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Інноваційні тенденції в сучасній освіті 

 

Анотація. У статті обґрунтовано теоретичний аналіз інноваційних 

тенденцій в сучасній освіті, висвітлено зміст понять “інноваційність”, 

"гуманітаризація освіти”, “індустріалізація навчання”. 
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Актуальність проблеми. Стан освіти і перспективи її розвитку значною 

мірою залежать від політики держави у цій сфері. У багатьох країнах державна 

освітня політика вважає високий професійний і загальнокультурний рівень 

населення важливою умовою економічного розвитку, збереження і підвищення 

конкурентоспроможності національної економіки на світових ринках, безпеки і 

соціальної стабільності. 

На межі II—III тис. радикально змінюється державна освітня політика в 

Україні. Розпочалося становлення нових парадигм (грец. paradeigma — приклад, 

взірець) освіти, орієнтованих на входження країни у світовий освітній простір, 

поглиблюються тенденції диференціації освіти. Реалізація принципу 

варіативності дає змогу педагогічним колективам навчально-виховних закладів 

обирати і конструювати педагогічний процес за будь-якими моделями, зокрема й 

авторськими. Це супроводжується суттєвими позитивними змінами в педагогічній 

теорії та практиці: розробленням різних варіантів змісту освіти, використанням 

можливості сучасної дидактики у підвищенні ефективності освітніх структур; 

обґрунтуванням нових педагогічних ідей і технологій. Реальністю є взаємодія 

різних педагогічних систем і технологій навчання, апробування на практиці як 

нових форм, так і цілісних педагогічних систем минулого. 

Метою статті розглядаємо один з аспектів даної проблеми – теоретичний 

аналіз інноваційних тенденцій в сучасній освіті. 



 

 

Інновації в педагогіці пов'язані із загальними процесами у суспільстві, 

глобальними проблемами, інтеграцією  знань і форм соціального буття. Сьогодні 

створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність — 

здатність до оновлення, відкритість новому. 

Освіта в Україні на даному етапі розвитку має складну структуру 

європейського типу і включає дошкільну, загальну середню, позашкільну, 

професійно-технічну, вищу, післядипломну освіту, аспірантуру, докторантуру, 

самоосвіту.  

Майже в кожному її структурному компоненті визначені освітні рівні 

(початкова загальна освіта, базова загальна середня освіта, повна загальна середня 

освіта, базова професійно-технічна освіта, вища професійно-технічна освіта, 

базова вища освіта, повна вища освіта) та освітньо-кваліфікаційні рівні 

(кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр).  

Згідно із законом України "Про освіту", громадяни України мають право на 

здобуття освіти за різними формами навчання: очною, вечірньою, заочною, 

екстернатною. З розвитком інформаційних технологій успішно розвивається й 

удосконалюється нова форма здобуття освіти - дистанційна. 

Проте, наскільки якісно відбувається розвиток національної системи освіти 

в напрямі застосування освітніх інновацій (інноваційний розвиток), розглянемо за 

параметрами, визначеними спеціалістами ЮНЕСКО як основні показники якості 

освіти. Це:  

• державні витрати на освіту;   

• тривалість навчання;  

• співвідношення кількості учнів і вчителів;  

• кваліфікація педагогічних працівників. 

Охарактеризуємо кожний з цих показників управління інноваційним 

розвитком національної системи освіти. 

Державні витрати на освіту. Порівнюючи витрати на освіту в Україні з 

витратами розвинених країн світу, можна зазначити, що лише в останні роки ми 

маємо одне з найбільших фінансувань, а саме: у Росії й Великобританії – близько 



 

 

4% валового внутрішнього продукту (ВВП); у Таджикистані − до 3%; у Франції, 

Німеччині, США − близько 6%; у Швеції − 7-8%. В Україні – 7%. [5] 

Тривалість шкільного навчання. Більшість європейських країн (Австрія, 

Швеція, Іспанія, Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва) запровадили 12-річний 

термін навчання (в Україні на початку липня 2010 року 12-річна система освіти 

скасована і повернена 11-річна). Великобританія, Італія, Фінляндія, Польща, 

Румунія – 13–14 років навчання.  

Співвідношення числа учнів і вчителів. Аналіз співвідношення кількості 

учнів на одного вчителя початкової та середньої школи свідчить про тенденцію до 

зменшення кількості школярів на одного вчителя, що є важливим чинником 

поліпшення якості освіти. Так, в Україні це співвідношення для початкової школи 

становить 17 учнів на 1 вчителя, для основної та старшої − 11. У інших країнах 

світу ці показники становлять від 9 до 20 учнів на 1 вчителя. 

Кваліфікація вчителів. Найбільший відсоток педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів (32,9%) сільської місцевості мають 

кваліфікацію "спеціаліст вищої категорії"; 30,4% – "спеціаліст І категорії"; 23,0% 

– найнижчу категорію "спеціаліст"; 13,7% – кваліфікацію "спеціаліст ІІ категорії". 

У міських школах найбільше працює вчителів "вищої категорії" − 38,25, і 

найменша кількість учителів − "спеціалістів ІІ категорії" − 13,9%.  

До названих показників, що характеризують рівень інноваційного розвитку 

національної системи освіти, можна віднести наявність нових організаційних 

структур в управлінні як системою освіти в цілому, так і відповідними закладами 

освіти (ВНЗ, ПТНЗ, ЗНЗ, ДНЗ, ПЗО), а також кількість спрямованих на освіту 

інвестицій. 

Інноваційні процеси в освіті є однією з найскладніших функцій загальної 

системи управління і діють у межах спільних законів їх розвитку. Тенденції 

інноваційного розвитку системи освіти, передусім, залежать від загальних соціально-

економічних процесів, що відбуваються в державі, та впливу міжнародної освітньої 

сфери. 

Категорія “тенденція” (від лат. tendentia – спрямованість) – це узагальнююче 



 

 

поняття, яке втілює в собі постійні протиріччя, умови, фактори тощо, які носять 

систематичний характер і здійснюють суттєвий вплив на якість функціонування 

системи в цілому та її структурних компонентів. [2] 

Головною тенденцією, яка є характерною для управління сучасною освітою в 

Україні, можна визначити орієнтацію на максимальне якісне управління галуззю за 

рахунок високої результативності діяльності та ефективного і продуктивного 

використання ресурсів.  

Відмітимо, що в зарубіжній науково-освітянській літературі якість освіти 

розглядають як комплексний показник: 

• відповідності реальних результатів освіти рамковій кон’юнктурі; 

• матеріально-технічного та ресурсного забезпечення освітнього процесу; 

• рівня кваліфікації науково-педагогічних працівників і наявності розвиненої 

наукової інфраструктури; 

• чинників престижності й економічної ефективності вищої освіти; 

• досконалості змісту, технологій та системи оцінювання навчальних 

досягнень; 

• інвестиційної привабливості вищої освіти тощо. [6] 

Інноваційність як ознака сучасності за своїм змістом, формами і методами 

освіта не є незмінним, закостенілим феноменом, адже вона весь час реагує на нові 

цивілізаційні виклики, суспільні реалії, враховує тенденції, перспективи розвитку 

людства, національного буття народу. Однак оновлення навчально-виховної 

практики часто відставало від темпів цивілізаційного розвитку, соціальних вимог 

до неї.  

Розвиток системи і змісту навчання в сучасному світі відбувається в 

контексті глобальних освітніх тенденцій (мегатенденцій). 

Перша тенденція – гуманізація, що полягає в утвердженні людини як 

найвищої соціальної цінності. Тенденція стверджує створення нового зразка 

освіти, який передбачає пріоритет освіти, орієнтованої на особистість учня 

(особистісно орієнтованої) над освітою, орієнтованою на "знання з предмета"; 

найповніше розкриття здібностей учня, задоволення його різноманітних освітніх 



 

 

потреб, виховання почуття власної гідності, свободи, гармонії стосунків з 

навколишнім середовищем. 

Друга тенденція - гуманітаризація освіти, що покликана формувати 

духовність, культуру особистості, планетарне мислення, цілісну картину світу. 

Від рівня засвоєння базової гуманітарної культури залежить розвиток особистості 

в гармонії із загальнолюдською культурою.  

Третя тенденція - національна спрямованість освіти, що полягає у 

невіддільності освіти від національної основи. 

Четверта тенденція — відкритість системи освіти. Це означає, що визначення 

цілей освіти не обмежується державним замовленням, а розширюється потребами 

в освіті, які привносять учні, їх батьки, учителі. 

П'ята тенденція - перенесення акценту з навчальної діяльності, педагога на 

навчально-пізнавальну, трудову, художню та іншу діяльність учня. Культура 

реалізує свою функцію розвитку особистості лише у тому випадку, коли вона 

активізує, спонукає людину до діяльності. Чим різноманітнішою і 

продуктивнішою є значима для особистості діяльність, тим ефективніше 

відбувається оволодіння культурою.  

Шоста тенденція - перехід від переважно інформативних форм до активних 

методів і форм навчання з використанням елементів проблемності, наукового 

пошуку, резервів самостійної роботи тих, хто навчається. Іншими словами: 

перехід від відтворення до розуміння, осмислення, здійснення "індустріалізації 

навчання", тобто його комп'ютеризація і технологізація, які уможливлюють 

інтелектуальну діяльність людини. 

Сьома тенденція - створення умов для самоствердження, самореалізації і 

самовизначення особистості, що є результатом її самоорганізації. Самоорганізація 

відбувається за педагогічної підтримки, яка опирається здебільшого на внутрішні 

джерела розвитку учня [4, 83]. 

Восьма тенденція - перетворення позиції педагога і позиції учня в 

особистісно-рівноправні, в позиції людей-співробітників.  

Дев'ята тенденція - творча спрямованість освітнього процесу. Вона 



 

 

передбачає безпосередню мотивацію навчальної та інших видів діяльності, 

організацію саморуху до кінцевого результату. Це дає можливість учневі 

пережити радість від усвідомлення власного росту і розвитку, від досягнення 

власних цілей; створює умови для самореалізації особистості, виявлення і 

розвитку її творчих можливостей. 

Десята тенденція — перехід від суворо регламентованих контрольованих 

способів організації педагогічного процесу до розвивальних, активізуючих, що 

передбачає стимулювання, організацію творчої, самостійної діяльності учнів. 

Одинадцята тенденція - оцінка результату діяльності системи освіти по 

виходу (outcome eduсation), який визначається певними вимогами, або 

стандартами, уніфікованими незалежно від форми навчання. 

Дванадцята тенденція - безперервність освіти, що відкриває можливість для 

постійного поглиблення загальноосвітньої підготовки, досягнення цілісності і 

наступності у навчанні та вихованні; перетворення набуття освіти у процес, що 

триває упродовж всього життя людини [3, 78]. 

Тринадцята тенденція - нероздільність навчання і виховання, що полягає в їх 

органічному поєднанні, підпорядкуванні змісту навчання і виховання 

формуванню цілісної та гармонійно розвиненої особистості. 

Ці тенденції свідчать, що головною функцією освіти є розвиток людини.  

Докорінна зміна традиційного способу життя породжує нові вимоги, які 

спонукають людину краще розуміти інших і світ загалом. З урахуванням цього 

пріоритетними завданнями сучасної освіти є навчання навчатися, навчання 

працювати, навчання співіснувати, навчання жити. 

Навчання навчатися полягає у виробленні вміння оволодівати та оперувати 

найрізноманітнішою інформацією. Навчання працювати має на меті формування 

здатності ефективно оволодівати професійними навичками, вміння знаходити 

вихід у найнепередбачуваніших виробничих ситуаціях, співпрацювати в 

колективі, співвідносити себе з конкретними фаховими ролями та ефективно їх 

виконувати. Навчання співіснувати полягає у розвитку таланту до 

налагоджування соціальних, дружніх і родинних стосунків, вихованні здатності 



 

 

до емпатії, персоніфікованих взаємин з іншими людьми. Завданням навчання 

жити є формування в молодої людини цілісного світогляду і світосприйняття, 

вміння осмислено бачити особистісний сенс життя, прагнути до духовної зрілості, 

бути відповідальною за себе, усвідомлювати відповідальність за долю людства. 

Таким чином, як зазначає О.Г.Козлова у своїй науковій роботі, суспільству 

майбутнього потрібні люди з актуальними знаннями, гнучкістю і критичністю 

мислення, творчою ініціативою, високим адаптаційним потенціалом. Не менш 

важливими будуть такі їх якості, як висока моральність, особистісна 

відповідальність, внутрішня свобода, налаштованість на максимальну 

самореалізацію, здатність досягати високої мети раціональним шляхом і 

коректними засобами. 
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