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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ  

В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  

ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОТЕЧНОЇ СФЕРИ  

 
Мета роботи – здійснити огляд та проаналізувати інноваційні технології та методи навчання, 

що застосовують у процесі підготовки майбутніх фахівців інформаційно-бібліотечної сфери та впро-

вадження яких потребує максимальної модернізації освітнього процесу. Методологія дослідження 

полягає в застосуванні загальнонаукових методів і прийомів наукового пізнання, що дає змогу розкрити, 

піддати аналізу й узагальнити специфічні особливості впровадження інноваційних педагогічних тех-

нологій і методів у процесі підготовки майбутніх фахівців. Наукова новизна. У статті узагальнено 

ключові зміни в освітній галузі загалом, що базуються на вдосконаленні, трансформації освітнього 

процесу за рахунок його переходу на технологічний рівень, пошуку перспективних інноваційних педа-

гогічних методів, які спрямовані на професійний розвиток, саморозвиток особистості, нові виміри її 

самореалізації. Порівняльний аналіз сучасних інноваційних педагогічних технологій та методів нав-

чання засвідчив необхідність оновлення змісту освітнього процесу, створення інноваційного освіт-

нього середовища в закладах вищої освіти. Особливу увагу в статті приділено процесу підготовки 

фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи в Донецькому національному університеті 

імені Василя Стуса з акцентом на запровадження інновацій у цьому процесі. Висновки. Проаналізо-

вано інноваційні технології та методи навчання, що найбільш активно впроваджують у вищій освіті 

загалом та в процесі підготовки майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи 

зокрема. Доведено, що навчання і виховання особистості в умовах стрімкого інформаційного потоку, 

динамічного розвитку суспільства неможливо реалізувати без інноваційних технологій та методів 

навчання, впровадження яких підвищує якість освітнього процесу, сприяє його модернізації та тран-

сформації відповідно до вимог часу.  

Ключові слова: галузь освіти, інноваційні технології, методи навчання, підготовка фахівців  

інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 
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Purpose of the article is to review and analyze innovative technologies and teaching methods, the 

implementation of which requires maximum transformation of the educational process. The research 

methodology is the use of general scientific methods and techniques of scientific knowledge, which allows to 

reveal, analyze, and summarize the specific features of the introduction of innovative technologies and methods 
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in the training of future professionals. The scientific novelty of the article is to summarize the key changes in 

education in general, based on improving the educational process through its transition to the technological 

level, finding promising innovative pedagogical methods aimed at development and self-development of the 

individual, new dimensions of self-realization. Comparative analysis of modern innovative pedagogical 

technologies and teaching methods provides an opportunity to focus on the need to update the content of the 

educational process. Conclusions. Innovative technologies and teaching methods that are most actively 

implemented in higher education in general and in the process of training future specialists in information, 

library and archival affairs are analyzed and described. It is proved that education and upbringing of the 

individual in the conditions of rapid information flow, dynamic development of society cannot be realized 

without innovations, innovative technologies and teaching methods, implementation of which improves the 

quality of the educational process, promotes its renewal, modernization, and transformation in accordance 

with the requirements of the time. 

Keywords: field of education, innovative technologies, teaching methods, training of information, 

library and archival specialists. 

 

Актуальність теми дослідження. Бурхливий 
розвиток новітніх технологій істотно впливає на 
всі сфери життєдіяльності суспільства, спричиняє 
глобальні процеси цифрових трансформацій, що 
базуються на цілеспрямованій інформаційній по-
літиці країни, уряду.  

У цифрову епоху успішність країн залежить 
багато в чому від прогресу в побудові суспільства 
знань, а цифровий розвиток, цифрові трансформації 
відіграють ключову роль у прискоренні економіч-
ного та соціального розвитку країни загалом [1, 130]. 

Важливою умовою в забезпеченні стійкого 
прогресу та конкурентоспроможності будь-якої 
держави є модернізація галузі освіти як генера-
тора нових ідей, принципово важливого елемента 
розвитку інтелектуального капіталу в суспільстві.  

Сьогодні в українській освітній галузі від-
бувається системна трансформація освіти на всіх 
рівнях: від дошкільної до вищої освіти та освіти 
дорослих. Державна політика у сфері освіти й на-
уки спрямована на реформування, відіграє вирі-
шальну роль у забезпеченні розвитку людського 
капіталу й отриманні економічної вигоди у ви-
гляді сталого зростання та конкурентної еконо-
міки, а значить, суспільного й індивідуального доб-
робуту, майбутнього процвітання та якості життя. 

Метою реформування освітньої галузі є пе-
ретворення української освіти на інноваційне се-
редовище, у якому учні й студенти набувають 
ключових компетентностей, необхідних кожній 
сучасній людині для успішної життєдіяльності, а 
науковці мають можливості та ресурси для прове-
дення досліджень, що безпосередньо впливати-
муть на соціально-економічний та інноваційний 
розвиток держави [2]. 

Метою дослідження є огляд та аналіз інно-
ваційних технологій і методів навчання, впрова-
дження яких потребує максимальної трансформа-
ції освітнього процесу та підвищує його якість. 

Аналіз досліджень і публікацій. Система 
освіти в Україні базується на компетентнісному, 
особистісно орієнтованому, комунікативно-діяль-
нісному, проблемно-пошуковому, інтегративному 

підходах, що забезпечує комплексне навчання та 
виховання особистості в умовах стрімкого інфор-
маційного потоку, динамічного розвитку суспільс-
тва загалом, що неможливо реалізувати без іннова-
ційних навчальних технологій, впровадження яких 
підвищує якість навчального процесу.  

Інноваційні методи й технології навчання 

аналізують у своїх дослідженнях І. Доброскок, 

В. Докучаєва, В. Ільїн, Г. Коцур, В. Кремень, 

М. Лисенко, С. Нікітчина, С. Пролеєва, П. Саух та ін. 

Так, В. Луговий чітко узгоджує поняттєво-термі-

нологічний апарат щодо інноваційних видів нав-

чальної діяльності в контексті компетентнісного 

підходу. Проблеми впровадження інновацій та ін-

формаційних технологій як системи педагогічних 

і навчальних методів, прийомів та способів про-

аналізовано в монографії за редакцією П. Сауха. 

Поєднання традиційних й інноваційних методів 

навчання в контексті загальних засад педагогіки 

вищої школи вивчали Т. Туркот, Д. Чернілевсь-

кий та ін. 

Виклад основного матеріалу. При аналізі 

семантики поняття «інновація» важливо зазна-

чити його походження. Термін походить від лати-

нського слова «innovate», що означає оновлення 

або покращення. У загальному розумінні його можна 

трактувати як особливу культурну цінність – ма-

теріальну або нематеріальну, яка на теперішній 

час і в цьому місці сприймається як нова. 

Великий тлумачний словник сучасної укра-

їнської мови пояснює слово «інновація» як «ново-

введення» [3, 213]. 

Значну увагу в психолого-педагогічній літе-

ратурі приділено інноваціям в освітньому процесі, 

що реалізують шляхом використанням нових спо-

собів для вирішення педагогічних проблем оригі-

нальними, нестандартними підходами. Так освіта 

перетворюється на ефективний важіль економіки 

знань, на інноваційне середовище, у якому  здо-

бувачі формують навички та вміння самостійно 

оволодівати знаннями протягом життя і застосо-

вувати їх для професійного розвитку. 
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Вітчизняні науковці розглядають інновації 

в освіті як «цілеспрямовані процеси, що провоку-

ють зміну мети, змісту, методів, форм навчання та 

виховання, адаптацію навчального процесу до но-

вих вимог» [4, 183]. 

Поняття «інноваційні методики викладання» 

є полікомпонентним, оскільки об’єднує всі ті нові 

й ефективні способи освітнього процесу (здо-

буття, передачі й продукування знань), які сприя-

ють інтенсифікації та модернізації навчання, роз-

вивають творчий підхід й особистісний потенціал 

здобувачів вищої освіти [5, 27–33]. 

У Законі України «Про вищу освіту» зазна-

чено, що наукова, науково-технічна й інноваційна 

діяльність у закладах вищої освіти є невід’ємною 

складовою освітньої діяльності та провадиться з 

метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої 

діяльності в системі вищої освіти [6]. 

Основною метою наукової, науково-техніч-

ної та інноваційної діяльності є набуття нових науко-

вих знань шляхом проведення наукових досліджень і 

розробок та їх спрямування на створення і впрова-

дження нових конкурентоспроможних технологій, 

видів техніки, матеріалів тощо для забезпечення 

інноваційного розвитку суспільства, підготовки фа-

хівців інноваційного типу. Сучасне цифрове суспіль-

ство, що перебуває в стані безперервного розвитку, 

істотно впливає на дидактику та методи навчання.  

Зазначимо, що в науковому дискурсі існує 

певна поняттєва розбіжність у розрізненні форм, 

методів і технологій навчання. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про 

вищу освіту» до форм організації навчального 

процесу віднесено навчальні заняття, самостійна 

робота, практична підготовка та контрольні  за-

ходи, Основними видами навчальних занять у за-

кладах вищої освіти визначено лекції, лабораторні, 

практичні, семінарські, індивідуальні заняття та 

консультації [6].  

У монографії «Управління якістю викла-

дання у вищій школі: теоретико- методологічний 

і практичний аспекти» В. Луговий розмежовує по-

няття «види навчальних занять» і «методи / тех-

нології викладання». Термін «види навчальних за-

нять» автор подає як специфіку організації освіт-

ньої діяльності, а термін «методи / технології ви-

кладання» як шляхи та способи опрацювання осві-

тньої (педагогічної) інформації з метою подальшого 

навчання. Науковець пропонує для використання 

дві категорії освітньої діяльності: методи (прийоми, 

способи) викладання, під якими розуміє види нав-

чальних занять і частково (самостійна робота, прак-

тична підготовка) форми організації навчального 

процесу, та види навчальної діяльності – навчальні 

завдання, розроблені викладачем для виконання 

студентом [7, 5–34]. 

Український педагогічний словник за редак-

цією С. Гончаренка термін «методи навчання» ви-

значає як «багатоякісне педагогічне явище (гносео-

логічна, логіко-змістова, психологічна, матеріально-

джерельна й педагогічна сторони)», що являє со-

бою впорядковані способи взаємопов’язувальної 

діяльності вчителя та учнів, спрямовані на 

розв’язання навчально-виховних завдань [8, 206]. 

Загалом методи навчання класифікують за:  

- джерелами подачі та сприйняття навчальної 

інформації;  

- за характером пізнавальної діяльності;  

- за системним підходом до навчального 

процесу. 

Аналізуючи наукові підходи до визначення 

сутності поняття «інноваційні технології», мо-

жемо узагальнити, що це цілеспрямований систем-

ний набір прийомів та засобів організації навчальної 

діяльності, що охоплює весь процес навчання – від 

визначення мети до одержання результатів. 

З метою формування активності, самостій-

ності, креативності та соціальної взаємодії учасни-

ків навчального процесу, що є вкрай необхідним у 

сучасному суспільстві, важливо створити умови, 

максимально наближені до професійних. Допомо-

жуть у цьому такі методи навчання, як проєктний, 

дослідницький, ситуаційний, інтерактивний. 

Так, центральним поняттям проєктного ме-

тоду та кінцевим продуктом діяльності є проєкт (від 

лат. projectus – кинутий уперед) – 1) сукупність 

документів (розрахунків, креслень, макетів тощо), 

необхідних для зведення споруд, виготовлення 

машин, приладів тощо; 2) попередній текст будь-

якого документа; 3) план дій, задум, намір [9, 445]. 

Цінність цього методу полягає в тому, що 

він орієнтований на самостійну діяльність здобу-

вачів, сприяє розвиткові ініціативності й відпові-

дальності, розвиває вміння планувати діяльність, 

самостійно приймати рішення, генерувати ідеї, 

висувати гіпотези.  

А ще цей метод називають «П’ять П»: 

1) проблема; 2) планування; 3) пошук; 4) продукт; 

5) презентація, де складові описують ключові еле-

менти проєкту як завдання та визначають етапи 

його реалізації, що допомагає розвивати пізнавальні 

навички здобувачів, уміння орієнтуватися в інфор-

маційному просторі, розвивати критичне мислення 

та творчі здібності. 

Дослідження – це один із видів пізнавальної 

діяльності людини, основу якого становить пошук 

невідомого, нових знань. Відтак дослідницький 

метод передбачає залучення здобувачів до само-

стійних і безпосередніх спостережень, їх переві-

рки із залученням необхідних джерел інформації, 
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приладів, матеріалів тощо. На основі цього здобу-

вачі встановлюють зв’язки між предметами і яви-

щами дійсності, роблять висновки, пізнають зако-

номірності. 

Ситуаційний, або кейс-метод (англ. Case method, 

case-study), передбачає вирішення завдання або 

конкретної ситуації, що містить у собі актуальну 

та зрозумілу здобувачам проблему. Ситуаційний 

метод має два аспекти сутності. Перший – пов’яза-

ний із дослідницькою діяльністю, отже, його можна 

розглядати як метод емпіричного дослідження; 

другий – співвідносний з інтерактивним методом 

навчання, саме тому він є доречним і цілком ви-

правданим для підвищення рівня пізнавальної ак-

тивності студентів [10, 19–20]. 

Одним із найбільш ефективних методів на-

вчання є інтерактивний метод, спрямований на 

словесну й практичну взаємодію як педагога та 

здобувачів освіти, так і на взаємодію здобувачів 

між собою. Тобто інтерактивний метод розгляда-

ють як спосіб активної суб’єкт-суб’єктної взаємо-

дії учасників навчального процесу, що базується 

на принципі зворотного зв’язку, коли студент 

отримує відповіді, зауваження, поради від викла-

дача або однокурсників стосовно його роботи в 

аудиторії. Серед прийомів інтерактивного методу 

є: робота в парах, у групах (3–6 осіб), мозковий 

штурм, дискусії, дебати, круглі столи, рольові й ді-

лові ігри, тренінги тощо. Саме суб’єкт-суб’єктна, ді-

алогічна взаємодія дає змогу реалізовувати на-

вчально-виховний процес через поєднання тради-

ційних й інноваційних методів і форм навчання.  

Загалом застосування інтерактивного ме-

тоду сприяє налагодженню психологічного мікро-

клімату, активізує навчально-пізнавальну діяль-

ність учасників робочої групи, дає можливість ви-

словитися кожному й за потреби обмінятися інфор-

мацією, провокує творчість, закладає основи соці-

ального партнерства, формує колективну відпові-

дальність. 

Нині в освітньому процесі актуальним є пи-

тання впровадження інноваційних методів нав-

чання і викладання, які відповідають вимогам часу 

та здатні забезпечити підготовку кваліфікованого 

фахівця, що буде конкурентоспроможним на ринку 

праці. Використання інноваційних технологій в 

освітній сфері передбачає досягнення мети висо-

коякісної, конкурентоспроможної освіти, що за-

безпечить кожній людині умови для самовдоско-

налення, творчого самоствердження [1, 53]. Ціле-

спрямоване, систематичне й послідовне впрова-

дження в практику нових методів, прийомів нав-

чання, що охоплюють цілісний навчальний про-

цес – від визначення його мети до очікуваних ре-

зультатів, дає змогу модернізувати сучасну освіту. 

Підготовка фахівців інформаційної, бібліо-

течної та архівної справи в Донецькому національ-

ному університеті імені Василя Стуса здійсню-

ється на кафедрі інформаційних систем управ-

ління за ступенем освіти «Бакалавр» та «Магістр» 

відповідно до освітніх програм «Документознавс-

тво та інформаційна діяльність» і «Документа-

ційна та інформаційна підтримка управлінської 

діяльності». Метою підготовки є формування ін-

телектуальної, інформованої, інноваційної, самоі-

дентифікованої, інтегрованої в суспільство особис-

тості-професіонала, яка здатна розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми 

в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи. 

Спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» належить до гуманітарного на-

пряму підготовки, але набуті в університеті знання та 

вміння використовувати інформаційні технології 

в професійній діяльності дають випускникам до-

даткові переваги при працевлаштуванні, допомага-

ють бути затребуваними фахівцями в різних галузях.  

Викладання на кафедрі здійснюють у ви-

гляді традиційних та інтерактивних лекцій, лабо-

раторних робіт, семінарів, практичних занять 

методом малих груп, проведення індивідуальних 

занять, проходження практичної підготовки, кон-

сультацій з викладачами, ділових ігор, електрон-

ного навчання за допомогою спеціалізованих 

електронно-цифрових інструментів: навчальної 

платформи Moodle, додатків Microsoft Teams, 

SharePoint тощо. 

Форми й методи навчання та викладання 

сприяють досягненню цілей програмних резуль-

татів навчання освітніх програм, відповідають ви-

могам студентоцентрованого підходу й академіч-

ної свободи.  

Важливо зазначити, що одним з основних 

видів навчальних занять у процесі підготовки 

майбутніх фахівців інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи на кафедрі є лекція. Курси лек-

цій об'єднують у собі великий обсяг матеріалу, 

який викладач подає в опрацьованому вигляді.  

З метою формування в здобувачів вищої 

освіти здатності до самоосвіти, підвищення їх твор-

чої активності під час аудиторних занять поряд з 

традиційними лекціями застосовують інтерактивні 

лекції, що мають діалогічний характер та спрямо-

вані на повну взаємодію викладача й здобувачів 

освіти. Цінним є те, що під час проведення інтерак-

тивних лекцій в освітній процес залучені всі сту-

денти, де кожен здійснює індивідуальний внесок 

у загальний процес комунікації. Натомість викла-

дачі докладають зусилля до створення умов для 

підвищення якості знань студентів, підтримки й 

поглиблення їх творчих та інтелектуальних 
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здібностей, формування вмінь орієнтуватися в ін-

формаційному фаховому середовищі. 

Інтерактивні лекції як один засобів активі-

зації пізнавальної діяльності здобувачів вищої 

освіти проходять у формах: лекції-бесіди, лекції-

диспуту, проблемної лекції, лекції з розгляду кон-

кретних ситуацій, лекції-консультації, лекції-пре-

сконференції (круглий стіл), що сприяє ство-

ренню цікавого, корисного, пізнавального комуні-

кативного спілкування на рівнях «викладач – сту-

дент», «студент – студент», «викладач – робото-

давець», «роботодавець – студент». Так, напри-

клад, на першому курсі в межах дисципліни «До-

кументознавство» здобувачі захищають проєкт 

«Документознавство: від серйозного до курйоз-

ного»; підсумкове заняття з дисципліни «Документна 

лінгвістика та редагування» здобувачі другого 

курсу проводять у вигляді своєрідного відвіду-

вання інтелект-кафе «Doc_Ок!», у якому меню 

складають страви-завдання на зразок «Текст на 

грилі креолізований», «Вдале резюме». На тре-

тьому курсі в межах дисципліни «Бібліотекознав-

ство» проводять дискусійну лекцію про організа-

цію функціонування бібліотек і бібліотечних сис-

тем на сучасному етапі розвитку суспільства, де 

студенти висловлюють свої думки щодо проблем-

них питань бібліотечного сьогодення, як-то: акту-

алізація створення електронних бібліотек, функ-

ціонування мережі бібліотек у сучасному цифро-

вому суспільстві тощо. Отже, у процесі навчання 

здобувач вищої освіти перетворюється у важли-

вий освітній суб’єкт, залучений до активної, твор-

чої співпраці з викладачем, зацікавлений у набутті 

глибоких та актуальних професійних знань.  

Варто зазначити, що в педагогічній теорії і 

практиці інтерактивні методи поділяють на іміта-

ційні та неімітаційні. Неімітаційні методи перед-

бачають активізацію учасників навчального про-

цесу, що досягають за рахунок добору проблем-

ного змісту навчання, який і забезпечує діалогіч-

ність взаємодії. До таких методів відносять: проб-

лемну лекцію, семінар-дискусію з «мозковою ата-

кою», виїзне практичне заняття, курсову та дип-

ломну роботу, стажування без виконання посадо-

вих обов’язків. Зазначені методи дають можли-

вість не тільки надавати здобувачеві певну інфор-

мацію, але й сприяти розвитку окремих професій-

них вмінь і навичок. 

Такий спектр підходів до навчання, що роз-

ширюють традиційне уявлення про те, яким має 

бути процес взаємодії між викладачем та здобува-

чем вищої освіти, дає змогу запровадити в процесі 

викладання окремі неімітаційні методи активіза-

ції пізнавальної діяльності здобувачів освіти на 

лекційних заняттях, як наприклад, проблемна 

лекція.  

Загалом проблемна лекція передбачає ви-

значення викладачем перед здобувачами певної 

проблеми, що пробуджує в них бажання знайти 

засоби її  вирішення. Завдання викладача полягає 

в спонуканні студентів до пошуків розв'язання 

проблеми, налагодженні співпраці та діалогу, що 

стимулює здобувачів до активної пізнавальної ді-

яльності, сприяє розвитку їх теоретичного мис-

лення, пізнавального інтересу до предмету, забез-

печує професійну мотивацію, корпоративність. 

Прикладом проблемної лекції є тема з курсу «Біб-

ліотекознавство» «Інтелектуальна свобода та дос-

туп до інформації в бібліотеках». 

Щодо імітаційних методів, то їх поділяють 

на ігрові та неігрові, що передбачають роботу з 

моделлю ситуації в процесі імітації. До ігрових 

імітаційних методів відносять стажування з вико-

нанням посадових обов’язків, імітаційний тре-

нінг, ділові та рольові ігри. Так, на другому курсі 

в межах дисциплін «Діловодство» та «Архівоз-

навство» створюють умовне підприємство, на 

якому в реальному часі моделюють усі технологічні 

процеси з діловодства та архівознавства. Здобу-

вачі включені у вирішення практичних завдань, 

що пов’язані з цими процесами. Загалом ці методи 

забезпечують максимально можливе наближення 

навчального процесу до виробничих умов.  

Неігрові методи стимулюють до аналітич-

ного мислення здобувачів освіти, формують сис-

темний підхід до вирішення проблеми, дають 

змогу налагодити ділові й особисті контакти, усу-

вати конфлікти. Прикладом є бінарна лекція, що є 

ефективною формою навчання, близькою до інте-

лектуальної гри, під час якої моделюють реальні 

ситуації обговорення теоретичних і практичних 

питань два фахівці, наприклад представники двох 

різних наукових шкіл чи теоретик і практик. Пе-

ревагами такої лекції є актуалізація наявних у сту-

дентів знань, необхідних для розуміння діалогу й 

участі в ньому; створення проблемної ситуації, 

розгортання системи доведення тощо. Наявність 

двох джерел змушує здобувачів вищої освіти по-

рівнювати різні точки зору, приймати якусь із них 

чи формувати власну. На такій лекції виховують 

культуру дискусії, формують уміння вести діалог 

і приймати рішення. Так, бінарна лекція була про-

ведена для здобувачів вищої освіти спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

викладачами кафедр Острозької академії та Доне-

цького національного університету імені Василя 

Стуса.  
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Завідувачка кафедри інформаційно-докуме-

нтних комунікацій Острозької академії Г. В. Охрі-

менко та завідувачка кафедри інформаційних си-

стем управління ДонНУ імені Василя Стуса 

О. М. Анісімова й професорка цієї кафедри 

Г. П. Лукаш провели бінарну лекцію на тему «Ін-

формаційна культура та документні ресурси: істо-

рія та сучасність», де обговорили важливі скла-

дові, що дають можливість формувати інформа-

ційну культуру як системне утворення для майбут-

нього фахівця інформаційно-документної діяль-

ності. Серед них – подієві заходи із формування 

навичок створення та поширення інформаційних 

продуктів; створення візуального контенту, реле-

вантного до запитів цільової аудиторії; вироб-

лення навичок з інформаційної гігієни та медійної 

грамотності в роботі з інформаційними ресур-

сами. Висока активність викладачів викликала ві-

дповідну розумову й поведінкову реакцію здобу-

вачів освіти, що сформували уявлення про спо-

соби ведення діалогу, а також мали змогу взяти 

безпосередню участь у ньому. Все це забезпечує 

досягнення мети навчання та виховання, формує в 

здобувачів освіти пізнавальні мотиви, активізує їх 

розумову діяльність. 

Важливим для формування фахівця є залу-

чення до лекційних занять професіоналів-практиків, 

експертів галузі, представників роботодавців. Ка-

федра інформаційних систем управління ДонНУ 

імені Василя Стуса постійно запрошує таких фа-

хівців до проведення лекційних занять. Це керів-

ники публічних і наукових бібліотек, Державного 

архіву Вінницької області, музеїв міста, представ-

ники Вінницької державної адміністрації та ви-

кладачі з інших закладів освіти. 

Ефективною, на наш погляд, є така освітня 

інновація, як методика перехресного навчання 

(англ. Crossover Learning), що нині активно впро-

ваджують у педагогічній практиці. Це поєднання 

формальних і неформальних умов засвоєння знань. 

Для майбутніх фахівців інформаційної, бібліотеч-

ної та архівної справи викладачі кафедри інфор-

маційних систем управління напрацьовують дос-

від проведення перехресного навчання, яке орга-

нізовують у публічних та наукових бібліотеках 

міста, музеях, Державному архіві Вінницької об-

ласті. Такі заняття викликають додатковий інте-

рес до окремих професійних тем і мотивацію до 

навчання. 

В умовах пандемії, спричиненої коронаві-

русною інфекцією COVID-19, освітні установи 

постали перед значними труднощами в організації 

навчального процесу. Основним підходом в цей 

період була організація дистанційного навчання, 

що забезпечує взаємодію викладачів та здобувачів 

освіти з використанням систем управління на-

вчанням, як-то: Moodle, Google Classroom, 

Microsoft Teams тощо. Відтак цифрові технології 

стали частиною інноваційних педагогічних техно-

логій навчання. Завдяки ним відбувається варіатив-

ність подачі навчального матеріалу: текстовий, 

звуковий, відеоформати, формуються презента-

ційні та цифрові навички. 

Із перших днів карантину на кафедрі інфор-

маційних систем управління було прийнято рі-

шення використовувати систему Microsoft Teams, 

що розроблена як для комп'ютерів з операційною 

системою Windows 10 S, Windows 7, так і для 

смартфонів, що працюють на платформах 

Android, iOS, Windows Phone. Такий сервіс для ко-

мунікації викладачів і здобувачів освіти надає мож-

ливість використовувати чат, за допомогою якого 

можна надсилати повідомлення, файли, відеома-

теріали; створювати команди й окремі канали в 

середині команди; поширювати, надавати зво-

ротний зв’язок та оцінювати завдання, призна-

чати тести.  

Наукова новизна статті полягає в узагаль-

ненні ключових змін в освітній галузі загалом, що 

базуються на вдосконаленні освітнього процесу за 

рахунок його переходу на технологічний рівень, 

пошуку перспективних інноваційних педагогіч-

них технологій та методів, що спрямовані на роз-

виток і саморозвиток особистості, нові виміри її 

самореалізації. Порівняльний аналіз сучасних 

інноваційних педагогічних технологій та методів 

навчання надає можливість акцентувати на необ-

хідності оновлення змісту освітнього процесу, 

підвищення його якості. 

Висновки. Пріоритетом національної кон-

цепції реформування і модернізації вищої освіти є 

створення інноваційного освітнього середовища в 

закладах вищої освіти шляхом впровадження ши-

рокого діапазону інноваційних технологій та ме-

тодів навчання, що є вимогою часу. 

У процесі підготовки майбутніх фахівців 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи в 

ДонНУ імені Василя Стуса поряд із традиційними 

впроваджують й інноваційні технології та методи 

навчання, які відповідають вимогам студентоцент-

рованого підходу й академічної свободи, спрямо-

вані на якісне засвоєння знань здобувачами вищої 

освіти, розвиток їх інтелектуальної діяльності, 

формування вмінь та навичок критичного мис-

лення, здатності самостійно опрацьовувати інфор-

мацію, набуття якостей, що стануть у пригоді  

в майбутньому професійному житті. 

  

https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_10
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://uk.wikipedia.org/wiki/Android
https://uk.wikipedia.org/wiki/IOS
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_Phone
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