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Об’єкт дослідження: 

• розвиток вищої педагогічної освіти в сучасному університеті

Предмет дослідження: 

• інноваційність розвитку вищої педагогічної освіти університету (системно-методологічний, змістово-
процесуальний та локально-технологічний компоненти) на основі міждисциплінарності

Мета дослідження:

• виявити сутнісні риси  інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти в університеті на 
міждисциплінарній основі  та обґрунтувати її системоутворювальні компоненти (системно-
методологічний, змістово-процесуальний та локально-технологічний), здійснити апробацію прогностичної 
моделі реалізації компонентів інноваційності 



Завдання І етапу дослідження:

1. Вивчити феномен “інноваційність”, принципи і освітологічні контексти, досвід трансферу інноваційних технологій

2. Дослідити феномен інноваційності в міжнародному вимірі

3.  Схарактеризувати й розкрити сутність міждисциплінарності як основи інноваційної діяльності

4. Схарактеризувати і розкрити сутність соціально-психологічних чинників переходу педагогічного знання в інновацію та 
освітні контексти цього процесу

5. Розробити інноваційні продукти, в тому числі з використанням інформаційних ресурсів; навчальні кейси (педагогічні 
квести) як інноваційний освітній інструмент підготовки майбутніх педагогів

6. Стимулювати розроблення інноваційної проблематики в дисертаційних роботах здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня

7. Розробити дидактико-методичний супровід впровадження педагогічних інновацій, в тому числі з використанням ІКТ



Теоретична та практична значущість дослідження:

• Теоретично узагальнено результати аналізу наукової літератури з проблеми дослідження, визначено
методологічні основи феномену “інноваційності” в контексті розвитку вищої освіти та сучасної
педагогічної науки;

• Вивчено сутність міждисциплінарності як системи, комплексу фундаментальних і таксономічних
дисциплін, особливостей їхньої інтеграції;

• Вивчено міжнародний досвід трактування сутності інноваційності вищої освіти та механізми її
практичної реалізації

• Вивчено закономірності переходу наукового знання в інновацію, соціально-педагогічні механізми
цього процесу та організаційно-педагогічні впливи на нього

на теоретико-методологічному рівні:

на рівні практичного впровадження

• Розроблено інноваційну освітню програму на основі міждисциплінарності, обґрунтовано інноваційні
освітні підходи до професійної підготовки
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Статті у наукових фахових виданнях (19) WOS (3)

Scopus (1) Монографічне дослідження (1)

Навчально-методичні посібники (1) Участь у наукових школах (1)

Науково-практичні конференції (8) Інші освітні заходи (1)

Нові ОПП (1) Колективні грантові заявки (1)

Індивідуальні грантові заявки (20 Міжнародне стажування (1)

ЕНК (2) Дисертаційні роботи (3)
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