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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Злободенним питанням сучасності 

та пріоритетним фактором соціально-економічного прогресу на світовій 

арені є якісна освіта, що є основоположним аспектом інтелектуального 

потенціалу, соціального прогресу, життєвої та професійної компетентності 

людини. В багатьох країнах модернізація системи освіти  визначається як 

ключовий фактор відродження національної економіки, провідний аспект 

успішного розвитку соціальної сфери, підготовки конкурентоспроможних 

кадрів на ринку праці, що здатні продукувати нові технології й наукові 

знання. Водночас, продукування освітніх інновацій корелює з соціальним 

прогресом, розвитком людства, розвитком нових технологій, модернізації 

суспільства тощо. В програмі інноваційної освітньої діяльності, що 

представлена в Україні в "Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

період до 2021 року" наголошується, що інтеграція країни в світовий освітній 

простір вимагає постійного вдосконалення національної системи освіти, 

пошуку ефективних шляхів підвищення її якості, апробації та впровадження 

інноваційних освітніх систем, модернізації змісту освіти й організації її 

відповідно до світових тенденцій і вимог ринку праці. У зв’язку з цим 

наукові пошуки, що мають на меті теоретичне обґрунтування та апробацію 

нових підходів, моделей, технологій реалізації інновацій, спрямованих на 

підвищення їх системності та результативності, є актуальними.  Разом з тим, 

концепція модерну суспільства передбачає втілення освітніх парадигм 

розвитку зі застосуванням інноваційних доробок суспільства, що, наразі не 

реалізується, зокрема, в українському та східноєвропейському просторі, та є 

нерозвиненою не лише на практичному, а і теоретичному рівні за 

різноманітними критеріями, зокрема, за соціальним. Саме тому розгляд 

соціальних аспектів впровадження інноваційно-освітніх технологій в 

сучасних ВНЗ України є актуальною та важливою темою сьогодення. 

Стан наукової розробленості проблеми. Дослідження досягнень в 

сфері теоретичного аналізу проблеми підтвердили, що спектр наукових 



розвідок широкий, що надає стійке підґрунтя для подальших досліджень. 

Концептуальні засади інноваційних освітніх процесів розглядаються 

різноманітних аспектах, а саме: в соціально-філософському контексті 

цивілізаційних змін, обґрунтування нової парадигми освіти, пошуку шляхів 

подолання її кризового стану. Основними дослідниками в даній сфері є Ж. 

Аллак, І. В. Бестужев-Лада, С. Гессен, Ф. Кумбс та ін.), які акцентували увагу 

безпосередньо на соціологічному аспекті даної проблеми. 

Обґрунтування закономірностей, структури, змісту, моделей та умов 

функціонування й розвитку інноваційних освітніх процесів здійснюється з 

позицій практичної реалізації інновацій, їх результативності та 

життєздатності, основними представниками якої є І. П. Підласий, О. М. 

Саранов, Н. Р. Юсуфбекова. 

Відзначимо, що зарубіжні дослідники надають перевагу розробці 

практичних аспектів інноваційних процесів, серед яких важливий вклад 

зробили такі персони, як А. Адамс, К. Ангеловські, Х. Барнет, Е. Брансуіка, 

Н. Гросс, У. Кінгстон, Н. Лагервей, М. Майлз, А. Ніколлс, Е. Роджерс, Т. 

Хюсен та ін. 

Незважаючи на широкий спектр дослідження проблеми в сфері 

впровадження та реалізації інноваційних технологій в освіту, системної, 

науково обґрунтованої концепції розвитку та взаємозв’язку освітніх 

інновацій в контексті соціальних змін та соціального розвитку як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній літературі не представлено. 

Наукова проблема полягає в тому, що дослідження проблем, вивчення 

можливостей, окреслення перспектив впровадження інноваційно-освітніх 

технологій сучасних ВНЗ України в контексті соціальних аспектів є досить 

важливою темою. Однак, у вітчизняній соціологічній літературі можемо 

простежити недостатній рівень систематизації теоретичної розробленості та 

емпіричних досліджень в контексті даної проблематики. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано на кафедрі соціології факультету 



соціології і права Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут» 

Об’єктом дослідження є інноваційна освіта у вищих навчальних 

закладах. 

Предмет дослідження - соціальні аспекти впровадження інноваційно-

освітніх технологій у вищих навчальних закладах України.  

Мета та задачі дослідження. Мета дослідження полягає в 

систематизації сучасних уявлень про теоретико-методологічні засади 

освітніх інновацій, розкриття сучасного стану інноваційно-освітніх 

технологій у вищих навчальних закладах, виявленні взаємозв’язку між 

втіленням освітніх інновацій і соціальними змінами та розробка 

рекомендацій на основі порівняльного аналізу наявних нововведень в освіті 

та їх ефективності в контексті модерного суспільства. Відповідно до 

поставленої мети визначено наступні завдання дослідження: 

- визначити теоретико-методологічні аспекти дослідження 

інноваційно-освітніх технологій; 

- виявити закономірності, принципи та умови функціонування 

інноваційно-освітніх технологій; 

- дослідити нормативно-правову базу в галузі інноваційно-освітніх 

технологій Виявити взаємозв’язок соціальних аспектів з інноваціями 

в системі вищої освіти; 

- вивчити зарубіжний досвід впровадження інноваційно-освітніх 

технологій у вищих навчальних закладах та порівняти його з 

українськими досягненнями в сфері; 

- визначити соціальний аспект інноваційно-освітніх технологій у 

вищих навчальних закладах; 

- надати рекомендації щодо поліпшення реалізації інноваційно-

освітніх технологій у вищих навчальних закладах України.  

Методологія та методи дослідження. У процесі виконання дипломної 

роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» було використано 



сукупність загальнонаукових та спеціальних методів. Так, системний підхід 

дав змогу розглянути інноваційно-освітні технології як цілісну систему, в 

якій існує безліч угрупувань та елементів, що являють собою великий об’єм 

даних і ресурсів для створення комфортних умов навчання. Метод 

порівняння використовувався з метою аналізу стану інноваційної освіти в 

Україні та світі для розуміння перспектив та можливостей впровадження та 

просування інноваційних технологій в сфері освіти на базі вищих навчальних 

закладів як удосконаленого способу отримання знань. 

З метою оцінки особливостей інноваційних технологій в освіті 

використовувався статистичний метод, який дозволив виявити залежності 

стану інноваційно-освітніх технологій від розвитку країни; аналітичний і 

структурно-логічний методи було використано для побудови взаємозв’язку 

між елементами системи інноваційної освіти та для вивчення таких 

елементів, як інновація, новація, освітні технології та інші, їх взаємозв’язок 

та вплив на розвиток та розповсюдження інформаційно-освітніх технологій 

на міжнародному рівні та в Україні, зокрема. Для вибору та обґрунтування 

стратегії впровадження та розвитку електронного курсу в організації було 

використано методи порівняння та контент-аналіз.  

Інформаційною базою дипломної роботи є дослідження сучасних 

спеціалістів у сфері інноваційних освітніх технологій. При проведенні 

контент-аналітичного дослідження використовувались нормативно – правові 

акти в галузі інновацій, зокрема, в освітній сфері та Інтернет-ресурси, 

присвячені проблематиці роботи. 

Концепція дослідження ґрунтується на основних наукових 

положеннях інноватики, закономірностях і принципах інноваційних освітніх 

процесів, які на методологічному, теоретичному та практичному рівнях 

визначають концептуальні засади технології реалізації освітніх інновацій. 

Провідна ідея дослідження полягає в тому, що втілення освітніх 

новацій у систему вищої освіти безпосередньо проявляється та корелює на 



соціокультурну площину розвитку людства та широкомасштабній реалізації 

інноваційних ідей у практичній діяльності. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у 

наступному: 

 систематизовано понятійний апарат у галузі інноваційних 

технологій в сфері освіти, узагальнено переваги та недоліки різних форм 

навчання; 

 проаналізовано та узагальнено нормативно-правову базу, що 

регулює відносини у сфері впровадження та реалізації інноваційних 

технологій в сфері освіти, надано рекомендацій щодо її вдосконалення; 

 визначено соціальний аспект у впровадженні інноваційно-

освітніх технологій у вищих навчальних закладах. 

  На основі проведеного дослідження встановлено, що існує 

невідповідність між розглядом питань інноваційно-освітніх технологій з 

позицій законодавства, реалізації інноваційної політики та суб’єктами 

інноваційно-освітніх технологій – студетів та випускників сучасних ВНЗ.  

Практичне значення одержаних результатів полягає у систематизації 

та узагальненні досвіду впровадження інноваційно-освітніх технологій у 

вищих навчальних закладах в Україні та закордоном, визначенні 

можливостей використання інноваційних технологій в освіті та розробці 

рекомендацій щодо впровадження та вдосконалення механізму роботи за 

допомогою інноваційно-освітніх технологій у ВНЗ. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення даного 

дослідження були представленні на міжнародних конференціях з соціології: 

- Коновальчук П. І. Перспективи модернізації та впровадження Е-

Освіти у вищих навчальних закладах України / Держава та глобальні 

соціальні зміни: історична соціологія панування та спротиву в епоху 

модерну: матеріали V між нар. наук-практ. конф., м. Київ, 26-27 листопада 
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- Коновальчук П. І. Трансформації соціальних інновацій в вищій освіті 

/ Історична соціологія цивілізацій: модерн поміж демократією та нерівністю: 

матеріали VI між нар. наук.-практ. конф., м. Київ, 30-31 травня 2016 р. / 

укладачі:А. А. Мельниченко, П. В. Кутеєв. – К.: Політехніка, 2016. – С. 286-

288. 

Структура та обсяг дипломної роботи. Магістерська дисертація 

складається зі вступу, чотирьох розділів, 11 підрозділів, висновків та 

рекомендацій, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

роботи становить 109 сторінок, в тому числі список використаних джерел – 

11 сторінок, додатки –   7 сторінок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

1.1. Загальнонаукові підходи до визначення інноваційно-

освітніх технологій 

  

Нововведення, або інновації є характерними для будь-якої професійної 

діяльності людини, через що вони стають об’єктом вивчення, аналізу та 

реалізації з метою вдосконалення та спрощення проведення відповідних 

операцій в сфері. Інновації не виникають самі собою, а є результатом 

наукових пошуків, вислідком колективного досліду групи або окремих 

науковців, що говорить про неможливість стихійного виникнення даного 

процесу.  

Розглядаючи інноваційні технології в освіті слід відзначити, що 

набуття активності інноваційних процесів в освітньому середовищі корелює 

зі зростанням динаміки соціальних нововведень з одного боку, з іншого – 

підвищення їх соціально-економічного значення в суспільстві. Наслідком 

даного явища є те, що освітні інновації стають об’єктом для вивчення на 

міждисциплінарному рівні, який має назву «інноватика» та вивчає сутність 

нововведень, їх соціальну природу, закономірності та умови виникнення 

нововведень, а також роль ринкових, правових, адміністративних та інших 

механізмів у становленні, функціонуванні й розвитку інновацій; процеси 

реалізації, чинники прискорення й гальмування, дифузії, перевірки й 

впровадження інновацій [27, 561-562].   

Інноватика включає в себе понятійний апарат та елементи, які можна 

віднести до будь-якої галузі діяльності людини, тому вносить важливий 

вклад в розвиток людської діяльності загалом та оперує наступними 

поняттями: 

1. Винахід, що являє собою нововведення в галузі техніки, технології 

чи способу організації виробництва.  



2. Відкриття, тобто, виявлення принципово нових фактів, об'єктів, 

явищ або процесів.  

3. Інноваційна діяльність, яка інтерпретується як це процес, 

спрямований на здійснення та реалізацію результатів науково-

дослідних і дослідно-конструкторських робіт. 

4. Інноваційна програма, або комплекс інноваційних проектів і заходів 

підприємства.  

5. Інноваційна інфраструктура, яка являє собою сукупність організацій 

або їх підрозділів, що здійснюють інноваційну діяльність і сприяють 

їй [50].  

 

Для визначення теоретичних аспектів дослідження інноваційних 

технологій, зокрема в сфері освіти, необхідно дослідити історію розвитку 

інновацій як явища.  Вивченням інновацій ще на початку ХХ ст. в 

економічних і соціологічних науках займалися Г. Тард [28], М. Д. Кондратьєв 

[20] та Й. Шумпетер [33]. 

Французький соціолог Г. Тард у своїх роботах "Соціальна логіка" 

(1901) [28] і "Соціальні закони. Особистісна творчість серед законів природи 

й суспільства" (1906) [29], розглядаючи ставлення суспільства до 

нововведень, виводить поняття «індикатор суспільного прогресу». За 

Тардом, сутнісною характеристикою даного нововведення є не лише 

задоволення нагальних потреб, а і синтез нового, що спрямоване на зміни в 

житті людини. Автор наголошує, що процес прийняття нововведень 

здійснюється різними, певною мірою протилежними, способами, а саме: 

пристосуванням та наслідуванням з одного боку, через конфлікти, боротьбу 

між традиціями та інноваціями – з іншого [28]. 

Російський вчений-економіст, автор «великих економічних циклів», 

Микола Кондратьєв, обґрунтував теорію великих хвиль, що розкриває 

циклічність інноваційних процесів, які тривають близько 50 років. Необхідно 



відмітити, що автор теорії наголошує на зв’язок між динамікою змін в науці і 

техніці та ходом розвитку людства [20]. 

Економіст, соціолог та історик ХХ століття Й. Шумпетер припустив 

можливість нерівномірної появи нововведень, висловивши думку про появу 

майже одночасного освоєння інновацій – кластерів, що являють собою 

сукупність базисних нововведень, котрі визначають технологічний устрій 

протягом тривалого часу [33]. 

В розрізі питання щодо реалізації нововведень, варто згадати 

американського соціолога Е. Роджерса, який розробив теорію дифузії 

інновацій, в якій значну роль відіграють соціально-психологічні аспекти 

сприйняття людьми нових ідей, технологій, рішень. Дифузія інновацій – це 

процес, за допомогою якого вони поширюються між елементами соціальної 

системи за допомогою комунікаційних каналів. Розроблена Е. Роджерсом 

типологія суб’єктів інноваційного процесу є однією з найбільш відомих і 

популярних та відображає особливості індивідуального ставлення людей до 

інновацій, ступінь включення в процес їх упровадження і реалізації [108]. 

Загалом, основою й сутнісною категорійною ознакою інновації, що 

визначає її природу, зокрема в сфері освіти,є створення й реалізація нового. 

Згідно з позицією Н. Р. Юсуфбекової, "інновацією" є все, що пов’язане з 

процесами створення, дослідження нового в системі освіти та його 

опанування в практиці [34].  

Більш  ґрунтовно категорія нового в контексті проблем освітньої 

інноватики проаналізована в дослідженнях В. В. Докучаєвої. Відповідно до її 

концепції, "нове як результат подається у вигляді знову створеної 

інноваційної освітньої системи. У той же час, саме інноваційна система є 

детермінантою (умовою) подальших змін для досягнення більш значущих 

цілей. При цьому передбачається, що в кожній конкретній ситуації створення 

чи реалізації нового інноваційний процес може поставати як Чинник 

(сукупність чинників), як Умова (сукупність умов), як Технологія" [17, 46]. 



Таким чином, аналізуючи понятійний апарат в сфері інновацій, 

необхідно звернути увагу на різноманітність визначень через широкий 

спектр дослідників, які розглядали дане питання з різних точок зору, проте 

важливим об’єднуючим фактором всіх понять є розгляд «інновації» через 

категорію процесу. Розгляд інновації як процесу дослідники пов’язують з 

послідовністю стадій зародження, створення, дифузії, освоєння, реалізації, 

модифікації нововведень, що відповідає концепції "життєвого циклу" 

інновацій. Життєвий цикл інновації являє собою послідовність процесів 

матеріалізації нової ідеї, або перетворення ідеї в матеріальний об’єкт з її 

подальшим розвитком [92]. Даний процес характеризується відкритістю до 

потреб суспільства й особистості, перманентністю, цілеспрямованістю, 

системністю.  

Як правило, поняття "інновація" в спеціалізованих словниках 

будувалося на двох вихідних категоріальних основах – результату й процесу, 

що проявилася в ототожненні інновації як результату й процесу. Розвиток 

категоріального поля інноватики призвів до появи самостійних понять 

"інновація" та "інноваційний процес", які за змістом є близькими, але не 

рівнозначними. 

Таким чином, інноваційний процес пов’язаний з перетворенням 

наукового знання на інновацію, яка задовольняє нові суспільні потреби й 

включає послідовний ланцюг дій, що охоплює всі стадії створення новинки й 

впровадження в практику [26, 31]. 

Необхідним критерієм інновації як процесу є цілеспрямованість і 

керованість змін, які вносяться в середовище, для досягнення визначеного 

результату. Інновації як форма керованого розвитку не з’являються стихійно, 

а завжди реалізуються цілеспрямовано, мають певного суб’єкта реалізації. 

При цьому інновації можуть ініціюватись зовнішньо, а можуть з’являтися й 

реалізовуватися всередині певної системи. 

Необхідно підкреслити, що в дослідженнях категорія "освітня 

інновація" найчастіше трактується з методологічних позицій системного 



підходу. Таким чином, Л. С. Подимова та В. О. Сластьонін розглядають 

інновацію як динамічну систему, що характеризується як внутрішньою 

логікою, так і закономірним розвитком у часі її взаємовідносин із 

навколишнім середовищем, що являє собою життєвий цикл [25, 57-59]. 

Термінологічна система основних понять освітньої інноватики 

визначається цілісністю категорій "інновація-система", "інноваційний 

процес", "інноваційна діяльність", "інновація-результат". 

Загалом, на сьогодні, одним з головних завдань сучасного вищого 

освітнього закладу є пошук, створення, впровадження освітніх інновацій, 

направлених на задоволення суспільно-державного замовлення та потреб 

учасників освітнього процесу. Варто розглянути основні характеристики, що 

«формують портрет інноваційного освітнього закладу». 

Інноваційний освітній заклад є конкурентоспроможним, тобто має 

здатність до інтеграції різних освітніх програм, має попит на послуги, що 

надаються закладом, забезпечений компетентними кадрами, реалізує 

можливості корпоративного навчання. З іншого боку такий заклад набуває 

ознак лідера того соціального інституту, який має ознаки комфортності – 

наявність безп5ечної праці та інфраструктурним пакетом. 

Важливим аспектом розвитку сучасної вищої освіти є процеси 

економізації освіти, тобто аналіз освітніх процесів як важливого фактору 

розвитку країни. Загалом, освіта все більше розглядається не як освіта 

заразди освіти чи як отримання «чистих знань», а саме як потужний факт 

розвитку, що дозволяє країні виходити на нові інноваційні технологічні 

грані. Тобто, освіта розглядається як один з головних факторів соціально-

економічного прогресу та забезпечення стійкості соціальної системи.  

Однією з проблем інноваційного розвитку сучасних ВНЗ є пошук 

надходження оптимального фінансування, оскільки сучасна освіта повинна 

швидко реагувати на запити ринкової економіки. Це неможливо уявити без 

прямих інвестицій в освіті, ціллю яких є отримання певного результату 

належної якості. Однак, прямого інвестування з боки держави та приватних 



компаній мають цілий ряд особливостей, що пов’язані з державною 

стратегією в даній сфері[3]. Якщо співвідносити інвестиції лише до вимог 

ринку, це може призвести до погіршення стану системи підготовки 

спеціалістів(у випадку відмови в такій ситуації підприємств до співпраці з 

ВНЗ через економічну невигідність). При цьому прямі приватні інвестиції 

зазвичай орієнтовані на індивідуальні траєкторії освіти, як на рівні 

споживача, так і на рівні роботодавця, що може не співпадати з загальними 

задачами інноваційного розвитку держави. Враховуючи високий рівень 

необхідних інвестицій в систему сучасної освіти, приватного інвестування 

буде недостатньо.  

Таким чином, бачимо широкий ряд дослідників та теоретичних основ в 

сфері інновацій, вивчення яких дозволяє зрозуміти та більш детально 

вивчити інноваційні процеси, зокрема в сфері освіти, як явище. 

 

 

1.2. Закономірності, принципи та умови функціонування 

інноваційно-освітніх технологій 

 

Інноваційно-освітні процеси функціонують відповідно до певних 

закономірностей, комплексом принципів та умов, що визначає спрямованість 

і зміст нововведень та забезпечують їх системність в реалізації. До основних 

закономірностей перебігу інноваційних процесів в освіті науковці відносять 

наступні:  

- незворотна дестабілізація інноваційного середовища; 

- стереотипізація освітніх нововведень; 

- циклічність інноваційних процесів; 

- закономірність фінальної реалізації інновацій (І. М. Дичківська [16, 

123-125], О. В. Попова [22, 115] та ін.).  

На сьогодні, відповідно до теоретичних концепцій дослідників в сфері, 

закономірності функціонування освітніх процесів мають стійку кореляцію 



між новим і традиційним в системі освіти, а також закономірності розвитку 

самих освітніх систем. Необхідно відмітити, що дані закономірності можуть 

проявлятися як зовнішні відношення інноваційно-освітніх процесів з іншими 

соціальними аспектами, так і як внутрішні структурно-функціональні 

зв’язки, притаманні самому інноваційному процесу. Важливу роль в розвитку 

інновацій відіграють загальні закономірності, які притаманні для 

інноваційного процесу загалом, а також локальні (часткові), які можуть бути 

характеристикою певного типу інноваційних процесів, або його окремо 

взятих етапів. Закономірності незворотної дестабілізації інноваційно-

освітнього середовища передбачають наявність конструктивних та 

деструктивних змін, що впливають на розповсюдження інноваційного 

освітнього процесу, який реорганізовує систему тримання знань за 

традиційною освітньою парадигмою. Проникнення нових теорій, практик, 

методик та моделей інноваційної освіти у ВНЗ порушує усталеність 

традиційної системи та викликає необхідність до її змін в структурі та 

освітніх процесів. З точки зору освітньої синергетики, хаос, що виникає як 

результат знищення існуючої системи унеможливлює сталість та виступає 

конструктивним джерелом творчості, якісно нового стану освітньої системи, 

її здатності до саморозвитку. В зв’язку з тим, що процес впровадження 

інновацій в освітньому просторі тісно пов’язаний з ризиками спаду 

ефективності діяльності вищого навчального закладу, прогнозування змін 

інноваційно-освітнього середовища є обов’язковою умовою його розвитку, 

цілісності та керованості нововведень. Стереотипізація освітніх інновацій 

веде до рутинізації нововведень, так як з часом ІОТ вичерпують свій 

потенціал і знижують продуктивність діяльності освітнього закладу, іноді 

стаючи бар’єром на шляху впровадження інших новацій. Це пояснюється 

невідповідністю розвитку інновацій в освітньому та прикладному 

середовищі.  З метою уникнення даного явища, постає необхідність у 

прогнозуванні своєчасної заміни або вдосконалення існуючих засобів для 

уникнення технологічного розриву. Згідно з дослідженнями Р. Фостера, 



технологічний розрив показує різницю потенціалів ефективності нової і 

старої технологій, обсяг витрат, який є необхідним для інвестування в нову 

технологію задля досягнення результативності, яка має бути вищою або 

відповідати старій технології. При назріванні технологічних змін необхідною 

умовою є з’ясування настання часу інвестування матеріальних і соціальних 

ресурсів у вдосконалення традиційних процесів чи технологій, які можуть не 

надати очікуваних результатів через наближення межі об’єктивного розвитку 

відповідної наукової чи організаційної ідеї. В даному випадку зусилля 

потрібно спрямувати на впровадження та розробку нових ідей, так як після 

подолання технологічного розриву інвестиції стають набагато вигіднішими в 

порівнянні з вдосконаленням старих систем. Таким чином Фостер визначає 

незворотність процесу заміни технології [30, 115-119]. Фінальна реалізація 

інноваційного процесу передбачає реалізацію інновацій в необхідний як для 

суспільства так і для системи вищої освіти період. За довгий час становлення 

освітні інновації набули безліч прикладів реалізації ідей, що показали високу 

життєздатність попри початкове негативне сприйняття суспільством та 

науковим товариством. Як приклад, успішний і популярний рух П. Петерсена 

«Йєна-план», який ґрунтується на використанні діалогічних форм і методів 

навчання, під час реалізації яких учень є рівноцінним партнером учителя був 

заборонений наказом міністра освіти Тюрінгії як «реакційний і політично 

дуже небезпечний» [108]. 

 Загальний клімат та ті умови, в яких відбуваються інноваційно-

освітні процеси, залежить від трьох факторів: соціально-економічного, 

психолого-педагогічного та організаційно-управлінського. Як зазначає, А. В. 

Хуторський, наявні умови можуть як сприяти, так і перешкоджати 

інноваційному процесу. Реалізація нововведень являє собою, першочергово, 

функцію управління штучними і природними процесами змін [32,  69–70].  Л. 

М. Ващенко розробив модель системи менеджменту інноваційних процесів, 

яка передбачає впровадження відповідних умов: нормативно-правових, 

соціально-педагогічних та організаційно-управлінських. Дані умови 



охоплюють сукупність об’єктів, відносин, процесів, які є необхідною 

складовою для формування, існування та зміни визначеного об’єкта. Як 

результат системного менеджменту інноваційними процесами є 

сформованість інноваційного середовища як в навчальному закладі так і в 

тому регіоні, де впроваджуються інновації. Інституційні умови впровадження 

інноваційних процесів передбачають, перш за все, необхідне нормативно-

правове забезпечення регулювання інноваційної діяльності, розвиток 

інформаційної інфраструктури, формування інноваційного середовища, що, в 

свою чергу, забезпечує розвиток і регулювання нових суспільних відносин, 

які виникають в процесі реалізації інновацій. Створенню всіх необхідних 

умов сприяє цілеспрямована державна інноваційна політика - комплекс форм 

та методів впливу держави, які спрямовані на створення механізмів, які 

взаємопов’язані та носять інституційний характер, ресурсного забезпечення 

підтримки та розвитку інноваційної діяльності та формування мотиваційних 

факторів активізації інноваційних процесів, метою якої є сприяння розвитку 

науки й техніки, підвищення інноваційної активності[85]. 

Інноваційні процеси, зокрема в освітньому середовищі – це процес, що 

завжди пов’язаний зі змінами соціального середовища, переоцінці 

суспільством своїх поглядів на вимоги до життя, необхідністю впровадження 

нових моделей виробничих, міжособистісних та групових відносин. При 

цьому, прийняття та впровадження нововведень, нового може 

супроводжуватися агресивними проявами традиційного середовища. Спроби 

новаторів в сфері змінити усталені норми освітньої діяльності потрапляють 

під серйозний тиск та соціально-психологічні бар’єри через зміни цінностей, 

установок та мотивів освітньої діяльності як наслідок впровадження 

інновацій. Інноваційно-освітнє середовище визначається динамікою 

інноваційної інфраструктури на макро- та мікро- рівнях:  суспільства в 

цілому, системи державної освіти, окремо взятого регіону та навчального 

закладу.  



Соціокультурні умови інноваційних процесів мають суспільний 

характер, їм притаманні освітні традиції, національною ментальністю до 

сприйняття нового та рівнем потреб соціуму до інноваційної форми освіти. 

Соціологічними дослідженнями було виявлено, що культурні особливості 

суспільства визначають особливості інноваційних процесів. Наприклад, Ю. 

О. Карпова розглядаючи Японію, наголошує на тому, що тенденція до 

спільної та групової солідарності визначала розвиток масового виробництва, 

високий контроль якості та акцент на процесуальних інноваціях, що було 

винятковою особливістю соціокультурних особливостей, які, в свою чергу, 

зменшили рівень незалежного підприємництва та індивідуальної творчості, 

наслідком чого стало зменшення кількості радикальних інновацій [19, 43-44]. 

Результатом інноваційного процесу виступає перетворення нових видів і 

способів суспільної життєдіяльності в соціально-культурні норми та зразки, 

що забезпечують їхнє інституційне оформлення, інтеграцію та закріплення в 

культурі суспільства [21, 267].  Якісно нове знання, яке зароджується як 

безпосередній досвід у ракурсі дослідницької роботи, виходить з 

пізнавального процесу та переходить в інноваційний процес у системах 

технологічної діяльності. З точки зору соціокультурних умов розвитку 

суспільства, інновації є однією з головних передумов, що збагачують 

пізнавальними, технологічними та естетичними формами людського досвіду, 

що в часовому контексті підлягають відтворенню в процесі освоєння новими 

поколіннями людей. З цих причин в інноваційних процесах збільшується 

роль освіти як суспільного інституту, що дає змогу забезпечення динаміки 

культури, прискорює використання нового досвіду в різноманітних сферах 

людської діяльності [27, 555-556]. 

Організаційно-управлінські умови реалізації інноваційних процесів 

передбачають наступні умови: актуалізацію в потребах використання 

освітніх послуг з-поміж споживачів, наявність науково обґрунтованих 

новацій, необхідних для вирішення сучасних проблем освіти та способи 

реалізації інноваційної діяльності вищих навчальних закладів на основі 



сучасних моделей інноваційних процесів, а також матеріальне та моральне 

стимулювання учасників інноваційного процесу. 

Психолого-педагогічні умови передбачають готовність співробітників 

до активного творчого пошуку та реалізації нововведень, сприяння розвитку 

інноваційного мислення, зняття бар’єрів інноваційної діяльності тощо.  

З точки зору організаційно-управлінського аспекту, продуктивність 

новацій залежить від ефективності моделі інноваційного процесу. Історично, 

у вітчизняній науковій думці склалася лінійна схема поділу процесу 

інновації, яка складається з шести етапів:  

1. Етап зародження нової ідеї або концепції новації (може бути як 

результатом наукових пошуків так і раптового «осяяння»);  

2. Етап винаходу, безпосереднього створення нового, що, в результаті 

реалізується у матеріальний або ідеальний продукт;   

3. Етап інновації, застосування винаходу на практиці, доопрацювання;  

4. Етап розповсюдження інновації, дифузії в різні сфери (можливе 

лише при високому рівні прийняття інновації); 

5.  Етап широкого використання нового продукту в конкретній галузі, 

що відбувається в зв’язку з втратою продукту новизни;  

6. Етап скорочення, рутинизації нововведення, заміни його новою 

новацією [25, 45].  

Тим часом у зарубіжних дослідження виділяють низку поколінь 

еволюції моделей інноваційних процесів від елементарних (лінійних) до 

інтерактивних та інтегрованих [106, 28–33.]. Лінійну (неокласичну) модель 

інноваційного процесу відносять до періоду середини 1950-х до кінця 1960 

рр. ХХ ст.. Згідно з даною моделлю інноваційний процес розглядається як 

процес відкриттів, де нові знання трансформуються в нові продукти, 

проходячи при цьому певні етапи. Концепція вирішального на інноваційний 

процес результатів наукових досліджень формулювалася в ідеї 

"підштовхуючих технологій" (technology push). Основна концентрація зусиль 

при такій моделі приділялася початковим етапам інноваційного процесу – 



фундаментальним і прикладним дослідженням та конструкторським й 

експериментальним розробкам. Такий підхід підвищив значимість діяльності 

наукових лабораторій, обумовив виникнення нових дослідницьких центрів. 

Разом з тим етапу впровадження та освоєння нових винаходів у цій моделі 

інноваційного процесу не надавали належного значення. Ринкова потреба і 

прийнятність нововведень у запропонованих моделях інноваційних процесів 

або не досліджується взагалі, або вивчається на стадії маркетингових 

досліджень етапу реалізації, що веде до підвищення ризику незатребуваності 

інновацій та неефективних витрат ресурсів, сил і часу. Разом з тим, аналіз 

фундаментальних досліджень показує лише десятивідсотковий позитивний 

результат, при чому практичне застосування займає менший рівень. Як 

зазначав Г. Форд: «Самі по собі ідеї цінні, але кожна ідея, врешті-решт, – 

тільки ідея. Завдання полягає в тому, щоб реалізувати її на практиці" [98].  

Моделі другого покоління – "підтягувані попитом" (the demand pull) 

представляли інноваційні процеси як реакцію на сигнали, що надходять з 

ринку (середина 1960 – початок 1970 рр.). На відміну від попередніх моделей 

інновації не були безпосередньо результатом нових наукових ідей та 

експериментально-конструкторських розробок, вони стали задовольняти 

попит, який визначався актуальними потребами споживачів. У певному сенсі 

дану модель можна назвати "реагуючою" (reactive) на ринок, на відміну від 

неокласичною, яка була "впливаючою" (proactive) на ринок. У зв’язку з 

посиленням конкуренції з одного боку та скороченням життєвого циклу 

інновацій з іншого, з’явилась необхідність впровадження більш тісних 

взаємозв’язків між науковими дослідженнями та іншими стадіями 

інноваційного процесу й розробки його інтерактивної моделі, де 

інноваційний процес розглядається як синтез двох попередніх моделей. 

Модель інтерактивного інноваційного процесу поєднує два типи 

взаємовідносин: внутрішні (відбуваються між підрозділами організації) та 

зовнішні (відбуваються між компаніями або клієнтами), що виводить  

необхідність посилення взаємозв’язків між підрозділами організації в ранг 



особливо важливих якостей. Прихильники даної теорії активно підтримують 

думку, що новаторські ідеї мали змогу з’явитися в будь-якому підрозділі, 

через що взаємодія між підрозділами всередині організації була важливою та 

обов’язковою ознакою інноваційного процесу. Вважалося, що під час пошуку 

нових технологічних рішень організації спершу мають ознайомитися з 

існуючими знаннями лише в тому випадку, коли існуючий рівень знань не в 

змозі відповідати їх вимогам, здійснюється процес створення нового знання – 

науково-дослідницька діяльність і конструкторські розробки. Інтерактивна 

модель залишалась лінійною. Перехід від простих лінійних моделей 

інноваційних процесів до складних, в яких наступні стадії не завжди були 

детерміновані попереднім, відбувався на основі концепцій інноваційних 

систем, що самонавчаються [105, с. 7–24.].  

В середині 1980-х років нова організація виробництва зумовила появу 

нового покоління моделей інноваційного процесу, а саме, інтегрованих. 

Відмінність даних процесів, за Р. Ротвеллом, полягає в акцентуації уваги на 

паралельній діяльності інтегрованих груп та зовнішніх зв’язків: 

горизонтальних та вертикальних [108].  

З позиції управління знаннями конкурентоздатність та інноваційність 

освітніх організацій, можливості їх швидкої організації на зміна сучасного 

економічного простору визначається, насамперед, тим, якими знаннями вони 

володіють, створюють нові, наскільки інтенсивно використовуються, 

збільшуються наявні інтелектуальні ресурси [24, 318]. Наголос робиться на 

прихованих механізмах та знаннях, що уможливлюють примноження цього 

виду знань та дозволяють активізувати їх практичне застосування. В даному 

контексті приховані знання виступають як персональні знання спеціаліста, 

що безпосередньо пов’язані з його індивідуальним досвідом. Подібні знання, 

особливо нематеріальні активи, являються основними ресурсами організації і 

за умови їх продуктивного використання визначають її інноваційний 

потенціал. Через це сучасні моделі інноваційного процесу пов’язані, 

передусім, зі стратегією швидкого навчання, обміну досвідом, знаннями для 



підвищення можливості швидкого реагування на зовнішні зміни і потребу 

ринку освітніх послуг. Нові знання перебувають у постійній динаміці змін, 

вони вдосконалюються, адаптуються до нових умов використання. При 

відсутності системного управління даним процесом, передовий досвід 

використання знань та нововведень не отримує ні ефективного застосування 

ні необхідного розповсюдження як в рамках окремих організацій, так і в 

цілих галузях. На основі багаторічного досвіду роботи в галузі управління 

знаннями дослідники К. Джанетто та Е. Уіллер дійшли до висновку, що 

проекти в цій області зазнають невдачі, преш за все, через надактивне 

приділення уваги саме технології, при недостатньому врахуванні людського 

(культурного) чинника на різних етапах проекту (планування, підготовка, 

реалізація) [15, 12-15].  

Актуальність даної гіпотези підтверджується роботою Л. Герасимова та 

Г. Ілюхіної, які зазначають: “…інновація – це цілеспрямована реалізація того 

потенціалу, який закладено в творчості особистості. Специфіка інновації як 

діяльності породжує певний тип особистості ” [14, 12].   

Отже, сучасні моделі інноваційних процесів ставлять в центр уваги 

людину з її постійним прагненням до реалізації свого потенціалу до пізнання, 

моделі інтеграції, інноваційних мереж, стратегії швидкого навчання й обміну 

знаннями  та досвідом, що створюють умови для ефективної взаємодії 

суб’єктів інноваційного середовища, співпраці. Попри даний факт, 

основоположним фактором реалізації інноваційно-освітньої діяльності на 

сьогодні є вектор створення інформаційно-освітніх порталів локальної чи 

глобальної мережі. Розрізняючи освітні інновації крізь призму нового, 

можемо виділити інновації освітнього менеджменту, реалізацію нових форм 

навчального процесу та технологічні зміни навчального процесу. Варто 

відмітити, що значна частина реалізованих новацій припадають саме на 

останню категорію. Для успішної реалізації освітніх інновацій потрібен 

комплексний підхід, адже навіть при наявності потреби в новому, готовності 

соціуму та своєчасності реалізації, наприклад, технічної складової без 



реалізації підготовки навчального процесу та менеджменту (як на мікро- так і 

на макрорівнях) дана інновація не буде мати успіх. 

 

1.3. Проблеми реалізації інноваційних технологій в сфері освіти 

На кожному з етапів становлення суспільства перед інноваційною 

діяльністю виникали нові задачі, і їх рішення вимагало адекватної та 

продуманої методики застосування. 

  Якісні інновації не виникають самі по собі. Будь-яке нововведення є 

результатом творчості особистості, її нестандартного мислення, відсутність 

страху і точно відомий кінцевий результат.  

 Перевагою освітніх інновацій є технології, що здатні зробити студента 

активним суб’єкта навчального процесу підвищивши продуктивність 

навчальної діяльності. 

 Однією з основних проблем реалізації інновацій інноваційно-освітніх 

технологій  є  те, що стрімкий розвиток економіки, науки призводить до 

настільки швидкому оновленню знань, що протягом часу навчання 

спеціаліста значна їх частина перестає бути актуальною. Сучасний спеціаліст 

має, в першу чергу, вміти отримувати необхідні знання при необхідності. 

Тому постійний доступ студентів до всієї інформації, яка маже знадобитися в 

процесі навчання, що є запорукою якості сучасної освіти. 

 Ефективність підготовки спеціалістів залежить не тільки від якості 

передачі знань та контролю їх засвоєння, але й загального підходу до 

управління всіма етапами освітнього процесу. Помилки та затримки в 

рішеннях ряду адміністративних питань можуть поставити під значний удар 

не тільки кваліфікацію випускників, але й авторитет всього учбового закладу. 

Основною причиною невірних адміністративних рішень є недостатня 

усвідомленість керівника про виникнення інновацій в тому чи іншому 

технологічному або методологічному аспекті. 

 Створити навколо інформаційне поле серед студентів зробивши при 

цьому управління учбовим процесом максимально прозорим для керівників 



всіх рівнім, можливо шляхом впровадження інформаційної системи вищого 

навчального закладу. Одним із способів рішення даної задачі може бути 

створення спеціалізованого веб-сайту, що містить всі учбово-методичні 

матеріали, що використовуються під час учбового процесу. Такий підхід 

дозволяє не тільки забезпечити доступ до матеріалів для всіх студентів, але й 

зробити роботу ВНЗ більш комфортною, що дозволяє вести роботу з дому. 

При цьому мають бути продумані механізми оперативного розміщення 

матеріалів на ресурсі та принципи технічного та правового захисту даних. 

Однак для побудови ефективної системи передачі знань у ВНЗ недостатньо 

просто замінити паперову бібліотеку її цифровим аналогом. Оскільки процес 

навчання завжди двохсторонній, необхідно не тільки надати студенту всі 

можливості для отримання знань, але й контролювати їх засвоєння. Другою 

проблемою є те, що подібні ресурси створюються через досить значний 

проміжок часу в порівнянні зі світовими ресурсами освітніх даних. Таким 

чином, студенту легше та ефективніше знаходити необхідну для навчання 

інформацію на просторах всього Інтернету, ніж користуватись ресурсом 

університету, при цьому виключенням можуть бути методичні матеріали, 

унікальні для кожного ВНЗ.  

 Тенденції сучасних інноваційних процесів в освіті та принципи 

Болонського процесу передбачають збільшення часу, який має бути 

відведений для самостійної роботи студентів. Однак зазвичай не 

враховується те, що для цього необхідно збільшувати навантаження 

викладачів для контролю самостійної роботи. При цьому при відсутності 

необхідного контролю, студенти можуть не придавати необхідної уваги 

самостійній роботі. Для запобігання даної проблеми база даних ВНЗ має 

містити соціальну складову – можливість вести переписку учасникам, в тому 

числі й групову, наявність онлайн-чату та систематизованої бази даних, що 

допоможе облегшити навчальний процес. Також важливим елементом такої 

системи є система комп’ютерного тестування, що допомагає об’єктивно 

контролювати засвоєння матеріалу всіма студентами, при чому з будь-якою 



необхідною регулярністю, а не обходитися вибірковим контролем. 

Важливою складовою такого тестування є відсутність потреби на трату 

аудиторного часу.  

 Загалом, будь-який час вимагає свої вимоги до освіти, головні функції 

якого, на думку вченого В. Розина, є відтворення досвіду, накопиченого в 

культурі і створення умов для його ціле направленої зміни. Як складова 

частина соціуму, освіта має адаптуватися до змін соціального середовища і, 

як наслідок, змінюватися самій [23]. Розвиток освіти в соціальному аспекті є 

впорядкованим процесом закономірностей циклічної динаміки науки, 

економіки та соціогенетики, що говорить про змінність на динаміку 

технологічних способів виробництва та застосування знань. Ключову роль в 

даному складному та протиречивому процесі відіграє закон зміни поколінь. В 

зміні поколінь освітніх послуг, методів і засобів надання освітніх послуг в 

розрізі вищої освіти та виховання на основі заміщення базових інновацій, 

знаходять своє вираження закономірності циклічної динаміки освіти [100]. 

Циклічний характер інноваційного розвитку освіти призводить до 

одночасного функціонування старих, традиційних і нових засобів 

застосування освітніх технологій. Циклічність розвитку науки визначає 

динаміку інноваційного розвитку освіти, що знаходить своє відображення в 

тому, що науково-дослідницькі цикли випереджають інноваційні, в тому 

числі в галузі надання освітніх послуг [52]. В свою чергу, даний аспект 

призводить до зменшення авторитету вищого навчального закладу як 

студентами так і потенційними роботодавцями з одного боку так і зменшення 

професійної усвідомленості з іншого. Однак, в даному контексті варто 

виділити характерну рису взаємозв’язку між науково-дослідницькими та 

інноваційними циклами, що відображається в часовому проміжку. З цих 

причин при плануванні процесів впровадження науково-дослідницьких 

інновацій необхідно визначити мінімально допустимий проміжок між 

даними циклами. Варто відзначити, що циклічність інноваційного розвитку 

освіти утворюється як наслідок зміни циклів освітніх поколінь інновацій. 



Кожне покоління інновацій має аналогічну природу з людським організмом, 

проходячи через фази народження, дитинства, юності, зрілості, старості та 

смерті. В життєвому циклі освітніх інновацій виділяють чотири характерних 

етапи: зародження – поява нововведення і поступового збільшення об’єму 

його використання; ріст – час прискореного використання нововведення на 

галузевому та міжгалузевому рівнях; зрілість – час поступового зниження 

темпів росту та стабілізації масштабів використання новації; спад – помітне 

та стійкого зменшення об’ємів використання нововведення [96]. Важливим 

аспектом в даному контексті є не лише певний часовий проміжок циклів, але 

й їх невідповідність, що в свою чергу призводить до десинхронізації  

впровадження інноваційних процесів в науковому та освітньому просторі. 

Впровадженню інновації в освітню практику (в тому числі в просторі вищої 

освіти) передує стадія освоєння, що являє собою процес, протягом якого 

відбувається необхідне  налагодження технології, організації та планування 

діяльності з метою розвитку творчого потенціалу та підвищення якості 

освіти. Процес освоєння знаходиться між стадіями розробки новації та її 

масовим використанням. Тривалість, складність та соціально-економічні 

показники періоду засвоєння визначаються сприятливістю сфери освіти до 

інновацій. Оскільки освітні інновації мають свою специфіку, що обумовлено 

специфікою діяльності ВНЗ, що не пов’язана з науковою діяльністю, задля 

успішної реалізації інновацій потрібен інкубаційний період. На цей  період 

мають проходити ті процеси, що не забезпечують в конкретний момент 

значних позитивних зрушень, але мають відношення до фінансових затрат на 

відпрацювання нових технологій [51]. Тривалість життєвого циклу 

нововведення та окремих його етапів залежить від рівня його новизни, 

значимості (чи являє воно революційний переворот, якісний скачок в даній 

області знань або її часткове вдосконалення) та від готовності сфери освіти 

до сприйняття. На стадії впровадження нововведення в освітньому 

середовищі виконується технічна підготовка, що являє собою сукупність 

взаємопов’язаних процесів, що забезпечують технологічну готовність до 



засвоєння інновацій у встановлений термін, масштабах впровадження та 

фінансових витратах. Враховуючи високі вимоги до якості освіти в умовах 

формування постіндустріального суспільства, проектні параметри 

нововведення мають відповідати рівню новизни, складності і масштабності 

задач, рішення яких необхідно для забезпечення переходу економіки (на 

будь-якому рівні, національному, регіональному чи локальному – на рівні 

ВНЗ) на інноваційний шлях розвитку. Науково-технічний процес, що має 

динамічні ознаки росту, вимагає, щоб проектні параметри нововведень в 

освітній площині були досягнуті на експериментальних вимірах задовго до 

початку їх морального старіння. Таким чином, одним з найважливіших 

факторів впровадження інновацій в контексті як соціальної інженерії та і 

соціальної динаміки суспільства є синхронізація даних процесів та їх 

попередня апробація.  

 Процес освоєння нововведення являє собою окрему підсистему, яка 

може бути піддана, як і весь цикл в цілому, системно-структурному аналізу, 

моделюванню та оптимізації. Це пов’язано з тим, що впровадження новації в 

залежності від її рангу та радикальності, неминуче призводить до змін в 

організаційно-економічному механізмі управління як на макрорівні 

(державному рівні), так і на макрорівні(рівень ВНЗ). Оптимальне поєднання 

вже перевірених науково-методичних, технологічних та організаційних 

рішень і прогресивних науково-технічних положень дає можливість провести 

освоєння новації високими темпами та при мінімальних фінансових затрат та 

часу [57]. 

   Розглядаючи вищу освіту як соціальний інститут, варто 

відзначити його полі функціональність та значимість функцій освіти, що 

може пояснити той інтерес, що його проявляє держава. В зв’язку з цим, 

освіта стала вкрай важливим соціальним інститутом, який так чи інакше 

попав під пряме державне управління. Даний фактор являє одну з проблем 

впровадження інноваційних технологій освіти. Інституалізація будь-яких 

процесів передбачає певну систему їх нормування. В традиціоналістських 



суспільствах нормування та відтворення інституційних процесів відбувається 

за рахунок культурних взірців та традицій, що актуалізуються за допомогою 

обрядів та ритуалів, тоді як нормування сучасних інститутів – відокремлене 

від процесів відтворення через інститут освіти, який проходить через 

інститут права, в якому відповідні сукупності норм є предметом 

спеціального, в тому числі наукового аналізу і конструювання в загальній 

нормативно-правовій структурі[101]. Даний аспект унеможливлює 

прискорення впровадження інновацій в вищих освітніх закладах, на відміну 

від інновацій технічного та наукового спрямування поза інститутом освіти.    

Ще одним протиріччям  є те, що для розвитку конкурентоспроможності 

сфери освіти держава має максимально підтримувати її інноваційність, що 

передбачає максимальну лібералізацію ринку освітніх послуг, тобто 

незалежність від держави. Для виробничих секторів інноваційної діяльності в 

розвинутих країнах знайдений компроміс між діловим світом та державою, 

який встановлює правила гри в інтересах інноваційної діяльності фірм та 

інституту виробництва в цілому, що вигідно для обох сторін [36]. Найбільш 

яскравим прикладом такої взаємодії може слугувати взаємодія держави з 

американськими компаніями SpaceX та SolarCity. Однак по відношенню до 

інституту освіти держава зберігає дещо інший комплекс інтересів, більше 

піддаючи контролю та приймаючи участь в його житті.  

  Важливою проблемою також є те, що інститут освіти маючи 

розгалужену систему власних освітніх, наукових, інженерних та проектних 

організацій має значні відмінності  між традиційним та інноваційним 

підходами. Так, в традиційній схемі результати креативної роботи мають 

змогу попасти в практику самих освітніх закладів, після пропущення крізь 

призму управлінських ієрархій. 

 Інноваційний ж підхід радикально змінює традиційне відношення, при 

цьому підкорюючи діяльність дослідницьких структур маркетинговим 

задачам фірм, які здійснюють інноваційну політику, в тому числі створюючи 

різноманітні по формі об’єднання бізнес-культур. Фірми малого та 



середнього бізнесу часто не в змозі організаційно включити в свою структуру 

дослідницькі підрозділи, хоч при цьому діяльність таких фірм може 

базуватися на реалізації науково-інженерної або проектної розробки [101]. На 

теренах України, яскравим прикладом подібної взаємодії може слугувати 

Sikorsky Challenge. 

  

Висновки до розділу 1 

В розділі І розглянуто теоретичні аспекти інноваційних технологій в 

освіті, понятійний апарат та особливості впровадження інновацій в освітню 

сферу. Таким чином з’ясовано, що поняття інновації та інновацій в освіті 

містить в собі широку теоретичну базу, що дає змогу детально розглянути 

дану сферу. Теоретики всього світу розглядали інновації з різних точок зору 

та по-різному визначали дане явище, проте спільною ознакою є визначення 

інновацій через категорію процесу. Саме процес передбачає послідовність 

стадій зародження, створення, дифузії, освоєння, реалізації, модифікації 

нововведень, що відповідає концепції "життєвого циклу" інновацій.  

Важливим аспектом використання інноваційних технологій в освітню 

сферу є ряд закономірностей, за якими вони функціонують. Дані 

закономірності як сприяють функціонуванню, так і створюють проблеми в 

сфері, як приклад, швидке оновлення знань через стрімкий розвиток 

економіки та науки, та неможливість швидкого пристосування до змін.  

Сучасний стан реалізації інноваційно-освітніх технологій в України не 

має підтримки зі сторони держави та не забезпечений необхідною кількістю 

кваліфікованих спеціалістів в сфері. Факт, що для розвитку 

конкурентоспроможності сфери освіти держава повинна максимально 

підтримувати її інноваційність, що передбачає максимальну лібералізацію 

ринку освітніх послуг, тобто незалежність від держави, що на сьогоднішній 

день відсутнє. Освіта повною мірою залежить від державної політики та 

урядових рішень, що значно гальмує її розвиток. 



Таким чином, розвиток в сфері впровадження інноваційно-освітніх 

технологій стрімко відбувається на теоретичному рівні, чого не можна 

відмітити про прикладу сферу, де реалізація інновацій має ряд проблем, які 

впливають на ефективність передачі знань та навичок у вищих навчальних 

закладах. 

 
 

 

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РОЛІ ТА МІСЦЯ ІННОВАЦІЙНО-

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАУКОВОМУ ТА ПРАВОВОМУ 

ДИСКУРСІ 

 

2.1. Нормативно-правова база в галузі інноваційно-освітніх 

технологій 

 

Будь-яка система освіти передбачає створення нормативно-правової 

бази для регуляції діяльності в сфері та забезпечення структури, змісту, 

якості та ефективності освіти. Державна політика в сфері розвитку 

інноваційно-освітніх технологій має безліч законів та інших нормативно-

правових актів, серед яких основними є: Закон “Про Національну програму 

інформатизації” ; Закон України “Про Вищу освіту”; Закон України “Про 

інформацію”; Закон України “Про освіту”; Закон України “Про 

телекомунікації; Положення про дистанційне навчання (Наказ МОН України 

від 21.01.2004 № 40), Закон України «Про інноваційну діяльність».  

В нормативно-правових актах прописані норми та шляхи реалізації та 

впровадження нових освітніх технологій, проте велика кількість пунктів та 

принципів не реалізована на сучасному етапі використання даного виду 

навчання. 

Основою для впровадження нових технологій в сфері освіти у вищих 

навчальних закладах є інформатизація суспільства, в тому числі 



налагодження системи вільного доступу до мережі Інтернет. Згідно з 

Законом України «Про Національну програму інформатизації», засоби 

інформатизації – це  електронні обчислювальні  машини, програмне, 

математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх 

окремі елементи, інформаційні мережі і мережі зв'язку,  що 

використовуються для реалізації  інформаційних технологій.  

1. Національна програма інформатизації створена для налагодження 

різних аспектів розвитку країни (соціально,економічний, науково-технічний, 

освітньо-культурний), але особливо важливу роль вона відіграє для розвитку 

інноваційних технологій освіти. Інтеграція у світовий інформаційний простір 

дозволить розширити можливості освітнього обміну та набуття нових знань 

через мережу Інтернет[4]. 

Закон України «Про телекомунікації» дозволяє регулювати діяльність 

через телекомунікаційні мережі, що є основою для отримання освіти 

новітніми способами. Згідно із законом, основними принципами діяльності у 

сфері телекомунікацій є: 

- доступ споживачів до загальнодоступних телекомунікаційних  

послуг;  

- взаємодія та  взаємопов'язаність  телекомунікаційних  мереж  

для забезпечення можливості зв'язку між споживачами всіх мереж;  

- державна підтримка розвитку вітчизняного виробництва  

технічних засобів телекомунікацій;  

- сприяння  розширенню  міжнародного співробітництва у сфері  

телекомунікацій та розвитку глобальної телекомунікаційної мережі; 

- забезпечення доступу споживачів до інформації про порядок  

отримання та якість телекомунікаційних послуг;  

- створення сприятливих умов діяльності у сфері телекомунікацій  з  

урахуванням особливостей технологій та ринку телекомунікацій[8].    

Для розвитку новітніх технологій навчання, зокрема у вищих 

навчальних закладах, важливим нормативно-правовим актом є Закон України 



«Про освіту», який встановлює основні принципи освіти загалом, що 

регулюють та систематизують процес навчання. Такими принципами 

визначено: 

- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх 

послуг; 

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, 

таланту; 

- гуманізм, демократизм, пріоритетність загальнолюдських 

духовних цінностей; 

- незалежність освіти від політичних партій, громадських і 

релігійних організацій; 

- науковий характер освіти; 

- гнучкість і прогностичність системи освіти; 

2. безперервність і різноманітність освіти[9].  

 Зауважимо, що в сучасних умовах більшість принципів не працює 

належним чином через брак фінансів та недостатньо ефективну організацію 

освітнього процесу. Наприклад, через несприятливий економічний стан та 

низьку платоспроможність певна категорія людей не здатна отримати освіту, 

яку хотіла б мати. Рівність умов для розвитку індивідуальних здібностей 

відсутня у зв’язку із надмірною формалізованістю академічних програм та 

використанням стандартних методів оцінювання успішності навчання. 

Відсутність налагодженого доступу до Інтернету та якісного технічного 

забезпечення впливає на гальмування впровадження та розвитку 

інноваційно-освітніх технологій у вищих навчальних закладах.  

Важливим підґрунтям для розвитку системи реалізації інноваційної 

освіти є Закон України «Про вищу освіту», так як він містить детальний опис 

освітніх програм та принципів їх реалізації, які є базовими для будь-якого 

виду навчання.  

Освітня програма системи інноваційного навчання за своєю суттю 

однакова з освітньою програмою традиційного навчання і характеризується 



наступними елементами:впровадження в навчальний процес модульного 

навчання та рейтингової системи контролю знань (кредитно-модульна 

система), система дистанційного навчання, комп’ютеризація бібліотеки з 

використанням програм електронного каталогу та створення фонду 

електронних навчальних та навчально- методичних матеріалів, електронна 

система управління діяльністю навчального закладу та навчальним процесом. 

Згідно із законом України «Про вищу освіту», існує формально та 

працює єдина державна база з питань освіти, що представляє собою 

уповноважений орган з питань забезпечення навчальних закладів 

документами про освіту державного зразка та координації робіт щодо 

забезпечення навчальних закладів студентськими (учнівськими) квитками 

[88].  

Відповідно до даної системи, розпорядником Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти є центральний орган виконавчої влади у 

сфері освіти і науки. Особа має повний доступ до всіх відомостей про себе, 

має вільний доступ до інформації, розміщеної в Єдиній державній 

електронній базі. Дана база є великим кроком на шляху розповсюдження та 

активного використання інноваційних технології в сфері освіти, зокрема 

системи електронної освіти, що передбачає роботу з електронними 

ресурсами, в тому числі, і документами[2].  

 Згідно Закону України «Про інноваційну діяльність», основними 

принципами державної інноваційної політики є:  

- орієнтація на інноваційний шлях розвитку економіки 

України;  

- визначення державних пріоритетів інноваційного 

розвитку;  

- формування нормативно-правової  бази  у  сфері 

інноваційної діяльності;  



-  фінансова підтримка,   здійснення   сприятливої  

кредитної, податкової і митної політики у сфері інноваційної 

діяльності;  

- підготовка кадрів у сфері інноваційної діяльності[3].  

Необхідно зазначити, що дані формально закріплені принципи не 

працюють повною мірою через неякісну їх реалізацію: як приклад, 

недостатня фінансова підтримка або відсутність повноцінної підготовки 

кадрів у сфері.  

Наразі не існує окремого закону про інноваційні освітні технології, 

проте існує Наказ «Про затвердження Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності», який також не надає конкретних 

інструкцій щодо реалізації даної системи освіти.  Незважаючи на те, що 

інноваційне навчання не є тотожним дистанційному навчанню, дані системи 

мають спільну основу. Згідно наказу, освітніми інноваціями є вперше 

створені, вдосконалені освітні, навчальні, виховні, управлінські системи, їх 

компоненти, що мають істотно поліпшити результати освітньої 

діяльності[11]. 

Так як і інноваційні освітні технології, навчання дистанційно 

передбачає роботу в асинхронному режимі – взаємодії між суб’єктами 

дистанційного навчання з затримкою у часі, та за допомогою засобів 

електронного зв’язку. Дистанційна освіта передбачає такі форми навчання як 

лекція, семінар, урок, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації. 

Технічне забезпечення дистанційного навчання включає: апаратні 

засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела 

безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку); 

інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів; 

програмне забезпечення загального та спеціального призначення; веб-

ресурси навчальних дисциплін[10].  

В «Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні» 

говориться про розбудову інформаційного суспільства, що включає в себе всі 



елементи електронної держави, зокрема, електронної освіти, що є частиною 

розвитку інноваційно-освітніх технологій. Стратегія визначає поняття 

електронної освіти та визначає першочергові пріоритети розвитку 

інформаційного суспільства. 

Відповідно до стратегії, електронна освіта – це форма отримання знань 

за допомогою ІКТ. Необхідна інформація зберігається на інформаційних 

порталах та ресурсах. Інформаційний ресурс – це зібрана інформація, 

необхідна для освоєння певної програми[1]. 

 Постає необхідність у розвитку інформаційного суспільства, умовами 

якого є: забезпечення координуючої ролі держави в реалізації національної 

інформаційної політики;концентрація ресурсів держави на пріоритетних 

завданнях розвитку інформаційного суспільства;розвиток національної 

інформаційно-комунікаційної інфраструктури та її інтеграція до світової 

інфраструктури;вільний доступ до інформації і знань, крім обмежень, 

установлених законом; удосконалення законодавства з питань регулювання 

суспільних відносин в інформаційній сфері[4].  

 

2.2. Зарубіжний досвід впровадження інноваційно-освітніх 

технологій у вищих навчальних закладах 

 

Популярність інноваційно-освітніх технологій в світі є досить високою, 

в той час, як в Україні вони лише набирають обертів. Сучасний стан 

інноваційного навчання в Україні характеризується відсутністю 

повноцінного законодавства в цій сфері, відсутністю експертів і 

компетентних осіб, нестачу фінансів на розробку та впровадження 

програмного та апаратного забезпечення для реалізації технологій 

електронного навчання. Попит на навчання із використанням сучасних 

інформаційних технологій неухильно збільшується, але сфера освітніх 

послуг не встигає швидко реагувати на потреби ринку та модернізуватися у 



відповідності із запитами потенційних споживачів: як і раніше, більша 

частина послуг у цій галузі зосереджена на традиційному очному навчанні. 

На сьогоднішній день інноваційні технології в Україні активно 

розвивається на базі університетів з наданням освітніх послуг для організацій 

у вигляді підвищення кваліфікації, навчальних курсів в різноманітних 

сферах, проте ще має безліч рис, притаманних дистанційній освіті. 

Аналізуючи сучасний стан української освіти у вищих навчальних закладах 

за допомогою інноваційних технологій, необхідно зробити наступні 

узагальнення: 

1. Дистанційна освіта набула широкого розповсюдження у вищих 

навчальних закладах та є додатком до очної форми навчання та передбачає 

обов'язкову присутність студентів на аудиторних заняттях відповідну 

кількість годин або присутність студентів лише на іспитах (що виключає 

система електронного навчання). 

2. Більшість вищих навчальних закладів підтримує використання 

електронних курсів, які надають окремі освітні організації, які 

використовують короткі сертифікаційні програми для підвищення 

кваліфікації, які передбачають самостійне освоєння матеріалу за допомогою 

електронних освітніх ресурсів та фінальний очний тест або екзамен. З метою 

проведення даних освітніх курсів було створено Українську Систему 

дистанційного навчання — UDL System, що являє собою партнерську 

організація, яка об’єднує вищі навчальні заклади, науково-дослідні 

інституції, банки, корпорації та неприбуткові організації.  

3. В Україні проводиться науково-дослідна робота з питань навчання у 

віртуальному середовищі, проте основний акцент зроблений на теоретичний 

аспект. На сьогоднішній день існує невелика кількість експертів в сфері 

електронної освіти, тому залишаються невирішеними нагальні питання в 

сфері (від понятійно-категоріального апарату, законодовства до 

впровадження та підтримки електронних курсів безпосередньо на базі вищих 

навчальних закладів) [84].  



Світова статистика навчання за допомогою інноваційно-освітніх 

технологій показує ефективність та рентабельність нової системи освіти, що 

доводять наступні пункти: 

- починаючи з 2011 року в світі виділено 35600 млн $ на розробку 

навчальних курсів для електронної освіти, а в 2014 році суму грошей 

збільшено до 562 млн $, яка вже до 2015 року збільшилась вдвічі; 

- популярність даного виду навчання забезпечується можливістю 

скоротити час навчання на 60% і витрати на навчання до 50%; 

- згідно з дослідженнями Відкритого університету Великобританії, 

використання технологій інноваційного навчання потребує на 90% енергії 

менше за традиційне, через зменшення кількості викидів СО2 та шкоди від 

виробництва друкованих матеріалів; 

- темпи популяризації даної освіти на Ближньому Сході становлять 8,2 

%, в Західній Європі – 5,8%, в Африці – 15,4 %; 

- електронні курси містять на 60% більше інформації за курси 

традиційної форми, яка є більш сучасною та актуальною[102].  

Сучасне навчання за допомогою інноваційних технологій в світі 

використовує такі види навчання: мобільне навчання, віртуальні класи, 

соціальні медіа, вебінари, навчання на робочому місці, електронне навчання, 

внутрішні програми розвитку, навчання у колег, зовнішні конференції та 

майстер-класи. Електронне навчання використовується як тренування 

існуючих навиків, а  також для проведення первинних інструктажів. 

Інноваційна освіта розповсюджена у країнах Західної Європи, і 

безпосередньо онлайн-курси проходили в середньому 8% від усіх активних 

користувачів Євросоюзу у 2013 р., тоді як за окремими країнами такий 

показник склав: 16% – у Фінляндії, 11–15% у Литві, Іспанії, Великій Британії, 

Ісландії та Норвегії. Найбільш активними групами у здобутті освіти через 

онлайн-курси виявилися професіонали з  інформаційно-комунікаційних 

технологій, а також осіб віком від 16 до 24 років із вищою освітою. Рівень 



участі населення країн Євросоюзу у електронному навчанні є високим[18, 

135-141].  

 В США інноваційні освітні технології є досить популярними серед 

навчальних закладів, проте перевага надається змішаному навчанню, за яким 

традиційні методи поєднуються з електронними технологіями та 

можливостями їх використання. На рівні з використанням аудіо та відео 

записів, он-лайн спілкування, електронних бібліотек, в США популярною є 

система Blackboard (www.blackboard.com) для полегшення зв’язку між 

учасниками процесу навчання[43].  

Дана система  включає в себе наступні елементи: 

- Blackboard Course Delivery (управління навчальним середовищем); 

- Blackboard Content Management (архів електронних освітніх ресурсів, 

що включає в себе зберігання ресурсів та управління їх використання); 

- Blackboard Community Engagement (організація доступу до сервісів 

системи Blackboard Learn, забезпечення комунікацій і спільної роботи 

користувачів).  

Система Blackboard призначена для навчання та взаємодії між 

слухачами курсів і викладачами, здійснення контролю над освітнім процесом 

та є базою для створення, накопичення та обміну інформацією. Процеси 

підготовки навчальних матеріалів, надання інформації, облік і контроль в 

системі є автоматизованими, що полегшує роботу та процес засвоєння знань. 

Система забезпечена різними мовами, можливість масштабування системи за 

параметрами екрану, включає в себе цілодобову підтримку користувачів, 

автоматизовану підготовку звітів та інформації з єдиної бази даних. Висока 

ціна на продукт, яка становить не менше 38 000 $, не знижує популярності 

серед користувачів[49].  

 

В США існують компанії, які спеціалізуються на наданні послуг в 

сфері інноваційної освіти для організацій, навчальних закладів та окремих 

користувачів і надають такі послуги, як електронні курси, використання 



інформаційних ресурсів, розробка відео дизайну для електронних курсів, 

розробка мобільних додатків.  Суть даних організацій полягає у допомозі в 

процесі навчання та надання додаткових знань або заміщення традиційних 

очних курсів. 

Ключові та популярні організації з забезпечення електронного 

навчання розкидані по всій території США та мають свої особливості. Для 

більш глибокого розуміння проблематики навчання за допомогою 

інноваційно-освітніх технологій розглянемо більш детально діяльність 

компаній, які рухають вперед розвиток даного виду навчання в країні. 

Першою й найпопулярнішою серед таких організацій у США є 

організація Paradiso, яка знаходиться в Силіконовій Долині. Команда 

забезпечує навчальні заклади платформою для електронного навчання під 

назвою Gamification. Платформа регулюється змішаним типом управління за 

допомогою мобільних додатків та хмарних технологій. Основною переваго 

даної організації є надання наступних ресурсів: віртуальний клас, е-кампус, 

е-оцінки, е-портфоліо, можливість самостійної розробки курсу. 

Компанія ej4, заснована в 2004 році, запущена з метою користування і 

обміну відповідним контентом та спеціалізується на створенні відео-

матеріалів та он-лайн бібліотек. Сьогодні організація пропонує своїм 

клієнтам понад 500 відео та 650 електронних курсів, що активно 

використовується вищими навчальними закладами. 

Електронна дошка Inc, офіс якої знаходиться у Вашингтоні, є центром 

управління електронних курсів, серед яких 5 основних платформ: 

BlackboardLearn, дошка Transact, BlackboardConnect, дошка Mobile, дошка 

Analytics. 

Сервіс електронного навчання в Чикаго Webanywhere створений для 

використання веб-курсів для бізнесу, державних та благодійних організацій. 

Навчання проходить за допомогою ресурсів Moodle, TotaraLMS і власного 

ресурсу Learnanywhere LMS. Веб-ресурси Joomla!, Drupal та WordPress 

використовують веб-дизайн, розроблений даною організацією.  



Компанії штату Флорида SumTotal та Gainesville забезпечують 

платформу для навчання студентів та працівників корпорацій різних 

розмірів. Для задоволення інтересів своїх клієнтів компанія використовує 

модель SaaS – програмне забезпечення як послуга.  

Компанія IntraLearn, заснована в 1994 році, є постачальником систем 

управління навчання, яке використовує  програмне забезпечення на основі 

таких ресурсів, як Microsoft .NET і Sharepoint.  

Qustn Technologies Inc. створює мобільні та веб-продукти в просторі 

HR технологій. Їхній перший продукт – Qtrain – це SaaS LMS, що дозволяє 

бути учасником електронного курсу, дозволяючи використання та 

відстеження різних навчальних модулів, що допомагають у наборі слухачів, 

моніторингові успішності та виставляння оцінок. Користувачі можуть 

тренуватися на будь-якій платформі за допомогою мобільного пристрою або 

використання мережі Інтернет із застосуванням персонального комп'ютеру, 

за низькою вартістю.  

Існує безліч інших, менш популярних, організацій, які спеціалізуться в 

сфері інноваційного навчання, та які використовують систему Moodle, де 

можна знайти список американських MoodlePartners в огляді організацій з 

електронного навчання[45].  

Головною мережею Канадської системи інноваційного навчання є 

мережа CANeLearn, яка позиціонує себе як неприбуткова організація. Місією 

CANeLearn є надання ефективних електронних курсів та електронна 

підтримка традиційного навчання. 

 

Канада є одним з лідерів в сфері електронної освіти, на що вплинув  

винахід МюрреяГолдберга з WebCT  в 1997 році.  WebCT є частиною 

Blackboard , що є найбільшим постачальником електронного навчання. 

Головними у сфері електронної освіти є наступні організації:  

ATutor - це організація, яка спеціалізується на навчанні за допомогою 

веб-ресурсів, система управління контентом якої відбувається за допомогою 



відкрих вихідних кодів (ЖХ-МС). Дані коди розроблені для доступу та 

адаптації мереж університету Торонто, з використанням  таких систем, як 

AContent (управління контентом) і системи ATutor (соціальна мережа). 

Програмне забезпечення офіційно є безкоштовним, стягується невелика 

плата на підтримку мережі[40]. 

Axonify (http://www.axonify.com/) - це персоналізована карта знань, що  

включає в себе модулі для інтервалів опитування, навчальних та ігрових 

програм, адміністративного ресурсу та аналітики. Цитуючи головну місію 

ресурсу. Необхідно відмітити наступне: "… ми робимо навчання веселим, 

швидким, персоналізованим  і корисним."  

Корпоративна мережа (http://www.absorblms.com/) - це смарт-

лабораторія, призначена для розвитку, що використовує розміщення 

інформації для прийняття відповідного рішення з такими додатковими 

функціями,  як соціальні медіа, конкурси, питання і відповіді, дослідження. 

Навчальна мережа Bluedrop (http://www.bluedrop.com/) і 

(http://www.coursepark.com/) – забезпечує вільний доступ до ресурсів і має 

свою електронну соціальну мережу.  

В Канаді активно працює понад 50 відповідних ресурсів, які мають 

різноманітні функції та надають різні можливості в сфері електронного 

навчання. Користувач здатен обирати будь-який електронний ресурс на свій 

смак, окрім деяких закритих корпоративних мереж[42].  

Інноваційна освіта в Великобританії спрямована на забезпечення 

можливістю отримувати знання широкого кола осіб, як в межах своєї країни, 

так і для іноземців. В країні функціонують електронні програми на базі 

десяти найкращих за рейтингом  університетів, які пропонують різноманітні 

види освітніх ресурсів, від бакалавра до магістра, PhD програми, 

короткострокові курси. Інноваційно-освітні технології використовуються 

наступними університетами: 

http://www.axonify.com/
http://www.absorblms.com/
http://www.coursepark.com/


- Ліверпульський університет, що є лауреатом електронної освіти 

відповідно до рейтингів FinancialTimes, та пропонує 41 електронний курс з 

широким діапазоном дисциплін; 

- Школи східних і африканських досліджень (SOA) - це коледж 

Лондонського університет, що спеціалізується на вивченні Азії, Африки, 

Близького і Середнього Сходу, та пропонує 51 електронний курс; 

- Університет AngliaRuskin, CambridgeCampus передбачать 

електронні курси для студентів та аспірантів для різноманітних напрямів 

підготовки; 

- Університетське містечко Саффолк – це університет з 

можливістю вибору однієї з 22 програм навчання за допомогою електронних 

технологій; 

- бізнес-школа Ashridge -  це одна з менш ніж 30 шкіл по всьому 

світу, яка має потрійну акредитацію: AMBA, EQUIS і AACSB - 

Великобританії, європейських і американських органів по акредитації. 

- Манчестерський університет  - це один з найвідоміших 

британських університетів, який спеціалізується на якісних дослідженнях в 

промислові галузі та сфері державних послуг. 

- Нортгемптонський університет пропонує електронні курси від 

початкових курсів до рівня бакалаврату і післявузівської підготовки, 

підвищення кваліфікації та інше. В освітній перелік входять традиційні 

мистецтва, гуманітарні і природничі науки, а також такі предмети, як 

підприємництво, графічний дизайн. 

- CassBusinessSchool є найбільшим постачальником в Європі 

фахівців, які пройшли магістерські он-лайн курси, починаючи з 

фундаментальних наук до судноплавства. Всі магістерські курси 

структуровані навколо потреб промисловості.  

- EdinburghNapierUniversity є особливим, адже має модульну 

структуру, що дозволяє студентам розробляти програми з урахуванням їх 

власних потреб. Модулі (курси) для більшості студентів та аспірантів – це  



академічні дисципліни, які можуть бути об'єднані одна з одною. Учасники 

повинні мати обрати навантаження більше чотирьох модулів на семестр. 

- Різноманітність електронних курсів надає можливість обрати 

курс, напрямок, складність навчання, відповідну організацію, яка надає 

електронну освіту з метою отримання якісної освіти.  

Німеччина – це країна, в якій широко практикується навчання з 

використанням електронних ресурсів, особливо, в сфері підвищення 

кваліфікації та навчання персоналу без відриву від виробництва. Яскравим 

представником даного виду навчання є Заочний університет в Хагені 

(Хагенскій заочний університет), який надає послуги інноваційного 

навчання за різними напрямками. Віртуальна вища школа Баварії (Virtuelle 

Вища Баварія), яка являє собою навчальну інтернет-платформу з великою 

кількістю освітніх програм для всіх Баварських вузів.  

За технологіями інноваційної освіти навчається безліч студентів, 

кількість яких налічує понад 20000 осіб. В Німеччині популярним є 

змішаний тип навчання, через акцентування уваги на безпосередній 

соціальній взаємодії між товаришами, викладачами і студентами, 

наставниками та слухачами курсів[39].  

Проаналізувавши стан використання інновацій в сфері освіти в Європі, 

можна зробити наступні підсумки. 

- 91% університетів використовує змішаний тип навчання; 

- 82% вузів пропонує навчання за технологіями електронної освіти; 

- Зростає необхідність економії часу та підвищується цінність 

раціонального розподілу ресурсів (фінансових, людських); 

- Менш ніж в 1/3 університетів доступ до електронного навчання 

мають всі студенти, у 20% від усіх вузів, електронне навчання застосовується 

у всіх можливих дисциплінах; 

3. 80% вузів мають власну внутрішню електронну систему, де 

зберігаються електронні курси, паролі, цифровий контент, системи 



управління та використання учбових матеріалів, поштові скриньки та 

студентські портали. 65% вузів практикують здачу екзаменів он-лайн[46].  

В Росії інноваційні технології навчання використовуються, більшою 

мірою, організаціями та великими корпораціями з метою економії коштів та 

ефективності навчання великої кількості співробітників. Найефективнішим 

інноваційне навчання виявилось в сфері виробництва, а саме, при постійній 

зміні продуктової лінійки, оскільки в даних випадках тренінги в очному 

форматі проводяться повільно та потребують затрати великих коштів. 

Ще одним розповсюдженим явищем є використання електронної освіти 

в організаціях зі стандартизованими технологіями (конвеєрне виробництво, 

видобування), де використовуються електронні курси в сфері охорони праці.  

Ще одна категорія організацій, яка активно використовує інноваційне 

навчання – це компанії з високою плинністю кадрів, прикладом яких є банк 

"Російський Стандарт". Російські університети та коледжі, зазвичай, не 

використовують безпосередніх електронних курсів, проте активно додають 

електронні ресурси до традиційного навчання. Основою освіти в російських 

ВНЗ залишається традиційний вид подачі інформації, що значно гальмує 

процес розвитку системи навчання як такої та не дає можливості студентам 

швидше та якісніше засвоїти інформацію.  

Інноваційна освіта в Казахстані керується програмою розвитку освіти, 

затвердженої Указом Президента Республіки Казахстан Н. А. Назарбаєвим, 

де вперше було визначено завдання впровадження системи електронного 

навчання. 

У Казахстані інноваційними технологіями навчання сьогодні охоплено 

50% всіх освітніх організацій, а до 2020 року даний показник планується 

збільшити до 90%. Електронним навчанням планується охопити 50% 

організацій освіти, а до 2020 року довести цей показник до 90%, причому в 

організаціях усіх рівнів освіти. У школах і коледжах робочі місця вчителів 

вже оснащені комп'ютерами, мультимедійними проекторами та 

інтерактивними дошками. Окрім вчительських місць, комп'ютерами  



оснащені деякі бібліотеки, кабінети медичних працівників, вчительські 

кімнати, що дозволяє проходити електронні курси без відриву від 

виробництва.  

Важливим аспектом впровадження інноваційного виду освіти в 

Казахстані стало оновлення системи управління електронною освітою: 

технологічна інфраструктура шкіл і коледжів система управління - школою 

(SMS), класом (CRMS), навчанням (LMS), тестуванням (TMS), соціальною 

взаємодією (CMS), психолого-педагогічним моніторингом (MPcMS) і 

електронними методичними системами в предметних областях знань (MMS). 

Дані складові розроблені як комп'ютерні програми, що представляють собою 

функціонали для суб’єктів освіти.  

Електронна освіта в Австралії  в даний час знаходиться у найбільш 

зрілому стані в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (виключаючи Японію). У 

регіоні більше тяжіють до використання електронного навчання фінансові 

компанії, відповідно, майже 40% всіх фінансових установ використовують 

електронне навчання.  

У Пакистані функціонує віртуальний університет, завдяки якому у 

тисяч пакистанців з'явилася можливість отримати знання, необхідні сьогодні. 

Проект дистанційного навчання, фінансові затрати на який становили  $ 40 

млн., дозволяє здійснювати навчання по телебаченню і через Інтернет, 

незалежно від місця проживання особи. Проект електронного навчання несе 

в собі місію створення покоління програмістів і розробників комп'ютерної 

техніки, які могли б конкурувати з фахівцями з розвинених країн.  

Віртуальний університет здійснює навчання через телебачення, 

відеоконференції і Інтернет на всій території Пакистану, лекції для якого 

готуються в професійній студії. Студенти мають змогу підключитися до 

університету через Інтернет і обговорювати предмет з лектором. Для 

забезпечення освітою всіх бажаючих створено спеціальні освітні центри,  де 

студенти можуть переглядати лекції і виходити в Інтернет за невелику 

платню[93]. 



 Інноваційне навчання в світі передбачає велику кількість затрат на 

впровадження та значний прибуток в сфері. Управління інноваці йною 

освітою відбувається за допомогою системи управління 

LearningManagementSystem (LMS). Ринок LMS зростає та популяризується в 

арифметичній прогресії відповідно до рівня розвитку країн. 

Важливим в сфері інноваційної освіти є ринок мобільного навчання, що 

передбачає використання мобільних пристроїв для проходження електронних 

курсів. За розрахунками експертів різних країн, середній річний темп 

зростанням даних послуг на ринку становить приблизно 18,2%. Рейтинг 

мобільного електронного навчання сьогодні очолює США, за чим слідують 

Японія, Південна Корея, Китай, Індія, Індонезія і Бразилія. 

Основною технологією інноваційного навчання є масові відкриті он-

лайн курси MOOCs, які використовуються вищими навчальними закладами, 

організаціями та великими корпораціями. 8% всіх організацій в світі 

використовують MOOCs, а 7% організацій на стадії введення та 

експериментального використання даних курсів. 

MOOCs підтримуються такими платформами електронного навчання: 

Coursera и Udacity, метою яких є виявлення в ході навчання найкращих 

студентів для відбору найкращих кандидатів на заміщення вакантних посад . 

Незважаючи на можливість отримання освіти за допомогою 

інноваційних технологій будь-якою персоною, основною аудиторією 

електронного навчання є великі компанії, які складають 30% всієї аудиторії. 

Для корпорацій підходять наступні технології електронного навчання:  

-  LMS (система управління навчанням); 

- Інструменти для швидкої розробки; 

- Додатки-симулятори; 

- LCMS (система управління контентом навчання); 

- EPSS (електронна система підтримки продуктивності); 

- Мобільні додатки; 

- Підкасти. 



 Перераховані дані вказують на те, що ринок інноваційної освіти 

розповсюджується з великою швидкістю серед корпорацій та окремих 

користувачів. З часом кількість користувачів буде збільшуватись, що дасть 

змогу зробити освіту більш доступною[91].  

Відсутність подібних курсів в українських вищих навчальних закладах 

говорить про низький рівень адаптації та розповсюдження інноваційних 

технологій навчання не лише в спеціалізованих учбових закладах, а і в сфері 

освіти загалом. Розвиток інноваційно-освітніх технологій дає змогу швидко 

та якісно засвоїти інформацію, а також реорганізувати навчальний процес 

для відповідності потребам сучасного суспільства. 

Освіта на українському ринку потребує реформ через трансформацію 

навчального процесу, розвиток технологій та зарубіжний досвід модернізації. 

Сучасний стан освіти не надає достатню кількість можливостей для розвитку 

методів подачі інформації для поліпшення стану освіти. Розширений доступ 

до освіти знаходиться на стадії становлення, що означає поступовий процес 

надання освітніх послуг через Інтернет мережі, набирає популярності 

індивідуалізація навчання з метою більш ефективного засвоєння інформації.  

Інноваційні технології освіти в Україні не закріплені законодавчо 

окремим законом, про що описано в попередніх пунктах, і ототожнюються з 

дистанційною освітою. Інноваційна освіта регулюється стандартами очної та 

дистанційної освіти, що не дозволяє даній сфері повною мірою розвиватись 

та перейти на більш гнучкий вид навчання.  

Особливістю інноваційної освіти є паралельність – навчання без 

відриву від робочого процесу та охоплення великої аудиторії за допомогою 

телекомунікаційних зв’язків. В українських вищих навчальних закладах, як 

правило, додаткове навчання відбувається після традиційного відвідування 

занять, що є незручним для слухачів та викладачів. Таким чином, 

навантаження на студентів та викладачів збільшується, що призводить до 

зниження ефективності засвоєння знань. Навчання після закінчення 

навчального дня передбачає втомлену аудиторію, яка не здатна повністю 



зосередитись на інформації, яка надається в умовах, що більша частина 

слухачів працює в час після занять, що в сучасній Україні є звичним явищем. 

Україна за різними показниками відстає від розвинутих країн за 

використанням інформаційних технологій, які необхідні для використання 

технологій інноваційної освіти. Телекомунікаційна база, яка є базисом для 

використання нових технологій,  характеризується низькою якістю та 

ненадійно передачею зв’язку, характерним є брак виділених коштів на 

вдосконалення системи та відсутністю повного нормативно-правового 

забезпечення. Існуючи платформи для електронних курсів за зовнішнім 

виглядом та змістом схожі на електронні підручники з додатковими тестами 

за темами, також інтерфейси є достатньо складними для пересічного 

користувача, що ускладнює процес навчання[97].  

В Україні побудована інфраструктура, яка складається з центрів 

дистанційного навчання при університетах, які ототожнюють дистанційну 

освіту з інноваційною(електронною). Серед великої кількості центрів, 

найбільш популярними та рекомендованими Міністерством освіти і науки, 

молоді та спорту України є: 

- Український інститут технологій в освіті НТУУ "КПІ" (УІІТО) 

- Український центр дистанційної освіти - udec.ntu-kpi.kiev.ua 

- Українська система дистанційного навчання - www.udl.org.ua 

- Центр дистанційного навчання світового банку - www.uapa-

dlc.org.ua 

- Проблемна лабораторія дистанційного навчання - 

dl.kpi.kharkov.ua/techn/rle/ 

- Центр дистанційного навчання Української Академії державного 

управління - www.ado.edu.ua 

- Дистанційне навчання Академії цивільного захисту України - 

www.edu-mns.org.ua 

- Українсько-американський гуманітарний інститут 

"Вісконсінський Міжнародний Університет в Україні" - www.wiuu.edu.ua 



- Лабораторія Віртуального Дистанційного навчання Харківського 

технічного університету радіоелектроники (ХТУРЕ) - vdll.kture.kharkov.ua 

- Дистанційне навчання у Львівському Національному 

Університеті "Львівська Політехніка" - www.idn.polynet.lviv.ua 

- Центр електронної освіти НТУ "КПІ" - www.eec.ntu-

kpi.kiev.ua[83].  

 

В вищих навчальних закладах використовується додаткове навчання 

через телекомунікаційні мережі є вивчення електронних підручників та 

вебінари; невелика кількість організацій використовує призначені для 

електронного навчання платформи. Окремі з них – це лідери на ринку ІК 

технологій: 

 – програма корпорації Intel «Навчання для майбутнього», яка 

передбачає впровадження проекту «1 учень – 1 комп’ютер»; 

 – програма «Партнерство у навчанні» корпорації Microsoft, яка 

передбачає допомогу викладачам шляхом доступу до сучасних 

інформаційних технологій;  

–  міжнародний проект «Щоденник», який передбачає варіативність 

альтернативних рішень управління освітою на єдиному Інтернет-ресурсі[56].  

Таким чином, інноваційна освіта в Україні знаходиться на етапі 

становлення, та залежить від фінансових можливостей держави та 

організацій. Важливим є політичний курс країни, так як від нього залежить 

швидкість та масштабність реформування системи освіти з поширенням 

електронної освіти. 

 

2.3. Соціальні аспекти впровадження інноваційно-освітніх 

технологій у ВНЗ України 

 

Збільшення ролі вищих навчальних закладів в розвитку країни через 

послідовний та всесторонній комплекс впровадження науково-дослідницької 



та інноваційної діяльності є одним з напрямів політики держави в галузі 

вищої освіти. Національною доктриною розвитку освіти у ХХІ ст. 

постановлено, що в Україні повинні забезпечуватися прискорений та 

випереджальний інноваційний розвиток освіти включно зі створенням умов 

для такого розвитку[13]. Дана доктрина, окрім затвердження позицій 

інноваційного розвитку вищої освіти на законодавчому рівні та визначення 

умов технічно-інноваційних напрямів, їх критеріїв та шляхів впровадження, 

передбачає також соціальну складову, що відображена в двох основних 

аспектах: з точки зору важливості впровадження інновацій в систему вищої 

освіти з позицій соціокультурної динаміки та з позицій забезпечення 

соціальних гарантій та соціальної рівності населення. 

Соціокультурна динаміка, що має забезпечуватись впровадженням 

інноваційно-освітніх технологій в систему ВНЗ, передбачає активізацію  

процесів національної само ідентифікації особистості, підвищення 

національного авторитету та статусу української освіти на міжнародному 

рівні [там само]. Розглядаючи даний аспект інновацій в ВНЗ, слід звернути 

увагу на саму концепцію соціокультурної динаміки, що була детально 

розглянута вченим Питиримом Сорокіним. Він вважав, що соціокультурна 

динаміка базується на взаємозв’язку концептів інтегрованої культури, типів її 

змін, тобто самої динаміки: процесів та тенденцій [94]. Таким чином, згідно 

даної концепції, процес інтеграції інноваційно-освітніх технологій в систему 

вищої освіти України є, передусім, чинником змін в площині взаємозв’язку 

та динаміки глобальних процесів культури суспільства. Наприклад, 

впровадження системи електронної освіти, яка буде інтегрованою для 

користування всіма ВНЗ країни, дасть не лише зміну якісних показників 

рівня надання освітніх послуг, але й зміною чи модифікацією певних рис 

культури, де подібні інновацію виступають я зовнішня модифікуюча сила.  

З позиції забезпечення соціальних гарантій та соціальної рівності 

населення, інноваційно-освітні процеси обумовлюють формування нової 

цілісної системи суспільства – відкритої, варіативної, духовно та культурно 



наповненої, толерантної здатної забезпечити становлення громадянина і 

патріота, консолідувати суспільство на засадах пріоритету прав особистості, 

зменшення соціальної нерівності [13]. Це свідчить не лише про однозначний 

підхід безкоштовної освіти, який свідчить про доступність, а отже, й 

розвиток загального рівня обізнаності, якісних та кількісних показників рівня 

освіти в країні, але й про можливість інституційного розвитку суспільства. 

Аналізуючи дану проблематику слід зазначити, що рівень 

вдосконалення тої чи іншої галузі в системі соціально-економічного розвитку 

соціуму передбачає наявність відповідних інституційних норм. З-поміж 

подібних факторів, що мають вплив саме в розрізі інноваційно-освітніх 

технологій ВНЗ, слід виділити: забезпечення матеріальної бази, законодавчу 

політику держави, сприяння до взаємодії підприємств та освітніх установ, 

рівень соціокультурного розвитку та динаміку інституційних змін в цілому.  

До матеріальної бази, окрім фінансового сприяння держави та 

підприємств великого бізнесу, слід віднести також наявність та відповідність 

інформаційно-технологічних та методичних ресурсів, що впроваджуються в 

інтегрованій системі ВНЗ. Звісно, процес суттєвих змін на тлі освітнього 

простору без фінансування з боку держави не відбувається, принаймні одразу 

та без суттєвих недоліків. Оскільки більшість топових ВНЗ України є 

залежними від держави, саме від бюрократичного апарату залежить 

матеріальний статус впровадження інноваційних технологій в систему 

освіти. Однак, міжнародна практика показує, що інститут підприємницької 

діяльності може сприяти втіленню інноваційних процесів не в меншій мірі, 

оскільки подібна практична діяльність потребує не лише спеціалістів 

високого рівня знань, але науково-дослідницьких розробок, які можуть бути 

втіленні в життя за допомогою активного інвестування бізнесом системи 

вищої освіти. Питання полягає в тому, чи достатньо розвинутим наразі є 

інститут бізнесу та підприємництва, чи зацікавленні компанії в подібному 

інвестуванні, як фінансовому, так і матеріально-інформаційному.  



На сьогодні, розглядаючи нормативно-правову базу стосовно розвитку 

освіти, можемо прослідкувати за тим, що держава активно сприяє та 

підтримує на законодавчому рівні впровадження інноваційно-освітніх 

технологій в систему вищої освіти. Однак, відкритим залишається питання 

готовності інституту права до побідних трансформацій ВНЗ. В першу чергу, 

питання має методологічний характер. Так, відкритим питанням залишається 

відповідність інноваційного змісту навчання до його традиційного аналога, 

який наразі прийнятний законодавством. Питання стосовно того, чи буде 

диплом такого зразка відповідати вимогам роботодавця, якщо в системі 

вищої освіти України буде наявна інтегрована складова, наприклад, 

електронної та дистанційної освіти, залишається відкритим. Як бачимо, дане 

питання носить більше комплексний характер, тобто можемо вивести 

взаємозалежність між зацікавленістю в впровадженні освітніх інновацій 

інститутами державно-правового врегулювання та підприємницької 

діяльності. Також важливим залишається питання методичної адаптації 

матеріалу, що викладається у ВНЗ до освітніх кваліфікацій та 

кваліфікаційних рівнів освіти. Будь-який загальний предмет, що 

викладається у вищому навчальному закладі буде значною мірою 

відрізнятися в залежності від спеціалізації студентів. Так, наприклад, 

дисципліна з менеджменту в економіста та хіміка-технолога матиме 

кардинально різний методичний характер та профільне акцентування, тому 

слід проаналізувати, що є більш доцільним: створення складної бази даних з 

різних курсів та їх систематизація чи наявність комплексу методичних 

вказівок у викладачів.  

З одного боку, викладач в даному аспекті виступає універсальним 

джерелом знань для студентів, може адаптувати викладання матеріалу для 

студентів різних спеціальностей та для кожного окремого студента. Також, 

викладач може мотивувати студентів до навчання та дослідницької 

діяльності. З іншого боку, даний принцип передачі знань має ряд недоліків. 

По-перше, сучасне інформаційне передбачає значне збільшення об’єму 



інформації, що накопичується, тому вчений-викладач, що має методичний 

базис викладання певного предмету для студентів різних освітніх 

спеціальностей, може бути не в змозі мита постійно оновленні та актуальні 

знання в своїй галузі (першочергово це стосується дисциплін, що мають 

інформаційно-технічне забарвлення). По-друге, слід враховувати людський 

фактор при оцінюванні та зрізі знань традиційної системи освіти, до якого 

можемо віднести суб’єктивне оцінювання та можливість корупційних схем, 

що, без сумніву негативно впливає на якість отримуваних знань.  

З іншого боку, в освіті, що має інноваційне спрямування, як 

інтегроване в систему вищої освіти, так і незалежно-самостійного рівня, ці ж 

ознаки також носять двоякий характер. Так, адаптація складної бази даних 

для студентів різних спеціальностей, зйомка лекцій та їх можливе 

адаптування та переклад, займають досить тривалий проміжок часу. В 

сучасному світі знання постійно збільшуються в об’ємі в глобальному 

значенні, сучасні технології змінюються та трансформуються, потреба навіть 

в перевірці нової інформації вимагає значних затрат людської робочої сили, 

тому, можливо, за той проміжок часу, який є необхідним для створення 

подібної інформаційної бази даних, дана інформація вже не буде актуальною 

для навчання. Однак, подібний підхід може сприяти підвищенню рівня 

проходження подібних курсів. Наприклад, у випадку пропущення студентом 

лекційного заняття або його неповного засвоєння, є можливість його 

повторного перегляду або перечитування. Також позитивним аспектом э 

об’єктивність оцінювання рівня знань.  

Ще одним важливим аспектом є достатність отримання освіти 

нетрадиційним способом, що ніяк не врегульовано законодавством України. 

Постає питання, чи можемо ми вважати знання та навички особи, яка 

отримали науково-кваліфікаційний рівень з елементами інтегрованої 

інноваційної складової у вищому навчальному закладі відповідним рівню 

традиційних методів освіти. В даному контексті досить важко визначити чи є 

дані два напрями освіти відповідними один одному чи ні. 



Сприяння до взаємодії підприємств та освітніх установ є ще одним 

важливим соціальним аспектом розвитку інноваційних технологій у ВНЗ не 

лише в розрізі надання фінансової допомоги, але й в якості основного 

консультативного центру. Як писалося раніше, в системах вищої освіти на 

науково-виробничої практики присутній часовий проміжок часу, при якому 

вища освіта постійно відстає на певний проміжок. При залученні інституту 

підприємництва в якості консультаційної взаємодії, актуальність знань ВНЗ 

підвищиться. 

Ще однією інституційною перешкодою на шляху впровадження 

інноваційно-освітніх технологій до системи ВНЗ є рівень соціокультурного 

розвитку суспільства, що пере5дбачає наявність певних культурних надбань 

на момент впровадження інновації. Так, при впровадження контролю якості 

знань студентів за допомогою електронної освіти на базі ВНЗ, потрібно 

враховувати дві основних складових: наявність матеріального забезпечення 

для подібної інновації та рівень свідомості суспільства, що буде відображати 

як готовність до прийняття нових норм так і їх виконання. 

Розглядаючи динаміку соціальних змін в інституційному аспекті та як 

важливу складову розвитку інноваційно-освітньої діяльності соціуму, варто 

відмітити, що існує ряд теорій з розуміння даного процесу. Так, Йозеф 

Шумпетер до основних чинників інституційного розвитку відносив активних 

членів суспільства та технологічний процес, при цьому мотивацією для 

підприємця є пошук економічної вигоди або квазі-ренти від інновацій. Саме 

творчі та ризикові дія підприємця є причиною створення нового і руйнування 

старого, де конкуренція ринку визначається не лише як конкуренція цінових 

політик, але й як конкуренція інноваційного розвитку та його імітацій [103]. 

В своїй праці «Теорія економічного розвитку» Шумпетер також наголошує 

на тому, що окремі підприємства, по-перше будуть взаємодіяти з іншими 

соціальними інститутами лише у тому випадку, коли це буде мати 

економічно вигідних характер для перших, по-друге, ті економічні потреби, 

що не є повному мірою впровадженими в соціальну реальність, мають значну 



роль  для розвитку соціуму, оскільки той тиск, який вони проявляють 

проставлений самому суб’єкту економічної діяльності. Таким чином, чим 

більше впроваджується інновацій, тим більш жорсткою стає розрив між 

інноваційними впровадженнями певної галузі та потребами в провадженні 

нового [там само]. В розрізі освітніх інновацій, це означає пряму економічну 

вигоду тим підприємствам, що інвестують у ВНЗ з одного боку та постійний 

ріст попиту на подібні акції зі сторони інституту підприємництва з іншого. 

Самі підприємства, що займаються науковими розробками будь-яких галузей 

тримають руку на пульсі сучасних нововведень, тому доцільно буде вважати 

обумовленість інвестицій  з боку інституту підприємництва як з позицій 

матеріальної бази, так і наданням освітніх консультаційних послуг.  

З позицій неоінституціалізму, динаміку інноваційних зрушень 

технологій вищої освіти варто розглядати в двох ракурсах. Перший сходить 

до робіт Джона Коммонса, який вважав виникнення та розвиток соціальних 

інститутів як вияв волі колективної дії контролю та розширення 

індивідуальної дії. Виділяючи форми таких соціально-економічних зрушуй, 

вчений зазначав, що вони можуть бути як неорганізовані звичаї, або ж 

організовані діючі підприємства, тобто функціонуючі організації [82]. У 

випадку чіткої організованої взаємодії між соціальними економічними та 

іншими інститутами, виникає цілий комплекс якісно нових зрушень як на 

законодавчому рівні, так і на рівні задоволеності потреб суспільства та росту 

попиту на нові взаємодії такого характеру. 

Другою позиція неоінституціалізму є теорія Карла Менґера, згідно якої  

визначення взаємодії соціальних інститутів відбувається в розрізі планування 

та проектуванням [86]. 

Таким чином, динаміка інституційних змін не лише має вплив на 

впровадження та взаємодію соціальних інститутів, в тому числі інституту 

освіти, але й становить її якісним чинником формування. 



 

Висновки до розділу 2 

 

В ІІ розділі розглянуто нормативний аспект впровадження інноваційно-

освітніх технологій, вивчено зарубіжний досвід використання інновацій та 

досліджено соціальний аспект інновацій в освіті, зокрема, у вищих 

навчальних закладах. На основі дослідження нормативно-правової бази в 

сфері виявлено відсутність окремого закону або наказу для впровадження та 

умов реалізації інноваційних технологій в сфері освіти, в той час як інші 

нормативно-правові акти лише частково регулюють діяльність в сфері.  

Важливою умовою для впровадження інновацій є інформатизація 

суспільства, що передбачає відповідне технічне забезпечення. Українські 

навчальні заклади не повністю відповідають даній вимозі, тому швидке 

впровадження інновацій унеможливлюється. Також в сучасних умовах 

більшість принципів не працює належним чином через брак фінансів та 

недостатньо ефективну організацію освітнього процесу.  

Зарубіжний досвід впровадження інноваційних технологій в сферу 

освіти показує, що підтримка з боку держави, достатній технологічний 

розвиток і концентрація потоку необхідної частини фінансових ресурсів дає 

необхідний поштовх для розвитку та підвищення ефективності освіти. В 

США та Європейських країнах інноваційні технології зконцентровані у 

вищих навчальних закладах та освітніх центрах. Не зважаючи на те, що дані 

технології використовуються паралельно традиційній системі навчання, 

передача знань та навичок є ефективною.  

В Україні інновації розвиваються на базі університетів, як і в 

зарубіжних країнах, проте ефективність значно програє в порівнянні через те, 

що інноваційні технології в сфері освіти прирівнюються до дистанційного 

навчання, та функціонують для студентів внз та для інших організацій у 

вигляді навчальних курсів та консультацій, які по якості та рівню 

використання технологій значно програють зарубіжним, що говорить про 



низький рівень адаптації та розповсюдження інноваційних технологій 

навчання не лише в спеціалізованих учбових закладах, а і в сфері освіти 

загалом. Відповідно до даного факту, освіта на українському ринку потребує 

реформ через трансформацію навчального процесу, розвиток технологій та 

зарубіжний досвід модернізації, що передбачає розширення доступу до 

освіти та реорганізацію методичних аспектів ведення навчального процесу.   

Важливим елементом ефективності використання інновацій в сфері 

освіти є соціальний аспект, а саме, соціокультурна динаміка, яка передбачає 

активізацію  процесів національної само ідентифікації особистості, 

підвищення національного авторитету та статусу української освіти на 

міжнародному рівні. Впровадження системи інноваційних технологій в 

освіті, які будуть інтегрованими для користування всіма ВНЗ країни, дасть не 

лише зміну якісних показників рівня надання освітніх послуг, але й зміною 

чи модифікацією певних рис культури, де подібні інновації виступають в 

ролі зовнішньої модифікуючої сили.  

Таким чином, впровадження інновацій  в освітній процес передбачає 

кропітку роботу, яка включає в себе безліч дій, від встановлення норм на 

законодавчому рівні до підготовки професійних кадрів, зважаючи на 

соціальний аспект, який включає в себе об’єкти та суб’єкти інноваційного 

навчання. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

РОЗДІЛ 3. КОНТЕНТ-АНАЛІТИЧНЕДОСЛІДЖЕННЯ 

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ 

ВІДОБРАЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ ІННОВАЦІЙНО-

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 3.1. Обґрунтування методу, опис методик і процедур 

соціологічного дослідження  

 



 Кількісно-якісні методи соціологічного дослідження найбільш 

ефективно розкривають сутність явища, що є необхідним для правильного 

дослідження соціальних аспектів впровадження інноваційно-освітніх 

технологій на теренах сучасних вищих навчальних закладів України, для 

вивчення та аналізу, з’ясування шляхів, можливостей та впровадження 

інновацій. У випадку дослідження соціального аспекту інноваційно-освітніх 

технологій у вищих навчальних закладах доцільним є використання контент-

аналітичного методу. Соціолог Ядов у своєму підручнику обґрунтував 

доцільність використання контент-аналізу у тому випадку, коли дослідження 

вимагає високого рівня точності при зіставленні однопорядкових даних. На 

додаток, при наявності достатньої кількості матеріалу, для гарантії 

важливості затрачених зусиль, пов’язаних з кількісною обробкою даних та 

доказом репрезентативності матеріалу, який вивчається, найдоцільніше 

використовувати кількісний аналіз, якщо дані, що вивчаються можуть бути 

зіставлені з іншими кількісними характеристиками[104]. В роботі 

проаналізовано статистичні дані, частота згадувань, кількість переглядів 

ресурсу та відповідність наданої інформації, а також коментарі до джерел, 

що також виражено в кількісному вимірі. 

 Згідно з Ядовим, контент-аналіз – це переклад в кількісні 

показники масової текстової (або інших інформаційних ресурсах) інформації 

з слідкуючої за цим статистичною обробкою [там само]. 

 Необхідною умовою застосування методу є наявність 

матеріального носія інформації. В рамках дослідження було проаналізовано 

Інтернет-ресурси, посвячені тематиці інноваційних процесів у вищій школі в 

Україні.  

 Виділяють шість основних етапів контент-аналітичного 

дослідження: 

1. Визначення сукупності джерел, що будуть аналізуватись або 

повідомлень з відповідними заданими критеріями (тип джерела, розмір 

повідомлень, частота згадувань, час появи згадування тощо), формулювання 



робочих гіпотез дослідження, інтерпретація та операціоналізація ключових 

понять[53]. 

2. Формування вибіркової сукупності повідомлень. Оскільки з темою 

нашого дослідження в Інтернет ресурсах спостерігається значний об’єм 

інформації, за допомогою спеціального програмного забезпечення 

формується вибіркова сукупність з джерел, які відповідають всім вище 

згаданим критерієм. Набільш поширеними є програми TextMining, 

IntelligentMinerfortext, TextAnalyst, WebAnalyst, TextMiner, SemioMap та 

комплекс InterMediaText/OracleText.  

3. Виявлення одиниць аналізу. Одиницями аналізу можуть виступати 

слова або теми. 

 Існує ряд чітких критеріїв, що визначають вимоги до одиниці аналізу: 

- достатній об’єм, щоб виражати значення; 

- не занадто великий об’єм, щоб не виражати багато значень; 

- легка ідентифікація даних; 

- достатня кількість одиниць для можливості створення правильної 

вибірки[95]. 

Якщо за одиницю аналізу береться тема, вона також має відповідати 

деяким правилам: 

- тема не може виходити за межі абзацу; 

- нова тема виникає в тому випадку, якщо відбувається зміна 

сприймаючого, діючого, цілі або категорії [там само]. 

4. Визначення одиниць підрахунку, які можуть співпадати з одиницями 

сенсу або носити специфічний характер. В першому випадку процедура 

аналізу зводиться до частоти згадування виділеної смислової одиниці, в 

другому – на основі матеріалу, що аналізується і цілей дослідження 

виділяються якісно нові одиниці підрахунку, якими можуть бути: фізична 

протяжність тексту, площа тексту, яка заповнена смисловими одиницями, 

кількість рядків (або абзаців, знаків, колонок тексту), тривалість трансляцій 



(якщо мова йде про телерадіокомунікації), кількість візуальних ресурсів с 

відповідним змістом тощо[53]. 

5. Безпосередньо процедура підрахунку отриманих даних. В 

загальному вигляді дана процедура схожа зі стандартними прийомами 

класифікації на виділеним групам. 

6. Інтерпретація отриманих результатів у відповідності з цілями та 

задачами дослідження. На даному етапі виявляються та оцінюються ті 

характеристики текстового матеріалу, які дозволяють зробити висновки щодо 

того, що хотів виділити або приховати його автор. Можливе виявлення 

відсотку поширення в суспільстві суб’єктивних смислів об’єкта або явища 

[31, c. 129-148.]. 

 Основною складністю при роботі з доступними документами  - це 

вміння читати дані мовою дослідження [104]. В нашому випадку, при аналізі 

Інтернет ресурсів, освітніх форумів, освітнього простору в режимі онлайн 

тощо, важливою складовою є вибір тих інформаційних ракурсів 

спостереження, які будуть одночасно корелювати як з освітніми послугами 

так і з застосуванням та впровадженням освітніх інновацій. 

 Процедура контент-аналізу починається з виділення смислових 

одиниць, в якості яких використовують: 

1. Поняття, що виражені окремими термінами. Аналізуючи текст по 

змісту понять ми маємо змогу отримати немало важливої 

соціологічної інформації. В нашому дослідженні, зокрема, по 

частоті вживання понять, що пов’язані з інноваціями освітнього 

простору, можна визначити, в якій мірі джерело інформації 

орієнтовано на проблематику дослідження. 

2. Тема, що виражена в цілих смислових абзацах, частинах текстів, 

статтях, відеоматеріалів тощо. Розглядаючи тематику маємо змогу 

ще більш повно уявити зміст документу. Якщо текст містить 

направленість поглядів, інтересів, ціннісних орієнтацій та норм 

діяльності. 



3. Імена історичних та політичних діячів, вчених та діячів мистецтва, 

організаторів виробництва, лідерів рухів та партій, найменування 

суспільних інститутів та організацій. Дані характеристики можуть 

свідчити про вплив окремих особистостей  або представлених ними 

соціальних інститутів, груп на суспільну думку. За кількістю 

посилань на окремих авторів визначається значимість тої чи іншої 

наукової ідеї: якщо кількість посилань збільшується або 

зменшується, це свідчить про збільшення або зменшення авторитету 

даної концепції. За кількістю згадування суспільних рухів або їх 

лідерів легко зробити висновки про впливовість цих рухів. 

4. Цілісна суспільна подія, офіційний документ, факт, добуток, 

випадок тощо несуть специфічне смислове навантаження й також 

можуть бути прийнятті за одиницю аналізу. Частота та тривалість 

(часова) згадування суспільної події або державного рішення – 

свідчення важливості його для суспільства. 

5. Смисл апеляцій до потенційного адресата – споживачу рекламної 

продукції або громадянину як можливому прихильнику політичного 

або іншого за властивостями руху. Якщо розглядати рекламу 

освітніх послуг, можемо відстежити кореляцію з-поміж ресурсом 

розміщення реклами, рекламною площиною та послання до 

потенційного споживача даних послуг. У випадку розміщення 

ресурсу на просторах соціальних мереж смисл передачі інформації 

буде базуватись на потребах користувачів мережі. Наприклад, 

перевагами освітнього простору, що рекламується таким чином буде 

можливість постійного спілкування з викладачем курсу та іншими 

споживачами курсу, можливість проходити навчання будь-де, де є 

Інтернет мережа[31, 129-148.]. 

За допомогою контент-аналітичного аналізу можуть бути 

протестовані три типи гіпотез: 

1. Гіпотези частоти зустрічаємості тих чи інших понять та термінів; 



2. Гіпотези про зв’язок понять в тексті, окремих його частинах або 

сукупності текстів; 

3. Гіпотези, що стосуються співвідношення між текстуально-

аналітичним дослідженням та іншими видами досліджень[104].    

 Гіпотези нашого дослідження наступні: 

1.  Існує невідповідність між розглядом питань інноваційно-освітніх 

технологій з позицій законодавства, реалізації інноваційної політики та 

суб’єктами інноваційно-освітніх технологій – студентів та випускників 

сучасних ВНЗ. 

2. Інноваційно-освітні технології згадуються переважно в позитивному 

контексті, завжди вказується на необхідність їх реалізації. 

3. Інновації в системі вищої освіти мають більше наративний контекст, 

який не має практичного значення. 

4. Переважна частина ресурсів має методологічний та законодавчий 

контекст інноваційно-освітніх технологій. 

 

3.1.1. Визначення основних понять контент-аналітичного 

дослідження соціального аспекту інноваційно-освітніх 

технологій 

 

Для дослідження Інтернет-контенту спершу є необхідним виділення 

ключових понять, що будуть відображати тему нашої роботи.  

Інновація – результат творчої діяльності, спрямованої на розробку, 

створення і поширення нових видів виробів, технологій, впровадження нових 

організаційних форма і т. д. [89, 80-81]; процес творення, запровадження та 

поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, педагогічних та 

управлінських технологій, у результаті яких підвищуються показники (рівні) 

досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід системи до 

якісно іншого стану. [55, 338]. 



Новація (лат. novatio – оновлення, зміна) есплікується як продукт 

інтелектуальної діяльності людей, оформлений результат фундаментальних, 

прикладних чи експериментальних досліджень у будь- якій сфері людської 

діяльності, спрямований на підвищення її ефективності. Новаціями є знання: 

нові ідеї, теорії, відкриття, винаходи, технології тощо. Однак не всі знання 

мають практичну цінність. Вони стають імпульсом для перетворень лише за 

умов, коли набувають форми інновацій здатних оновлювати виробничі сили, 

створювати передумови для технологічних і виробничих змін [26, 31]. 

Нововведення – процес, при якому певна ідея або винахід набуває 

економічного значення. 

Освітня інновація – це вперше створені, вдосконалені або застосовані 

освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що 

суттєво поліпшують результати освітньої діяльності. Пріоритетними 

освітніми інноваціями у ВНЗ є: - впровадження в навчальний процес 

модульного навчання та рейтингової системи контролю знань (кредитно-

модульна система); - система дистанційного навчання; - комп’ютеризація 

бібліотеки з використанням програм електронного каталогу та створення 

фонду електронних навчальних та навчально- методичних матеріалів; - 

електронна система управління діяльністю навчального закладу та 

навчальним процессом [87]. 

Інноваційно-освітні технології – комплекс цілеспрямованих форм, 

методів та засобів навчання та управління, що об’єднані одною метою. 

Вищий навчальний заклад – освітньо-науковий заклад, який заснований 

і діє відповідно до законодавства про освіту, має один з чотирьох рівнів 

акредитації, реалізує відповідно до наданої ліцензії освітньо-професійні 

програми вищої освіти за певними освітніми та освітньо-кваліфікаційними 

рівнями, забезпечує навчання, виховання та професійну підготовку осіб 

відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у 

галузі вищої освіти, а також здійснює наукову та науково-технічну діяльність 

[81]. 



Інтернет-ресурс – масив даних та документів в інформаційний 

системах глобальної мережі Інтернет. 

Інтернет домен – унікальний ідентифікатор, що створений спеціально 

для людей і призначений певного IP-адресою. Кожен сайт має своє доменне 

ім'я, при наборі якого ми потрапляємо на потрібну адресу, хоча насправді 

адресація відбувається по IP-адресою - цифрам, які ми просто не в змозі 

запам'ятати [99].  

Державна інноваційна політика - комплекс форм та методів впливу 

держави, які спрямовані на створення механізмів, які взаємопов’язані та 

носять інституційний характер, ресурсного забезпечення підтримки та 

розвитку інноваційної діяльності та формування мотиваційних факторів 

активізації інноваційних процесів[85]. 

Інноватика – комплекс методів, який вивчає сутність нововведень, їх 

соціальну природу, закономірності та умови виникнення нововведень, а 

також роль ринкових, правових, адміністративних та інших механізмів у 

становленні, функціонуванні й розвитку інновацій;  процеси реалізації, 

чинники прискорення й гальмування, дифузії, перевірки й впровадження 

інновацій[58]. 

 

 

3.2. Контент-аналітичне дослідження інформаційно-освітніх 

Інтернет-ресурсів 

 

Оскільки інноваційно-освітні технології включають в себе як 

технологічні, так і соціально-психологічні, методичні та управлінські 

складові, вони могли здійснюватись протягом досить тривалого проміжку 

часу. Тому дослідження проводилось з урахуванням часового проміжку – від 

2000 року до 2016. За одиниці аналізу були попередньо вибрані слова та 

словосполучення, які найбільш об’єктивно та повно відображають тему 

дослідження. Ключовими елементами пошуку складалися з таких слів та 



словосполучень: «інновації в системі вищої освіти (инновации в системе 

высшего образования, innovations in Higher Education system), освітні 

інновації ВНЗ/вищих навчальних закладів (образовательные инновации 

вузов/высших учебных заведений, educational innovations of 

Universities/higher educational institutions), інноваційно-освітні технології у 

вищій освіті (инновационно-образовательные технологи в высшем 

образовании, innovative educational technologies in higher education), соціальні 

аспекти інноваційних технологій в системі вищої освіти (социальные 

аспекты инновационных технологий в системе высшего образования, social 

aspects of innovative technologies in higher education), використання інновацій 

в освітньому просторі (использование инноваций в образовательной среде, 

using innovations in educational area)». Межі дослідження лежать виключно на 

українських Інтернет доменах, пошук матеріалів відбувався трьома мовами 

(українською, російською, англійською). За допомогою статистичної 

компанії AlexaInternet, було обрано Інтернет ресурси, які були найбільш 

відвідувані станом на травень 2016 року з-поміж ресурсів українського 

Інтернет домену. Зі ста найпопулярніших було обрано 4 основні ресурси, при 

цьому відкидались суто теоретично-наукові джерела: 

1. Агенція розвитку освітньої політики (edudevelop.org.ua) –громадська 

організація, яка має на меті об'єднання громадян для впливу на формування і 

реалізацію освітньої політики для забезпечення процесів модернізації 

національної системи освіти та її інтеграції в європейський освітній простір. 

Агенція розвиває наступні напрямки: 

a. ініціювання та реалізація проектів, спрямованих на розвиток 

освітньої політики; 

b. проведення семінарів, тренінгів для учасників освітнього 

процесу з питань громадянської освіти, європейської 

інтеграції, студентського самоврядування, управління 

проектами, менеджменту освіти, аналізу освітньої політики; 

c. здійснення моніторингу та оцінки освітніх проектів і програм; 



d. проведення досліджень з питань розвитку освітньої політики в 

Україні та інтеграцій. 

 

2. Інноватика в сучасній освіті (www.innovosvita.com.ua) - професійний 

форум освітніх, наукових і науково-технічних інновацій в Україні, на якому 

представлені інноваційні досягнення галузі освіти. Форум являє собою 

майданчик для презентації інноваційних освітніх матеріалів і досвіду, 

обговорення освітніх проектів, конструктивного спілкування між 

виробниками сучасних технологій та їх безпосередніми користувачами, 

професійне інформаційне поле для ділових контактів із розвитку науково-

технічних досліджень, академічного обміну школярами, студентами, 

викладачами, обговорення аспектів упровадження сучасних технологій, 

методик безспосередньо в навчальний процес. 

3. Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти” (vzvo.gov.ua) – це установа, основними задачами якої є реалізація 

(спільно з департаментом вищої освіти) державної політики в галузі вищої 

освіти через розробку та впровадження сучасних технологій навчання, 

забезпечення умов для інноваційного розвитку національної вищої освіти, 

підвищення її якості і конкурентоспроможності в умовах інтеграції в 

європейський та світовий освітній простір. 

   Основна діяльність Відділення змісту вищої освіти спрямовується на 

розробку концептуальних підходів у визначенні структури і змісту вищої 

освіти, організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних 

закладах України та його науково-методичного забезпечення. 

4. Інститут модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua) - Метою 

діяльності Інституту є наукове і навчально-методичне забезпечення 

модернізації змісту освіти, процесу виховання, розвитку та соціалізації 

особистості шляхом проведення фундаментальних і прикладних наукових 

досліджень та впровадження їхніх результатів. 

Інститут працює за такими напрямками: 

http://www.imzo.gov.ua/


  зміст освіти і виховання у створюваному освітньому середовищі; 

 формування цінностей відкритого суспільства і навичок критичного 

мислення та економічної культури; 

 мовна політика; 

 соціальна робота; 

 інноваційні технології; 

 основи творчості, фінансова грамотність, навички підприємництва та 

проектна діяльність; 

 засоби навчання і обладнання навчального, загального та спеціального 

призначення. 

Далі в списку AlexaInternet відображаються ресурси університетів, що 

проводять інноваційну діяльність. Оскільки оцінити дані джерела з позиції 

об’єктивної якості є неможливим, нами було включено ще 2 ресурси для 

повноти відображення тематики. Зокрема, для більшого відображення 

ресурсів, що сприяють інноваціям технічного спрямування, було обрано 

ресурс dou.ua – Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища. 

Також, попри те, що ресурс prometheus.org.ua не ввійшов в 10 найбільш 

відвідуваних сайтів, ми його включили в список, оскільки з точки зору 

інноваційних процесів, даний ресурс в якісному зрізі, на нашу думку, є 

одним з найважливіших на теренах саме українських доменів.  

При аналізі даних ресурсів зверталася увага на кількісні показники 

згадувань інноваційних освітніх технологій, на те, яким саме інноваціям 

приділяється більше інформаційного простору (методичні аспекти інновацій, 

технологічні чи освітньо-психологічні), а також на наявність можливості 

прикладного застосування ресурсу (наявність методичної бази, онлайн-

курсів, проведення емпіричних досліджень тощо). 

3.3. Ключові результати дослідження 

 

Проаналізувавши ресурс edudevelop.org.ua, що присвячений розвитку 

освітньої політики, можна дійти до наступних висновків (ДОДАТОК A). Так, 



ключову увагу ресурс приділяє нормативно-правовим актам, методичній 

роботі з інноваціями в сфері вищої освіти, проведення досліджень та 

моніторингу якості освіти. Дослідження направлені на вивчення аспектів 

інклюзивної освіти та аналізі благодійних фондів підтримки інноваційної 

політики в освіті.  Технологічна складова, дистанційна та електронна освіта 

згадуються в контексті моніторингу знань співробітниками освітніх установ 

та контролю рівня знань. Згадування інноваційного розвитку має позитивний 

характер, однак проаналізувавши звіти досліджень, можемо бачити, що в 

контексті програми навчання вчителів «Intel. Навчання для майбутнього» 

неодноразово вказується на проблематику засвоєння нового матеріалу на 

низький рівень технологічного забезпечення, що, в свою чергу призводить до 

нівелювання впровадження саме технічних інновацій в освітнє середовище 

України. В даних звітах вказується важливість розвитку в сучасній освіті 

навичок у вчителів, що сприяють розвитку інформативно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі. З точки зору інновацій освітнього 

процесу, наголошується на розробці навчальних планів, що відповідають 

міжнародним сертифікатам. Згадується в негативному аспекті спроби 

минулих років, що не показали достатнього рівня при перевірці знань [90].  

Поняття «інновації в системі вищої освіти» згадується тричі, двічі зі 

значенням позитивного, один раз зі значенням негативного характеру. При 

цьому двічі наголошується саме на методологічній складовій освітніх 

процесів, на можливостях вдосконалення інноваційної політика на макро- та 

макрорівнях, на важливості залучення підприємств до участі в інноваційних 

здвигах освітнього середовища та взаємодії між державою та інститутом 

освіти. Один раз поняття згадується в контексті технологічної парадигми 

освітніх інновацій, звертаючи увагу, передусім, на недостатню матеріальну 

базу та низький рівень обізнаності щодо можливостей електронного 

навчання в ВНЗ серед студентів та викладачів.  

Поняття освітніх інновацій ВНЗ/вищих навчальних закладів згадується 

двічі, носять нейтральний характер та відображаються суто в контексті 



методологічної складової освіти, де просто розглядаються інноваційні зміни 

в освітньому середовищі.  

Поняття «інноваційно-освітні технології у вищій освіті» згадується 

двічі, але дані згадування повністю взаємопов’язані з поняттям «інновації в 

системі вищої освіти» та також мають позитивний характер та відображення 

в контексті методологічної складової інноваційних процесів.   

Соціальні аспекти інноваційних технологій в системі вищої освіти 

представлені одним згадуванням нейтрального контексту [47].  Соціальні 

аспекти розглядаються крізь призму матеріального забезпечення з одного 

боку та розгляду категорії цінностей в контексті освітнього середовища.  

Поняття «використання інновацій в освітньому просторі» згадується 

тричі з позитивним контекстом звітуючи конференції з інноваційною 

тематикою та носять суто методологічний характер. 

З позицій можливості практичного застосування ресурсу, варто 

відмітити наявність двох методичних документів з рекомендаціями; 

висновками та звітами досліджень та конференцій. Онлайн-курси та освітні 

бази даних відсутні. 

По даному Інтернет-ресурсу можна зробити наступні висновки: основні 

категорії досліджуваної теми представлені більше в методологічній площині, 

має скоріше позитивний характер. Попри актуалізацію сайту як ресурсу, який 

всесторонньо розглядає та впроваджує інновації в сфері освіти, переважна 

більшість звітів представлена з позиції проектних досліджень «Intel. 

Навчання для майбутнього», які носять радше теоретичний характер. 

Аналіз сайту www.innovosvita.com.ua (професійний форум освітніх, 

наукових і науково-технічних інновацій) виглядає наступним чином (див. 

додаток В): поняття інновації в системі вищої освіти згадується п’ять разів, 

має нейтральний характер та суто методологічні та освітньо-психологічні 

характеристики. Так, наголошується за значенні психологічного клімату в 

освітньому середовищі та важливості побудови інноваційного клімату у ВНЗ 

з методологічних засад.  



Категорія освітніх інновацій ВНЗ/вищих навчальних закладів 

згадується у звітах останніх років 12 раз. Однак, дані згадування мають 

більше суто інформативний характер (нейтральний) та визначають, 

передусім, важливість застосування інноваційних технологій в синтезі з 

технологічними та методичними аспектами. Наголошується на важливості 

вдосконалення інформаційно-освітніх систем, дистанційної та електронної 

освіти. 

Поняття інноваційно-освітніх технологій у вищій школі згадується 

лише один раз в контексті впровадження у систему вищої освіти 

електронного навчання.  

Щодо соціальних аспектів інноваційних технологій в системі вищої 

освіти, слід зазначити, що на ресурсі дана категорія згадується двічі, також в 

контексті впровадження інформаційно-інноваційних технологій в діяльність 

ВНЗ як освітньому, науковому рівнях, так і на організаційному. 

Категорія використання інновацій в освітньому просторі на даному 

ресурсі згадується тричі, носить позитивних характер. Двічі згадувалась в 

контексті методологічних змін та один раз як описова складова 

технологічних інновацій освітнього простору. 

Відсутня прикладна складова  застосування ресурсу. Відсутні 

методична база, онлайн-курси, будь-які дослідження тощо.  

Таким чином, попри відсутність прикладної складової ресурсу, тобто 

суто наративного змісту, сайт відображає повною мірою практично всі 

складові нашого пошуку, має як розгляд проблематики методологічному, 

освітньому та технологічні рівнях, відображає цілісну картину інноваційного 

розвитку в розрізі вищих навчальних закладів України. 

Державна наукова установа “Інститут інноваційних технологій і змісту 

освіти” (vzvo.gov.ua) (додаток С) має комплекс наукових та навчальних 

програм, розгляд інноваційних освітніх технологій та методологічних 

вказівок. На ресурсі представлені звіти освітніх конференцій,  стандартизації 

інноваційних освітніх процесів, інноваційні проекти тощо. Основний контент 



сайту – збірники наукових праць, що присвячені інноваціям, в тому числі й в 

сфері вищої освіти.  

Аналізуючи категорію інновації в системі вищої освіти, варто 

відмітити що дане поняття на ресурсі зустрічається вісім разів. Мають 

наративний характер, при цьому тричі – представлення правового аспекту, 

що можна прирівняти до нейтрального. Інші п’ять разів розглядають аспект 

інновації в систему вищої освіти крізь призму як методологічного, освітньо-

психологічного, так і технічного спрямування.  

Освітні інновації ВНЗ/вищих навчальних закладів також представлені 

на даному ресурсі, кількісно наявні чотири згадування. Також представлені в 

нейтральному аспекті, розглядаються крізь призму методологічного 

спрямування.  

Словосполучення «інноваційно-освітні технології у вищий освіті»  

згадується двічі. Розглядаються інноваційно-технічні засоби впровадження 

електронної та дистанційної освіти в вищих навчальних закладах, в контексті 

Болонського процесу та підвищення якості контролю самостійної роботи 

студентів. 

На соціальних аспектах інноваційних технологій в системі вищої освіти 

робиться наголос на впровадженні та поширенні курсів дистанційного та 

електронного навчання серед університетів з одного боку та на взаємодії 

вищих навчальних закладів в контексті створення єдиної бази даних за 

певними методичними критеріями. Згадується двічі в методологічному та 

технологічному аспектах. 

Поняття використання інновацій в освітньому просторі згадується один 

раз, розглядається в контексті історичного розгляду модернізації сучасної 

освіти. 

На даному ресурсі відсутні онлайн-курси, бази даних з матеріалами, 

однак наявні значні методичні бази. 

Інститут модернізації змісту освіти (www.imzo.gov.ua) (див додаток D). 

Даний ресурс має комплекс інноваційних та дослідно-експериментальних 

http://www.imzo.gov.ua/


парадигм діяльності. Окрім діяльності, що пов’язана з роботою з вищими 

навчальними закладами, проведенням олімпіад тощо,  інститут інноваційною 

діяльністю в трьох напрямах: курсами з фінансової грамотності, дослідно-

експериментальною робота на базі експериментальних навчальних закладів 

та STEM-освітою.   

Поняття інновацій в системі вищої освіти зустрічається шість разів, в 

контексті роботи з експериментальними навчальними закладами. Так, 

вказується на важливість залучення освітнього простору до комп’ютерно-

орієнтованого середовища навчання, наголошується на важливості роботи 

студентів на засадах самостійної роботи. В цьому ж аспекті згадуються 

освітні інновації ВНЗ/вищих навчальних закладів.  

Інноваційно-освітні технології у вищий освіті на даному ресурсі 

згадується тричі, розглядаючи дану категорію в контексті інклюзивної освіти 

та в розрізі наукових конференцій. Таким чином, вказуються лише 

позитивно-забарвленні характеристики інноваційної освіти у ВНЗ та 

наголошується як на вже здійснених інноваціях (даючи при цьому звіти та 

розглядаючи рівень їх прийнятності студентами та викладачами, аналізуючи 

якісні зміни після їх введення). 

Категорія соціальних аспектів інноваційних технологій в системі вищої 

освіти згадується лише один раз. Розглядається важливість інноваційних 

соціальних проектів освітнього простору як чинник сталого розвитку 

держави.  

Використання інновацій в освітньому простору згадується в шістьох 

записах, але лише з позиції інформативно-просвітньої. Тобто, має 

нейтральних характер. 

Ресурс має низку методичних вказівок та баз,  попри вказівки на 

необхідність застосування онлайн-курсів саме на даному ресурсі, вони 

відсутні.  Загалом, даний ресурс можна охарактеризувати радше як 

інформативно-освітній, що не має певних прикладних можливостей 

застосування сайту. 



Український веб-сайт dou.ua, що створений для аналізу ринку праці, 

надання освітніх послуг, розгляду новин та ведення блогів пов’язаних з 

інформаційними технологіями виділяється серед інших за рахунок 

різноспрямованості та всебічності розгляду питань проблематики, що нами 

досліджується (ДОДАТОК E). 

Одним зі завдань даного ресурсу є аналіз якості надання освітніх 

послуг в Україні, компетентність впровадження інновацій у ВНЗ та розгляд 

часового та якісного розриву в наданні освітніх послуг та реальними 

завданнями спеціалістів різних ІТ-сфер. Саме на даному ресурсі було 

виявлено всі словосполучення трьома мовами, які застосовувалися при 

пошуку даних завдяки саме розмаїтті статей, а не прямого перекладу ресурсу. 

Важливо також відмітити, що саме на dou.ua зустрічається різка критика 

наданої освіти українськими ВНЗ, відсутність спрямування реальним задачам 

спеціалістів, невідповідність інноваційних технологій ВНЗ потребам ринку 

праці тощо. Варто відзначити, що на відміну від попередніх ресурсів, що 

нами розглядалися, авторами більшості статей та авторів коментарів на 

форумі є безпосередні студенти/випускники технічних, дизайнерських, 

маркетингових та менеджерських спеціальностей. Ще однією важливою 

особливістю є те, що саме середовище інформаційних технологій має 

найбільш чітко виражену динаміку в якісному аспекті впровадження 

інноваційних технологій, що, в свою чергу, має вплив на розрив знань ВНЗ та 

сучасних компаній даної галузі.  

При пошуку заданих словосполучень враховувалося те, що даний веб-

сайт має наявну базу даних з пошуку роботи та реклами нових вакансій, тому 

всі подібні результати пошуку було ігноровано.  

 Категорія «інновації в системі вищої освіти/инновации в системе 

высшего образования/innovations in Higher Education system зустрічається на 

ресурсі сім разів в заданих часових критеріях пошуку (п’ять разів 

українською, двічі  російською). Так, на форумі з питань навчання було 

поставлено питання найперспективніших ВНЗ, де була б можливість 



отримання досвіду роботи з інноваціями в сфері інформаційних технологій. 

Аналізуючи «дерево» з відповідей, варто відзначити перевагу на 

акцентуванні негативних  аспектів вищої освіти загалом, невідповідність 

рівня знань ВНЗ до сучасних вимог праці та зауваження стосовно тенденції 

до вищого рівня практичних знань та навичок у спеціалістів, що навчалися 

самостійно. Лише один раз згадується в позитивному світлі, як пропозиція 

вступу до Львівської політехніки[62]. Однак, аналізуючи відсоткове 

співвідношення негативних та позитивних відгуків, дане питання форуму 

носить негативний характер.  

За даним критерієм пошуку також є стаття українською мовою, де 

йдеться про перспективи розвитку вищої освіти в контексті постійних змін 

вимог до випускників у міжнародних компаніях. Вказується на недостатній 

рівень спроможності українських ВНЗ та на низьку конкурентоспроможність 

з європейськими вищими навчальними закладами[63]. Тобто, можемо її 

віднести до ресурсу з негативним характером окреслення критерію. 

Згідно нашого критерії пошуку на ресурсі було знайдено інтерв’ю з  

головою Наглядової ради Львівського кластеру ІТ та бізнес послуг, 

та Володимиром Воробей, виконавчим директор Кластеру[64]. В даному 

інтерв’ю були представлені ідеї створення сервісу освітніх послуг, який буде 

мати якісно нові показники інноваційності з-посеред традиційних 

навчальних закладів. Наголошувалось на важливості інтенсивної свівпрааці з 

державними виконавчими органами, навчальними закладами для реалізації 

подібних проектів. Вказується на невідповідність інноваційних змін на 

теренах вищої школи до вимог сучасного суспільства.  

Ще один раз вказана категорія наявна в інтерв’ю з Романом Павлюком, 

співвласником Eleks, який аналізує сучасний стан українського ринку праці, 

який є аналогічним до індійського аналогу, тобто наявністю спеціалістів з 

одного боку та низькою заробітною платнею з іншого. Шукаючи шлях 

вирішення даної проблеми Павлюк вказує на важливість використання 

інноваційних методів навчання у вищій освіті по аналогії зі США[65]. Таким 



чином, дане інтерв’ю має позитивний характер, оскільки вказується на, за 

словами автора, незначні проблеми, пропонуються шляхи їх вирішення та 

наголошується на досить високому рівні кваліфікації українських студентів.  

Останнім україномовним джерелом ресурсу з даного критерію є стаття 

Романа Хміля – засновника компанії GlobalLogic Ukraine. В статті вказується 

на негативні аспекти влади, які гальмують можливості інноваційною освіти в 

України. Вказується на важливість синхронізації інститутів влади та освітніх 

закладів для впровадження інноваційних змін, а не суто декларуванням в 

законопроектах важливості такої системи освіти[66]. 

Проводячи аналіз даної категорії російською мовою на ресурсі dou.ua 

було виявлено аудіо лекцію Директора Центру інновацій корпорації 

Microsoft Віктора Каука. В лекції проврдиться аналіз важливості вищої для 

спеціалістів ІТ-середовища та впровадження інновацій систему освіти. Вся 

лекція має позитивну направленість, акцентується увага на проблемах 

переходу від традиційної освіти до інноваційною, однак зазначається на 

тому, що в аспекті навчання програми Microsoft для студентів українських 

ВНЗ є достатньою для роботи в міжнародних компаніях. Також акцентується 

важливість взаємодії вищих навчальних закладів та корпорацій[67].  

Ще однією російськомовною статтею на тематику інновацій в системі 

вищої освіти на ресурсі dou.ua є петиція спільноти до Президента України. В 

ній відображено розгляд інноваційних технологій, що мають своє 

відображення в різних галузях знань та в системі вищої освіти зокрема. В 

освітньому контексті наголошується саме не визнанні міжнародним 

співтовариством системи української вищої освіти, в той час як незалежні 

інноваційні системи дають значно більше знань та є визнаними. 

Пропонується внести зміни на законодавчому рівні, що будуть стимулювати 

розвиток інноваційного середовища в системі вищої освіти[68]. Таким 

чином, дана петиція має негативних характер та акцентування важливості 

взаємодії двох інституцій в контексті інноваційних змін. 



 Загалом, всі згадування є радше технологічними та деякою мірою 

методичними.   

Категорія «освітні інновації ВНЗ/вищих навчальних 

закладів/образовательные инновации вузов/высших учебных заведений, 

educational/innovations of Universities/higher educational institutions» 

зустрічається тричі(російською мовою). Так, дане словосполучення 

згадується доцільності традиційної освіти на форумі ресурсу. Акцентується 

увага на важливості отримання (суто формального) отримання вищої освіти 

для можливості співпраці з міжнародними компаніям, вказується на 

необхідність введення інноваційних технічних засобів навчання для 

забезпеченя вищого рівня вищої освіти в українських вищих навчальних 

закладах [69]. 

В російськомовній статті ресурсу проводиться компаративний аналіз 

сучасних інноваційних систем вищої освіти з її традиційними аналогами. 

Стаття має нейтральне забарвлення та акцентує увагу на більшу 

функціональність інноваційних методів, як інтегрованих до системи ВНЗ як 

соціального інституту, так і незалежних програм освіти[70].  

Ще однією російськомовною статтею, що роздає поставлену 

проблематику є аналіз сучасної вищої освіти, який був зроблений в 

результаті відкритої дискусії учасників спільноти. Розглядається активізація 

освітньої діяльності останніх років в контексті впровадження інноваційних 

технологій та їх доцільності в якості передового фактору працевлаштування. 

Стаття має позитивних характер та являє собою розгляд питань вищої освіти 

контексті соціальних змін[71]. 

Категорія «інноваційно-освітні технології у вищій 

освіті/инновационно-образовательные технологи в высшем 

образовании/innovative educational technologies in higher education» 

зустрічається один раз (російською мовою). Так, дана категорія російською 

мовою представлена в якості методичної пропозиції вищим навчальним 

закладам, задля покращення рівня отримання знань. Зазначається важливість 



отримання саме практичних знань студентами ВНЗ та комплексний підхід 

реалізації інноваційно-освітніх технологій[72]. 

Англомовні джерела представлені двома статтями, що є близькими за 

змістом та відображають становище освітнього середовища в контексті 

глобалізацій них перетворень сучасності [73;74]. Вказується важливість 

створення єдиної системи освітніх баз даних для забезпечення розвитку 

інновацій в системі вищої освіти. Має декларативно-методичний стиль 

викладення.  

Категорія «соціальні аспекти інноваційних технологій в системі вищої 

освіти/социальные аспекты инновационных технологий в системе высшего 

образования/social aspects of innovative technologies in higher education» 

зустрічається на ресурсі один раз (російською мовою). Так, розглядається 

важливість змін технологій вищої освіти для побудови успішної країни. 

Наголошується на технологічній складовій змін освіти для реалізації  

успішної підприємницької діяльності[75]. 

Категорія  «використання інновацій в освітньому 

просторі/использование инноваций в образовательной среде/using innovations 

in educational area» двічі (російською мовою). Так,  на форумі інноваційних 

технологій InnoTech Ukraine даного ресурсу присутній комплексний розгляд 

використання інновацій в сучасних ВНЗ України[76]. Також представлено 

аналіз події «IT Jam 2015: ІТ инновации и образование в Украине», де 

розглядається аналіз системи вищої освіти в Україні в сфері інформаційних 

технологій та пропонується створення єдиної системної бази знань 

електронного доступу для залучення студенів до самостійної роботи та 

самовдосконалення[77]. 

Загалом, ресурс має практичне спрямування та містить ряд практичних 

курсів, онлайн-посібників, практичних завдань тощо. Також на ресурсі 

представлені аналітично-статистичні дослідження, що проводились на 

тематику інноваційних технологій ВНЗ та рядом опитувань на різну 

тематику. 



Проводячи аналіз ресурсу prometheus.org.ua, перш за все, слід звернути 

увагу на відмінність ресурсу серед інших, що були розглянуті аспектом 

можливості прикладного навчання. Аналіз категорій пошуку має наступний 

вигляд (ДОДАТОК F). Категорія інновацій в системі вищої освіти згадується 

один раз в контексті інтерв’ю з Іваном Примаченко, засновником платформи. 

Вказується на динамічність зміни надання освітніх послуг та на потребу 

постійного оновлення якісної складової вищої освіти. Також вказується на 

необхідність взаємодії університетів на онлайн-платформ та заохочення до 

подібної співпраці власників підприємств, що зацікавлені в тому, щоб їхні 

працівники мали якісний рівень освіти та/або постійно вдосконалювали свої 

професійні здібності[78]. 

Категорії освітні інновації ВНЗ/вищих навчальних закладів та 

інноваційно-освітні технології у вищій освіті згадуються один раз як аспект 

взаємодії ВНЗ та освітніх порталів[79].  

Категорія соціальні аспекти інноваційних технологій в системі вищої 

освіти не згадується. 

Категорія використання інновацій в освітньому просторі згадуються 

лише в сенсі опису важливості інноваційного середовища при сучасних 

тенденціях розвитку вищої освіти[80]. 

Особливого значення дана платформа має в контексті практичного 

значення, оскільки ресурс зорієнтований на проходження курсів з 

можливістю отримання відповідних сертифікатів.  

 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

В третьому розділі визначено основні Інтернет-ресурси, що 

безпосередно займаються впровадження інноваційно-освітніх технологій в 

сучасних ВНЗ України, визначено ключові поняття контент-аналітичного 

дослідження та проведено даний аналіз.  



Таким чином, можна зробити загальні висновки по всім ресурсам, що 

були проаналізовані (додаток).  

Можна сказати, що гіпотеза 1, яка свідчить, що існує невідповідність 

між розглядом питань інноваційно-освітніх технологій з позицій 

законодавства, реалізації інноваційної політики та суб’єктами інноваційно-

освітніх технологій – студентів та випускників сучасних ВНЗ, підтвердилась. 

Порівнюючи ресурси, що відносяться до тих, які висвітлюють інноваційну 

політику та ресурсів, що мають прикладне спрямування, визначено їх 

кардинальну смислову різницю. 

Гіпотеза 2, «інноваційно-освітні технології згадуються переважно в 

позитивному контексті, завжди вказується на необхідність їх реалізації» 

підтвердилась частково. Важливо зазначити, що позитивно згадуються 

аспекти інноваційно-освітніх технологій ресурсами, які переважно мають 

методологічне спрямування. Проаналізувавши текстові масиви, що були 

написані суб’єктами інноваційно-освітніх технологій ВНЗ, можемо дійти 

висновку, що вони мають більше негативний контекст. 

Гіпотеза 3, «інновації в системі вищої освіти мають більше наративний 

контекст, який не має практичного значення» підтвердилась частково. Так, 

частина ресурсів розглядає інноваційні освітні технології, законодавчу базу 

суто з ознайомчо-інформативних засад. Більшість ж розгляданих джерел 

мають чіткий методологічний, технологічний чи прикладний контекст.  

Гіпотези 4, «переважна частина ресурсів має методологічний та 

законодавчий контекст інноваційно-освітніх технологій» частково 

підтвердилась.  Два джерела з шести, що розглядались частково розглядають 

суто методологічний та законодавчий контекст інновацій в освітньому 

середовищі. Однак, переважна більшість контенту відходить від даних 

аспектів, розглядаючи технологічні та прикладні засади.  

З усіх досліджуваних Інтернет-ресурсів, лише два мають прикладний 

контент. Більшість розглянутих джерел лише тричі вказується на 

необхідність комплексного підходу до впровадження інноваційних 



технологій в середовищі вищої освіти; значної уваги не приділяється 

важливості інституційних змін при реалізації державної політики 

інноваційного розвитку освіти, що свідчить про відсутність технічно-

матеріальної бази для розвитку та впровадження інноваційно-освітніх 

технологій в сучасних ВНЗ України. 

 

 

 

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В 

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 

 

Використання інноваційно-освітніх технологій передбачає роботу з 

ресурсами в цифровому форматі та навчальну діяльність за допомогою ІТ-

технологій, що передбачає навчання та контроль знань дистанційно, тому 

метою даного розділу є аналіз організації інноваційного навчання в контексті 

охорони праці. Важливим аспектом даного питання є те, що вивчення 

предметів з охорони праці та цивільного захисту є обов’язковим для 

спеціалістів різних напрямів та спеціалізованим під вимоги навчальних 

планів ВНЗ. В традиційній парадигму освіти існує ряд вимог до викладання 

даних курсів, вони є систематизованими та впорядкованими під вимоги 

учбового процесу. Однак, глобалізаційні виклики сучасності вимагають 

якісно нового підходу до  можливостей електронного та дистанційного 

навчання. Обов'язком вищого навчального закладу є організація та 

оптимізація заходів і засобів, які спрямовані на забезпечення якісної освіти 

особам, які навчаються, тому даний процес є необхідним фактором  для 

створення комфортних та оптимальних умов. 

4.1. Особливості інноваційно-освітніх технологій навчання з 

питань охорони праці 

 



Одним з пріоритетів політики України в галузі охорони праці, що 

зазначається в Законі України «Про охорону праці» є інформування 

населення, проведення навчання, професійної підготовки і підвищення 

кваліфікації працівників з питань охорони праці [7]. Наразі в країні дія 

система безперервного навчання з питань охорони праці,  до основних 

науково-методичних принципів побудови, цільових функцій та 

методологічних основ якої належать, зокрема, наступність та безперервність 

навчання з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці усіх вікових 

категорій населення України та навчання з питань безпеки життя і діяльності 

в цілому та охорони праці студентів вищих навчальних освітніх закладів[12]. 

Дана система має дещо двоякий характер, оскільки попри чітку систему 

методичних вказівок та норм викладання, вона передбачає суто 

прослуховування студентами лекцій курсів та виконання лабораторних робіт 

без впровадження до освітнього процесу роботи з можливими реальними 

ситуаціями з питань охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях 

(методу кейс-стаді), що знижує рівень поінформованості слухачів курсів. 

Попри це, саме традиційний метод освіти надає системних знань з питань 

охорони праці, оскільки він передбачає викладання курсу за напрямами 

професійної підготовки студентів. Так, курси з охорони праці в студента 

технічного та гуманітарного спрямування будуть різко відрізнятися. Попри 

це, залучення України до Болонського процесу передбачає, в тому числі, 

зміщення акценту на самостійну роботу студента, що має позитивний вплив 

на можливість індивідуального розвитку. Оптимальним рішенням надання 

якісної освіти при самостійній роботі є дистанційна та електронна освіта на 

базі ВНЗ. Дистанційне навчання з охорони праці може бути великим 

проривом з метою економії часу та фінансів та підвищення рівня 

об’єктивності оцінювання через систему тестових зрізів знань. За допомогою 

інноваційно-освітніх технологій, зокрема технологій електронної освіти та 

спільної бази даних полегшується здійснення відомчого контролю якості 



освіти, передбачає звітність та відкритість стану обізнаності студентів в 

сфері охорони праці. 

Використання інноваційних технологій навчання з охорони праці 

сприяє доступності та прозорості проведення занять, а соціальний аспект 

курсів (можливість контакту з викладачем та іншими слухачами за 

допомогою самого ресурсу електронної освіти)дозволяє підвищити якість 

передачі знань.  

 Відкритим питанням залишається достатність суто такої форми 

роботи при проходженні курсу. Попри можливості використання 

мультимедійних складових електронного навчання (можливостей аудіо- та 

відео супроводу, онлайн-перевірка знань тощо) подібний ресурс потребує як 

попереднього пробного тестування так і затвердження законодавством. 

Важливою вимогою є контроль якості знань студентів ВНЗ, що 

затверджуються спеціально  

вповноваженим органом центральної виконавчої влади в галузі освіти  

і  науки  та  погоджуються  спеціально  уповноваженим  центральним  

органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.[12]. 

Таким чином, розглядаючи традиційний та інноваційні підходи до 

вивчення охорони праці, необхідно зазначити, що останній має ряд переваг, 

серед яких основними є скорочення фінансових затрат на проведення курсу 

та можливість обирання часу для вивчення інформації. Також зменшується 

ймовірність суб’єктивного оцінювання через відсутність очних зустрічей. 

Інноваційні технології в курсах з охорони праці можуть  більш ефективними 

через удосконалений формат передачі інформації (відео-, аудіоматеріал, 

інфографіка, спрощена подача тексту, інтерактивні ігри за темою). Навчання 

за допомогою інноваційних методів може бути реалізоване як через 

відповідні сервери, так і в самому закладі. Однак впровадження таких 

освітніх технологій в контексті охорони праці носить на даний момент 

декларативний характер та вимагає дуалістичного розгляду з позицій 



чинного законодавства та аналітичного тестування ресурсів на предмет 

якості надання освітніх послуг [48].  

 

4.2. Використання інноваційно-освітніх технологій навчання 

для реалізації державної політики в сфері охорони праці 

 

З точки зору охорони праці інноваціям в сфері вищої освіти притаманні 

два виміри: по-перше, для того, щоб виховувати психічно здорову 

особистість, яка готова включитись у інтенсивні процеси навчання, що має 

критичне мислення і певну медіа автономію, необхідно впровадити елементи 

електронної освіти у курс охорони праці; по-друге, самій дисципліні 

необхідно набути рис медійності, тобто, додати до навчальних практик 

інформацію таким стилем, який слухач курсу сприйме одразу, і який 

допоможе йому краще засвоїти матеріал та подолати ризики неякісної освіти.  

Національна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні 

ґрунтується, зокрема, на засадах пріоритетності науково-технічного та 

інноваційного розвитку держави, формування необхідних для цього 

законодавчих і сприятливих економічних умов, сприяння збільшенню 

різноманітності та кількості електронних послуг, забезпеченню створення 

загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів; поліпшення 

кадрового потенціалу; широкого впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в науку та освіту[6], що базується на принципах 

відповідності електронних інформаційних ресурсів стандартам і технічним 

регламентам, загальнодержавним, галузевим класифікаторам. Це передбачає 

поступове впровадження технологічних інновацій в систему вищої освіти з 

урахуванням всіх вимог щодо проходження курсу з охорони праці. 

 Використання технологій інноваційного навчання дозволить значно 

спростити процедуру передачі знань та вдосконалити управлінський аспект, 

що включає в себе моніторинг навчання, атестування та підзвітність через 

електронні мережі, які притаманні механізмам електронного урядування.  



Таким чином, сьогодні через збільшення кількості організацій та осіб, 

які мають пройти курс навчання, доречним є впровадження інноваційно-

освітніх технологій в курси. Даний вид навчання сприяє полегшенню 

навчання через те, що з мережею Інтернет може навчатись більше кількість 

осіб більш якісно через відповідні методологічні зміни та дозволяє відкрито 

промоніторити та проаналізувати стан навчання та рівня обізнаності в сфері 

охорони праці. Використання аудіовізуальних,   комп'ютерних навчально-

контрольних систем, комп'ютерних тренажерів сприяє швидшому засвоєнню 

та обробці інформації. Матеріали, розроблені для курсів, основаних на 

інноваційних технологіях, з охорони безпеки праці, мають відповідати 

нормам діючих нормативно-правових актів. Також дані курси можливо 

змінювати та актуалізувати у зв’язку зі змінами та розвитком в сфері охорони 

праці [Наказ "Про затвердження Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" [12].  

 

Висновки до розділу 4 

Електронне навчання є інноваційним інструментом для вдосконалення 

системи освіти в сфері охорони праці та підвищення ефективності засвоєних 

знань через ряд переваг. В контексті інноваційних технологій в освіті  

електронне навчання дозволяє надати курсам медійності, виключити 

людський фактор при перевірці знань, зменшити витрати ВНЗ за рахунок 

зменшення навантаження викладачів та створити чесну підзвітність контроль 

при зрізі знань. З іншого боку, впровадження подібних інновацій в систему 

ВНЗ вимагає чіткої методичної та законодавчої бази та проведення тестового 

аналізу.  

Стандарти проведення навчання, підвищення кваліфікації в сфері 

охорони праці згідно діючого законодавства є недосконалими для сучасного 

інноваційного суспільства, важливою характеристикою якого є використання 

інноваційних технологій та мережі Інтернет. Даний факт передбачає 



вдосконалення системи навчання з питань охорони праці  як в 

спеціалізованих учбових центрах так і в вищих навчальних закладах України. 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

У магістерській дисертаційній роботі було досліджено сучасні 

уявлення про стан інноваційно-освітніх технологій в сучасних ВНЗ України, 

визначено стан освітніх інновацій в Україні в діяльності вищих навчальних 

закладів, розглянуто основні соціальні аспекти інноваційної діяльності у 

вищій освіті, проведено контент-аналітичне дослідження впровадження 

інноваційних освітніх технологій та розроблено рекомендації щодо реалізації 

інноваційно-освітнього середовища.  

У результаті проведеного дослідження отримані наступні висновки. 

Було визначено теоретико-методологічні аспекти дослідження 

інноваційно-освітніх технологій в системі вищої освіти України через зв’язок 

динаміки соціального простору та інноваційними освітніми технологіями, 

виявлено закономірності, принципи та умови функціонування інноваційно-

освітніх технологій. Показано, що сучасні моделі інноваційних процесів 

акцентують увагу на прагнення постійної реалізації потенціалу людиною, 

при цьому важливим аспектом реалізації освітніх інновацій є врахування 

взаємозалежності між динамікою соціальних змін та інноваційним розвитком 

суспільства. Також важливу роль відіграє часовий розрив між реалізацією 

певної інновації та її застосуванням в освітній практиці. Визначено, що 

традиційні форми навчання позбавлені переваг мобільності та широкою 



доступності, що має вплив на швидкість процесів розвитку та ефективності 

навчання. 

Показано, що в сучасних ВНЗ України навчання часто відбувається за 

стандартними методами, які потребують адаптації до сучасних умов 

функціонування. Поширення інноваційних технологій освіти, зокрема, 

електронної освіти в даному випадку є раціональним вирішенням існуючої 

проблеми через можливість нового підходу до навчання, що дозволить 

збільшити ефективність засвоєння інформації слухачами. Різноманітність 

видів електронного навчання робить навчання через телекомунікаційні 

технології універсальною системою, що дозволяє використовувати 

інноваційні технології для отримання різнопланових знань та навичок.  

Досліджено історію становлення інноваційно-освітніх технологій та 

електронної освіти, для чого критерієм було обрано географічні та кількісні 

характеристики розповсюдження інноваційної освіти в світовому масштабі. 

Було вивчено та узагальнено різноманітні підходи до виокремлення проблем 

в сфері впровадження та застосування електронної освіти. Визначено такі 

пов’язані з електронною освітою проблеми, як організація самостійної 

діяльності тих, хто навчається; організація індивідуальної підтримки учбової 

діяльності кожного студента викладачами; організація групової учбової 

роботи тих, хто навчається (дискусій, спільної роботи тощо); розробка 

системи управління електронними курсами. 

Аналіз нормативно-правової бази в сфері інноваційно-освітніх 

технологій дозволяє стверджувати, що головною проблемою на шляху 

впровадження подібних інновацій є відсутність спеціального нормативно-

правового акту, що регулював би відносини в цій сфері. Окремі питання в 

галузі електронної освіти регулюється вже існуючими законами (Закон “Про 

Національну програму інформатизації”; Закон України “Про Вищу освіту”; 

Закон України “Про інформацію”; Закон України “Про освіту”; Закон 

України “Про телекомунікації; Положення про дистанційне навчання. Наказ 

МОН України від 21.01.2004 № 40), які, тим не менше, залишають 



неврегульованими цілий спектр питань щодо функціонування системи 

інноваційної освіти, зокрема діяльності електронної та дистанційної освіти. 

Вивчено зарубіжний досвід впровадження електронної освіти. 

Встановлено, що Україна значно відстає у використанні технологій 

електронного навчання: в західних країнах електронна освіта 

використовується як самостійний метод навчання і впроваджена як в 

навчальних закладах, так і в організаціях, тоді як в Україні вона часто 

прирівнюється до дистанційної освіти, а організаціями, що забезпечують таке 

навчання, як правило, виступають навчальні заклади. Електронна освіта є 

відносно новим явищем в українській системі освіти, але вже очевидним є 

той факт, що її впровадження та розвиток суттєво впливає на рейтинги та 

якість навчання. 

Проаналізовано використання електронної освіти  як складову форму 

традиційного підходу навчання у ВНЗ. Визначено, що паралельність 

(навчання без відриву від традиційного освітнього процесу), яка притаманна 

електронній освіті, практично відсутня в навчанні в українських ВНЗ. Таким 

чином навчальний  процес уповільнюється, втомлені студенти мають змогу 

проходження електронних курсів навчання після традиційних лекцій та 

семінарів, що уповільнює процес навчання та робить його менш ефективним. 

Отже, сучасна, так звана, електронна освіта в українських ВНЗ не відповідає 

своїй специфіці. Визначено головний недолік сучасної електронної освіти в 

українських ВНЗ: переведення підручників, тестів та матеріалу з формату, 

призначеного для традиційного навчання, в електронний вигляд без 

врахування специфіки отримання інформації за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. Матеріали для навчання за допомогою 

електронних курсів не адаптовані для електронних ресурсів, тому 

потребують більше зусиль на обробку, що призводить до зменшення 

зосередження на процесі вивчення. Також в Україні іноді не враховується 

географічний фактор, тому навіть під час навчання за допомогою системи 

дистанційної освіти, фінальний екзамен відбувається в очному вигляді, що 



ускладнює процес успішного завершення навчання. Даний фактор впливає на 

необхідність вдосконалення системи освіти через телекомунікаційні 

технології. 

Було вивчено та узагальнено основні підходи до визначення сутності 

інноваційної освіти через дослідження зв’язку між зміною соціальних 

інститутів та динамікою зміни освіти, обґрунтовано необхідність 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій в сфері освіти. 

Показано, що в умовах інформатизації суспільства з’являється потреба 

впровадження інновацій у всі сфери суспільного життя. Важливу роль 

відіграє реорганізація системи освіти, яка на сьогоднішній день не відповідає 

вимогам стрімкого розвитку суспільства та технологій. Традиційні форми 

навчання позбавлені переваг мобільності та широкої доступності, що впливає 

на швидкість процесів розвитку та ефективність навчання.  

Було визначено соціальний аспект інноваційно-освітніх технологій у 

сучасних ВНЗ України, його взаємозв’язок з іншими соціальними 

інститутами та проблеми розвитку інновацій в освіті в зв’язку з 

неврахуванням даних аспектів. 

Проведено контент-аналітичне дослідження Інтернет-ресурсів 

українських доменів, що займаються інноваційними технологіями в 

середовищі вищої освіти. Визначено взаємозв’язок  між інституційною 

складовою розвитку інновацій та проблем розвитку інноваційних освітніх 

технологій. 

Було надано рекомендації щодо поліпшення реалізації інноваційно-

освітніх технологій в сучасних ВНЗ України, з врахуванням соціальних 

аспектів сучасності. 

Досліджено вплив впровадження інноваційно-освітніх технологій в 

сучасних ВНЗ України в контексті охорони праці та безпеки в надзвичайних 

ситуаціях. 

На підставі вищесказаного можна надати каті рекомендації: 



Рекомендовано починати впровадження інноваційно-освітніх 

технологій з глобальних аспектів (створення нормативно-правових актів для 

регулювання питань в сфері, функціонування та розповсюдження інновацій в 

освіті в вищих навчальних закладах та організаціях, перейняття іноземного 

досвіду для українського простору тощо), а закінчувати управлінською 

частиною, що включає в себе аспекти від управління освітою на державному 

рівні до організації електронних курсів в закладах та управління знаннями 

(моніторинг, атестації, контроль за навчальним процесом, надання 

легітимності та акредитації сертифікатам існуючих електронних та 

дистанційних курсів). Правильна організація навчання та моніторинг за 

процесом забезпечує ефективне функціонування системи та ефективне 

засвоєння знань, на що і спрямована організація курсів. Також слід вказати 

на необхідність врахування життєвого циклу інновацій задля зменшення 

часового розриву між введенням інновацій в життя та в освітньому просторі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. "Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси" 

[Електронний ресурс] // МОН України – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. 

2. Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

3. Закон України "Про інноваційну діяльність" [Електронний 

ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/40-15 

4. Закон України "Про Національну програму інформатизації" 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр 

5. Закон України "Про Національну програму інформатизації" 

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим 

доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/74/98-вр 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18


6. Закон України "Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки" [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-16 

7. Закон України "Про охорону праці" [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12. 

8. Закон України "Про телекомунікації" [Електронний ресурс] // 

Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1280-15. 

9. Закон України “Про освіту” [Електронний ресурс] // Верховна 

Рада УРСР. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 

10. Наказ "Положення про дистанційне навчання" [Електронний 

ресурс] // МОН України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13. 

11. Наказ "Про затвердження Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності" [Електронний ресурс] // 

Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00 

12. Наказ "Про затвердження Типового положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" 

[Електронний ресурс] // Держнаглядохоронпраці України. – 

Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05 

13. Указ Президента України "Про Національну доктрину розвитку 

освіти" [Електронний ресурс]//Президент України; Указ. – Режим 

доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002 

14. Герасимов Г. И. Инновации в образовании : сущность и 

социальные механизмы / Г. И. Герасимов, Л. В. Илюхина. – 

Ростов н/Д : НМД «Логос», 1999. – 136 с. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/537-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1280-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002


15. Джанетто К. Управление знаниями. Руководство по разработке и 

внедрению корпоративной стратегии управления знаниями : пер. 

с англ. / К. Джанетто, Э. Уиллер. – М. : Добрая книга, 2005. – 192 

с. 

16. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. 

посібник / І. М. Дичківська. – К. : Академвидав, 2004. – 352 с. 

17. Докучаєва В. В. Теоретико-методологічні основи проектування 

інноваційних педагогічних систем : автореф. дис. … д-ра. пед. 

наук : 13.00.01 / Вікторія Вікторівна Докучаєва. – Луганськ, 2007. 

– 46 с. 

18. Жевакіна Н. З історії дистанційної освіти / Наталія Жевакіна // 

Вісник Львів. УН-ТУ Серія педагогічна. – 2003. – Вип.17. 

19. Карпова Ю. А. Введение в социологиюинноватики : учеб. 

пособие / Ю. А. Карпова. – СПб. : Питер, 2004. – 192 с. 

20. Кондратьев Н. Д. Особоемнение : избр. произведения в 2 кн. / Н. 

Д. Кондратьев. – М. : Наука, 1993. – Кн. 1. – 655 с 

21. Новейший философский словарь / сост. А. А. Грицанов. – М. : 

Изд. Скакун, 1998. – 896 с. 

22. Попова О. В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних 

ідей в Україні у ХХ столітті : монографія / Олена Володимирівна 

Попова. – Харків, 2001. – 256 с 

23. Розин В. Образование как синергетическая система // Лицейское 

и гимназическое образование. 1998. № 2 

24. Румизен М. К. Управление знаниями : пер. с англ. / М. К. 

Румизен. – М. : ООО «Издательство АСТ» : ООО «Издательство 

Астрель», 2004. – 318 с. 

25. Сластенин В. А. Подымова Л. С. Педагогика : инновационная 

деятельность / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова. – М. : ИЧП 

«Изд-во Магистр», 1997. – 308 с. 



26. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. В. 

Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с. 

27. Сурмин Ю. П. Теория социальных технологий : учеб. пособ. / Ю. 

П. Сурмин, Н. В. Туленков. – К. : МАУП, 2004. – 608 с. 

28. Тард Г. Социальная логика / Г. Тард. – СПб. : Социально- 

психологический центр, 1996.– 500 с. 

29. Тард Г. Социальные законы. Личное творчество среди законов 

природы и общества : пер. с фр. / под. ред. Л. Е. Оболенского. – 

СПб. : Изд-е B. И. Губинского, 1900. – 120 с. 

30. Фостер Р. Обновление производства : атакующие выигрывают : 

пер. с англ. / Р. Фостер ; общ.ред. и вступ. ст. В. И. Данилова-

Данильяна. – М. : Прогресс,1987. – 272 с 

31. Харченко К.В. Материальная сторона жизни в 

зеркалесубъективныхсмыслов: опыт контент-анализа // 

Социология: методология, методы, 

математическоемоделирование. – 2009. – №1 (28).  

32. Хюсен Т. Образование в 2000 году : пер. со швед. / Т. Хюсен. – 

М. : Прогресс, 1977.  

33. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Капитализм, 

социализм и демократия : пер. с нем., англ. / Й. А. Шумперер. − 

М. : Эксмо, 2008. – 863 с. 

34. Юсуфбекова Н. Р. Общие основы педагогической инноватики. 

Опыт разработки теории инновационных процессов в 

образовании: метод. пособ. / Н. Р. Юсуфбекова. – М. : ЦСПО 

РСФСР, 1991. – 92 с 

35. A Learning Management System [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.absorblms.com/. 

36. An Evaluation of Innovative Projects Involving Communication and 

Information Technology in Higher Education [Електронний ресурс] 

http://www.absorblms.com/


– Режим доступу до ресурсу: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0729436990180202. 

37. Axonify: eLearning Software, Corporate eLearning [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.axonify.com/. 

38. Bluedrop Performance Learning Inc. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.bluedrop.com. 

39. CanadianeLearningCompanies [Електронний ресурс] // 

Canadiancompanies. – Режим доступу: 

http://www.trimeritus.com/Canadiancompanies.// 

40. CANeLearn [Електронний ресурс] // Canadian registered not-for-

profit society. – Режим доступу: http://canelearn.net/?page_id=9816. 

41. CoursePark is unique eLearning platform [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://www.coursepark.com/. 

42. DOKEOSplatform [Електронний ресурс] // EasyeLearning. – Режим 

доступу: http://www.dokeos.com/. 

43. Edelson P. J. E-LearningintheUSA.TheStormaftertheStorm 

[Електронний ресурс] / PaulJayEdelson // POSITIONEN – Режим 

доступу: http://www.die-bonn.de/doks/edelson0101.pdf. 

44. Educational Technology Company [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: www.blackboard.com. 

45. Moodle [Електронний ресурс] // open-sourcelearningplatform. – 

Режим доступу: http://moodle.org. 

46. Smartrecruitment [Електронний ресурс]. – 2007. – №7. – Режим 

доступу: http://www.buscon.ru/aboutus/article0270.php 

47. Агенція розвиткуосвітньої політики [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: https://edudevelop.org.ua/8-projects/7-

socialni-aspecty-ukrajinskoyu-moloddyu-cinnosty-ta-innovat.html. 

48. Анташов В. Дистанционное образование в мире [Электронный 

ресурс] / Владимир Анташов // Дистанционное обучение: 

информационный портал. – 2013. – Режим доступа: 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0729436990180202
http://www.bluedrop.com/
http://www.trimeritus.com/Canadiancompanies./
http://www.coursepark.com/
http://www.dokeos.com/
http://www.die-bonn.de/doks/edelson0101.pdf
http://www.buscon.ru/aboutus/article0270.php
https://edudevelop.org.ua/8-projects/7-socialni-aspecty-ukrajinskoyu-moloddyu-cinnosty-ta-innovat.html
https://edudevelop.org.ua/8-projects/7-socialni-aspecty-ukrajinskoyu-moloddyu-cinnosty-ta-innovat.html


http://www.distance-

learning.ru/db/el/3C634A3E7F3A6B58C3256C2400258628/doc.html. 

49. Ассоциация e-learning специалистов. 7 вещей о e-learning, 

которые хочет знать ваш директор [Электронный ресурс] // e-

LearningPro. Ассоциация e-learning специалистов. – № 7. – Режим 

доступа: http://www.elearningpro.ru/profiles/blogs/7-e-learning. 

50. Байн В. Ф. Економіка підприємства та організація виробництва 

[Електронний ресурс] / В. Ф. Байн. – 2003. – Режим доступу до 

ресурсу: http://ebib.pp.ua/372-osnovnyie-ponyatiya-11073.html. 

51. Башарина А. В. Социальные инновации в образовании: сущность 

и класификация [Електронний ресурс] / А. В. Башарина – Режим 

доступу до ресурсу: http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-

innovatsii-v-obrazovanii-suschnost-i-klassifikatsiya. 

52. Березина Н. А. Теоретические аспекты реализации 

инновационной деятельности в высшей школе [Електронний 

ресурс] / Н. А. Березина – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2010/2010_5_322_325.

pdf. 

53. Дмитриев И. Контент-анализ: сущность, задачи, процедуры 

[Електронний ресурс] / И. Дмитриев – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.psyfactor.org/lib/k-a.htm. 

54. Дубасенюк О. А. Інноваційні навчальні технології – основа 

модернізації університетської освіти [Електронний ресурс] / О. А. 

Дубасенюк – Режим доступу до ресурсу: 

http://eprints.zu.edu.ua/8278/10.pdf. 

55. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол.ред. В. Г. 

Кремень. – К. :ЮрінкомІнтер, 2008. – 1004 с., с. 338 

56. Завгородня О. С. Перспективи електронного навчання персоналу 

в Україні [Електронний ресурс] / О. С. Завгородня // Електронне 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-innovatsii-v-obrazovanii-suschnost-i-klassifikatsiya
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-innovatsii-v-obrazovanii-suschnost-i-klassifikatsiya
http://www.psyfactor.org/lib/k-a.htm


наукове фахове видання "Ефективнаекономіка". – 8. – Режим 

доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4242. 

57. Инновационное образование [Електронний ресурс] – Режим 

доступу до ресурсу: 

http://www.academy.edu.by/files/innov_nmo_Material_%20konf.pdf. 

58. Інноватика в сучасній освіті, професійний форум освітніх, 

наукових і науково-технічних інновацій в Україні [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: www.innovosvita.com.ua. 

59. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [Електронний 

ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://vzvo.gov.ua/.  

60. Інститут модернізації змісту освіти [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: www.imzo.gov.ua. 

61. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: dou.ua 

62. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/forums/topic/11043/ 

63. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/articles/it-in-ukraine/ 

64. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/interviews/oleg-denis-lvivskij-klaster-it-vro-pora-

vidhoditi-vid-bodishopingu-a-perehodili-viklyuchno-do-servisiv/ 

65. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/interviews/roman-pavlyuk-eleks/ 

66. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/columns/refactor-ua 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4242
http://www.academy.edu.by/files/innov_nmo_Material_%20konf.pdf
http://www.innovosvita.com.ua/
http://www.imzo.gov.ua/
https://dou.ua/forums/topic/11043/
https://dou.ua/lenta/articles/it-in-ukraine/
https://dou.ua/lenta/interviews/oleg-denis-lvivskij-klaster-it-vro-pora-vidhoditi-vid-bodishopingu-a-perehodili-viklyuchno-do-servisiv/
https://dou.ua/lenta/interviews/oleg-denis-lvivskij-klaster-it-vro-pora-vidhoditi-vid-bodishopingu-a-perehodili-viklyuchno-do-servisiv/
https://dou.ua/lenta/interviews/roman-pavlyuk-eleks/
https://dou.ua/lenta/columns/refactor-ua


67. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/interviews/it-career-47 

68. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/forums/topic/12630/ 

69. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/forums/topic/1885/ 

70. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/columns/postindustrial-education/ 

71. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/columns/it-education-reform/ 

72. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/articles/predlozhenie-universitetam/ 

73. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/articles/global--challenge/ 

74. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/articles/globalization-innovation/ 

75. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/lenta/columns/to-build-it-state/ 

76. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/calendar/9350/ 

https://dou.ua/lenta/interviews/it-career-47
https://dou.ua/forums/topic/12630/
https://dou.ua/forums/topic/1885/
https://dou.ua/lenta/columns/postindustrial-education/
https://dou.ua/lenta/columns/it-education-reform/
https://dou.ua/lenta/articles/predlozhenie-universitetam/
https://dou.ua/lenta/articles/global--challenge/
https://dou.ua/lenta/articles/globalization-innovation/
https://dou.ua/lenta/columns/to-build-it-state/
https://dou.ua/calendar/9350/


77. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://dou.ua/forums/topic/13088/ 

78. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://pb.platfor.ma/prometheus/ 

79. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://prometheus.org.ua/lifelong_learning_in_the_future/ 

80. Інтернет портал розробників та аналітики ІТ середовища dou.ua 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://prometheus.org.ua/tag/onlineeducation/ 

81. Інтернет-портал з надання освітніх послуг [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: http://osvita.ua/vnz/. 

82. Коммонс Д. Р. Институциональная экономика [Електронний 

ресурс] / Джон Р. Коммонс – Режим доступу до ресурсу: 

http://institutional.narod.ru/papers/commons2012.pdf. 

83. Концептуальні засади розвитку електронної освіти в Україні 

[Електронний ресурс] // Громадське обговорення проектів 

нормативно-правових актів. – Режим доступу: 

http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult/old/show_print_bill

/2191. 

84. Королева Н. E-Learning: учиться в вузе, не выходя из дома 

[Электронный ресурс] / Н. Королева // DW AKADEMIE. – 2309. – 

Режим доступа: http://www.dw.com/ru/e-learning-e-learning-

учиться-в-вузе-не-выходя-из-дома/a-18723721 

85. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент [Електронний 

ресурс] / Н. В. Краснокутська. – 2003. – Режим доступу до 

ресурсу: http://library.if.ua/book/4/483.html. 

https://dou.ua/forums/topic/13088/
http://pb.platfor.ma/prometheus/
http://prometheus.org.ua/lifelong_learning_in_the_future/
http://prometheus.org.ua/tag/onlineeducation/
http://osvita.ua/vnz/
http://institutional.narod.ru/papers/commons2012.pdf
http://www.dw.com/ru/e-learning-e-learning-учиться-в-вузе-не-выходя-из-дома/a-18723721
http://www.dw.com/ru/e-learning-e-learning-учиться-в-вузе-не-выходя-из-дома/a-18723721
http://library.if.ua/book/4/483.html


86. Менгер К. Избранные работы: исследоваония о методах 

социальных наук и политической экономии [Електронний 

ресурс] / Карл Менгер – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.prognosis.ru/lib/Menger%20RRR.pdf. 

87. Методика викладання освітніх технологій [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: 

http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/metod_robota/osv_tn__tekhn

olog_yi.pdf. 

88. Научно-производственноепредприятие "Протек" [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.protec.ua/#news:page:1. 

89. Научно-технический прогресс : cловарь / под. ред. В. Г. 

Горохова, В. Ф. Халипова. – М. : Политиздат, 1987. – 336 с., с. 80 

90. Овчарук О. В. ЗВІТ З МОНІТОРИНГУ ВПРОВАДЖЕННЯ 10-ої 

ВЕРСІЇ ПРОГРАМИ «INTEL®НАВЧАННЯ ДЛЯ 

МАЙБУТНЬОГО» В УКРАЇНІ У 2010 РОЦІ [Електронний 

ресурс] / О. В. Овчарук, І. В. Іванюк І. – Режим доступу до 

ресурсу: https://edudevelop.org.ua/images/files/Intel_2010.pdf. 

91. Павлова Л. E-learning - эффективное обучение для современных 

компаний [Електронний ресурс] / Людмила Павлова // 

BusinnesConnection. – Режим доступу:  http://epigraph.info 

92. Петренко Л. А. Життєві цикли інновацій [Електронний ресурс] / 

Л. А. Петренко – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1104. 

93. Побережская А. Прошлое, настоящее и будущее e-learning в 

России [Электронный ресурс] / А. Побережская // Trainings.ru. – 

2008. – Режим доступа: 

http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10109. 

94. Попков Ю. В. Социокультурная динамика: концептуальные 

подходы [Електронний ресурс] / Ю. В. Попков, В. Г. Костюк – 

http://www.prognosis.ru/lib/Menger%20RRR.pdf
http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/metod_robota/osv_tn__tekhnolog_yi.pdf
http://sites.znu.edu.ua/navchalnyj_viddil/metod_robota/osv_tn__tekhnolog_yi.pdf
http://www.protec.ua/#news:page:1
https://edudevelop.org.ua/images/files/Intel_2010.pdf
http://epigraph.info/
http://www.trainings.ru/library/articles/?id=10109


Режим доступу до ресурсу: 

http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/27738/11.pdf. 

95. Почепцов Г. Теория коммуникации [Електронний ресурс] / Г. 

Почепцов – Режим доступу до ресурсу: 

http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm. 

96. Сазонов Б. В. Проблемы и пути модернизации высшего 

образования [Електронний ресурс] / Б. В. Сазонов – Режим 

доступу до ресурсу: http://www.fondgp.ru/lib/mmk/49/#_ftnref8. 

97. Світовий досвід організації та розвитку університетської системи 

дистанційного навчання [Електронний ресурс] / І. В. Кулага, Д. 

О. Ільницький, С. О. Стрельник та ін. // Інститут Вищої Освіти 

КНЕУ імені Вадима Гетьмана. – 2013. – Режим доступу: 

http://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/13-4713_verstka(1).pdf. 

98. Стадник В. В. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. / В. В. 

Стадник, М. А. Йохна. – К. : Академвидав, 2006. – 464 с. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

http://uchebnik-online.net/book/869-innovacijnij-menedzhment-

navchalnij-posibnik-dudar-t-g-melnichenko-v-v/2-anotaciya.html 

99. Тлумачний словник Інтернет-термінів [Електронний ресурс] – 

Режим доступу до ресурсу: http://fragik.blogspot.com/2013/01/blog-

post_6834.html. 

100. Тодосийчук А. В. Проблемы и перспективы развития 

инновационной деятельности в образовании [Електронний 

ресурс] / А. В. Тодосийчук – Режим доступу до ресурсу: 

http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=765. 

101. Традиционалистическая, рационалистическая, 

гуманистическая парадигмы в образовании [Електронний ресурс] 

– Режим доступу до ресурсу: http://mybiblioteka.su/5-26802.html. 

102. Требик Л. П. Основніпринципидистанційногонавчання у 

підвищеннікваліфікаціїуправлінськихкадріврегіону [Електронний 

http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/27738/11.pdf
http://yanko.lib.ru/books/betweenall/pochepcov-theory-of-com.htm
http://www.fondgp.ru/lib/mmk/49/#_ftnref8
http://kneu.edu.ua/userfiles/education2_0/13-4713_verstka(1).pdf
http://fragik.blogspot.com/2013/01/blog-post_6834.html
http://fragik.blogspot.com/2013/01/blog-post_6834.html
http://mybiblioteka.su/5-26802.html


ресурс] / Л. П. Требик // Електронний журнал. – Режим доступу: 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Trebik.pdf. 

103. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития 

[Електронний ресурс] / Йозеф Алоис Шумпетер – Режим доступу 

до ресурсу: https://vk.com/doc-81195643_345611914. 

104. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования 

[Електронний ресурс] / В. А. Ядов – Режим доступу до ресурсу: 

http http://sociokursk.ru/wp-content/LitsocioЯдов%20Стратегия.pdf 

105. Berkhout G. Innovation in a Historical Perspective / G. 

Berkhout, P. Van DerDuin, D. Hartmann [еds.]: The Cyclic Nature of 

Innovation: Connecting Hard Sciences with Soft Values // Volume 17 

of the book series: Advancesin the Study of Entrepreneurship, 

Innovation&Economic Growth, Emerald Group Publishing Limited, 

Elsevier Ltd., 2007.  

106. Chaminade C. Social Capital as a Mechanism: Connecting 

knowledge within and across firms / C. Chaminade, H. Roberts // 

Third European Conference on Organizational Knowledge, Learning 

and Capabilities (OKLC) Athens, Greece, April 2002.  

107. Rogers E. Communication of innovation. Across-cultural 

approach / E. Rogers, E. F. Shoemaker. – FreePress, 1971. – № 4 

108. Rothwell Roy. The Changing Nature of the Innovation Process / 

Roy Rothwell // Technovation, 1 Jan. 1993 :пер., обработка А. 

Сенин. – Электронная версия, 2001 / 

http://technopark.al.ru/business/innovation/ innovation.htm 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Trebik.pdf
https://vk.com/doc-81195643_345611914


 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

 

 Рис. 1 Динаміка відображення інноваційно-освітніх 

технологій в сучасних ВНЗ України Інтернет-ресурсом edudevelop.org.ua  

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток В 

 
Рис. 2 Динаміка відображення інноваційно-освітніх технологій в 

сучасних ВНЗ України порталом innovosvita.com.ua 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток C 



 
Рис. 3 Динаміка відображення інноваційно-освітніх технологій в 

сучасних ВНЗ України порталом vzvo.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток D 



 
Рис. 4 Динаміка відображення інноваційно-освітніх технологій в 

сучасних ВНЗ України порталом imzo.gov.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток E 

 



 
 Рис. 5 Динаміка відображення інноваційно-освітніх 

технологій в сучасних ВНЗ України ресурсом dou.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток F 



 
Рис. 6 Динаміка відображення інноваційно-освітніх технологій в 

сучасних ВНЗ України ресурсом  prometheus.org.ua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток G 



 
Рис. 7 Порівняння згадуємості інноваційно-остівніх технологій всіма 

досліджуваними Інтернет-ресурсами.  
 


