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ПЕДАГОГІЧНА ІННОВАТИКА В ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 
 
Анотація. У статті йдеться про місце педагогічної інноватики в змісті 

підготовки майбутніх викладачів вищої школи. Наголошено на тому, що освітні 
інновації сьогодні мають бути спрямовані в першу чергу на зміну характеру 
взаємодії педагогів та здобувачів освіти, віддаючи перевагу суб’єкт-суб’єктній 
взаємодії, побудові мереж співпраці; динамічне прийняття педагогічних рішень 
на основі актуальних навчальних досягнень здобувачів освіти; упровадження 
стратегій активного навчання; використання прикладів з реального життя;  
сприяння формуванню позитивної мотивації щодо навчання в усіх учасників 
освітнього процесу; ефективне використання технологій, в тому числі і 
цифрових. 

Визначено інноваційну педагогічну діяльність як нові або змінювані 
теорії та практики викладання, навчання та оцінювання для сучасного світу, які 
часто уможливлюються або підтримуються технологіями. Презентовано досвід 
упровадження навчального курсу «Педагогічна інноватика» у підготовку 
майбутніх педагогів за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів 
«Педагогіка вищої школи» за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки, 
галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка на базі кафедри теорії та історії педагогіки 
Київського університеті імені Бориса Грінченка. Засвідчено необхідність 
оновлення змістової та процесуальної зазначеної підготовки в контексті 
розвитку інновацій в освіті; необхідність розвитку критичного мислення й 
емоційного інтелекту викладачів ЗВО і здобувачів освіти в умовах кризової 
ситуації в країні; забезпечення інформаційної безпеки й дотримання правил 
інформаційної гігієни на особистому рівні, рівні освітніх установ, державному 
рівні тощо.  
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PEDAGOGICAL INNOVATION IN THE CONTENT OF 

 TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF HIGHER EDUCATION 
 

Abstract. This article deals with the place of pedagogical innovation in the 
content of training future teachers of higher education. It is emphasized that 
educational innovations today should be aimed primarily at changing the nature of 
interaction between teachers and students, giving preference to subject-subject 
interaction, building cooperation networks; dynamic decision-making on the basis of 
current educational achievements of students; implementation of active learning 
strategies; use real life examples; promoting the formation of positive motivation for 
learning in all participants in the educational process; effective use of technologies, 
including digital. 

Innovative pedagogical activities are defined as new or changing theories and 
practices of teaching, learning and assessment for the modern world, which are often 
made possible or supported by technology. The experience of introducing the course 
"Pedagogical Innovation" in the training of future teachers in the educational-
professional master's program "Higher School Pedagogy" in the specialty: 011 
Educational, pedagogical sciences, fields of knowledge: 01 Education / Pedagogy at 
the Department of Theory and History of Pedagogy, University of Kiev named after 
Borys Grinchenko. The need to update the content and procedural of this training in 
the context of the development of innovation in education; the need to develop 
critical thinking and emotional intelligence of freelance teachers and students in a 
crisis situation in the country; ensuring information security and compliance with the 
rules of information hygiene at the personal level, the level of educational 
institutions, the state level, etc. 

Keywords: innovation; innovative pedagogy; innovative pedagogical activity; 
information and communication technologies; leadership; leadership in education. 
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Постановка проблеми. Педагогічна практика завжди відбувається у 
певному контексті, тому для її актуальності та затребуваності необхідно 
враховувати сутнісні ознаки сучасного світу, який є мінливим, глобалізованим, 
сповненим інформацією, пронизаний впливом цифрових технологій. 
Інформаційне суспільство змінює способи життя людей, спілкування, 
мислення; канали впливу на інших людей; соціальні навички та поведінку. З 
цих причин заклади освіти та й системи освіти в цілому мають бути готові 
вийти за межі зони комфорту традиційного та звичного. Індикатором 
модернової та перспективної освіти є її відповідність потребам суспільства, 
тому освітні системи, щоб відповісти на таку калейдоскопічну реальність  не 
просто прогресують, а занурюються в педагогічну революцію, все ширше і 
ширше впроваджуючи інновації. Провідником цих інновацій, своєрідними 
агентами змін є педагоги – як шкільні вчителі, так і викладачі закладів вищої 
освіти. Для того, щоб здобувачі освіти могли ефективно вирішувати нові 
освітні проблеми та досягати власних освітніх цілей, педагоги мають бути 
готові до оновлення репертуару власних педагогічних тактик на рівні 
навчальних методів, освітніх технологій. Освітні інновації сьогодні спрямовані 
на зміну характеру взаємодії педагогів та здобувачів освіти, віддаючи перевагу 
суб’єкт-суб’єктній взаємодії, побудові мереж співпраці; динамічне прийняття 
педагогічних рішень на основі актуальних навчальних досягнень здобувачів 
освіти; упровадження стратегій активного навчання; використання прикладів з 
реального життя;  сприяння формуванню позитивної мотивації щодо навчання в 
усіх учасників освітнього процесу; ефективне використання технологій, в тому 
числі і цифрових. Педагогічні інновації на рівні практики – це адекватна відповідь 
на вирішення актуальних освітніх запитів здобувачів освіти, адже креативність та 
інновації в освіті – це не просто можливість, а необхідність [1, с. 47], а творчість, 
інновації та підприємництво є основами трикутника знань та освіти.  

Зміни в дидактиці – це не дань моді, а закономірний процес, що 
опирається як на зовнішній запит, так і на творчі, інтуїтивні та особистісні 
здібності педагогів. Педагоги, з одного боку, суб’єктивно вирішують проблему 
практичної реалізації інновацій на рівні змісту, методів, стратегій та технологій 
навчання, адже від них, в певній мірі, залежить успішність реалізації освітніх 
реформ. З іншого боку, держава та суспільство транслюють педагогічну 
культуру, цінності та сенси через професійну підготовку педагогів. Саме тому, 
на нашу думку, важливо в підготовці майбутніх педагогів для різних ланок 
освіти, в тому числі і вищої освіти, передбачати їхню системну підготовку до 
впровадження інновацій в освіті. Враховуючи, що застосування чи 
невикористання інноваційних методів залежить від особистості педагога, його 
методичної компетентності, педагогічної майстерності. Завдання закладу вищої 
освіти – заохотити та стимулювати педагога до інновацій в професійній 
діяльності, розвитку власного творчого  педагогічного потенціалу.  
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Аналіз останніх досліджень і пулікацій. Багатоаспектна проблематика 
педагогічної інноватики є предметом численних зарубіжних та вітчизняних 
досліджень. Так, Інститут освітніх технологій Відкритого університету з 
Великобританії (Institute of Educational Technology at The Open University (UK) з 
2012 року щороку на своїх відкритих ресурсах публікує звіт за результатами 
дослідження найновіших педагогічних технологій, які були популярними в світі 
упродовж досліджуваного року (http://www.open.ac.uk/blogs/innovating/), які 
маркує як такі, що вже впливають на освітню практику, або пропонують 
можливості для майбутнього. За визначенням цього університету інноваційна 
педагогічна діяльність – це нові або змінювані теорії та практики викладання, 
навчання та оцінювання для сучасного світу, які часто уможливлюються або 
підтримуються технологіями. Останній звіт датований початком 2021 року [2].  

Термін «інноваційна педагогіка» все частіше використовується у зв’язку з 
результатами навчання (що презентуються як знання, навички, відповідальність 
та автономія чи знання, навички, ставлення та цінності), які необхідні сучасним 
здобувачам освіти для успішного функціонування у сучасному світі, створення 
кращого власного та суспільного майбутнього, а також у контексті навчальних 
систем, які можуть ефективно розвивати здобувачів освіти. Багато з 
інноваційних педагогічних технологій вимагають створення навчальних 
програм, в яких здобувачі освіти беруть активну роль в управлінні навчанням; 
очікується, що вони (інноваційні педагогічні технології, на яких базується 
інноваційна педагогіка) розвинуть звички метапізнання з точки зору знання 
того, що людина знає і що потрібно краще зрозуміти [3, c. 9]. Інноваційна 
педагогіка вчить здобувачів освіти бути зорієнтованими на зміни, спонукаючи 
їх досліджувати нові й невипробувані технології. Вона бере на себе амбітне 
завдання допомогти студентам навчитися жити з постійною невизначеністю у 
швидкозмінному світі, повному парадоксів, які неможливо вирішити. 
Допомагає їм навчитися вірити в себе, бути впевненими у своїх силах, вміти 
мотивувати себе [4].  

Упровадженню в освітню практику інноваційної педагогіки присвячені 
найновіші роботи зарубіжних дослідників C. Herodotou, M. Sharples, M. Gaved, 
A. Kukulska-Hulme, B. Rienties, E. Scanlon and D. Whitelock,  які акцентують на 
спрямованості інноваційної педагогіки на майбутнє та для побудови 
майбутнього [5]; 

T. Konst,  L. Kairisto-Mertanen, дослідження яких спрямоване на 
імплементацію інноваційної педагогіки в практику вищої освіти, як своєрідну 
відповідь на виклики майбутнього [6]; J. Santos, A. Figueiredo, M. Vieira;            
A. Walder та L. Zhao, W. He & Y. Su, які усебічно досліджують педагогічні 
інновації та успішність їхнього запровадження у вищій освіті [7; 8; 9] та ін.  

Для дослідників інновацій в сфері освіти стане у нагоді ґрунтовне 
монографічне дослідження за редакцією В. Кременя [10]. Серед робіт 



№ 6(6) 
 2022 

 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                  

105 

українських учених вважаємо також за необхідне акцентувати на роботах           
І. Вакулової, яка вивчає педагогічну інноватику як предмет дослідження 
вітчизняних та зарубіжний учених [11]; І. Гавриш, що презентує методологічні 
та теоретичні аспекти підготовки майбутніх учителів до інноваційної 
професійної діяльності [12]; Л. Козак, в сфері наукових інтересів якої 
інноваційна діяльність педагогів дошкільної освіти [13]; Л. Хоружої, предметом 
наукового пошуку якої є соціально-психологічні аспекти переходу 
педагогічного знання в інновацію [14] та інших. Про активний науковий інтерес 
українських учених до проблематики педагогічної інноватики засвідчують 
результати пошуку в україномовному сегменті Google Академії за ключовими 
словами «педагогічна інноватика», які становлять 7960 робіт.  

Беручи до уваги, що для робіт кожного дослідника характерна певна 
суб’єктивність у розгляді феномену інновацій в освітній сфері, варто зауважити 
на таких спільних моментах, на які звертають увагу науковці. Це теза про те, 
що інноваційні підходи підвищують зацікавленість здобувачів освіти, 
мотивацію та критичне мислення, збільшують рефлексію, спонукають до 
розвитку вищих рівнів мислення, поглиблюють персональну відповідальність 
за навчання, розвивають уміння взаємодіяти з однолітками та педагогами, 
забезпечують задоволення від професійної діяльності педагогів і системний, 
часто миттєвий,  зворотний зв’язок зі здобувачами освіти. 

В цілому, в теорії і практиці освіти на сьогодні сформувалось вчення про 
створення педагогічних новацій, їх оцінку, освоєння педагогічним 
співтовариством і застосування на практиці, яке отримало назву педагогічна 
інноватика . 

Мета статті. Презентувати досвід запровадження навчального курсу 
«Педагогічна інноватика» у підготовку майбутніх педагогів за                 
освітньо-професійною програмою підготовки магістрів «Педагогіка вищої 
школи» за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань:               
01 Освіта/Педагогіка на базі кафедри теорії та історії педагогіки Київського 
університеті імені Бориса Грінченка та спрогнозувати перспективи оновлення 
змістової та процесуальної зазначеної підготовки в контексті розвитку 
інновацій в освіті.  

Виклад основного матеріалу. Університет Грінченка прагне 
здійснювати підготовку фахівців у відповідності до сучасних освітніх трендів 
та потреб ринку праці, тому стратегічним рішенням при побудові освітньої 
програми підготовки магістрів – майбутніх викладачів вищої школи – було 
запровадження навчального курсу «Педагогічна інноватика». Потреба 
запровадження зазначеного курсу актуалізувалась також необхідністю 
подолання тих кризових моментів, які притаманні вищій освіті, та 
проявляються у невідповідності підготовки випускників вищої школи потребам 
постіндустріального суспільства; необхідності формулювання та реалізації 
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нових цілей діяльності закладів вищої освіти; узгодження інтересів, перспектив 
та потенційних можливостей суб’єктів освітнього процесу, адже педагогічна 
інноватика – це своєрідна стратегія підготовки здобувачів освіти до роботи у 
невизначеному майбутньому.  Первісною метою інноваційної педагогіки у 
вищій школі є навчання майбутніх фахівців, які досягнуть успіху в своєму 
житті як професіонали і як особистості. Інноваційна педагогіка спрямована на 
особистісний ріст здобувача освіти через віру у здатність кожної особистості 
бути найкращим експертом свого майбутнього. Світ постійно змінюється, як і 
умови праці. Освіта має носити прогностичний характер та функціонувати 
проактивно, щоб реагувати на ці зміни. Ймовірно, що швидкість змін у 
майбутньому тільки прискорюватиметься. У наші дні, як і у майбутньому,  
успіх і гарне життя можуть мати інше значення в порівнянні з минулим, до 
якого успішно готувала традиційна педагогіка.  

Автори курсу дотримуються міркування, що особливо важливим є 
впровадження інновацій у вищу педагогічну освіту, від якої залежить 
підготовка фахівців для усіх галузей, що, в свою чергу, впливає на економічне 
зростання, яке традиційно розглядається як основа добробуту людей. 
Реформування у сфері вищої освіти неможливе без ініціативи, підтримки та 
безпосередньої діяльності педагогічної спільноти. Відповідно мають відбутися 
змістові та організаційні зміни у підготовці педагогічних кадрів для вищої 
школи. Магістерська підготовка з педагогічних спеціальностей інтегрує в собі 
освітню та науково-дослідну складові. Освітній компонент спрямований на 
формування цілісного, комплексного бачення майбутньої професійної 
діяльності, глибоке критичне засвоєння сучасних наукових знань, які стануть 
підґрунтям для професійної та особистої самореалізації. Одним зі складників 
підготовки є  набуття здобувачами освіти певного обсягу знань у  галузі 
педагогічної інноватики як основи наукового пізнання, оптимального 
перетворення педагогічної реальності, інноваційної культури. На реалізацію 
цього завдання спрямований навчальний курс «Педагогічна інноватика», 
цільовими орієнтирами якого є формування системи професійної 
компетентності педагогів щодо реалізації механізмів лідерства для 
впровадження інновацій в системі освіти на основі знань про педагогічну 
інноватику; сучасних трендів освітньої сфери, зокрема у вищій школі; 
готовності сучасного викладача закладу вищої освіти вирішувати актуальні 
питання освітньої практики через розвиток креативності та фахових 
компетентностей, що сприятимуть інноваційному підходу до вирішення 
професійних завдань на основі експертизи, оцінки, моделювання, проєктування, 
апробації та реалізації освітніх інновацій, в тому числі з використанням 
інформаційно-комунікативних, цифрових технологій. Автори курсу також 
прагнуть сприяти розумінню інноваційної педагогіки, надаючи набір 
конкретних кроків, порад як застосувати педагогічні інновації на практиці для 
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досягнення освітніх цілей. Також застерігають, що жодна педагогічна стратегія 
ніколи не є остаточною, а постійно розвивається, а відтак потребує від педагога 
постійного розвитку та навчання.  

Зміст навчального курсу структурований за двома змістовими модулями: 
«Лідерство та інновації в освіті» та «ІКТ в освіті». Кожен із  них у  свою чергу 
представлений чотирма темами, а саме: «Лідерство в діяльності викладача 
вищої школи», «Педагогічна інноватика та інноваційні процеси у вищій освіті», 
«Інновації в  організації освітнього процесу», «Технології навчання на основі 
активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти», «Роль і місце ІКТ 
в реалізації сучасної освітньої парадигми. Особливості педагогічної науки 
в умовах інформатизації освіти», «Вирішення дидактичних задач за допомогою 
ІКТ», «Інформаційно-комунікаційні засоби і методи навчання та організації 
освітнього процесу у ЗВО», «Методика використання ІКТ у практиці викладача 
ЗВО». Зазначені теми реалізуються у єдності теоретичної та технологічної 
складових через опанування теоретичних знань та  виконання відповідних 
практичних завдань.  

Відбір змістових складових курсу здійснювався на основі аналізу 
сучасних тенденції щодо впровадження інновацій в освіті з урахуванням його 
цільової спрямованості та місця у професійній підготовці майбутніх педагогів 
вищої школи. Очікувані результати навчання за результатами опанування 
курсом передбачають, що здобувачі освіти будуть володіти знаннями про 
сучасні тренди в освіті в цілому та вищій освіті зокрема; розуміти сутність 
базових понять педагогічної інноватики та лідерства в освіті; знати структуру 
й динаміку розвитку освітніх інноваційних процесів, особливості та  структуру 
інноваційної професійної діяльності викладача вищої школи; усвідомлювати 
сутність лідерства в освіті; розуміти інноваційний характер сучасних методів, 
форм, технологій організації освітнього процесу у вищій школі; знати та 
розуміти сутність сучасних інтерактивних технологій навчання та вміти їх 
реалізовувати в освітньому процесі вищої школи; знати особливості організації 
електронного навчання, сучасних цифрових інструментів та ресурсів для 
забезпечення освітнього процесу та уміти їх доцільно застосовувати; розуміти 
та враховувати вплив соціальних та особистісних факторів на перебіг 
інноваційних педагогічних процесів; володіти операціями аналізу, синтезу, 
зіставлення, порівняння педагогічних явищ і процесів для вирішення різних 
професійних завдань; уміти будувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію, 
дотримуватися правил ефективної комунікації та норм професійної етики; бути 
готовими доцільно та ефективно ефективно застосовувати сучасні освітні 
технології (дистанційні, активні, мультимедійні); уміти проявляти лідерський 
потенціал та лідерські уміння у вирішенні організаційно-управлінських завдань 
інноваційної діяльності; бути готовими самовдосконалюватись, застосовуючи 
різноманітні освітні ресурси; усвідомлювати, переосмислювати особистісний 
та професійний досвід.  
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Запропонована навчальна дисципліна забезпечена відповідним 
сертифікованим навчальним  курсом у системі  електронного навчання 
Університету Грінченка (https://elearning.kubg.edu.ua/course/view.php?id=22544) 
та навчальним посібником   «Педагогічна інноватика» [15]. Зазначений 
посібник стане у нагоді не тільки здобувачам освіти, але й широкому колу 
педагогічних працівників, які цікавляться інноваційними процесами в 
педагогіці. Кожна із тем у посібнику розкривається через теоретичний та 
практичний блоки, супроводжується рекомендаційним списком літератури. 
Також авторами впорядкований глосарій до навчальної дисципліни та список 
корисних електронних джерел.  

Для аналізу корисності тієї чи іншої дисципліни для здобувачів освіти, 
зазвичай, автори цього курсу в кінці вивчення пропонують студентам невелику 
вправу на рефлексію, яка передбачає виокремлення трьох моментів, які 
запам’ятались, як позитивні; трьох моментів, які б хотілося змінити та 
персональну рекомендацію/побажання викладачеві. Наведемо кілька 
позитивних моментів, які відмічали здобувачі освіти. 

Так, магістратка Марія Г. зазначила, що її «змотивували пари з цього 
курсу. Я почала багато читати, намагатися критично аналізувати оцінювати 
інформацію. Сподобалися практичні рекомендації та ілюстративні приклади 
щодо застосування інноваційних педагогічних технологій».  

Здобувачка Анастасія О. відмітила доцільно дібраний теоретичний 
матеріал та запропоновані практичні завдання в електронному навчальному 
курсі. Наявність ЕНК дозволяє працювати в асинхронному режимі, що дуже 
важливо в сьогоднішніх умовах.  

Студентка Вероніка К. подякувала за можливість попрактикуватися у 
застосуванні можливостей ІК-технологій в освітньому процесі через створення 
квазіпрофесійної ситуації, коли студенти готували невелику частину пари для 
своїх одногрупників.  

Вікторія К.  акцентувала увагу на широкому переліку технологій 
активізації пізнавальної діяльності здобувачів освіти, який був передбачений 
для вивчення авторами курсу.  

Запропонована навчальна дисципліна охоплює різні інноваційні 
технології, разом з тим, зконцентруємо увагу на цифрових освітніх технологіях, 
які актуалізувалися за останні роки в специфічних карантинних умовах   
COVID-19 та воєнної інтервенції в Україну з боку росії. Ми поділяємо думку 
Стіва Джобса, який акцентує увагу на технологіях, які можуть зробити життя 
простішим, але не варто розглядати їх як фактор зміни всього у світі. Адже «для 
того, щоб речі були важливими, вони не повинні обов’язково міняти світ» [16]. 
Зважаючи на те, що Україна наразі переживає складний історичний етап свого 
розвитку як незалежна держава, маємо констатувати беззаперечний факт 
руйнування під час війни усталених систем майже в усіх суспільних галузях. 
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Кризову ситуацію переживає й вища освіта: модернізація організаційних форм 
навчання, перехід переважно до змішаної форми навчання 
(синхронний/асинхронний режими), робота викладачів ЗВО постійно 
здійснюється в умовах небезпечних для життя. З огляду на це здобувачам 
другого (магістерського) рівня ОП «Педагогіка вищої школи» нами було 
запропоновано наступне опитування на дошці спільного користування Padlet, у 
ході якого респонденти мали дати відповіді на наступні питання: 

1. Які аспекти дистанційного навчання активно 
впроваджено Вами під час війни? 

2. Що, на Вашу думку, було втрачено під час 
дистанційного навчання після 24 лютого 2022 року? 

3. Які Ви бачите переваги застосування цифрових 
технологій в освіті? 

4. Які Ви бачите недоліки застосування цифрових 
технологій в освіті? 

5. Як, на Вашу думку, цифрові технології впливають на 
діяльність сучасного викладача? 

6. Як, на Вашу думку, цифрові технології впливають на 
здобувача освіти? 

Режим доступу: https://uk.padlet.com/m_kozyr/y8tcsxbhtkaq38aq 
За результатами опитування нами з’ясовано:  
1. під час війни майбутні педагоги найчастіше користувалися такими 

ресурсами: Google Classroom, Google Meet, Google Forms, Google Jamboard, 
Google Presentations, Zoom, World Wall, Wheel Names, Class Time, Kahoot; 

2. після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну 
здобувачами було частково втрачено можливість  навчатися  дистанційно з-за 
слабкого сигналу Інтернету; на окупованих територіях її втрачено повністю; 
майже в усіх студентів низький рівень мотивації до навчання й концентрації 
уваги на темі обговорення; під час повітряних тривог освітній процес, як 
правило, переривається; 

3. серед переваг дистанційного навчання в кризових умовах 
залишається можливість створення спільного освітнього середовища з 
матеріалами відкритого доступу; швидкість обміну й поширення інформації: 
застосування інтерактивних онлайн-завдань; виконання здобувачами спільних 
онлайн-проєктів у режимі реального часу з різних географічних точок; 
заощадження часу на виконання завдань і модульного контролю; мобільність; 

4. серед недоліків було визначено існування великої кількості 
недостовірної інформації і фейків, що значно ускладнює інформаційний пошук; 
нестабільний Інтернет; низька якість різних видів контролю, адже здобувачі мають 
можливість списати, не вмикаючи камеру; в деяких онлайн-інструментах відсутня 
персоналізація та можливість поставити оцінку за виконання певного завдання; 
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5. щодо впливів цифрових технологій на сучасного викладача й 
здобувача освіти респонденти виокремили наступні: швидкість і зручність у 
підготовці й виконанні завдань; різноманітність опцій і онлайн-сервісів; 
можливість працювати у будь-який зручний час із будь-якого міста; 
позитивний вплив на самореалізацію, адаптацію до нових умов навчання; 
можливість швидкого feedbeak; з негативних - погіршення стану здоров’я, зору, 
академічна недоброчесність; 

6. одними з правил інформаційної гігієни визначено обов’язкову 
фільтрацію освітнього контенту й потоку інформації; розвиток критичного 
мислення; уникнення clickbait; перевірка інформаційних першоджерел; 
орієнтація на офіційні сайти; не поширювати неперевірену інформацію; 
убезпечувати себе й тих, кого навчаємо, від інформаційного перевантаження. 

Різноманітність сервісів спільного користування надає унікальну 
можливість майбутнім педагогам не лише опановувати їх роботу, а й 
застосовувати у власній педагогічній практиці. Ось в такий спосіб здобувачі      
V курсу другого (магістерського) рівня освіти ОП «Педагогіка вищої школи» 
Університету Грінченка  використовують дошку Trello для інтерактиву під час 
вивчення дисципліни «Педагогічна інноватика» (Режим доступу: 
https://trello.com/b/55cI6PhD).  

Практичні завдання з «Педагогічної інноватики» допомагають не лише 
розвивати критичне мислення, а й вільно висловлювати власну думку щодо 
впровадження інновацій в освіті в кризових умовах і в ситуації невизначеності; 
виокремлювати спільне й відмінне в процесах інформатизації й формування 
педагогіки нового типу; формувати лідерські якості й мати всі можливості для 
самоідентифікації себе як громадянина в першу чергу, і як професіонала 
вищого гатунку в галузі освіти.  

Приклад завдання. Поміркуйте над наступним питанням: яким чином 
мета інформатизації освіти інтегрується в мету і завдання інформаційної 
педагогіки? Які поняття у даній ситуації можна ототожнити, a що, на Вашу 
думку, варто розвести? Відповідь оформіть у вигляді таблиці (Таблиця 1): 

 
Таблиця 1 

Інтеграція мети інформатизації освіти  
в мету і завдання інформаційної педагогіки 

Спільне Відмінності 

Дають уявлення про поняття 
«інформації» в умовах сучасної 
освіти, пояснюють її вплив на процес 
навчання та виховання. 

Інформатизація освіти 
містить детальний опис завдань. В 
інформаційній педагогіці нема їх 
конкретного опису, так як вона 
знаходиться в стадії свого розвитку. 
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Головним елементом є 
інформація та інформаційні процеси. 

Інформатизація є процесом, 
інформаційна педагогіка – розділом 
прикладної інформології. 

Передбачають процес 
набуття громадянами  ІТ-
компетентностей. 

  
  

Інформаційна педагогіка вчить 
людину вести наукові дослідження, а 
інформатизація освіти готує тих, 
хто навчається до повноцінної 
життєдіяльності в 
інформатизованому суспільстві. 

Сприяють розвитку 
креативного мислення, формуванню 
здатності 

використовувати наявні 
теоретичні і практичні знання для 
вирішення ІТ-завдань. 

Інформаційна педагогіка 
спрямована на вивчення проблем 
розвитку і самореалізації 
особистості в інформаційно-
освітньому просторі, а 
інформатизація освіти – загалом на 
підвищення якості освіти. 

 
Висновки. Таким чином, презентований досвід упровадження 

навчального курсу «Педагогічна інноватика» у підготовку майбутніх педагогів 
за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів «Педагогіка вищої 
школи» за спеціальністю: 011 Освітні, педагогічні науки, галузі знань:               
01 Освіта/Педагогіка на базі кафедри теорії та історії педагогіки Київського 
університеті імені Бориса Грінченка засвідчив необхідність оновлення змістової 
та процесуальної зазначеної підготовки в контексті розвитку інновацій в освіті; 
необхідність розвитку критичного мислення й емоційного інтелекту викладачів 
ЗВО і здобувачів освіти в умовах кризової ситуації в країні; забезпечення 
інформаційної безпеки й дотримання правил інформаційної гігієни на 
особистому рівні, рівні освітніх установ, державному рівні тощо. 
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