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      Розвиток системи освіти вимагає від педагогічної науки й 

практики вивчення і впровадження нових методів навчання і 

виховання дітей. Відбором, теоретичним осмисленням, 

класифікацією педагогічних інновацій займається нова галузь 

педагогічного знання — педагогічна інноватика (лат. innovatio — 

оновлення, зміна). Її прогностичні розвитки, аналіз, оцінки кон-

кретних реалій мають непересічну цінність і для педагогічної 

практики, особливо для налаштованих на творчість педагогів. 

 

Інновації в педагогіці пов'язані із загальними процесами у 

суспільстві, глобальними проблемами, інтеграцією (лат. 

integratio — відновлення, об'єднання в ціле окремих елементів) 

знань і форм соціального буття. Нині створюється нова 

педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність — 

здатність до оновлення, відкритість новому. 

За своїм змістом, формами і методами освіта не є не-

змінним, 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. Тривалий час, особливо на ранніх етапах 

розвитку людства, ця проблема була не настільки гострою, як в 

індустріальну і постіндустріальну (інформаційну) епохи. 

Помітно актуалізувалася вона у другій половині XX ст., що 

було зумовлено колосальним проривом у науково-технічному 

розвитку, радикальною зміною традиційних уявлень про світ, 

життя, його цінності, майбутнє цивілізації. 

Між системою освіти і новими умовами життя виник 

розрив, який сучасний американський учений Філіп Кумбс 

витлумачив як кризу освіти в тогочасному світі. На той час 

з'явилося багато критичних публікацій про стан освіти, 

розгорнулися дискусії про її нові цілі та шляхи розвитку. У 

багатьох країнах було прийнято державні програми 

реформування освіти. 

На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна 

школа, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не 

встигає за темпами їх нарощування. А значна частина знань, 

які освоюють діти, була здобута людством 200-400 років тому. 
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Сучасна школа недостатньо розвиває здібності, необхідні її 

випускникам для того, щоб самостійно самовизначитися у 

світі, приймати обґрунтовані рішення щодо свого майбутнього, 

бути активними і мобільними суб'єктами на ринку праці. 

Головними недоліками традиційної системи освіти є породжені 

нею невміння і небажання дітей вчитися, несформованість 

ціннісного ставлення до власного розвитку та освіти. 

Подолання кризи сучасної освіти можливе завдяки 

інтенсивному реформуванню її відповідно до вимог часу, у 

процесі формування принципово нової системи загальної 

освіти, яка поступово замінюватиме традиційну. 

Найзначущішою особливістю сучасної системи освіти є 

співіснування двох стратегій організації навчання —

традиційної та інноваційної. Терміни «традиційне 

(нормативне) навчання» та «інноваційне навчання» 

запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу 

(1978), який звернув увагу світової наукової громадськості на 

неадекватність принципів традиційного навчання вимогам 

сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних 

можливостей. Інноваційне навчання трактувалось у ній як 

процес і результат навчальної та освітньої  діяльності, що 

стимулює новаторські зміни в культурі, соціальному 

середовищі. Воно орієнтоване на формування готовності 

особистості до динамічних змін у соціумі на рахунок розвитку 

здібностей до творчості, різноманітних форм мислення, а 

також здатності до співробітництва з іншими людьми. 

 

      Інноваційне (лат. innovatio - оновлення, зміна) навчання —

зорієнтована на динамічні зміни в навколишньому світі 

навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується на розвитку 

різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 

соціально-адаптаційних можливостей особистості. 
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