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Шишенко І.В., Атаманюк С.І., Семеніхіна О.В. 
ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ ТА СПЕЦИФІЧНІ ПРИНЦИПИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЇХ ВИКОРИСТОВУВАТИ 

 

АНОТАЦІЯ   

Формулювання проблеми. Інновації в освіті - це актуально значущі та системно самоорганізуються нововведення, що виникають 
на основі різноманітності ініціатив і нововведень, які стають перспективними для еволюції освіти, позитивно 
впливають на розвиток всіх форм і методів навчання. Поняття «інноваційна діяльність» стосовно розвитку сучасної 
освіти може бути розглянуто як цілеспрямоване перетворення змісту навчання і організаційно-технологічних основ 
освітнього процесу, спрямоване на підвищення якості освітніх послуг, конкурентоспроможності освітніх установ і їх 
випускників, забезпечення всебічного особистісного і професійного розвитку майбутніх фахівців.  

Матеріали і методи. Системний аналіз наукової, психолого-педагогічної, методичної літератури; педагогічне спостереження. 
Результати. Нами схарактеризовано низку специфічних принципів упровадження інновацій у професійну підготовку майбутніх 

фахівців: принцип системності, принцип міждисциплінарності, принцип професійної специфічності, принцип ранньої 
професіоналізації, принцип єдності традиції та інновацій, принципи диференціації / індивідуалізації, принцип 
евристичної інтерактивності, принцип самостійності. Визначені принципи дозволяють схарактеризувати освітню 
систему як систему досягнення цілей навчання і виховання майбутніх фахівців, при цьому жоден з них не може бути 
реалізованим повною мірою у відриві від їх сукупності.  

Висновки. Освітній процес професійної підготовки фахівців є складним і багатогранним, про що свідчать різні чинники впливу, 
необхідність їх поєднання, своєрідність механізмів розв’язання актуальних навчальних, виховних і культурологічних 
завдань. Тому дотримання запропонованих принципів вважаємо необхідним для оптимального функціонування 
освітньої системи, ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців до використання інновацій у професійній 
діяльності.  

 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: професійна підготовка; майбутні фахівці; інновації; система вищої освіти; специфічні принципи. 

 
ВСТУП 

Постановка проблеми. Інновація – це процес, за допомогою якого створюються нові активи або розвивається 
новий потенціал для дій. Інновації – це ключ до конкурентної переваги в складних мінливих умовах. Це важливе джерело 
зростання ринку і економіки, а значить й усіх інших галузей суспільного життя. У складному і мінливому середовищі 
інновації створюють цінність і стійку перевагу, а також допомагають працювати краще і створювати нові продукти і 
послуги. Іншими словами, інновація може розглядатися як прийняття нової ідеї, продукту, методу або послуги. Крім того, 
інновації як впровадження винаходів і модифікованих продуктів і послуг мають комерційну цінність та розглядаються як 
процес або послідовність подій, в яких люди взаємодіють один з одним, щоб привнести нові ідеї в організацію. 
Інноваційний потенціал відображає тенденцію до новизни, експериментів і творчого процесу, які допомагають в зростанні  
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перетворюючої дальності викладача: для добору змісту навчальновиховної роботи, для визначення його цінностей, 
змістів, умов, засобів реалізації. Таким чином, принципи в педагогіці особистості виконують методологічну (стратегічну) й 
оперативну (тактичну) функції.  

Отже, під специфічними принципами професійної підготовки фахівців розуміємо вихідні ідеї, теоретичні 
положення, які регламентують основні сторони освітнього процесу.  

 
ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Визначені принципи дозволяють схарактеризувати освітню систему як керований процес цілеспрямованого 
втілення педагогічного проєкту, як систему досягнення цілей навчання і виховання майбутніх фахівців в плані їх 
професійного розвитку. Враховуючи складність структури уніфікованої системи принципів, можна стверджувати, що 
жоден з них не може бути реалізованим повною мірою у відриві від їх сукупності.  

Освітній процес професійної підготовки фахівців є складним і багатогранним, про що свідчать різні чинники впливу, 
необхідність їх поєднання, своєрідність механізмів розв’язання актуальних навчальних, виховних і культурологічних 
завдань. Тому дотримання запропонованих принципів вважаємо необхідним для оптимального функціонування освітньої 
системи, ефективної професійної підготовки майбутніх фахівців до використання інновацій у професійній діяльності.  
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INNOVATIONS IN EDUCATION AND SPECIFIC PRINCIPLES OF TRAINING FUTURE PROFESSIONALS TO USE THEM 

Inna Shyshenko1, Svitlana Atamanyuk2, Olena Semenikhina1 

1Makarenko Sumy State Pedagogical University, Ukraine 
2Zaporizhzya Polytechnic National University, Ukraine 

 

Abstract.  
Formulation of the problem. Innovations in education are relevant and systematically self-organized innovations that arise on the basis of a 

variety of initiatives and innovations that become promising for the evolution of education, have a positive impact on the 
development of all forms and methods of learning. The concept of "innovation" in relation to the development of modern education 
can be considered as a purposeful transformation of learning content and organizational and technological foundations of the 
educational process, aimed at improving the quality of educational services, competitiveness of educational institutions and their 
graduates, ensuring comprehensive personal and professional development of future professionals.  

Materials and methods. System analysis of scientific, psychological and pedagogical, methodical literature; pedagogical observation.  
Results. We have characterized a number of specific principles of innovation in the training of future professionals: the principle of system, the 

principle of interdisciplinarity, the principle of professional specificity, the principle of early professionalization, the principle of unity 
of tradition and innovation, the principles of differentiation / individualization, heuristic interactivity, independence. These principles 
allow us to characterize the educational system as a system of achieving the goals of training and education of future professionals, 
and none of them can be fully implemented in isolation from their totality.  

Conclusions. The educational process of professional training is complex and multifaceted, as evidenced by various factors of influence, the need 
to combine them, the uniqueness of the mechanisms for solving current educational, educational and cultural problems. Therefore, 
compliance with the proposed principles is considered necessary for the optimal functioning of the educational system, effective 
training of future professionals to use innovations in professional activities.  

Key words: professional training; future specialists; innovations; higher education system; specific principles.  


