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У ХХІ столітті, коли відбувається перехід до інформаційно 

розвиненого суспільства, вища освіта набуває особливого значення для 

розвитку всього людства. Головним завданням кожного вищого навчального 

закладу, у тому числі і аграрного, є навчання і виховання молодої 

особистості, яка зможе самостійно вирішувати складні професійні, політичні, 

економічні, соціальні, культурні та інші проблеми, які з’являються у 

сучасному суспільстві.  

«Педагогіка нас вчить, що спочатку треба поставити завдання, мати 

певну практику, певні результати. Згодом ми повинні проаналізувати ці 

результати, просто їх перевірити, з’ясувати що саме вдалося, а що не вдалося. 

І лише на цій основі пропонувати студентству нові навчальні курси, або 

приймати якісь глобальні рішення щодо змін у системі освіти. На жаль, усі 

ми вже звикли працювати у дещо іншій площині, коли спочатку 

приймаються рішення, а потім педагогічні колективи змушені працювати 

«під ці рішення»» [1, с. 24]. 



Вища освіта в Україні в умовах сьогодення (проблеми в соціально-

економічній сфері, нестабільна політична ситуація, освітянська рерфома, 

війна на сході України та карантин в умовах пандемії COVID-19) вимагає від 

викладачів гуманітарнрх дисциплін для модернізації технічної освіти 

впровадження інноваційних методів викладання.  

Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність», інновації  

- це новостворені і вдосконалені конкурентоздатні технології, продукція або 

послуги, а також організаційно-технічні рішення виробничого, 

адміністративного, комерційного або іншого характеру, що істотно 

покращують структуру та якість виробництва і соціальної сфери [2, ст.1]. 

Становлення та розвиток нових технологій і методів у сучасній вищій 

освіті актуальні, тому є потреба у викладацьких кадрах, які б змогли 

забезпечити інноваційний підхід до реалізації цих тенденцій під час 

навчально-виховного процессу. Викладачі отримали можливість створювати 

і втілювати власні новітні методики [3, с. 48]. Але слід зазначити, в умовах 

реформування системи вищої освіти, зменшення набору студентів, 

запровадження ЗНО для випускників коледжів та бакалаврів, виникає  певна 

конкуренція між викладачами фахових та суспільно-гуманітарних дисциплін.  

Усі ці зміни активізували потребу оновлення і вдосконалення освітнього 

середовища ВНЗ. В Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що в 

Україні повинен забезпечуватися прискорений, випереджальний 

інноваційний розвиток освіти шляхом оновлення змісту освіти та організації 

навчально-виховного процесу відповідно до демократичних цінностей, 

ринкових засад економіки, сучасних науково-технічних досягнень [4]. 

Актуальність матеріалу обумовлюється тим, що в умовах модернізації 

суспільства, глобалізації світу, входження вітчизняної системи освіти у 

загально-світовий простір та тими викликами, що стоять перед Україною, без 

запровадження інноваційних технологій у закладах вищої аграрної освіти та 

збереження гуманітарних дисциплін, побудова громадянського супільства  у 

нашій державі буде занадто важкою. Оскільки саме суспільно-гуманітарні 



науки формують особистість студента відповідно до сучасних і реальних 

вимог нашого суспільства, розвивають його логічне, історико-філософське 

мислення, навчають політичному і соціально-економічному аналізу процесів, 

які 


