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Анотація
Дисципліна «Освітні технології» викладається у магістрів освітньо-професійної
програми галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, спеціальності: 073
Менеджмент.
Дисципліна «Освітні технології» є основною дисципліною у навчальному плані і
дозволяє набути студентам фахових компетентностей щодо опанування педагогічних
технологій, знання яких необхідні в професійній і практичній діяльності керівника
навчального закладу. На вивчення матеріалу відводиться чотири кредити, завершується
вивчення заліком.
У ході вивчення матеріалу студенти опановують знаннями з теоретичних засад
історичного розвитку та становлення поняття «освітні технології», змістовної складової
освітніх технологій у навчальному та виховному процесах, у процесі управлінської
діяльності. На практичних заняттях магістри набувають вміння застосувати отримані
знання.
Ключові слова: технологія, педагогічні технології, освітні технології, виховні
технології, технологічний підхід, технологічна карта, опорний конспект, структурнологічна схема, алгоритм дій, виховний ланцюжок.
Annotation
The discipline «Educational Technologies» is taught to masters of educational and
professional program in the field of knowledge 07 «Management and Administration", specialty:
073 Management.
The discipline «Educational Technologies» is the main discipline in the curriculum and
allows students to acquire professional competencies for mastering pedagogical technologies,
knowledge of which is necessary in the professional and practical activities of the head of the
educational institution. Four credits are allocated for the study of the material, the study is
completed by test.
During the study of the material students acquire knowledge of the theoretical
foundations of historical development and the formation of the concept of «educational
technology», the substantive component of educational technology in the educational process, in
the process of management. In practical classes, masters acquire the ability to apply the received
knowledge.
Keywords: technology, pedagogical technologies, educational technologies, technologies
of upbringing, technological approach, technological map, reference summary, structural-logical
scheme, algorithm of actions, educational chain.
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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Освітні технології”
складена Олексюк О.Є відповідно до освітньо-професійної програми та освітньокваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра для студентів галузі знань 07
“Управління та адміністрування”, спеціальності: 073 Менеджмент.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз поняття і змісту
“педагогічної технології” з позицій вітчизняної і зарубіжної педагогіки, психології і
філософії освіти, осмислення педагогічних умов реалізації конкретних педагогічних
технологій.
Мета навчального курсу “Освітні технології” – поглиблення психологопедагогічної підготовки слухачів, формування їх творчого потенціалу і практичної
готовності до інноваційного управління навчально-виховним процесом у сучасному
навчальному закладі в умовах реформування національної освіти України, входження її у
європейський простір. У зв’язку з цим при освоєнні дисципліни необхідно реалізувати
такі
завдання:
Міждисциплінарні зв’язки: з педагогікою, психологією, філософією, соціологією,
естетикою, анатомією, фізіологією, гігієною людини та ін.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Мета курсу: надати базові знання про педагогiчні технологiї, їх різновиди та роль у
розвитку вiтчизняної освiти.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Освітні технології» є:
- ознайомити студентів з новими підходами щодо визначення поняття «освітні
технології», їх класифікацій та структур;
- ознайомити студентiв з концептуальними положеннями найбільш відомих та
перспективних технологiй навчання і виховання;
- ознайомити студентів із основними навчальними, виховними, комунікативними та
інформаційними технологіями, а також технологіями управління та організації успішної
діяльності;
- спонукати студентiв до психолого-педагогiчної творчостi та самостiйної
дослiдницької діяльності
- стимулювати особистісний саморозвиток, професійне самовиховання та прагнення до
успіху майбутнього фахівця.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими
компетентностями:
І. Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до дієвої світоглядної позиції, можливість оперувати філософськими
категоріями і поняттями, захищати власну точку зору, не руйнуючи відносин
ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. та встановлення взаємозв’язків
між явищами та процесами.
ЗК3. Здатність логічно, вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову за
науково-професійним спрямуванням.
ЗК4 Здатність до саморозвитку, підвищенню кваліфікації та майстерності.
ЗК5.Здатність до інноваційної діяльності.
ЗК6. Здатність розробляти проекти та управляти ними.
ЗК7. Здатність свідомо та соціально-відповідально діяти на основі етичних міркувань і
принципів академічної доброчесності.
ЗК8. Здатність проводити дослідження та презентувати результати.
Фахові компетентності:
ФК Здатність до ефективного керівництва освітнім процесом у навчальному закладі
Програмні результати навчання:

ПРН1. Використовувати функції наукового дослідження в сфері філософського знання в
практичній діяльності
ПРН2.Узагальнювати та інтерпретувати наукові матеріали, їх критичне осмислення;
ПРН18. Здобувати нові знання, використовуючи сучасні інформаційні освітні технології.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
КРЕДИТ
1.
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ
АНАЛІЗ
РОЗВИТКУ
ТА
СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ.
Тема 1. Теоретичні засади сучасних педагогічних технологій
Курс “Освітні технології” як прикладна наукова дисципліна і навчальний предмет у
педагогічному ВНЗ, її зв'язок з іншими психолого-педагогічними дисциплінами.
Прикладна спрямованість, конструювання та моделювання як провідні пізнавальні
стратегії курсу.
Технологічний підхід в освіті. Мета, завдання та зміст курсу. Особливості
лекційних, практичних занять та організації самостійної роботи студентів. Робота з
літературою з позиції індивідуально-професійного самовизначення.
Історія виникнення, зміст та еволюція поняття “педагогічна технологія”. Наукова
основа та структура педагогічної технології. Особливості використання термінів: “освітня
технологія”,
“педагогічна
технологія”,
“технологія
виховання”,
“технологія
навчання”,“технологія управління” та ін.
Різноманітні підходи до класифікації освітніх технологій на сучасному етапі. Зміст,
структура і функції педагогічної технології. Знайомство з основними освітніми
технологіями. Перспективи розвитку педагогічних технологій.
Тема 2. Системні інноваційні педагогічні технології.
Поняття системних інноваційних педагогічних технологій та авторських шкіл.
Iсторiя виникнення Вальдорфської школи. Концептуальнi положення, принципи
навчання. Три перiоди навчання. Органiзацiя шкiл. Ритм у життi дитини. Евритмія.
Особливостi змiсту. Особливостi методики. Вивчення рідної мови і математики.
Особливостi художнiх занять. Роль батькiв у навчаннi дiтей. Авторитет учителя для дiтей.
Використання досвiду Вальдорфської педагогiки в школах України.
Школа Марiї Монтессорi. Основнi педагогiчнi принципи iснування школи
Монтессорi. Дитячий садок i школа. Методи навчання за М. Монтессорі. Дидактичний
матерiал Монтессорi. Система М.Монтессорi у сучасних умовах.
«Йєна-план-школа» П. Петерсена. Із біографії П. Петерсена. Концептуальні засади
педагогічної технології «Йєна-план». Особливості змісту технології «Йєна-план».
«Школа успіху і радості» С. Френе. Життєвий шлях та особливості педагогічного
доробку С. Френе. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і
радості». Особливості змісту педагогічної технології «Школа успіху і радості».
«Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі. Концептуальні засади педагогічної
технології «Школа для життя, через життя». Особливості змісту педагогічної технології
«Школа для життя, через життя».
«Школа діалогу культур» В. Біблера. Концептуальні засади педагогічної технології
«Школа діалогу культур». Особливості змісту педагогічної технології «Школа діалогу
культур»
КРЕДИТ 2. СУЧАСНІ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ
Тема 3. Технології виховного процесу: поняття, критерії ефективності, етапи
створення.
Історія розвитку інститутів педагогів-вихователів. Сутність технологічного підходу
у вихованні. Особистісно-орієнтовані виховні технології: колективне творче виховання
(І.П.Іванов, В.А.Караковський), створення ситуації успіху (А.С.Бєлкін), технологія
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самовиховання (А.І.Кочетов), технологія ненасильницької комунікації (М.Розенберг).
Історія виникнення і становлення технології колективного творчого виховання.
Еволюція поняття “колективного творчого виховання”. А.С.Макаренко про колективну
творчість. Основні концептуальні положення технології колективного творчого
виховання. Технологія підготовки і проведення колективних творчих справ.
Різноманітність форм КТС. Вимоги до особистості педагога в системі КТС.
Технологія індивідуальної та особистісної педагогічної підтримки. Технологія
педагогічної підтримки самоактуалізації особистості. Модель індивідуальної підтримки
(за Є.В. Бондаревською). Гуманістична позиція педагога по відношенню до дітей. Перша
група підтримки – загальна педагогічна підтримка. Друга група – засоби індивідуальноособистісної підтримки. Підтримка саморегуляції учня.
Подолання перешкод як основне поняття особистісної педагогічної підтримки.
Поняття “перешкоди”. Суб’єктивні перешкоди. Об’єктивні перешкоди. Матеріальні
перешкоди. Опікунство як метод педагогічної підтримки. Етапи діяльності вчителя при
реалізації педагогічної підтримки: діагностичний, пошуковий, договірний, діяльнісний,
рефлексивний.
Гуманістична трактовка поняття “об’єктивних ті суб’єктивних особистісних умов”.
Можливість самостійного вибору рішення. Теорія прийняття якісних рішень. Умови
“допоміжної поведінки”: визнання у необхідності здійснити допомогу; постановка і
представлення проблеми самоідентифікації з моральним ідеалом; залежність ефективності
якісних рішень від змісту базових цінностей. Поняття “розумне рішення”. Процес
вирішення проблеми за етапами.
Тема 4. Сучасні та новітні виховні технології.
Технологія прийняття педагогічних рішень. Сутність поняття “педагогічне
рішення”. Структура технології: вивчення й аналіз інформації про певну виховну
ситуацію, діагностика ситуації, прогнозування і зіставлення різних варіантів рішення,
вибір рішення і його оформлення. Вимоги для ефективного педагогічного рішення.
Поняття «голографічного підходу». Проблема включення учнів до спільної
діяльності на основі співробітництва та опори на вітагенний досвід. Стартова актуалізація
життєвого (вітагенного) досвіду. Моделювання “незавершеної ситуації”. Умовне
“олюднення” об’єктів. Творчий синтез проєкцій.
Поняття акмеології. Сутність акмеологічних технологій. Види акмеологічних
технологій: соціально-перцептивні, організаційно-комунікативні, когнітивні, рефлексивні,
комплексні.
КРЕДИТ 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ. ВИКОРИСТАННЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Тема 5. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті. Дистанційне навчання як
педагогічна технологія.
Історія виникнення інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ). Поняття та
складові ІКТ. Основні напрямки використання ІКТ в освіті. Вихідні принципи та
концептуальні положення ІКТ навчання. Можливості застосування ІКТ у навчальновиховному процесі. Можливості використання глобальної мережі INTERNET в
освітньому процесі.
Дистанційне навчання як педагогічна технологія. Суб’єкти дистанційного
навчання. Методи, форми та засоби дистанційного навчання. Проблеми організації
дистанційного навчання. Реалізація принципів особистісно орієнтованої освіти у
дистанційному навчанні.
Тема 6. Технології, побудовані на активізації пізнавальної діяльності.
Актуальність проблеми пізнавальної діяльності. Пізнавальна діяльність та
пізнавальна активність. Пізнавальна активність як передумова успішного навчання.
Характеристика пізнавальної активності. Рівні пізнавальної активності учнів:
репродуктивно-наслідувальна, пошуково-виконавська, творча.
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Структура технології активізації пізнавальної діяльності. Основні види технологій
активізації пізнавальної діяльності. Процесуальні характеристики технологій пошукового
навчання.
Тема 7. Інтерактивні технології навчання на заняттях. Технологія розвитку
критичного мислення.
Порівняння різних моделей навчання: пасивної, активної та інтерактивної.
Інтерактивний підхід у викладанні. Принципи органiзацiї заняття на інтерактивних
засадах. Основні положення інтерактивного навчання.
Дидактичні аспекти інтерактивного навчання. Види інтерактивних вправ.
Психологічна та технологічна готовність соціального педагога до роботи в умовах
інтерактивного навчання. Особливості оцінювання навчальних досягнень студентів в
умовах інтерактивного заняття. Переваги та недоліки інтерактивного навчання.
Технологія розвитку критичного мислення.
Тема 8. Технологія проектної діяльності. Ігрові технології в роботі педагога.
Історія розвитку проектної технології. Сутність технології проектної діяльності як
поєднання теоретичних знань та практичних умінь і навичок.
Навчальний проект. Основні види навчальних проектів. Етапи роботи над
проектом. Використання проектної технології на уроках в умовах сучасної школи.
Вплив ігрових технологій на розвиток дітей різного віку. Основні положення та
умови ефективного застосування ігрової діяльності в навчально-виховному процесі вищої
школи.
Ігрові технології. Класифікація ігрових технологій. Основні види навчальних ігор.
Дидактичні та імітаційно-моделюючі ігри. Ігри-інсценування, театралізації. Технологія
організації ділової гри.
Технологія роботи в малих групах: наукові засади, вихідні принципи та
особливості функціонування. Колективне і кооперативне навчання. Види малих груп.
Особливості організації роботи в малих групах. Розподіл ролей у групі. Етапи групової
роботи. Роль педагога в організації роботи малих груп.
КРЕДИТ 4. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ
Тема 9. Сучасні технології управління закладами освіти
Сутність і зміст управлінської технології. Інтегративний характер управлінських
технологій. Принципи, методи і функції управління навчальним закладом. Фінансовоекономічні методи управління. Організаційно-педагогічні методи управління. Соціальнопсихологічні методи управління.
Технології формування культури шкільної організації; технологія фасилітації;
технології управління персоналом; технології розвитку НЗ; технологія управління
громадсько-активною школою; технологія прийняття управлінських рішень; технологія
науково-методичного супроводу; технологія антикризового управління.
Тема 10. Тестові технології в оцінюванні знань. Технології оцінювання діяльності
навчального закладу
Теоретичні засади тестової технології оцінювання знань. Види тестів. Алгоритм
побудови тестового контролю. Технології оцінювання діяльності навчального закладу.
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