
Не навчайте студентів так, 

як навчали вас, - вони народились 

в інші часи…

Вимога часу



 формування особистостей, які будуть навчатись 

протягом життя;

 забезпечення безперервності процесу 

інтелектуального розвитку й вироблення відповідних 

умінь (забезпечення зв’язку теорії з практикою);

 створення навчального середовища, на взаємній 

повазі та принципах демократії;

 формування гуманістичних якостей для успішної 

соціалізації.

Завдання сучасної освіти



Навчання навчатися – вміння оволодівати та оперувати 

різноманітною інформацією

Навчання працювати – ефективні  професійні навички, вміння 

приймати рішення та знаходити вихід у виробничих ситуаціях, співпраця в 

колективі

Навчання співіснувати – налагодження комунікабельних 

стосунків: соціальних, дружніх, родинних

Навчання жити – формування цілісного світогляду, вміння 

осмислено бачити сенс життя, прагнути до духовної зрілості, бути 

відповідальним за себе, за суспільство

Завдання сучасної освіти



 необхідність докорінних змін в системі освіти;

 гуманітаризація освіти (поява нових навчальних

дисциплін);

 викладач отримав можливість створення власної

педагогічної лабораторії;

 конкуренція ЗВО (боротьба за “свого” студента);

 інформатизація суспільства.

Передумови виникнення  

педагогічних інновацій 



 Розробник навчальних програм (визначає очікувані 

результати, гнучкість, актуальність, оперативність змін в освіті)

 Фасилітатор (ставить запитання, сприяє щоб звучали різні думки, 

точки зору, допомагає досягти очікуваних результатів, організатор процесу 

засвоєння знань)

 Презентатор (презентує, описує, інформує, мотивує тощо)

 Тренер (допомагає в оволодінні новими навичками, заннями, 

ставленням)

 Наставник ( забезпечує перенення знань на практику)

 Менеджер (планує, оцінює,вносить зміні до навчального процесу, 

забезпечує необхідними ресурсами)

 Консультант (ділиться знаннями,вміннями, розвиває здібності 

кожного студента, робить внесок в успіх кожного)

 Агент змін (аналізує, заохочує, ініціює зміни, розвиток у ВНЗ)

Нові ролі викладача



- Інтегроване навчання

- Кооперативне навчання (технології групової навчальної 
діяльності, критичне мислення)

- Особистісно-орієнтоване навчання (в т.ч. інклюзивна 
освіта)

- Профільне навчання

- Інформаційні технології навчання

- Інтерактивні технології ситуативного моделювання 
та дискусійних питань, ігрові технології

- Проектні технології

- Блочний метод вивчення матеріалу

- Кейс-технології

- Перевернуте навчання

- Виховання духовно-ціннісних орієнтирів

Інноваційні методи викладання


