швидкості соціальних змін у суспільстві, високим 
європейським стандартам підготовки конкурентоспро-
можних фахівців інноваційного типу. Отже, сучасний 
зміст освіти має орієнтуватися на використання інфор-
маційних технологій, поширення інтерактивного, 
електронного навчання з доступом до цифрових ре-
сурсів та інтелект-навчання для майбутнього. У зв’язку 
з цим невідкладного вирішення потребують такі на-
гальні питання: 1) внесення змін до Положення про 
організацію освітнього процесу ВНЗ; 2) передбачення 
механізмів просування навчання в Інтернеті (електрон-
не навчання); 3) нормативне врегулювання викорис-
тання електронних навчально-методичних ресурсів 
в освітньому цифровому просторі вузу; 4) розробка 
нових програм, зокрема з основ інтернет-безпеки, со-
ціальних комунікацій у професійній підготовці юрис-
тів; 5) впровадження навчальних матеріалів та про-
дуктів нового покоління відповідно до вимог сучасної 
економіки та соціального запиту ринку праці.
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ИННОВАЦИОННыЕ МЕТОДы ОБУчЕНИЯ В ВыСШЕЙ ШКОЛЕ УКРАИНы

В статье рассматриваются инновационные методы обучения, используемые в системе современного образо-
вательного процесса. Определяются характерные особенности средств, форм и методов инновационного обучения, 
раскрывается специфика их использования в интерактивной образовательной среде вузов Украины.

Ключевые слова: высшая школа Украины, инновации, методы обучения, образовательные технологии, 
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INNOVATIVE TEACHING METHODS IN UKRAINIAN HIGH SCHOOL 

Problem setting. Social importance of the state in providing access to quality education, providing graduates with 
high level of knowledge, skills and competencies by ensuring academic mobility and freedom of universities is increasing 
in today’s world. Following issues require careful study and scientific justification: experience of innovative educational 
activities; characteristics of interactive learning content, their specific use in higher education; personalized, team, project 
technologies for knowledge gaining, information-communication means of learning, online education and other 
innovations.

Analysis of recent researches and publications. The essence of the process of innovation in technology and methods 
of educational process became the object of study of both foreign and Ukrainian scientists. Scientific explorations of 
A. M. Aleksyuk, I. I. Dobroskok, V. G. Kremen, A. I. Pavlenko and S. Steshenko, I. M. Bogdanova, M. V. Lysenko, 
V. Yu. Strelnikov, P. Yu. Saukh, G. O. Shevchuk, S. M. Shkarlet and others are devoted to general theoretical, scientific 
and practical problems of innovative paradigm in higher education, individual modern forms and technologies of education, 
experience and prospects for their use in educational practice.

Target of research. In terms of activity to examine the value of innovation, original, innovative methods, teaching 
techniques, actions, tools and techniques for the development of educational process in higher education in Ukraine.

Article’s main body. Today, educational innovations are characterized by purposeful process of partial changes, 
requiring modification of goals, contents, methods and forms of learning and style of activity, adaptation of educational 
process to the modern requirements of time and social demands of the labor market. One should actively practice: innovative 
organization of lectures and seminars; individualized learning tools; modern knowledge control, class and additional group 
training; optional elective deepening students’ knowledge; problem-based learning; scientific and experimental in the 
study of new material; application of computer and multimedia technology; development of a new generation of teaching 
and methodological products.

Conclusions and prospects for the development. Thus, the structure and essence of innovative educational process 
will respond to nature and speed of social change in society, high European standards of training of competitive specialists 
of innovative type.

Key words: innovation, educational technology, higher school of Ukraine, training process, teaching methods, 
trainings, business game, e-learning. 
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