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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасних умовах трансформаційних процесів в

освітній галузі та в контексті євроінтеграції України акту-
алізується проблема інноваційних перетворень у системі
вищої освіти й державного контролю за їхнім перебігом.
Глобалізація спонукає до розв'язання проблем, які сто-
ять перед освітою загалом і перед національними освіт-
німи системами й потребують якнайшвидшої реакції як
на рівні держави, так і на рівні інституцій громадянсько-
го суспільства. Актуальність теми статті підсилює той
факт, що в Україні наразі інноваційність вищої освіти ще
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ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ІННОВАЦІЙНИМИ
ПЕРЕТВОРЕННЯМИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

THE STATE CONTROL OVER INNOVATIVE CHANGES IN THE SYSTEM OF HIGHER
EDUCATION IN UKRAINE

У статті розкрито сутність понять "інновація", "освітня інновація" та понятійного конструкту "держав-
ний контроль за інноваційними перетвореннями в освіті"; окреслено управлінські засади реформування
вищої освіти; визначено концептуальні підходи до державного контролю за інноваційними процесами в
системі вищої освіти. Підкреслюється, що створенню необхідних інституційних умов, які передбачають
необхідне нормативно-правове забезпечення регулювання інноваційної освітньої діяльності, розвинуту
інноваційну інфраструктуру та сформоване інноваційне середовище, сприяє цілеспрямована державна
інноваційна політика.

У сучасних умовах соціального розвитку державна освітня політика повинна зосереджуватися на вир-
ішенні таких проблем розвитку вищої освіти, як визначення цільових показників та стратегічні пріорите-
ти. Проблемами розвитку вищої освіти є: контроль якості знань майбутніх фахівців, які після закінчення
вищого навчального закладу забезпечать ринок праці; тісний зв'язок з виробництвом; економічна підтрим-
ка з боку держави науково-освітньої діяльності університетів; поглиблення інтеграції науки та освіти тощо.

The essence of the concepts "innovation", "educational innovation" and conceptual construct "state control
over innovative transformations in education" disclosed in the article; outlined the administrative framework for
reforming higher education; conceptual approaches to state control over innovation processes in the system of
higher education defined. In the article, noted that state control over innovative transformations in education is
a form of exercising state power ensuring compliance with laws and other normative acts of the state regulating
modernization processes at all levels of the educational system. In the article, emphasized that purposeful state
innovation policy contributes to the creation of the necessary institutional conditions, which provide for the
necessary legal and regulatory framework for the regulation of innovative educational activities, the developed
innovative infrastructure and the emerging innovation environment.

In today's conditions of social development, state education policy needs to focus on solving such problems
of higher education development as: definition of target benchmarks and strategic priorities. The problems of
higher education development are: quality control of the knowledge of future specialists, which after the
completion of the higher education institution will provide the labor market; close connection with production;
economic support from the state of scientific and educational activities of universities; deepening the integration
of science and education, etc.
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не набула достатнього рівня ефективності, що є резуль-
татом певної непослідовності та низької ефективності
державної освітньо-наукової та інноваційної політики.
Вища освіта повинна формувати духовно-інтелектуаль-
ний потенціал нації як запоруку науково-технологічного
та соціально-економічного розвитку держави. Саме тому
й загострюється необхідність виваженого, заснованого
на позитивному прогресивному зарубіжному досвіді, ре-
формування системи вищої освіти й модернізації еконо-
мічних механізмів освітньої сфери з обов'язковим набли-
женням до європейських стандартів.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Окремим аспектам державної політики щодо модер-
нізації освіти й інноваційних перетворень в освітньому
процесі присвячено наукові розвідки таких учених:
В. Астахова, К. Ващенко, Ю. Ковбасюк, В. Козакова,
О. Комарова, С. Кравченко, В. Кремень, В. Луговий,
І. Мищишин, Л. Нічуговська, В. Огаренко, С. Пазиніч,
О. Пономарьов, А. Сбруєва, І. Семенець-Орлова, Ю. Сур-
мін В. Філіпова, О. Фомкіна та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — розкрити сутність понять "інновація",

"освітня інновація" та понятійного конструкту "держав-
ний контроль за інноваційними перетвореннями в
освіті"; окреслити управлінські засади реформування
вищої освіти; визначити концептуальні підходи до дер-
жавного контролю за інноваційними процесами у сис-
темі вищої освіти.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У контексті поширення глобалізаційних процесів

спостерігається зростання конкуренції на економічно-
му ринку щодо ідей, новітніх технологій тощо, активни-
ми учасниками чого є держава в особі компетентних
органів, вищі навчальні заклади, які виборюють право
на підготовку фахівців (бакалаврів, магістрів) із певно-
го напряму знань.

Процес глобалізації асоціюється з реструктуризацією
держави — змінами в системі законодавчого та фінансо-
вого контролю, формуванням ринку або квазі-ринку (в тому
числі у вищій освіті), всезростаючою роллю конкуренції та
ефективності. У глобалізованому середовищі владні повно-
важення національних держав (nation-states) зазнали фун-
даментальних викликів — вони мають дуже обмежений
контроль над політикою, що регулює "систему вищої осві-
ти" [26]. Саме тому в сферу глобальної конкуренції, регу-
лювання національної вищої освіти є невід'ємним компо-
нентом державної освітньої політики [14, с. 16].

Побудова сучасної розвинутої держави з потужним
розвитком економіки потребує формування в країні
цілісної системи ефективного перетворення сучасних
знань у нові технології, продукти та послуги, що знахо-
дять своїх реальних споживачів на національних або
глобальних ринках, тобто потребують розробки ефек-
тивної національної інноваційної системи. Сьогодні в
Україні розроблено відповідну Концепцію розвитку на-
ціональної інноваційної системи, затверджену в 2009 р.
Кабінетом Міністрів України [20].

Це передбачає сукупність законодавчих, структур-
них і функціональних інституцій, що задіяні у процесі
створення й застосування наукових знань і технологій
та визначають правові, економічні, організаційні й со-
ціальні умови для забезпечення інноваційного процесу.
Освітянські історичні традиції в Україні сформовані як
базові цінності державності, суспільної свідомості та
національної безпеки [7, с. 13].

Представники світової інтелектуальної еліти пророку-
ють входження людства "в нову епоху політики" [1, с. 193].

Як зазначає В. Огаренко, вплив держави на систе-
му вищої освіти, в цілому, відповідає загальним тенден-
ціям державного регулювання ринкової економіки [16].

Загалом, метою державного контролю у сфері вищої
освіти має бути (як це передбачено в зарубіжних краї-
нах) забезпечення відповідного рівня якості навчально-
го процесу і позитивних кінцевих результатів; підвищен-
ня відповідальності вищих навчальних закладів за вит-
рачені державні кошти; гарантування підготовки май-
бутніх фахівців для забезпечення потреб економічного
розвитку держави [24]. Як зазначає Т. Фініков, підходи
науковців до стратегії, рівня і методів державного втру-
чання у діяльність закладів вищої освіти, наразі не ма-
ють одностайності. У зарубіжній науковій літературі, заз-
вичай, розглядаються дві принципово відмінні стратегії
урядового регулювання діяльності вищої школи, які по-
різному впливають на здатність вищих навчальних зак-
ладів реагувати на наявні проблеми суспільного життя —
це "стратегія раціонального планування та контролю" і
"стратегія саморегулювання" [там само].

Упродовж десяти років з дня проголошення неза-
лежності України державними документами, що визна-
чають зміст освіти (зокрема законами; указами Прези-
дента України; постановами уряду та відомчих норма-
тивних актів) забезпечено перший етап модернізаційних
перетворень в освітній сфері.

Законодавчо було унормовано гуманізацію і демок-
ратизацію вищої школи, діяльність приватних навчальних
закладів, ступеневу освіту, систему ліцензування й акре-
дитації закладів вищої освіти, децентралізацію і регіонал-
ізацію управління освітою, нову структуру напрямів та
спеціальностей підготовки, посилено вплив громадськості
на прийняття рішень у сфері освітньої політики тощо. Сис-
тема вищої освіти, що функціонувала в цих законодавчих
координатах, у цілому задовольняла суспільство наступні
десять років. Водночас у країні поступово розвивалися
диспропорції між освітою, наукою та економікою і нарос-
тали тенденції відставання вищої освіти від внутрішніх по-
треб держави і світових процесів у цій сфері [6].

У державних документах щодо розвитку освітньої
галузі окреслено основні напрями модернізації систе-
ми вищої освіти, проте соціально-філософське підгрун-
тя й умови їхнього впровадження в життя визначені не
були, що актуалізує проблему державного контролю за
інноваційними перетвореннями в системі вищої освіти.

У сучасному суспільстві, яке все більше називають
суспільством знань, наука і освіта відіграють ключову
роль, оскільки продукують ті високі технології, впро-
вадження яких в умовах цивілізаційного розвитку в тре-
тьому тисячолітті стає основним фактором економічно-
го зростання держав. Як засвідчує світовий досвід, кон-
курентноздатність країни безпосередньо залежить від
розвитку в ній галузей науки й освіти. У суспільстві знань
статус науки і освіти суттєво трансформується: вони ста-
ють базовим фундаментом суспільства, набуваючи праг-
матичного характеру, стаючи важливим сегментом спо-
собу життя людини; зумовлюючи значні соціальні транс-
формації, пов'язані з таким суспільством.

Суспільство знань, яке на думку американського фу-
туролога А. Харкінса, поступово трансформується в "інно-
ваційне суспільство", важко уявити без професіонально
підготовлених кадрів, котрі здатні генерувати ідеї нових
проривних технологій і реалізовувати їх на практиці [9].

Державний контроль за діяльністю закладів вищої
освіти здійснюється на плановій основі відповідно до статті
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77 Закону України "Про вищу освіту", що забезпечується
шляхом розробки перспективних і поточних планів конт-
ролю з визначенням періодичності та черговості форм
контролю. Основними формами державного контролю в
закладах вищої освіти є акредитаційна експертиза, екс-
пертна оцінка їхньої діяльності й інспектування Плановий
державний контроль здійснюється за програмою, яку роз-
робляє орган державного контролю і за 10 днів до почат-
ку його проведення направляє до органів управління осв-
ітою і навчального акладу. Для проведення державного
контролю органом, на який покладено функції контролю,
видається наказ, де зазначаються склад комісії і термін
його проведення, та посвідчення на період здійснення кон-
трольного заходу. Після закінчення проведення заходу
державного контролю кожний член комісії готує довідку,
в якій дає об'єктивну оцінку стану справ з питань, що ним
перевірялися, доводить її до відома працівників, відпові-
дальних за даний напрям роботи, і передає голові комісії
За матеріалами перевірки орган державного контролю в
5-денний термін готує висновки щодо результатів заходу
державного контролю і направляє їх до органу управлін-
ня освітою за підпорядкуванням навчального закладу для
прийняття відповідного рішення та авчального закладу —
для розробки заходів щодо усунення недоліків. Про ре-
зультати проведення заходу державного контролю інфор-
муються засоби масової інформації. Навчальний заклад
упродовж протягом 15 календарних днів після отримання
вищезазначеного листа розробляє заходи щодо усунен-
ня виявлених недоліків та вдосконалення роботи, які на-
правляє до відповідного органу державного контролю.
Орган державного контролю не менше, ніж один раз на
рік здійснює перевірку щодо усунення виявлених недоліків
до повної їньої ліквідації [18].

У статті 77 "Державний контроль у сфері вищої осві-
ти", Розділ XIV "Контроль у сфері вищої освіти" Закону
України "Про вищу освіту" (2014 р.) зазначено, що дер-
жавний нагляд (контроль) за дотриманням вищими на-
вчальними закладами незалежно від форми власності
та підпорядкування законодавства у сфері освіти і на-
уки та стандартів освітньої діяльності здійснює цент-
ральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалі-
зацію державної політики у сфері освіти шляхом
здійснення державного нагляду (контролю) за діяльні-
стю навчальних закладів.

Державний контроль за інноваційними перетворен-
нями в освіті — це форма здійснення державної влади,
що забезпечує дотримання законів та інших норматив-
них актів держави, що регулюють модернізаційні про-
цеси на всіх рівнях освітньої системи.

Як зауважує М. Згуровський [6], реформування
вищої освіти повинно грунтуватися на таких засадах:

— чітке розмежування повноважень між трьома
рівнями освітянської ієрархії (органами державного уп-
равління освітою, державними установами, що забезпе-
чують якість вищої освіти і науки (ВАК, ДАК, Державна
інспекція навчальних закладів України, Український
центр оцінювання якості освіти) й закладу вищої освіти;

— розробка і втілення в практику державного уп-
равління освітою політики, покликаної за рахунок мож-
ливостей вітчизняної науки та професійного капіталу мо-
лодих фахівців — випускників закладів вищої освіти
знайти відповідь й адекватні заходи на зовнішні та

внутрішні виклики, що постають перед країною в нових
економічних умовах;

— гарантування самостійності закладів вищої осві-
ти щодо навчально-наукової, виховної та інноваційної
діяльності — на засадах університетської автономії та
академічних свобод у вищій школі;

— приєднанняь до European Association for Quality
Assurance in Higher Education — ENQA (Європейської
асоціації з забезпечення якості вищої освіти);

— визнання головним механізмом забезпечення
інноваційного розвитку економіки і суспільства посилен-
ня взаємодії між освітою, наукою, бізнесом і владою
на основі їх взаємної зацікавленості у співпраці;

— створення потужних регіональних освітньо-нау-
ково-інноваційних центрів на базі провідних універси-
тетів або об'єднань університетів і наукових установ, на-
вколо яких повинна зосередитися конкурентоспромож-
на освіта і наука, високотехнологічний бізнес за коор-
динуючої ролі регіональної влади;

— участь роботодавців у підготовці навчальних про-
грам, розробці та затвердженні стандартів вищої освіти
за кожною галуззю освіти і науки, у формуванні критеріїв
компетентності випускників вищої школи, в забезпеченні
місць практики студентів, у розвитку матеріальної бази,
у співпраці в галузі наук та інновацій. Виправданим було
б введення податкових та митних пільг для бізнесу в його
співпраці з вітчизняною університетською наукою;

— забезпечення тісної співпраці університетів, на-
ціональної і галузевих академій наук;

— створення умов для повернення в Україну гро-
мадян, які здобули освіту за кордоном, шляхом визнан-
ня на університетському рівні іноземних дипломів про
вищу освіту, про наукові ступені та вчені звання при за-
рахуванні на навчання та/або прийнятті на роботу;

— розширення академічної мобільності викладачів,
науковців, студентів та їхньої участі в міжнародних
освітніх і наукових проектах (через поліпшення вивчен-
ня іноземних мов (насамперед, англійської) та країно-
знавства);

— визначення державного замовлення на підготов-
ку майбутніх фахівців та з'ясування, за якими напряма-
ми і з якими освітньо-науковими програмами мають бути
підготовлені фахівці в Україні, щоб вирішувати нагальні
проблеми держави в найближчій перспективі й май-
бутньому й у зв'язку з цим забезпечення прозорості
інформації про держзамовлення (повинна була б роз-
міщення її на офіційному сайті міністерства не пізніше 1
жовтня року, що передує рокові прийому тощо);

— розроблення (з участю роботодавців) механізмів
стимулювання розвитку системи освіти впродовж усьо-
го життя;

— забезпечення дотримання демократичної проце-
дури обрання ректорів закладів вищої освіти на основі
вирішального права трудового колективу і контроль за
терміном його перебування націй посаді (згідно з євро-
пейськими нормами перебування ректора на посаді має
обмежуватися двома термінами обрання);

— соціальний захист студентів і викладачів закладів
вищої освіти, визначення розміру мінімальної стипендії
студентам на рівні, не нижчому за прожитковий мінімум,
і незмінність розміру плати за навчання впродовж усьо-
го строку навчання;
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— розширення громадського контролю на всіх
рівнях діяльності закладів вищої освіти, зокрема гаран-
тування доступу фізичних та юридичних осіб до інфор-
мації у галузі вищої освіти; запровадження в університе-
тах дійової системи противаг і стримувань між керівни-
ком, вченою радою, органами громадського самовряду-
вання, громадськими організаціями (зокрема, за євро-
пейською традицією повноваження ректора і вченої ради
закладу вищої освіти мають бути розмежованими).

Стратегія освітянської політики у сфері професій-
ної підготовки майбутніх фахівців має бути спрямована
на реалізацію інноваційної функції сучасної вищої шко-
ли як соціального інституту, яка "передбачає оновлен-
ня соціальних цінностей і норм шляхом відпрацювання
нових та використання прогресивних цінностей зі світо-
вого освітнього досвіду, адекватних до соціально-істо-
ричних умов України" [11, с. 59—60].

Концептуальні засади інноваційних процесів у системі
вищої освіти визначається комплексом фундаментальних
філософських, загальнонаукових та конкретно наукових
закономірностей і принципів, зумовлюється загально-
цивілізаційними, національними, соціальними, регіональ-
ними умовами розвитку освіти та особистісними детерм-
інантами суб'єктів інноваційних процесів [7].

Новація (лат. novatio — оновлення, зміна) — про-
дукт інтелектуальної діяльності людей, оформлений
результат фундаментальних, прикладних чи експери-
ментальних досліджень у будь-якій сфері людської
діяльності, спрямований на підвищення її ефективності.
Новаціями є знання: нові ідеї, теорії, моделі, відкриття,
винаходи, процеси, структури, методики, стандарти,
технології тощо. Однак не всі знання мають практичну
цінність. Вони стають імпульсом для перетворень лише
за умови, коли набувають форми інновацій здатних
оновлювати виробничі сили, створювати передумови
для технологічних і виробничих змін [22].

Кожна новація після прийняття до реалізації та роз-
повсюдження набуває нової якості — стає інновацією. У
науковій літературі існують певні розбіжності в тракту-
ванні поняття "інновація". Але більшість визначень грун-
туються на концепції Й. Шумпетера, який вважав відкрит-
тя, винахід нового початковою подією, а впровадження
— завершальною подією, розглядаючи інновації з погля-
ду застосування. Терміни "нововведення" та "інновація"
вважають рівнозначними й використовують як синоніми
щодо кінцевого результату — впровадженої інновації. З
таких позицій інновація (нововведення) — кінцевий ре-
зультат креативної діяльності, втілений у новому чи вдос-
коналеному продукті, технологічному процесі, що вико-
ристовуються у практичній діяльності [7, с. 125].

Інноваційний (лат. innovatio — оновлення, зміна)
процес — це спрямоване на якісні зміни у розвитку явищ
проходження послідовних фаз, що відбувається зако-
номірним порядком. Інноваційний процес пов'язаний з
перетворенням наукового знання на інновацію, яка за-
довольняє нові суспільні потреби, і включає всі стадії
створення новинки і впровадження в практику.

Поняття "інноваційний процес" використовується
для позначення послідовності етапів втілення ідеї у кон-
кретний корисний результат: сприйняття проблеми чи
можливості; перша концепція оригінальної ідеї; дослі-
дження і розробка; перший вихід у виробництво й на

ринок; застосування і впровадження; удосконалення та
зміни, які приносять прибуток [8, с. 20].

Інноваційні процеси пов'язані зі створенням, освоєнням
та розповсюдженням інновацій як поєднання різноманітних
умов (організаційних, управлінських, економічних, соціо-
культурних тощо) впровадження інновацій [12].

Інституційні умови передбачають: необхідне норма-
тивно-правове забезпечення регулювання інноваційної
освітньої діяльності, розвинуту інноваційну інфраструк-
туру, сформоване інноваційного середовище. Становлен-
ня нових інституційних форм (законодавчих, орга-
нізаційних, інформаційних, соціокультурних та ін.) забез-
печує розвиток і регулювання нових суспільних відносин,
що виникають у процесі освоєння і реалізації інновацій.
Створенню необхідних інституційних умов сприяє цілес-
прямована державна інноваційна політика — сукупність
форм і методів впливу держави, спрямованих на створен-
ня взаємопов'язаних механізмів інституційного, ресурс-
ного забезпечення підтримки й розвитку інноваційної
діяльності та формування мотиваційних факторів акти-
візації інноваційних процесів [7, с. 127—128].

Як відомо, головною цінністю в сучасному суспіль-
стві є не знання, а людина яка, по-перше, є носієм і твор-
цем знань і, по-друге, виступає користувачем і водно-
час ланкою глобальної інформаційної мережі, що має
транснаціональний, полікультурний характер і для
спілкування якій необхідно володіти мовою комп'ютер-
них технологій та іноземними мовами. Відповідно до цих
нових реалій змінюються як самі учасники освітнього
процесу, так і методологічні засади державного конт-
ролю за ним, що вибудовуються на принципах паритет-
ності й людиноцентризму, пріоритетності знань, клю-
чових та інструментальних компетентностей, що є своє-
рідними індикаторами якості сучасної освіти.

Термін "новація" найчастіше використовується кон-
тексті сучасних трансформацій, що відбуваються в усіх
ланках державного управління, в усіх сферах буття й
визначаються як "реальний спосіб заперечення консер-
вативних або віджилих елементів соціокультурного до-
свіду людства, оновлення або якісні зміни застарілих
тенденцій, структур, положень і продуктів людської
соціокультурної діяльності, які вичерпали резерви по-
зитивного розвитку" [15, с. 210—214].

Загалом дефініції поняття "інновація" зволяться до
нововведень, створення на їхній інноваційної політики,
впровадження цієї політики в державне управління про-
цесами, що відбуваються в суспільстві.

Інновації в освіті тлумачать як процес творення, за-
провадження та поширення в освітній практиці нових
ідей, засобів, педагогічних та управлінських технологій,
у результаті яких підвищуються показники (рівні) досяг-
нень структурних компонентів освіти, відбувається пе-
рехід системи до якісно іншого стану. Основною метою
педагогічних інновацій є підвищення якості освіти. Спе-
цифічними особливостями інноваційного навчання є
його відкритість майбутньому, здатність до передбачен-
ня на основі постійної переоцінки цінностей, налашто-
ваність на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях [5].

На думку Н. Волкової, "інновації в освіті є суттєвим
діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації
конкретних завдань у навчально-виховному процесі.
Виражаються в тенденціях накопичення і видозміни
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ініціатив і нововведень в освітньому просторі; спричи-
няють певні зміни у сфері освіти" [4, с. 459].

Управлінською інновацією щодо освіти є розробка
нових механізмів освітнього менеджменту, педагогіч-
ною інновацією є педагогічна ідея, втілена у певній інно-
ваційній педагогічній технології чи методиці, впровад-
женій в освітній чи виховний процес, яка забезпечує
зростання якості освіти. Педагогічні інновації є основою
освітніх інновацій, більшість з яких виникають, завдяки
інтеграції наукових підходів і теоретичних положень
педагогіки, психології, соціології, інформатики тощо.

Інноваційна освітня технологія — це комплекс взає-
мопов'язаних складових": 1) сучасний зміст, що пере-
дається тими, хто навчається, передбачає не стільки зас-
воєння предметних знань, скільки розвиток компетенцій,
адекватних сучасній бізнес-практиці (цей зміст має бути
добре структурованим і представленим у вигляді муль-
тимедійних навчальних матеріалів, які передаються за
допомогою сучасних засобів комунікації); 2) сучасні ме-
тоди навчання — активні методи формування компе-
тенцій, засновані на взаємодії учнів та їх залучення в на-
вчальний процес, а не тільки на пасивному сприйнятті
матеріалу; 3) сучасна інфраструктура, яка включає інфор-
маційну, технологічну, організаційну та комунікаційну
складові, що дозволяють ефективно використовувати
переваги дистанційних форм навчання [2].

Педагогічна технологія — складна багатовимірна
структура, але наразі в педагогічній думці відсутнє чітке
її визначення. Науковці до структури педагогічної тех-
нології відносять: мету, умови її реалізації, загальну
стратегію і конкретні дії всіх учасників пізнавального
(виховного) процесу, засоби досягнення мети та про-
гнозовані результати [21, с. 152].

Педагогічна технологія — це система науково обгрун-
тованих дій та взаємодій елементів навчального процесу,
здійснення яких гарантує досягнення поставлених цілей
навчання" [19, с. 9]; педагогічно і економічно обгрунтова-
ний процес досягнення гарантованих, потенційно відтво-
рювального педагогічного результату, який включає фор-
мування знань та вмінь шляхом розкриття спеціально пе-
реробленого змісту, точно реалізується на основі науко-
вої організації праці й поетапного тестування.

Інтерактивні методи у процесі професійної підготов-
ки майбутніх фахівців у вищих закладах освіти пробуд-
жують у студентів інтерес до навчання й пізнання, оскіль-
ки за допомогою них можна досить ефективно вирішу-
вати цілий ряд завдань, що не завжди вдається під час
традиційного навчання, а саме: давати цілісне уявлення
про професійну діяльність і її фрагменти; навчати ко-
лективної розумової та практичної роботи, формувати
уміння й навички соціальної взаємодії і спілкування
тощо, "відображаючи закономірності й різноманітність
видів діяльності й дій педагога та студента" [17, с. 30].

З розвитком глобальної мережі Інтернет, вільного
доступу до освітніх інформаційних ресурсів з'явилася
унікальна можливість інтенсифікації професійної підго-
товки майбутніх фахівців: використання бази знань та
електронних освітніх джерел; вдосконалення педагогі-
чної взаємодії викладача та студентів. Застосування
інноваційних технологій, нових форм організації навчан-
ня в освітніх закладах змінює функції викладача з рет-
ранслятора інформації не лише на організатора освіт-

нього процесу, а й фасилітатора, колегу в педагогічній
співпраці.

Суттєві інноваційні перетворення в сучасній освіті
можливі завдяки впровадженню в освітній процес інте-
рактивних методів навчання, коучингових технологій,
тьюторства; оптимальному поєднанню різних видів на-
вчальної професійно-орієнтованої самостійної діяль-
ності майбутніх фахівців, яка повинна спиратися на інте-
рактивні методи. У таких умовах посилюється мотива-
ція студентів для творчої самостійної пізнавальної діяль-
ності в групах та індивідуально, вони отримують доступ
до інформаційних ресурсів мереж, мають можливість
самостійно знаходити додаткову інформацію.

У процесі такої роботи викладач-тьютор виступає і
експертом, і керівником, і консультантом, і координа-
тором багатьох кроків та дій студентів. Тьютор (від англ.
tutor) — навчати, повчати, наставляти, давати індиві-
дуальні уроки, уміти володіти собою [13], що і визна-
чає його функції та ролі в навчанні з електронною
підтримкою в межах нашого дослідження: спостерігач
(англ. оbserver) — спостерігає, помічає, стежить, розр-
ізняє (тьютор вів навчальний процес, стежачи за дета-
лями перебігу навчання з метою заздалегідь проекту-
вати і планувати все те, що може допомогти як процесу
в цілому, так і окремим його учасникам); тренер (англ.
trainer) — працює над підвищенням кваліфікації і до-
свіду, дає інструкції, забезпечує підсилену та приско-
рену підготовку перед випробуваннями (при різних си-
туаціях у майбутній практичній діяльності); режисер
(англ. рroducer) — організовує вивчення дисципліни на
різних етапах, згідно з формувальною метою занять, за
допомогою різних видів навчальної діяльності; настав-
ник (англ. mentor; preseptor) — керує, наставляє, роз-
робляє інструкції, настанови, вказівки, пропозиції; на-
цілював майбутніх викладачів вищої школи на само-
стійний пошук і формування рішення; експерт (англ.
expert) — оцінює певні дії або рішення, думки фахівця;
фасилітатор (англ. facilitator) — полегшує, сприяє, про-
суває; модератор (англ. moderator) — регулює, веде
дискусію, бесіду (в мережі), стримує, знімає напружен-
ня, налагоджує комфортні умови для процесу навчання
(стежить за обставинами навчання і забезпечувати
комфортний фон дистанційному процесу); менеджер
(знань, інформації) (англ. manager) — ця роль і функції
пов'язані з нею — дуже цікаві й важливі, адже основ-
ним ресурсом навчальної діяльності є інформація та
знання; менеджер з питань спілкування (комунікації) —
спілкування в дистанційному навчанні відбувається у
вигляді діалогу (спілкування між двома суб'єктами, як
діалог з текстом (мисленнєве обговорення) і мисленнє-
ве з'ясування певних питань з його автором (на кшталт
дебатів); спілкування може бути з інформацією і за
допомогою інформації; учасник (англ. member, partici-
pant) — бере участь у процесі, як суб'єкт діяльності; про-
ектувальник (англ. planner, designer) — планує, моде-
лює, проектує в тому числі цілі, задуми, наміри, струк-
тури тощо; консультант (англ. consultant) — дає пора-
ди, інформує, рекомендує, звертає увагу, бере до ува-
ги; артист (англ. artist) — людина, що досягла у своїй
справі високої майстерності — таким і має бути тьютор;
коректор (англ. corrector) — види дій: направляє, кри-
тикує, звертає увагу на зміни, виправляє; шукач (англ.
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searcher) — шукає, розпізнає, розшукує, прагне, звер-
тається по пораду, домагається свого; дослідник (англ.
explorer) — досліджує, вивчає, з'ясовує, ретельно
(особливо, якщо це стосується інформації, нових за-
собів діяльності, мотивації й пошуку); мотиватор (англ.
justificator) — підтверджує, пояснює, аргументує, фор-
мує мотиви, задовольняє потреби, спонукає, сприяє
поглибленню розуміння суті діяльності, вдосконален-
ню та розвитку перспективного мислення; технолог
(англ. technologist) — працює з технікою, організує тех-
нічно процес, володіє термінологією (за [3]).

Контент інформації, призначеної для опрацювання
і засвоєння, за структурою і засобами діяльності спря-
мовується на взаємодію та спілкування як з навчальним
матеріалом, так і з колегами з навчання завдяки он-лайн
сервісів (електронна пошта, списки розсилки, форум,
чат тощо). Під час застосування мультимедійних техно-
логій викладач виконує роль порадника, консультанта,
фасилітатора в аудиторній роботі та у позааудиторній
самостійній діяльності студентів.

Завдяки мультимедійним технологіям у професійній
підготовці майбутніх фахівців: збагачується зміст ос-
вітнього процесу; урізноманітнюються форми та методи
його успішної реалізації (зокрема, поєднання візуального
та слухового сприйняття нового матеріалу, залучення ди-
намічної навчальної наочності); підвищується ефективність
узагальнення та систематизації нового матеріалу; виникає
можливість моделювати освітній процес, коригувати його,
використовувати різнорівневі завдання, розміщувати інте-
рактивні веб-елементи (тести, посилання в електронних
бібліотеках на джерела для самостійного опрацювання
тощо); створювалося інформаційне професійно орієнто-
ване навчальне середовище; постійно оновлюється, лег-
ко й оперативно розповсюджується навчальний матеріал;
підвищується активність самоосвітньої діяльності сту-
дентів; посилюється мотивація самонавчання й самороз-
витку; економиться час на практичних заняттях і в са-
мостійній роботі майбутніх фахівців [10].

ВИСНОВКИ
Вирішення проблеми державного контролю за інно-

ваційними перетвореннями у сфері вищої освіти потре-
бує інноваційного підходу: розробки управлінських ме-
ханізм, до проектування освітнього процесу в закладах
вищої освіти, до розв'язання теоретико-методологічних,
методичних і прикладних завдань щодо комплексного
впровадження педагогічної інноватики у зміст профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців, в усі технології ос-
вітньої діяльності й управління освітнім процесом тощо.
Недостатньо вивчені аспекти цієї проблеми відкривають
перспективи для нових досліджень, зокрема наукових
розвідок щодо формування готовності професорсько-
викладацького складу до здійснення інноваційного ос-
вітнього процесу. Оптимальний вибір методів навчання
— традиційних і нестандартних сприяє підвищенню оп-
тимізації процесу навчання.

Отже, в сучасних умовах суспільного розвитку в
державній освітній політиці, на нашу думку, необхідно
робити акцент на вирішенні таких завдань розвитку
вищої освіти, як: визначення цільових орієнтирів і
стратегічних пріоритетів; контроль якості знань май-
бутніх фахівців, які після закінчення закладу вищої ос-

віти забезпечать ринок праці; тісний зв'язок із вироб-
ництвом; економічна підтримка з боку держави науко-
вої та освітньої діяльності університетів; поглиблення
інтеграції науки й освіти тощо.

Лытература:
1. Балібар Е. Ми, громадяни Європи? Кордони, дер-

жава, народ / Пер. з фр. А. Рєпи Е. Балібар. — К.: В-во
"Курс", 2006. — 354 с.

2. Бондаренко О. В. Современные инновационные
технологии в образовании [Електронний ресурс] /
О.В. Бондаренко. — Режим доступу: https://sites.-
google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-zurnala/
vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-issledovania/
sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-obrazovanii

3. Бугайчук К. Л. Персональне навчальне середови-
ще: перша спроба зрозуміти [Електронний ресурс] /
К.Л. Бугайчук // Інформаційні технології і засоби на-
вчання — 2011. — № 5 (25). — Режим доступу: http://
www.journal.iitta.gov.ua

4. Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб.., 2-ге вид.,
перероб., доп. / Н.П. Волкова. — К.: Академвидав,
2007. — 616 с.

5. Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті. Інно-
вації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник нау-
ково-методичних праць / За заг. ред. О. А. Дубасенюк.
— Житомир: ЖДУ ім. І. Франка, 2014. — С. 12—28.

6. Згуровський М. Вища освіта на зламі суспільного
розвитку / М. Згуровський. — Дзеркало тижня. Украї-
на. — №5. — 8—15 лютого 2013 р.

7. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перс-
пективи: монографія / За ред. П.Ю. Сауха. — Жито-
мир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. — 444 с.

8. Карпова Ю.А. Введение в социологию инноватики:
учебник для вузов / Ю.А. Карпова. — 2004. — 185 с.

9. Клепко С. Освіта, яка заохочує запитування, або
таємниця парадоксу "Innovation societies" — "Mise-
ducation"/ С. Клепко // Післядипломна освіта в Ук-
раїні, № 1. — 2005. — С. 6.

10. Кравченко В.М. Модернізація професійної підго-
товки викладачів вищої школи в умовах магістратури:
теорія і практика: монографія / В.М. Кравченко. — За-
поріжжя: КПУ, 2016. — 435 с.

11. Кремень В.Г. Освіта і наука в Україні — іннова-
ційні аспекти. Стратегія. Реалізація. Результати / В.Г. Кре-
мень. — К.: Грамота, 2005. — 448 c.

12. Марущенко О.А. Образование как фактор обще-
ственной интеграции / О.А. Марущенко // Соціологічні
дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія,
методи. Вісник Харківського національного університету ім.
В.Н. Каразіна. — Харків: 2000. — №489. — С. 135—138.

13. Мюллер В.К. Полный англо-русский русско-
английский словарь. 300 000 слов и выражений / В.К. Мюл-
лер. — М., 2013. — 1328 с.

14. Нічуговська Л.І. Економіка освіти в контексті гло-
балізації / Л.І. Нічуговська, О.Г. Фомкіна // Постме-
тодика. — 2007. — №1. — С. 15–23.

15. Новейший философский словарь / авт. кол. под
общ. ред. А.П. Ярошенко. — Ростов-на-Дону: Феникс,
2005. — 672 с.

16. Огаренко В.М. Державне регулювання діяль-
ності вищих навчальних закладів на ринку освітніх по-



Інвестиції: практика та досвід № 14/201878

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

слуг: монографія / В.М. Огаренко. — К.: Вид-во НАДУ,
2005. — 328 с.

17. Орлов В.И. Метод и педагогическая технология
/ В.И. Орлов // Педагогика. — 2010. — №8. — С. 30—
37.

18. Про затвердження Порядку здійснення держав-
ного контролю за діяльністю навчальних закладів. На-
каз Міністерства освіти і науки України №34 від
25.01.2008 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:
http//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0077-08

19. Прокопенко І.Ф., Євдокімов В.І. Педагогічні тех-
нології: навч. посібник / І.Ф. Прокопенко. — Харків:
Колегіум, 2005. — 224 с.

20. Про схвалення Концепції розвитку національної
інноваційної системи: Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 17.06.2009 № 680-р // Офіцій-
ний вісник України. — 2009. — № 47. — С. 533.

21. Соціальна педагогіка: теорія і технології: підруч-
ник для студ. вищ. навч. закладів / За ред. І.Д. Звєрєвої.
— Київ: Центр навчальної літератури, 2006. — 316 c.

22. Стадник В.В., Йохна М.А. Інноваційний менедж-
мент: навчальний посібник / В.В. Cтадник, М.А. Йохна.
— К.: Академвидав, 2006. — 464 с.

24. Фініков Т. Сучасна вища освіта: світові тенденції
та Україна / Т. Фініков. — К.: Таксон, 2002. — 176 с.

25. Enders I. Higher Education, Internationalization,
and the Nation-State: Recent developments and challenges
to governance theory / І. Enders // Higher Education. —
Vol. 47. — №2. — 2004. — P. 367—368.

References:
1. Balibar, E. (2006), My, hromadiany Yevropy?

Kordony, derzhava, narod [Are we citizens of Europe?
Borders, state, people], V-vo "Kurs", Kyiv, Ukraine.

2. Bondarenko, O. V. (2012), "Modern innovative
technologies in education", available at: https://
sites.google.com/a/shko.la/ejrono_1/vypuski-
zurnala/vypusk-16-sentabr-2012/innovacii-poiski-i-
issledovania/sovremennye-innovacionnye-tehnologii-v-
obrazovanii (Accessed 10 June 2018).

3. Buhajchuk, K. L. (2011), "Personal learning environ-
ment: The first attempt to understand", Informatsijni
tekhnolohii i zasoby navchannia, vol. 5(25), available at:
http://www.journal.iitta.gov.ua (Accessed 10 June 2018).

4. Volkova, N. P. (2007), Pedahohika [Pedagogy],
Akademvydav, Kyiv, Ukraine.

5. Dubaseniuk O. A. (2014), "Innovations in modern
education", Innovatsii v osviti: intehratsiia nauky i
praktyky[Innovation in education: integration of science
and practice: a collection of scientific and methodological
works], ZhDU im. I. Franka, Zhytomyr, Ukraine, pp. 12—
28.

6. Zghurovs'kyj, M. V (2013), "Higher education on the
brink of social development", Dzerkalo tyzhnia. Ukraina,
vol. 5.

7. Saukh, P. Yu. (2011), Innovatsii u vyschij osviti:
problemy, dosvid, perspektyvy [Innovation in higher
education: problems, experience, perspectives], Vyd-vo
ZhDU im. Ivana Franka, Zhytomyr, Ukraine.

8. Karpova, Yu. A. (2004), Vvedenye v sotsyolohyiu
ynnovatyky [Introduction to sociology of innovation],
St.Petersburg, Russia.

9. Klepko, S. (2005), "Education that encourages
queries or the mystery of the paradox of "Innovation
societies" — "Miseducation"", Pisliadyplomna osvita v
Ukraini, vol. 1, pp. 6.

10. Kravchenko, V. M. (2016), Modernizatsiia profe-
sijnoi pidhotovky vykladachiv vyschoi shkoly v umovakh
mahistratury: teoriia i praktyka [Modernization of the
professional training of high school teachers in the
conditions of the master's degree], KPU, Zaporizhzhia,
Ukraine.

11. Kremen', V. H. (2005), Osvita i nauka v Ukraini -
innovatsijni aspekty. Stratehiia. Realizatsiia. Rezul'taty
[Education and Science in Ukraine — Innovative Aspects.
Strategy. Realization. Results], Hramota, Kyiv, Ukraine.

12. Maruschenko, O. A. (2000), "Education as a factor
of social integration", Sotsiolohichni doslidzhennia
suchasnoho suspil'stva: metodolohiia, teoriia, metody.
Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V.
N. Karazina, vol. 489, pp. 135—138.

13. Miuller, V. K. (2013), Polnyj anhlo-russkyj russko-
anhlyjskyj slovar'. 300 000 slov y vyrazhenyj [Full English-
Russian Russian-English dictionary. 300 000 words and
expressions], Moscow, Russia.

14. Nichuhovs'ka, L. I. and Fomkina, O. H. (2007), "Eco-
nomics of education in the context of globalization",
Postmetodyka, vol. 1, pp. 15—23.

15. Yaroshenko, A. P. (2005), Novejshyj fylosofskyj
slovar' [Newest philosophical dictionary], Fenyks, Rostov-
na-Donu, Russia.

16. Oharenko, V. M. (2005), Derzhavne rehuliuvannia
diial'nosti vyschykh navchal'nykh zakladiv na rynku
osvitnikh posluh [State regulation of activity of higher
educational institutions in the market of educational
services], Vyd-vo NADU, Kyiv, Ukraine.

17. Orlov, V. Y. (2010), "Method and pedagogical
technology", Pedahohyka, vol. 8, pp. 30—37.

18. Ministry of Education and Science of Ukraine (2008),
"On approval of the procedure for the implementation of
state control over the activities of educational institutions",
available at: http//zakon2.rada.gov.ua/laws/show/
z0077-08 (Accessed 10 June 2018).

19. Prokopenko, I. F. and Yevdokimov, V. I. (2005),
Pedahohichni tekhnolohii [Pedagogical technologies],
Kolehium, Kharkiv, Ukraine.

20. Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), Resolution
"On approval of the concept for the development of the
national innovation system", Ofitsijnyj visnyk Ukrainy, vol.
47, pp. 533.

21. Zvierieva, I. D. (2006), Sotsial'na pedahohika:
teoriia i tekhnolohii [Social pedagogy: theory and
technology], Tsentr navchal'noi literatury, Kyiv, Ukraine.

22. Stadnyk, V. V. and Jokhna, M. A. (2006), Inno-
vatsijnyj menedzhment [Innovation management], Aka-
demvydav, Kyiv, Ukraine.

24. Finikov, T. (2002), Suchasna vyscha osvita: svitovi
tendentsii ta Ukraina [Modern higher education: global
trends and Ukraine], Takson, Kyiv, Ukraine.

25. Enders, I. (2004), "Higher Education, Interna-
tionalization, and the Nation-State: Recent developments
and challenges to governance theory", Higher Education,
vol. 47, no. 2, pp. 367—368.
Стаття надійшла до редакції 20.06.2018 р.


