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Анотація (українською мовою) 

Головний стратегічний напрямок розвитку системи професійної освіти – інтеграція у 

світовий освітній простір, вирішення проблеми особистісно-орієнтованого навчання, тобто 

такого навчання, у якому особистість здобувача була б у центрі уваги викладача, в якої 

пізнавальна діяльність студента, а не викладання, була би провідною. Така побудова освіти 

відображає гуманістичний напрямок у філософії, психології і педагогіці. Вирішення цих 

завдань відкриває великі можливості у пошуку нових засобів, форм і методів навчання. У 

освіті постійно з'являються нові підходи і погляди до організації процесів навчання і 

виховання. Виникає проблема готовності викладача до використання нововведень у 

навчальному процесі, впровадження інноваційних освітніх технологій. Вивчення курсу 

«Інноваційні технології» передбачає наявність систематичних, ґрунтовних знань із 

суміжних курсів, що вивчаються  студентами протягом п'яти років, цілеспрямованої роботи 

над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

Ключові слова (українською мовою) освіта, інтеграція у світовий освітній простір, 

вирішення проблеми особистісно-орієнтованого навчання, гуманістичний напрямок,  

інноваційні освітні технології. 

Abstract (in English) 

The main strategic direction of the vocational education system development is integration 

into the world educational space, solving the problem of personality-oriented learning, ie such 

learning in which the personality of the applicant would be the focus of the teacher, in which the 

cognitive activity of the student, not teaching would be leading. This construction of education 

reflects humanistic direction in philosophy, psychology and pedagogy. Solving these tasks opens 

up great opportunities in finding new tools, forms and methods teaching. New approaches and 

views to the organization constantly appear in education learning and education processes. There is 

a problem of readiness of the teacher to use of innovations in the educational process, introduction 

of innovative ones educational technologies. Studying the course "Innovative Technologies" 

involves availability of systematic, thorough knowledge of related courses being studied students 

for five years, purposeful work on the study special literature, active work in lectures and practical 

classes, independent work and performance of individual tasks. 

Keywords (in English). education, integration into the world educational space, solving the 

problem of personality-oriented learning, humanistic direction, innovative educational 

technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інноваційні технології» 

складена Курчатовою А.В., відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

ступеня магістр спеціальності 012  Дошкільна освіта.  

Предметом є процес вивчення теоретичних та практичних основ нового напряму 

Монтессорі–педагогіки, що розвивається на основі сучасних педагогічних уявлень практики 

роботи з дітьми дошкільного віку. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Вікова анатомія», «Фізіологія», «Педагогіка», 

«Нейропсихологія», «Педагогіка». Дисципліна тісно пов’язана з такими галузями психології 

як загальна та педагогічна психологія, дитяча психологія, психологія розвитку, соціальна та 

медична психологія тощо. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання курсу − є забезпечити загальнопедагогічну і професійну підготовку 

майбутнього магістра дошкільної освіти, озброїти здобувачів освіти ґрунтовними знанням 

теоретичних основ сучасної інноваційної педагогіки, сформувати уміння і навички, 

необхідні для організації освітнього процесу в умовах реформування освіти відповідно до 

Закону України «Про освіту».. 

Предметом є Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних дисциплін (філософія, педагогіка, психологія), цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціалізованої літератури, використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, оброблення, аналізування та використання інформації з різних 

джерел, активності на лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 

індивідуальних завдань. 

Завданнями є: В результаті вивчення дисципліни «Інноваційні технології в освіті» 

студенти повинні: знати теоретичні та практичні основи інноваційних технологій; набути 

уявлення про методологічні основи та дидактичні принципи інноваційної освіти; знати 

базові та прикладні освітні технології; комплекс програмно- технічних засобів, методик та 

організаційних заходів, які дозволяють ефективно реалізовувати принципи інноваційного 

навчання; застосовувати інноваційні технології навчання з метою організації та здійснення 

освітнього і наукового процесу; працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 

мережах, використовувати навички публічного мовлення, ведення дискусії. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Очікувані результати навчання: 

ПРН-1. Розуміти і володіти провідними категоріями педагогіки і психології вищої  

школи, методики викладання дисциплін професійно-педагогічного циклу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК-2 здатність визначати власну світоглядну концепцію освіти;  

ЗК-3 здатність володіти критичним, рефлексивним мисленням та  

дослідницькою культурою 

ЗК-8 здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і  

комунікаційних технологій для вирішення завдань професійної діяльності; 

ІІ. Фахові: 

ФК-1 здатність розробляти та реалізовувати педагогічні технології з 

 дошкільної педагогіки;  

ФК-9 здатність розробляти і реалізовувати новітні технології, які враховують  

особливості розвитку дитини з особливим освітніми  

потребами; 

 



 

1. Програма навчальної дисципліни 

Програма дисципліни «Інноваційні технології в дошкільній освіті» 

Кредит 1. Сутнісний зміст інноваційних технологій в освіті. 

Тема 1 Технології у освітній сфері: різновиди, зміст, особливості  

Сутність і взаємозв'язок понять «освітні технології», «педагогічні технології», «навчальні 

технології» .Традиційні освітні технології: мета, засоби, позитивні здобутки і межі 

застосування. Традиції та інновації в педагогічній сфері. Пріоритетність проблем 

педагогічної інноватики серед проблем наукової педагогіки. Основні поняття педагогічної 

інноватики: нове, нововведення, інновація, інноваційний процес, інноваційна педагогічна 

діяльність. Складові педагогічної інноватики: педагогічна неологія як вчення про створення 

нового у педагогіці; педагогічна аксіологія як вчення про сприймання нового;  

педагогічна праксіологія як теорія застосування педагогічних нововведень. Закони перебігу 

інноваційних процесів у системі освіти. Класифікація педагогічних інновацій.  

Структури інноваційних процесів: 1) розробка (створення або пошук і адаптація) 

нововведення; 2) вивчення створеного: оцінка експертами, експериментальна дослідна 

перевірка, науково-педагогічна експертиза; 3) доробка спеціалістами; 4) впровадження у 

практику; 5) подальший розвиток предмета інновації. Динаміка розвитку інноваційного 

освітнього процесу. Завдання педагогічної інноватики на сучасному етапі. 

Тема 2.  Інноваційні технології: поняття, зміст, умови запровадження  

Історичне поняття «технологія». Технологія як мистецтво володіння процесом. 

Стандартизація, уніфікація процесу і можливість його відтворення стосовно до заданих 

умов як головні ознаки технології. Виникнення нових технологій як результат розвитку 

науки і техніки. Історичні аспекти педагогічної технології. Поняття «педагогічна 

технологія». Різноманітність формулювань терміну. Рівні використання поняття 

«педагогічна технологія». Технологізування педагогічного процесу як перетворення 

виховання й навчання у свого роду виробничо-технологічний процес з гарантованим 

результатом. Зміст поняття «педагогічна технологія». Педагогічні технології – якісно новий 

ступінь розвитку «виробничого апарату» педагогіки. Класифікації педагогічних технологій. 

Головні ознаки сучасних педагогічних технологій. Відмінність педагогічної  

технології від педагогічної, дидактичної і методичної систем. Поняття «інновація», 

«інноватика», «інноваційна технологія». Види інновацій в освіті та їх класифікація. 

Особливості інноваційно зорієнтовангопідходу в освіті. Сучасні інформаційно-

комунікативні технології в навчальному процесі. Інноваційні технології як дослідження. 

Тема 3. Технології особистісно-орієнтованого освітнього процесу.  

Вимоги до особистісно-орієнтованих технологій, їх основні цілі та завдання. Технологія 

розвивального навчання. Особливість всіх форм організації навчання в системі 

розвивального навчання. Технологія мотивації успіхом. Коучинг як технологія навчання: 

сутність, призначення, мета і завдання застосування. 

Тема 4.. Інноваційні технології в системі професійної освіти. Інноваційна діяльність 

педагога.  Готовність педагога до інноваційної діяльності  

Поняття про інноваційну педагогічну діяльність, її структурні компоненти: мотиваційний, 

креативний, операційний, рефлексивний. Типологія педагогів за їх ставленням до 

нововведень. Творча сприйнятливість до нововведень. Професійна свідомість, особистісні 

установки, центрація педагога. Індивідуальний стиль діяльності педагога. Психологічні 

бар’єри в інноваційній діяльності педагога. Види психологічного захисту педагога. 

Взаємини педагога-новатора з колегами, адміністрацією, стиль його поведінки. Конфлікти 

та інноваційна діяльність педагога. Готовність педагогів до інноваційної діяльності, рівні її 

сформованості. Види готовності до інноваційної педагогічної діяльності. Методи 

діагностики готовності педагога до інноваційної діяльності: 1) до реалізації нововведення; 

2) під час здійснення інноваційної діяльності; 3) після впровадження нововведення в 

педагогічний процес. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності. Розвиток 



інноваційної поведінки педагога. Технологія проблемного навчання. Рівні проблемності та 

наукові методи дослідження. Технологія розвитку критичного мислення. Критичне 

мислення як передумова дослідницької творчої активності 

Кредит 2. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології  

Тема 5. Технології мовленнєвого розвитку. Технології логіко-математичного розвитку. 

Технології раннього та інтенсивного навчання  М. Зайцева і Г. Домана  
Наукова обґрунтованість технології раннього та інтенсивного навчання М. Зайцева. 

Дослідження П. Анохіна, В. Бехтерєва, Л. Виготського, О. Леонтьєва, І. Павлова, І. 

Сеченова, О. Ухтомського – базис комплексу оригінальних методичних прийомів технології 

М. Зайцева. Побудова навчального процесу на засадах природовідповідного розвитку 

дитини, через відносини і діяльність. Активізація пізнавальної потужності дитячого мозку. 

Концептуальні засади технології: складовий принцип навчання читанню, відмова від 

фонемного принципу; поєднання навчання зі співами (запам’ятовування складів у формі 

легких складових пісеньок-наспівок); шлях до читання – через письмо;  

використання всіх видів пам’яті: звукової, об’ємної, моторної, кінестетичної; сприйняття 

всіма органами чуття, максимальна наочність тощо. Завдання ігор-посібників М. Зайцева 

«Кубики Зайцева» і «Столік», їх характеристики: максимальна наочність, логічність 

побудови. Особливості змісту технології (послідовність тематики, технологічний ланцюжок 

виконання, рекомендації). Мета раннього розвитку і виховання дітей за системою Г. 

Домана. Концептуальні засади технологій Г. Домана. Два аспекти раннього розвитку 

дитини: 1) загальний розвиток; 2) навчання читання, математики, основ природничих наук, 

літератури, мистецтва. Функціональний і потенційний інтелект людини. Головні 

характеристики людського інтелекту. Значення раннього розвитку і виховання дитини.  

Дитина як «лінгвістичний геній». Особливості технології навчання дітей читання. 

Технологія навчання дітей математики. Етапність навчання дітей у ранньому віці 

математики. Принцип енциклопедичності у ранньому навчанні дітей. Суть та особливості 

технології формування у дітей енциклопедичних знань. Збагачення розуму  

дитини різноманітними фактами, які є основою знань. Розподіл і вивчення матеріалу за  

картками-бітами знань. Вимоги до пояснювальних текстів карток.  

Тема 6. Технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера  

Теорія розв’язання винахідницьких завдань у педагогічному контексті. Діалектичні закони 

розвитку систем як творча основа ТРВЗ. ТРВЗ – система виховання й розвитку мислення 

людини. Основні принципі ТРВЗ, адаптовані для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку. Принцип природовідповідності навчання як вихідне положення технології 

ТРВЗ по відношенню до дітей. Технологія ТРВЗ для дошкільників і молодших школярів – 

технологія колективних ігор і занять з детальними методичними рекомендаціями для 

вихователів і вчителів. Вплив інструментарію ТРВЗ на хід пошукової діяльності в процесі 

розв’язання творчих завдань дітьми. Розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей 

засобами ТРВЗ. Розв’язання протиріч – ключ до творчого мислення. Система ігрових і 

казкових завдань для розв’язання протиріч. Прийоми розв’язання протиріч Методи 

розвитку творчої уяви в системі ТРВЗ: метод фокальних об’єктів, системний оператор, 

метод снігової лавини, метод Гамлета, метод тенденцій, фантограма та ін. Місце ТРВЗ у 

системному підході до навчання й виховання дітей. Технологія організації навчально-

виховної роботи на основі ТРВЗ. Гуманістичний характер технології.  

Тема 7. Теоретичні засади здоров`язбережувальних технологій фізичного розвитку 

дітей дошкільного віку. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка  

Основні професійні заповіді М. Єфименка. Тотальний ігровий метод – основа технології 

фізичного виховання дітей. «Граючи– навчати, граючи – розвивати, граючи – 

оздоровлювати, граючи – виховувати» – головна заповідь авторської технології 

М.Єфименка. Особливості «Театру фізичного розвитку та оздоровлення» дітей дошкільного 

і молодшого шкільного віку. Велика тематична гра (макрогра) як форма проведення заняття 

з фізичної культури. «Фізкультурна казка» як ігрове дійство, організоване з урахуванням 



основних природних закономірностей рухового розвитку дитини. Підпорядкування 

макрогри певній меті та відповідність її певному руховому режиму. Ситуаційні міні-ігри та 

ігри-вправи як складові макрогри. Ігровий простір та ігрова атмосфера фізкультурного залу 

як необхідна умова проведення заняття з фізкультури. Аналогія ігрового методу з 

театральним дійством: педагог – режисер, заняття – спектакль, фізкультурний зал – 

театральна сцена, план-конспект – сценарій заняття, діти – актори. Поєднання рухової та 

мовленнєвої діяльності у фізичному вихованні дітей. Значення системи колірного і 

музичного супроводу на занятті  («кольоромузики»). Особливості використання основних 

рухових режимів у технології  М. Єфименка: лежачого, повзального, сидячого, стоячого, 

лазального, бігового, стрибкового. Критерії майстерності педагога-інструктора з 

фізвиховання: уміння забезпечити моторну щільність та функціональну вартість заняття, 

вміння заряджати дітей  

позитивною світлою енергією задоволення від гри, взаємодії з оточуючими.  

Кредит 3.  

Системні інноваційні педагогічні технології  

Тума 8. Естетизація освітнього простору як технологія впливу на моральну сферу 

дитини. Взаємозв’язок естетичного та морального розвитку особистості. Естетотерапія як 

наука: предмет, об’єкт, основні завдання. Основні засоби та види естетотерапії, форми 

естетотерапії. Основи кольоротерапії: єнергоінформаційна природа кольору, 

психофізіологічний вплив кольору на організм, використання кольору у вихованні дітей 

(освітні технології В.Кулешова). Педагогічні основи та практика казкотерапії. Технологія 

роботи з казкою Т.Зінкевич-Євстігнєєвої. Моральний потенціал музичного мистецтва. 

Технологія аудіального розвитку дошкільників засобами музики С.Нечай. Організаційно-

змістові аспекти фототерапії. Технологія sand-play (пісочна терапія) в освітнй роботі з 

дітьми. Формокорекційна ритмопластика Романа та Таміли Чураєвих. Технологія 

ігротерапії, що центрована на дитині (за Г.Лендрет). 

Тема 9. Арт-технології в дошкільній освіті. Технологія використання музейного простору 

у роботі з дітьми дошкільного віку: становлення музейної педагогіки як галузі педагогічної 

науки; використання потенціалу мистецтва для формування естетичної сфери дитини; 

характеристика музейної педагогіки як засобу збагачення художньо-естетичної сфери 

дитини; педагогічні засади організації роботи ДНЗ у напрямі музейної педагогіки; сучасні 

підходи до використання музейної педагогіки у сім’ї. Технологія ознайомлення з 

мистецтвом живопису. Живопис як вид образотворчого мистецтва. Види живопису: 

монументальний, станковий, декоративний, театрально-декоративний, мініатюрний. Жанри 

живопису: пейзажний, портретний, казково-билинний, батальний, побутовий, 

анімалістичний, натюрморт. Художні особливості мистецтва живопису. Формування уміння 

естетичного сприймання творів живопису. Мистецький аналіз творів живопису за змістом і 

засобами художньої виразності. Художньо-педагогічне спілкування за картиною. 

Технологія ознайомлення з картиною Франсуази Барб-Галль. 

Кредит 4 Дистанційні та медіа-технологій навчання 

Тема 10. Застосування дистанційних та медіа-технологій навчання як інновація в 

освітньому процесі  

Організація освітнього процесу в ЗДО в умовах цифрової трансформації освіти. 

Перспективи дистанційного навчання в умовах інформаційного суспільства. Інструменти 

БМАКТ-освіти Особливості впровадження БМАКТ-освіти в Україні. Реалізація 

дистанційного навчання на основі програмного середовища МОООЬЕ 

Тема 11. Розвиток пошуковості та наукової творчості студентів засобами інноваційних 

технологій  

Навчальні тренінги як основа розвитку пошукової активності. Проектна технологія у 

освітньому процесі: історія виникнення. Концептуальні положення проектної технології. 

Мета та завдання навчального проектування. Зміст та типи проектів 



Тема 12. Технологія формування творчої особистості  

Творчість і творчі здібності людини. Проблема формування творчої особистості. Творчі 

здібності людини та проблеми формування творчої особистості. Креативні технології 

навчання і виховання. Технології життєвого проектування і самореалізація особистості. 

Креативний викладач: головні риси та рівні творчої педагогічної діяльності. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування 

показників  
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Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка  

  

вибіркова 

 

Загальна кількість 

годин – 120  

Спеціальність 

 012 Дошкільна освіта 

 

Рік підготовки 

2-й 

Семестр 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – год. 

самостійної роботи 

студента – год.  

ступень: 

магістр 

10 

Практичні, семінарські 

30 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

80 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 120 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 

80 год. – самостійна робота (33 % / 67 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анотація (українською мовою) 

Головний стратегічний напрямок розвитку системи професійної освіти – інтеграція у 

світовий освітній простір, вирішення проблеми особистісно-орієнтованого навчання, тобто 

такого навчання, у якому особистість здобувача була б у центрі уваги викладача, в якої 

пізнавальна діяльність студента, а не викладання, була би провідною. Така побудова освіти 

відображає гуманістичний напрямок у філософії, психології і педагогіці. Вирішення цих 

завдань відкриває великі можливості у пошуку нових засобів, форм і методів навчання. У 

освіті постійно з'являються нові підходи і погляди до організації процесів навчання і 

виховання. Виникає проблема готовності викладача до використання нововведень у 

навчальному процесі, впровадження інноваційних освітніх технологій. Вивчення курсу 

«Інноваційні технології» передбачає наявність систематичних, ґрунтовних знань із 

суміжних курсів, що вивчаються  студентами протягом п'яти років, цілеспрямованої роботи 

над вивченням спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

Ключові слова (українською мовою) освіта, інтеграція у світовий освітній простір, 

вирішення проблеми особистісно-орієнтованого навчання, гуманістичний напрямок,  

інноваційні освітні технології. 

Abstract (in English) 

The main strategic direction of the vocational education system development is integration 

into the world educational space, solving the problem of personality-oriented learning, ie such 

learning in which the personality of the applicant would be the focus of the teacher, in which the 

cognitive activity of the student, not teaching would be leading. This construction of education 

reflects humanistic direction in philosophy, psychology and pedagogy. Solving these tasks opens 

up great opportunities in finding new tools, forms and methods teaching. New approaches and 

views to the organization constantly appear in education learning and education processes. There is 

a problem of readiness of the teacher to use of innovations in the educational process, introduction 

of innovative ones educational technologies. Studying the course "Innovative Technologies" 

involves availability of systematic, thorough knowledge of related courses being studied students 

for five years, purposeful work on the study special literature, active work in lectures and practical 

classes, independent work and performance of individual tasks. 

Keywords (in English). education, integration into the world educational space, solving the 

problem of personality-oriented learning, humanistic direction, innovative educational 

technologies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання курсу − є забезпечити загальнопедагогічну і професійну підготовку 

майбутнього магістра дошкільної освіти, озброїти здобувачів освіти ґрунтовними знанням 

теоретичних основ сучасної інноваційної педагогіки, сформувати уміння і навички, 

необхідні для організації освітнього процесу в умовах реформування освіти відповідно до 

Закону України «Про освіту».. 

Предметом є Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних дисциплін (філософія, педагогіка, психологія), цілеспрямованої роботи над 

вивченням спеціалізованої літератури, використання інформаційно-комунікаційних 

технологій для пошуку, оброблення, аналізування та використання інформації з різних 

джерел, активності на лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 

індивідуальних завдань. 
Завданнями є: В результаті вивчення дисципліни «Інноваційні технології в освіті» 

студенти повинні: знати теоретичні та практичні основи інноваційних технологій; набути 

уявлення про методологічні основи та дидактичні принципи інноваційної освіти; знати 

базові та прикладні освітні технології; комплекс програмно- технічних засобів, методик та 

організаційних заходів, які дозволяють ефективно реалізовувати принципи інноваційного 

навчання; застосовувати інноваційні технології навчання з метою організації та здійснення 

освітнього і наукового процесу; працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних 

мережах, використовувати навички публічного мовлення, ведення дискусії. 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Очікувані результати навчання: 

ПРН-1. Розуміти і володіти провідними категоріями педагогіки і психології вищої  

школи, методики викладання дисциплін професійно-педагогічного циклу. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

ЗК-2 здатність визначати власну світоглядну концепцію освіти;  

ЗК-3 здатність володіти критичним, рефлексивним мисленням та  

дослідницькою культурою 

ЗК-8 здатність до вільного користування засобами сучасних інформаційних і  

комунікаційних технологій для вирішення завдань професійної діяльності; 

ІІ. Фахові: 

ФК-1 здатність розробляти та реалізовувати педагогічні технології з 

 дошкільної педагогіки;  

ФК-9 здатність розробляти і реалізовувати новітні технології, які враховують  

особливості розвитку дитини з особливим освітніми  

потребами; 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

Програма дисципліни «Інноваційні технології в дошкільній освіті» 

Кредит 1. Сутнісний зміст інноваційних технологій в освіті. 

Тема 1 Технології у освітній сфері: різновиди, зміст, особливості  

Сутність і взаємозв'язок понять «освітні технології», «педагогічні технології», «навчальні 

технології» .Традиційні освітні технології: мета, засоби, позитивні здобутки і межі 

застосування. Традиції та інновації в педагогічній сфері. Пріоритетність проблем 

педагогічної інноватики серед проблем наукової педагогіки. Основні поняття педагогічної 

інноватики: нове, нововведення, інновація, інноваційний процес, інноваційна педагогічна 

діяльність. Складові педагогічної інноватики: педагогічна неологія як вчення про створення 

нового у педагогіці; педагогічна аксіологія як вчення про сприймання нового;  



педагогічна праксіологія як теорія застосування педагогічних нововведень. Закони перебігу 

інноваційних процесів у системі освіти. Класифікація педагогічних інновацій.  

Структури інноваційних процесів: 1) розробка (створення або пошук і адаптація) 

нововведення; 2) вивчення створеного: оцінка експертами, експериментальна дослідна 

перевірка, науково-педагогічна експертиза; 3) доробка спеціалістами; 4) впровадження у 

практику; 5) подальший розвиток предмета інновації. Динаміка розвитку інноваційного 

освітнього процесу. Завдання педагогічної інноватики на сучасному етапі. 

Тема 2.  Інноваційні технології: поняття, зміст, умови запровадження  

Історичне поняття «технологія». Технологія як мистецтво володіння процесом. 

Стандартизація, уніфікація процесу і можливість його відтворення стосовно до заданих 

умов як головні ознаки технології. Виникнення нових технологій як результат розвитку 

науки і техніки. Історичні аспекти педагогічної технології. Поняття «педагогічна 

технологія». Різноманітність формулювань терміну. Рівні використання поняття 

«педагогічна технологія». Технологізування педагогічного процесу як перетворення 

виховання й навчання у свого роду виробничо-технологічний процес з гарантованим 

результатом. Зміст поняття «педагогічна технологія». Педагогічні технології – якісно новий 

ступінь розвитку «виробничого апарату» педагогіки. Класифікації педагогічних технологій. 

Головні ознаки сучасних педагогічних технологій. Відмінність педагогічної  

технології від педагогічної, дидактичної і методичної систем. Поняття «інновація», 

«інноватика», «інноваційна технологія». Види інновацій в освіті та їх класифікація. 

Особливості інноваційно зорієнтовангопідходу в освіті. Сучасні інформаційно-

комунікативні технології в навчальному процесі. Інноваційні технології як дослідження. 

Тема 3. Технології особистісно-орієнтованого освітнього процесу.  

Вимоги до особистісно-орієнтованих технологій, їх основні цілі та завдання. Технологія 

розвивального навчання. Особливість всіх форм організації навчання в системі 

розвивального навчання. Технологія мотивації успіхом. Коучинг як технологія навчання: 

сутність, призначення, мета і завдання застосування. 

Тема 4.. Інноваційні технології в системі професійної освіти. Інноваційна діяльність 

педагога.  Готовність педагога до інноваційної діяльності  

Поняття про інноваційну педагогічну діяльність, її структурні компоненти: мотиваційний, 

креативний, операційний, рефлексивний. Типологія педагогів за їх ставленням до 

нововведень. Творча сприйнятливість до нововведень. Професійна свідомість, особистісні 

установки, центрація педагога. Індивідуальний стиль діяльності педагога. Психологічні 

бар’єри в інноваційній діяльності педагога. Види психологічного захисту педагога. 

Взаємини педагога-новатора з колегами, адміністрацією, стиль його поведінки. Конфлікти 

та інноваційна діяльність педагога. Готовність педагогів до інноваційної діяльності, рівні її 

сформованості. Види готовності до інноваційної педагогічної діяльності. Методи 

діагностики готовності педагога до інноваційної діяльності: 1) до реалізації нововведення; 

2) під час здійснення інноваційної діяльності; 3) після впровадження нововведення в 

педагогічний процес. Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності. Розвиток 

інноваційної поведінки педагога. Технологія проблемного навчання. Рівні проблемності та 

наукові методи дослідження. Технологія розвитку критичного мислення. Критичне 

мислення як передумова дослідницької творчої активності 

Кредит 2. Модульні та локальні інноваційні педагогічні технології  

Тема 5. Технології мовленнєвого розвитку. Технології логіко-математичного розвитку. 

Технології раннього та інтенсивного навчання  М. Зайцева і Г. Домана  
Наукова обґрунтованість технології раннього та інтенсивного навчання М. Зайцева. 

Дослідження П. Анохіна, В. Бехтерєва, Л. Виготського, О. Леонтьєва, І. Павлова, І. 

Сеченова, О. Ухтомського – базис комплексу оригінальних методичних прийомів технології 

М. Зайцева. Побудова навчального процесу на засадах природовідповідного розвитку 

дитини, через відносини і діяльність. Активізація пізнавальної потужності дитячого мозку. 

Концептуальні засади технології: складовий принцип навчання читанню, відмова від 



фонемного принципу; поєднання навчання зі співами (запам’ятовування складів у формі 

легких складових пісеньок-наспівок); шлях до читання – через письмо;  

використання всіх видів пам’яті: звукової, об’ємної, моторної, кінестетичної; сприйняття 

всіма органами чуття, максимальна наочність тощо. Завдання ігор-посібників М. Зайцева 

«Кубики Зайцева» і «Столік», їх характеристики: максимальна наочність, логічність 

побудови. Особливості змісту технології (послідовність тематики, технологічний ланцюжок 

виконання, рекомендації). Мета раннього розвитку і виховання дітей за системою Г. 

Домана. Концептуальні засади технологій Г. Домана. Два аспекти раннього розвитку 

дитини: 1) загальний розвиток; 2) навчання читання, математики, основ природничих наук, 

літератури, мистецтва. Функціональний і потенційний інтелект людини. Головні 

характеристики людського інтелекту. Значення раннього розвитку і виховання дитини.  

Дитина як «лінгвістичний геній». Особливості технології навчання дітей читання. 

Технологія навчання дітей математики. Етапність навчання дітей у ранньому віці 

математики. Принцип енциклопедичності у ранньому навчанні дітей. Суть та особливості 

технології формування у дітей енциклопедичних знань. Збагачення розуму  

дитини різноманітними фактами, які є основою знань. Розподіл і вивчення матеріалу за  

картками-бітами знань. Вимоги до пояснювальних текстів карток.  

Тема 6. Технології розвитку творчої особистості. Теорія розв’язання винахідницьких 

завдань у педагогічному контексті. Діалектичні закони розвитку систем як творча основа 

ТРВЗ. ТРВЗ – система виховання й розвитку мислення людини. Основні принципі ТРВЗ, 

адаптовані для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Принцип 

природовідповідності навчання як вихідне положення технології ТРВЗ по відношенню до 

дітей. Технологія ТРВЗ для дошкільників і молодших школярів – технологія колективних 

ігор і занять з детальними методичними рекомендаціями для вихователів і вчителів. Вплив 

інструментарію ТРВЗ на хід пошукової діяльності в процесі розв’язання творчих завдань 

дітьми. Розвиток пізнавальних і творчих здібностей дітей засобами ТРВЗ. Розв’язання 

протиріч – ключ до творчого мислення. Система ігрових і казкових завдань для розв’язання 

протиріч. Прийоми розв’язання протиріч Методи розвитку творчої уяви в системі ТРВЗ: 

метод фокальних об’єктів, системний оператор, метод снігової лавини, метод Гамлета, 

метод тенденцій, фантограма та ін. Місце ТРВЗ у системному підході до навчання й 

виховання дітей. Технологія організації навчально-виховної роботи на основі ТРВЗ. 

Гуманістичний характер технології.  

Тема 7. Теоретичні засади здоров`язбережувальних технологій фізичного розвитку 

дітей дошкільного віку. Технологія фізичного виховання дітей  

Основні професійні заповіді М. Єфименка. Тотальний ігровий метод – основа технології 

фізичного виховання дітей. «Граючи– навчати, граючи – розвивати, граючи – 

оздоровлювати, граючи – виховувати» – головна заповідь авторської технології 

М.Єфименка. Особливості «Театру фізичного розвитку та оздоровлення» дітей дошкільного 

і молодшого шкільного віку. Велика тематична гра (макрогра) як форма проведення заняття 

з фізичної культури. «Фізкультурна казка» як ігрове дійство, організоване з урахуванням 

основних природних закономірностей рухового розвитку дитини. Підпорядкування 

макрогри певній меті та відповідність її певному руховому режиму. Ситуаційні міні-ігри та 

ігри-вправи як складові макрогри. Ігровий простір та ігрова атмосфера фізкультурного залу 

як необхідна умова проведення заняття з фізкультури. Аналогія ігрового методу з 

театральним дійством: педагог – режисер, заняття – спектакль, фізкультурний зал – 

театральна сцена, план-конспект – сценарій заняття, діти – актори. Поєднання рухової та 

мовленнєвої діяльності у фізичному вихованні дітей. Значення системи колірного і 

музичного супроводу на занятті  («кольоромузики»). Особливості використання основних 

рухових режимів у технології  М. Єфименка: лежачого, повзального, сидячого, стоячого, 

лазального, бігового, стрибкового. Критерії майстерності педагога-інструктора з 

фізвиховання: уміння забезпечити моторну щільність та функціональну вартість заняття, 

вміння заряджати дітей  



позитивною світлою енергією задоволення від гри, взаємодії з оточуючими.  

Кредит 3.  

Системні інноваційні педагогічні технології  

Тема 8. Естетизація освітнього простору як технологія впливу на моральну сферу 

дитини. Взаємозв’язок естетичного та морального розвитку особистості. Естетотерапія як 

наука: предмет, об’єкт, основні завдання. Основні засоби та види естетотерапії, форми 

естетотерапії. Основи кольоротерапії: єнергоінформаційна природа кольору, 

психофізіологічний вплив кольору на організм, використання кольору у вихованні дітей 

(освітні технології В.Кулешова). Педагогічні основи та практика казкотерапії. Технологія 

роботи з казкою Т.Зінкевич-Євстігнєєвої. Моральний потенціал музичного мистецтва. 

Технологія аудіального розвитку дошкільників засобами музики С.Нечай. Організаційно-

змістові аспекти фототерапії. Технологія sand-play (пісочна терапія) в освітнй роботі з 

дітьми. Формокорекційна ритмопластика Романа та Таміли Чураєвих. Технологія 

ігротерапії, що центрована на дитині (за Г.Лендрет). 

Тема 9. Арт-технології в дошкільній освіті. Технологія використання музейного простору 

у роботі з дітьми дошкільного віку: становлення музейної педагогіки як галузі педагогічної 

науки; використання потенціалу мистецтва для формування естетичної сфери дитини; 

характеристика музейної педагогіки як засобу збагачення художньо-естетичної сфери 

дитини; педагогічні засади організації роботи ДНЗ у напрямі музейної педагогіки; сучасні 

підходи до використання музейної педагогіки у сім’ї. Технологія ознайомлення з 

мистецтвом живопису. Живопис як вид образотворчого мистецтва. Види живопису: 

монументальний, станковий, декоративний, театрально-декоративний, мініатюрний. Жанри 

живопису: пейзажний, портретний, казково-билинний, батальний, побутовий, 

анімалістичний, натюрморт. Художні особливості мистецтва живопису. Формування уміння 

естетичного сприймання творів живопису. Мистецький аналіз творів живопису за змістом і 

засобами художньої виразності. Художньо-педагогічне спілкування за картиною. 

Технологія ознайомлення з картиною Франсуази Барб-Галль. 

Кредит 4 Дистанційні та медіа-технологій навчання 

Тема 10. Організація освітнього процесу із застосуваннями технологій дистанційного  

навчання. Організація освітнього процесу в ЗДО в умовах цифрової трансформації освіти. 

Перспективи дистанційного навчання в умовах інформаційного суспільства. Інструменти 

БМАКТ-освіти Особливості впровадження БМАКТ-освіти в Україні. Реалізація 

дистанційного навчання на основі програмного середовища МОООЬЕ 

Тема 11. Ігрові технології Ігрові технології (казкові лабіринти гри (В.Воскобович), школа 

ігромайстерності М. Шутя, режисерські ігри дошкільників І. Корабаєва). 

 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Сутнісний зміст інноваційних технологій в освіті. 

Тема 1. Технології у освітній сфері: різновиди, зміст, 

особливості 

10 2    8 

Тема 2. Інноваційні технології: поняття, зміст, умови 

запровадження. 

10 2    8 

Тема 3. Технології особистісно-орієнтованого освітнього 

процесу. 

10  2   8 

Усього годин: 30 4 2   24 

Кредит 2. Формування освітнього інноваційного простору. 

Тема. 5. Технології мовленнєвого розвитку. Технології 12 2 4   6 



логіко-математичного розвитку. Технології раннього та 

інтенсивного навчання  М. Зайцева і Г. Домана 

Тема 6. Технології розвитку творчої особистості  10 2 2   6 

Тема 7. Теоретичні засади здоров`язбережувальних 

технологій фізичного розвитку дітей дошкільного віку. 

Технологія фізичного виховання дітей. 

8  2   6 

Усього годин: 30 4 8   18 

Кредит 3.  Системні інноваційні педагогічні технології 

Тума 8. Естетизація освітнього простору як технологія впливу 

на моральну сферу дитини 

14 2 4   4 

Тема 9. Арт-технології в дошкільній освіті. 16      

 30      

Кредит 4. Дистанційні та медіа-технологій навчання дітей дошкільного віку 

Тема 10. Організація освітнього процесу із застосуваннями 

технологій дистанційного  навчання 

14  2   8 

Тема 11 Ігрові технології  16      

Усього годин: 30  8   20 

Разом: 120 10 30   80 

4. Теми лекційних  занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутнісний зміст інноваційних технологій в освіті. 

1. Тема 1. Технології у освітній сфері: різновиди, зміст, особливості 2 

2 Тема 2. 2. Інноваційні технології: поняття, зміст, умови запровадження. 2 

Кредит 2. Формування освітнього інноваційного простору. 

3 Тема. 5. Інтерактивнні методи навчання 2 

4 Тема 6. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології навчання як 

освітні інновації 

2 

Кредит 3. Дистанційні та медіа-технологій навчання 

5 Тема 8. Застосування дистанційних та медіа-технологій навчання як інновація в 

освітньому процесі 

2 

Разом 10 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Сутнісний зміст інноваційних технологій в освіті 

1 Тема 3. Технології особистісно-орієнтованого освітнього процесу. 2 

2. Тема 4. Інноваційні технології в системі професійної освіти. 2 

Кредит 2. Формування освітнього інноваційного простору. 

3 Тема. 5. Інтерактивнні методи навчання 4 

4 Тема 6. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології навчання як 

освітні інновації 

2 

5 Тема 7.  Банк педагогічних ідей організаційна форма інноваційного освітнього 

процесу 

2 

Кредит 3. Дистанційні та медіа-технологій навчання 

6 Тема 8. Застосування дистанційних та медіа-технологій навчання як інновація в 

освітньому процесі 

4 

7 Тема 9. Розвиток пошуковості та наукової творчості студентів засобами 

інноваційних технологій 

2 

8 Тема 10. Технологія формування творчої особистості 2 

Разом 20 

 



7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Педагогіка Марії Монтессорі у підготовці фахівців дошкільної освіти 

1. Тема 1. Технології у освітній сфері: різновиди, зміст, особливості 4 

2 Тема 2. Інноваційні технології: поняття, зміст, умови запровадження. 6 

3. Тема 3. Технології особистісно-орієнтованого освітнього процесу. 6 

4 Тема 4. Інноваційні технології в системі професійної освіти. 6 

Кредит 2. Формування освітнього інноваційного простору. 

5 Тема. 5. Інтерактивнні методи навчання 6 

6 Тема 6. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології навчання як 

освітні інновації 

6 

7 Тема 7.  Банк педагогічних ідей організаційна форма інноваційного освітнього 

процесу 

6 

Кредит 3. Дистанційні та медіа-технологій навчання 

8 Тема 8. Застосування дистанційних та медіа-технологій навчання як інновація в 

освітньому процесі 

4 

9 Тема 9. Розвиток пошуковості та наукової творчості студентів засобами 

інноваційних технологій 

8 

10 Тема 10. Технологія формування творчої особистості 8 

Разом 60 

Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь 

і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного 

й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю 

є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання 

практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання 

конспекту рекомендованої літератури, написання і захист реферату, здатності публічно чи 

письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, екзамен) є перевірка глибини засвоєння 

студентом програмового матеріалу кредита. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в 

заданому обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною 

програмою; за знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і 

творчому використанні набутих знань та умінь. 

Студенту виставляється дуже добре ставиться за вияв студентом повних, 

систематичних знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 



основної та додаткової літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення 

знань. Але у відповіді студента наявні незначні помилки. 

Студенту виставляється достатньо ставиться за вияв знання основного навчального 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно виставляється студентові, відповідь 

якого під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення... 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань 

самостійної роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання 

до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, 

реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

11. Методи навчання 

Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу; 

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність 

певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими 

джерелами, спостереження над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, 

порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який 

передбачає показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, 

графіки та ін.). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

9. Воронкова, В. Людина у освітньому просторі smartcycnmbCTBa / В. Воронкова, О. 

Кивлюк // Міждисциплінарні дослідження складних систем : зб. наук, праць. - Київ : Вид-во 

НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - № 10-11. -С. 88-95. 

10. Брич В.Я., Корман М.М. Креативний менеджмент: підручник / В. Я. Брич, М. М. 

Корман - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 220 с. 

11. Горук Н.М. Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої 

компетентності студентів / Н.М. Го-рук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. -2015. -

№ 11. - С. 99-104. 

12. Гуревич P. С. Смарт-освіта -нова парадигма сучасної системи освіти / Р.С.Гуревич, 

М. Ю. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 

психологія, педагогіка, соціологія. - 

2016. -No 4. -С. 71-78. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 50  300/100* 

26 24 26 24 30 30 40 20 20 10 



13. Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія [Електронний ресурс] : 

матеріали міжвузівського вебінару (м. Вінниця, 31 березня 2017 р.) / відп. ред. 

Л.Б.Ліщинська. - Вінниця : ВТЕІКНТЕУ, 2017. - 102 с. 

14. Е. де Боно. Использование латерального мышления [Электронный ресурс]. - Режим 

доступу: http://libl00.com/ book/lateralnoe 

mishleniedebono/ 

15. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник./ М.В 

Михайліченко, Я.М. Рудик - К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016 - 583 с. 

16. Інноваційні технології навчання: Навч. посібн. для студ. вищих технічних навчальних 

закладів / [Кол. авторів; відп. ред. БахтіяроваХ.Ш; наук. ред. Арістова А.В.; упорядн. 

словника Волобуєва С.В.].  К. : НГУ, 

2018. -172 с. 

10. Інноваційні педагогічні технології: посібник/ за ред.. О.І. Огієнко; авт. кол.: 

О.ІОгієнко, Т.Г. Калюжна, Ю.С. Красильник, Л.О.Мільто, Ю.Л. Радченко, К.В. Годоевська, 

Ю.М. Кобюк.  К., 2015. - 314 с. 

11. Литвинова. С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. / А. С. 

Литвинов. - Суми : Університетська книга, 2018.  265 с. 

12. Максимович 3., Варениця Л., Білик М. Проектна технологія (теорія, досвід). 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.literacy. com.ua/fizika/284-proektna-

tekhnolohiia/855- proektna-tekhnolohiia. html 

13. Романюк І. Упровадження інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладі / 

Ірина Романюк // Практика управління закладом освіти.  2016.  № 2.  С. 23-33. 

14. Smart-освіта: ресурси та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-метод, конф. 

(Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези доповідей,- К. : Київ, нац. торг.-екон. ун-т, 2018. - 252 с. - Укр. 

та англ. Мовами 

15. Янкович О. І. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-

методичний посібник / О. Янкович, Ю. Беднарек, А. Анджеєвська.  Тернопіль : ТИПУ ім В. 

Гнатюка, 2015.-212с. 

16. Harkins, М. Mobile: Learn from Intel's CISO on Securing Employee-Owned Devices / M. 

Harkins // Government info security. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://www.govinfosecurity.com/webinars/mobile-learn-fromintels-cisoon- securing-employee-

owned-devicesw-264 

17. Hype Cycle for Education 2017 / Gartner Inc., Oct. 2017. [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: https://www.gartner.com/doc/3769145/hype-cycle-education 

18. Madaio М. et al. A climate of support: a process-oriented analysis of the impact of rapport 

on peer tutoring //Proceedings of the 12th International Conference of the Learning Sciences 

(ICLS). - 2018 

19. Khadim B. Mobile Learning And Education In The Digital Age [Електронний ресурс] / 

Basharat Khadim. 2018. - Режим доступу до ресурсу: https://elearningindustry.com/mobile-

learning-education-digitalage. 

20. Teaching Generation Z at the University of Hawai'i [Electronic resource] // President's 

Emerging Leaders Program (PELP)2015-2016. 24 p. 

 

Допоміжна 

 

15. Закон України «Про дошкільну освіту». № 2628-ІІІ ред. від 16.07.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 

http://libl00.com/
http://www.literacy/
http://www.govinfosecurity.com/webinars/mobile-learn-fromintels-cisoon-
https://www.gartner.com/doc/3769145/hype-cycle-education
https://elearningindustry.com/mobile-learning-education-digitalage
https://elearningindustry.com/mobile-learning-education-digitalage
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14


16. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція). № 615 ред. від 22.05.2012. 

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-

sajt-ostatochnij.pdf 

17. Закон України «Про освіту». № 2145-VIII ред. від 16.01.2020. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

18. Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

№ 963-2000-п ред. від 30.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-

%D0%BF 

19. Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних навчальних закладів. № z1071-04 ред. від 06.03.2015. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1071-04 

20. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : навч. посіб. К. : 

Знання, 2008. 566 с. 

21. Гавриш Н.В. Діти і соціум : особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку : монографія / за заг. ред. Н.В. Гавриш. – Луганськ : Альма-Матер, 2006. – 

368 с. 

22. Галузинський В.М. Педагогіка : теорія и історія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл, які 

вивчають дисципліну «Педагогіка»] / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К. : Вища шк., 

1995. – 236 с. 

23. Дитина в дошкільні роки : комплексна освітня програма / автор. колектив ; наук. керівник 

К. Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2016. – 160 с. 

24. Зданевич Л. В. Реалізація компетентнісного підходу як одного з інструментів професійної 

підготовки майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі / Л.В. Зданевич // 

Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 

2015. – Вип. 18. – С. 90 – 96. 

25. Квас О. Дитиноцентризм у науках про виховання: історичний аспект :монографія / Олена 

Валеріївна Квас. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, 2011. – 300 с. 

26. Коновальчук І. І. Особливості та механізми інноваційного мислення педагога / І.І. 

Коновальчук // Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі : 

монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 

218–133. 

27. Пантюк Т.І. Компетентнісний підхід – важливий пріоритет сучасної світи / Т.І. Пантюк // 

Педагогічний альманах : зб. наук. праць / редкол. В.В. Кузьменко (голова) та ін.  Херсон : 

РІПО, 2011. – Вип. 12. – Ч. 2. – С. 65–69. 

28. Пантюк Т.І. Основи корекційної педагогіки : методичні матеріали до самостійної роботи 

студентів / Т.І. Пантюк, О.В. Невмержицька, М.П. Пантюк. – Дрогобич : Редакційно-

видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка, 

2010. – 84 с. 

29. Рогальська І.П. Соціалізація особистості у дошкільному дитинстві : сутність, специфіка, 

супровід : монографія / І.П. Рогальська. К. : Міленіум, 2008. – 400 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-na-sajt-ostatochnij.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1071-04


 

Інформаційні ресурси 

12. Закон України «Про дошкільну освіту» 

13. //www.mon.gov.ua/img/zstored/files/zakon_zso.doc 

14. Базовий компонент дошкільної освіти // mon.gov.ua/images/files/doshkilnacerednya/.../bazov-

komponent.doc 

15. Електронний репозиторій публікацій професорсько-викладацького колективу Київського 

університету імені Бориса Грінченка http://kubg.edu.ua/2012-08-15-10-06-19.html 

16. Електронні бібліотеки: http://dir.meta.ua/ua/science-education/e-libraries/ 

17. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: http://nbuv.gov.ua/ 

18. Аніщенко О.В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. посібник / За заг. ред. Н.І. 
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Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне 

опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична 

перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних 

робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, складання конспекту рекомендованої літератури, 

написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю (КР, екзамен) є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу кредита. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 

Студенту виставляється відмінно ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому 

обсязі, вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені навчальною програмою; за 

знання основної та додаткової літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому використанні 

набутих знань та умінь. 

Студенту виставляється дуже добре ставиться за вияв студентом повних, систематичних 

знань із дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння основної та додаткової 

літератури, здатність до самостійного поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента 

наявні незначні помилки. 

Студенту виставляється достатньо ставиться за вияв знання основного навчального 

матеріалу в обсязі, достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової діяльності, 

поверхову обізнаність з основною і додатковою літературою, передбаченою навчальною 

програмою; можливі суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент спроможний 

усунути їх із допомогою викладача. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно виставляється студентові, відповідь якого 

під час відтворення основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що зумовлюється 

початковими уявленнями про предмет вивчення... 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної 

роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредити), тобто 

сума балів за виконання усіх завдань.  

 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

 

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б. 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, реферати), 

презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

11. Методи навчання 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР  Накопичувальні 

бали/сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 50  300/100* 

26 24 26 24 30 30 40 20 20 10 



Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу; пояснення 

− вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного явища, закону, 

процесу; проблемне навчання, робота з підручником та додатковими джерелами, спостереження 

над усним мовленням, спостереження над мовним матеріалом, порівняльний аналіз, виразне 

читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає показ предметів і процесів у їх 

символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.). 
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1. http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nmv/pk/sman_interaktyvni_metody_n

avch_u_vyshchii_shkoli.pdf 

 

 

2. http://multycourse.com.ua/public_html/files_uploaded/files/ruhanku(1).pdf  

3. Посібник РЕСУРСИ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МЕНТАЛЬНИХ МАП 

a. https://www.mindomo.com 

b. https://www.mindmeister.com 

c. https://coggle.it 

http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nmv/pk/sman_interaktyvni_metody_navch_u_vyshchii_shkoli.pdf
http://nmv.zsmu.edu.ua/upload/doc_nmv/pk/sman_interaktyvni_metody_navch_u_vyshchii_shkoli.pdf
http://multycourse.com.ua/public_html/files_uploaded/files/ruhanku(1).pdf
https://www.mindomo.com/
https://www.mindmeister.com/
https://coggle.it/


  РЕСУРСИ ЗІ СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

a. https://www.canva.com 

b. https://prezi.com 

c. https://www.beautiful.ai 

РЕСУРСИ ЗІ СТВОРЕННЯ ТЕКСТІВ, ЗАВДАНЬ, ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

a. https://www.classtime.com/uk/ 

b. https://kahoot.com 

c. https://quizlet.com 

d. https://learningapps.org (платформа готових завдань з різних предметів) 

e. https://study-smile.com 

f. https://naurok.com.ua 

g. https://miyklas.com.ua 

МОЖЛИВІСТЬ НАКЛАДАТИ НА ВІДЕО ТЕСТИ АБО ІНШІ ЗАВДАННЯ \ 

a. https://ed.ted.com 

b. https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR3hsOxzcQ4vAU5vQV18N1Qj_FCLruB0Zagt7NB7o4q

ZZmho_5j0taw1EXM 

c. https://ru.islcollective.com  

 ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЙ 

a. https://zoom.us 

b. https://hangouts.google.com 

c. https://www.skype.com/uk/ 

d. https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software 

e. https://www.webex.com 

 ВЕБІНАРИ З ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

1. Оксана Пасічник "Технічні особливості організації дистанційної освіти"  

2. Інна Большакова "Вебінар здорового глузду: медіаграмотність і критичне 

мислення" 

3. Юрій Гайдученко "Креативний контент дистанційного навчання" 

4. Ольга Питюр "Ефективний зворотний зв’язок онлайн: правила та інструменти"  

  

 

 

 

https://www.canva.com/
https://prezi.com/
https://www.beautiful.ai/
https://www.classtime.com/uk/
https://kahoot.com/
https://quizlet.com/
https://learningapps.org/
https://study-smile.com/
https://naurok.com.ua/
https://miyklas.com.ua/
https://ed.ted.com/
https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR3hsOxzcQ4vAU5vQV18N1Qj_FCLruB0Zagt7NB7o4qZZmho_5j0taw1EXM
https://edpuzzle.com/?fbclid=IwAR3hsOxzcQ4vAU5vQV18N1Qj_FCLruB0Zagt7NB7o4qZZmho_5j0taw1EXM
https://zoom.us/
https://hangouts.google.com/
https://www.skype.com/uk/
https://products.office.com/uk-ua/microsoft-teams/group-chat-software
https://www.webex.com/
https://thedigital.gov.ua/admin/news_post/240/%20https:/www.facebook.com/nus.org.ua/videos/255570002123049
https://youtu.be/gbTCBm-yroE
https://youtu.be/gbTCBm-yroE
https://youtu.be/eoStfwwdFB0
https://youtu.be/4ptbWWfsjg0
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Кредит 1. Сутнісний зміст інноваційних технологій в освіті. 

Лекція 1. Технології у освітній сфері: різновиди, зміст, особливості 

План 

1. Сутність і взаємозв’язок понять «освітні технології», «педагогічні технології», 

«навчальні технології». 

2. Традиційні технології навчання: мета, засоби, позитивні здобутки і межі 

застосування. 

3. Перспективи та проблеми впровадження нових педагогічних технологій у ВНЗ. 

1. Сутність і взаємозв’язок понять «освітні технології», «педагогічні 

технології», «навчальні технології» 

Технологія… Здається, всі знають, що це, вельми незвичне в царині 

навчального процесу слово, означає усталений спосіб, процес (набір і послідовність 

операцій) розв’язання різноманітних інженерних задач, найчастіше, технічного 

виготовлення різних потрібних і корисних виробів. Кожен такий виріб має 

відповідати заздалегідь визначеним (бажано, високим) показникам якості та 

потребувати оптимальних (бажано, мінімальних) витрат. 

І до чого тут освіта і педагогіка, запитаєте Ви? Хіба випускник школи або 

університету – виріб? І як можна обрахувати часові, інтелектуальні та душевні 

витрати шкільного вчителя або викладача вишу, цих самовідданих і благородних 

трудівників? Та ще й звести цю працю до «оптимального мінімуму»? Ваші 

здивування цілком зрозумілі. Та не будемо поспішати з висновками. Придивіться 

уважніше до слова «технологія». У буквальному перекладі з грецької воно означає 

«майстерність думки». Як бачимо, його значення куди ширше, ніж просто опис 

процесу виготовлення виробу, черевиків або трактора. Проте, праця викладача, як і 

праця інженера чи ремісника, теж процес, що має певну мету – отримати хороший 

результат, а саме – підготувати для суспільства освіченого й компетентного фахівця. 

А це можливо лише за умов, якщо цей процес грамотно й творчо зорганізований, 

якщо ним правильно і ефективно управлятимуть. 

У галузі освіти та педагогіки накопичений величезний досвід, склалися різні 

педагогічні школи та напрямки. Все це вимагає серйозного аналізу і узагальнень. Тут 

і стають у нагоді нові поняття – «освітні» та «педагогічні» технології. Вони надають 

можливість описати процес освіти як цілісну систему, аби успішно проектувати 

педагогічну діяльність і майстерно нею керувати. 

Вміле та активне використання цих технологій, готовність викладача до 

творчого пошуку спільно зі студентами, майстерність створити атмосферу 

продуктивного й зацікавленого пізнання сприятимуть ефективному засвоєнню 

матеріалу останніми та збільшать інтерес до навчання. Будь-яка технологія 

навчання – це детально виважена модель спільної діяльності з проектування, 

організації та проведення навчально-виховного процесу, з безумовним 

забезпеченням максимально комфортних умов як викладачеві, так і студентові. 

Думки про технологізацію освіти понад 400 років тому висловлював ще Ян 

Амос Коменський, видатний чеський мислитель, педагог, письменник. Він 

виокремлював, передусім, вміння правильно визначати мету, обирати засоби її 

досягнення, формулювати правила користування цими засобами. Елементи 

технологічного підходу можна знайти і в працях видатних іноземних і вітчизняних 



педагогів – Ф.А.В. Дістервега, Й.Г. Песталоцці, А.С. Макаренка, В.О. 

Сухомлинського та інших. 

Розвиток технологій навчання у світовому освітньому просторі XX – початку 

XXI сторіччя можна умовно розділити на три етапи, кожен із яких характеризує 

переважання тієї чи іншої певної тенденції. 

Головною тенденцією першого етапу (1920 – 1960-ті роки ХХ ст.) було 

підвищення якості викладання, яке вважали мало не єдиним шляхом, що вів до 

ефективного навчання. Вживалися спроби посилення ефективності викладання через 

підвищення інформаційного рівня навчання за допомогою використання засобів 

масової комунікації. 

Другий етап (1960 – 1970-ті роки) характеризувало перенесення наголосу на 

самий процес навчання, що було пов’язане з розвитком концепції програмованого 

навчання, яке вимагало суворого врахування вікових та індивідуальних відмінностей 

учнів. Увага до процесу навчання призвела до теоретичного усвідомлення та 

практичного обґрунтування того факту, що саме він визначає методику навчання та є 

критерієм педагогічно-виховального успіху загалом. 

Наслідками застосування машинного та програмованого навчання в США 

стали індивідуалізація та персоніфікація навчального процесу. Якщо до 1960 року 

навчальні посібники були призначені переважно для навчання групи учнів, то від 

1960 р. – індивідуалізація навчання стала центральним пунктом планування та 

виробництва засобів навчання. Як засіб індивідуалізації навчання, навчальну 

програму в цих проектах було поділено на порції, до яких були розроблені інструкції, 

підібрано дидактичний матеріал, аудіовізуальні та інші засоби навчання. Ці порції 

дістали назви «модулів», «одиниць навчання», «навчальних пакетів». 

Третій етап, сучасний, характеризує розширення сфери педагогічної 

технології. Якщо раніше її функції зводили фактично до обслуговування процесу 

навчання, то нині – педагогічна технологія відіграє провідну світоглядно-

методологічну роль у плануванні та організації процесу навчання, в розробці методів 

і навчальних засобів. 

До засобів навчання належать: документи, матеріальні об’єкти, а також люди, 

взаємодія з якими веде до здобуття знань. 

Засоби навчання поділяють на навчальні засоби, які фахово створені для 

навчання, та об’єкти довкілля
1
. Порядок дослідження можливостей засобів навчання 

зазвичай збігається з винаходом чергової технологічної новинки. (Винятком є 

програмоване навчання, ідеї якого було висловлені ще в 1930-х роках, а їх реалізація 

стала можливою лише на початку 1950-х років). 

Зауважимо, що розвиток технологічного підходу у вітчизняній освіті має дещо 

інші часові межі. 

Характерною тенденцією розвитку сучасних педагогічних технологій є 

використання системного аналізу у розв’язанні практичних питань, пов’язаних зі 

створенням та використанням навчального устаткування та технологічних засобів 

навчання. Головним критерієм системного аналізу на всіх рівнях (від планування 

навчальних засобів до впровадження їх у процес навчання) загалом є критерій 

оптимальності. Застосування системного аналізу у створенні та використанні засобів 

навчання є, безумовно, позитивною та перспективною справою. Ретельне планування 

діяльності викладача та студентів робить прогнозування результатів навчання більш 

обґрунтованим. 

Сучасні науково-технологічні та соціальні процеси швидко і кардинально 

змінюють умови праці та зміст діяльності людини. Змінюється характер тих знань, 
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навичок та засобів діяльності, що їх повинен мати фахівець. У зв’язку з цим, як 

надзвичайно гостра, постає проблема цілей, змісту та технології професійної 

підготовки фахівців пріоритетних галузей, які є локомотивом технологічного 

розвитку національної економіки. Фахівці з технічних, технологічних, інноваційних 

спеціальностей мають формувати базис сучасних високотехнологічних галузей 

виробництва, стати важливим сегментом національної інтелектуальної еліти. 

В Законі України «Про вищу освіту» в редакції від 14.06.2014 року спеціально 

відмічена важливість державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою 

«для пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних наукових досліджень, 

науково-педагогічної та педагогічної діяльності»
 2
. 

Розвиток педагогічних технологій не варто розглядати як еволюційно-

поступовий, планомірний і послідовний процес, натомість, він час від часу 

супроводжувався певними сплесками. 

По-перше, відбувалося розширення бази педагогічної технології. Крім 

аудіовізуальної освіти та програмованого навчання, фундамент педагогічної 

технології надбудовували інформатика, теорія телекомунікацій, педагогічна 

кваліметрія (науково обґрунтована оцінка та системна діагностика професійної 

діяльності), системний аналіз і педагогічні науки (психологія навчання, теорія 

керування пізнавальною діяльністю, організація навчального процесу, наукова 

організація педагогічної праці). 

По-друге, змінювалася методична основа педагогічної технології, здійснювався 

перехід від вербального до аудіовізуального навчання. 

По-третє, починалася активна підготовка професійних педагогів-технологів. 

Став масовим випуск новітніх аудіовізуальних засобів, таких, як відеомагнітофон, 

карусельний кадропроектор, поліекран, електронна дошка, рейкова система 

кріплення схем, блокнотна дошка для писання фломастером, синхронізатори звуку та 

зображення тощо. У цей період технологію навчального процесу розробляли на 

засадах системного підходу, а дослідники розуміли педагогічну технологію як 

вивчення, розробку та застосування принципів оптимізації навчального процесу 

на ґрунті новітніх досягнень науки та техніки. 

Відтак сучасному суспільству потрібен фахівець з іншою типологічною 

структурою особистості, який був би спроможний до саморозвитку та 

самовизначення в різноманітних складних ситуаціях, міг би чітко визначати свою 

роль у професійній діяльності, бути відкритим до прийняття професійного досвіду 

інших, спроможним до рефлексії та психологічно готовим до виконання професійної 

діяльності і використання освітніх нововведень. 

Між тим, розвиток вищої школи з її сформованими закономірностями, 

принципами, формами та методами навчання не завжди оперативно реагує на новітні 

навчальні технології у вищому навчальному закладі, а іноді й стримує впровадження 

нових прийомів і способів навчання. Розвиток педагогічної науки і прикладні аспекти 

методики навчання не завжди корелюються; перша нерідко лишається надто 

академічною, другі – надто практичними. Необхідна, отже, проміжна ланка, яка дала 

б змогу дійсно сполучити теорію з практикою. Функції прикладної дидактики, на 

нашу думку, може перебрати на себе технологія навчання. 

Поняття «технологія навчання» пробивалося в освітянський процес кілька 

десятиріч, оскільки в освіті панувало дидактичне визначення способів навчання і 

виховання (тяглість цієї традиції лічать століттями, якщо вести відлік від педагогіки 

Стародавнього світу та доробку Я.А. Коменського). Але все змінюється, і в 

педагогіці, мов у дзеркалі, відбилися характерні риси науково-технічної епохи, яку 
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відкрило ХХ сторіччя. Адже саме на початку ХХ ст. відбулася спершу технічна 

революція, потім технологічна – «перехід від машин до системи діяльності», які 

змінили спосіб, темпи і характер суспільного виробництва. 

Техніка владно позначилася не тільки на розвитку певної галузі науки чи 

виробництва, а й на навчальному процесі. Вона увірвалася в нього, диктуючи свої 

правила і закони. Так, у 1950-х роках у вищому і середньому навчальних закладах 

з’явилася безліч усіляких технічних засобів навчання (ТЗН). Протягом наступних 

двох десятиліть на ТЗН покладали великі надії; дехто вважав їх ледве не панацеєю 

від усіх педагогічних проблем. Згодом прийшло розуміння, що техніка – це 

позитивний, але аж ніяк не вирішальний чинник в освіті; її потрібно використовувати 

не замість викладача (на жаль, були й такі судження), а там, де це доречно і 

виправдано. 

З упровадженням техніки до навчального процесу на Заході повели мову про 

«технології в навчанні», згодом – про «технологію навчання», пов’язуючи ці терміни 

саме з ТЗН. Натомість, на освітніх теренах Росії термін «технології навчання» 

розширюється до поняття «педагогічні технології», під яким розуміють змістовну 

техніку навчально-виховного процесу. 

Термін «педагогічна технологія» з’явився на шпальтах закордонних видань, у 

назвах багатьох педагогічних журналів високорозвинених капіталістичних країн. У 

США – це журнал «Педагогічна технологія» (починає видаватися з 1961 року), у 

Великобританії – «Педагогічна технологія і програмоване навчання» (1964), 

аналогічні видання – в Японії (1965) та Італії (1971). У 1967 році в Англії створено 

Національну раду з педагогічної технології, у США – Інститут педагогічної 

технології. 

Якщо узагальнити погляди на розвиток поняття «педагогічна технологія», то 

можна простежити їх залежність від таких нововведень: 

 1946 рік – запровадження плану аудіовізуальної освіти в університеті 

штату Індіана США (автор – Л.К. Ларсон); 

 1954 рік – висунення ідеї програмного навчання (автор – Б.Ф. Скіннер); 

 1961 рік – відкриття відділення технології навчання в університеті 

Південної Каліфорнії (керівник – Д.Д. Фіні); 

 1968 рік – розробка і впровадження мови програмування ЛОГО в 

школі (Масачусетський технологічний інститут США, керівник – С. Пейперт); 

 1976 рік – створення першого персонального комп’ютера «Apple» (автори 

– С. Джобс, С. Вознік); 

 1981 рік – застосування з навчальною метою спеціальних програмних 

засобів дисплейних класів; 

 1990 рік – використання інтерактивних технологій в освіті. 

До подальших дискусій з уточнення поняття «педагогічна технологія» 

долучалися відомі вчені: Д.Д. Фіні, А.Е. Ламсдей, Р.Т. Томас, П.Д. Мітчелл, Д. Блум, 

Г. Гейс та інші. Чи не найповніше дослідив цю проблему англійський науковець П.Д. 

Мітчелл. На сторінках «Енциклопедії педагогічних засобів, комунікацій і технології» 

(Лондон, 1978) він вказує: «Не будучи синонімом «засобу навчання», педагогічна 

технологія являє собою міждисциплінарний конгломерат, що має зв’язки (відносини) 

фактично з усіма аспектами освіти – від короткого навчального фрагмента до 

національної системи з усіма її функціями». Зробивши докладний аналіз численних 

визначень, автор дійшов висновку про існування множинності тлумачень і назв 

педагогічної технології: педагогічна психотехнологія, педагогічна інформація і 

технологія комунікації, технологія педагогічного менеджменту, технологія 



педагогічних систем, технологія педагогічного планування. Уважно проаналізувавши 

102 джерела (монографії та статті), П.Д. Мітчелл формулює остаточне визначення 

педагогічної технології: «Педагогічна технологія є галуззю досліджень і практики 

(в межах системи освіти), що має зв’язки з усіма аспектами організації 

педагогічних систем і процедурою розподілу ресурсів для досягнення 

специфічних і потенційно відтворюваних педагогічних результатів»
 3
. Це 

формулювання є, на наш погляд, найбільш вдалою спробою об’єднання всіх відомих 

означень педагогічної технології. Воно дало авторові змогу сформулювати головне 

завдання педагогів-технологів: оптимальний розподіл людських, матеріальних і 

фінансових ресурсів для одержання бажаних педагогічних результатів. 

В 1979 році Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США 

опублікувала «офіційне» визначення педагогічної технології: «Педагогічна 

технологія – це комплексний, інтегративний процес, що охоплює людей, ідеї, 

засоби і способи організації діяльності для аналізу проблем і планування, 

забезпечення, оцінювання і керування розв’язанням проблем, що стосуються 

всіх аспектів засвоєння знань». 

Щодо дефініції цієї складної наукової категорії, то треба зазначити, що 

слово «технологія» (від грецьк. techne – «мистецтво, ремесло», logos – «поняття, 

наука, навчання») назагал означає сукупність знань про способи та засоби 

здійснення різних виробничих процесів (наприклад, технологія металів, хімічна 

технологія, технологія будівництва тощо). 

З часом це поняття було застосоване і до освітнього процесу, відбиваючи 

специфіку організації процесу навчання та його змісту. У працях таких дослідників, 

як Б.Т. Ліхачов, В.П. Беспалько, І.П. Волков, В.М. Монахов, М.В. Кларін, Д.Т. 

Левітес тощо, відображено різноманітні підходи до розуміння технології в 

освітянському контексті. У колишньому Радянському Союзі ця проблема також була 

предметом жвавого обговорення. У 1970-ті роки журнал «Советская педагогика» 

неодноразово публікував статті з проблем педагогічної технології, найчастіше це 

були праці Т.А. Ільїної, А.І. Космодім’янського, М.В. Кларіна, І.Я. Лернера. 

Попри розбіжні тлумачення, об’єднуючим для більшості дослідників є 

розуміння того, що технологія як процес являє собою керовану систему з 

передбачуваним результатом, а на сторінках наукових видань з’явилися численні 

поняття: «технологія навчання», «освітні інновації», «технології в освіті» тощо. 

Підсумовуючи стислий огляд входження поняття технології в педагогічну 

сферу, звернемо увагу на те, що розрізняють поняття освітньої, педагогічної та 

навчальної технології. 

Так, під освітньою технологією розуміють упорядковану систему дій, що 

призводить до гарантованого досягнення цілей освіти. Прикладами освітніх 

технологій можуть бути концепції освіти, освітні системи, наприклад «Система 

освіти України», «Болонський процес в освіті», «Гуманістична концепція освіти» 

тощо. 

Педагогічна технологія (технологія навчання у широкому розумінні) – це 

упорядкована система дій, виконання яких призводить до гарантованого досягнення 

педагогічних цілей, наприклад проблемне навчання, кредитно-модульне, розвивальне 

тощо. Отже, якщо освітні технології відбивають загальну стратегію розвитку освіти, 

то педагогічні технології втілюють тактику їх реалізації. 

Нарешті, технологія навчання – це педагогічно, валеологічно (від латинського 

слова valeo – здоров’я; валеологія – галузь знань про індивідуальне здоров’я як 
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індивіда, так і суспільства в цілому) та економічно обґрунтований процес 

гарантованого досягнення результатів навчання. 

У плані творчої самореалізації викладача нас цікавить побудова 

саме технології навчання, яка являє собою сукупність методів та засобів для 

реалізації певного змісту навчання у межах одного предмета чи окремих 

різновидів навчальної діяльності. 

Відтак, виникає питання про відмінності між поняттями «технологія навчання» 

та «методика навчання», які нерідко вживають як тотожні, хоча це і не зовсім вірно. 

У технологіях більше репрезентовані процесуальні та кількісні компоненти, а у 

методиках – змістові та якісні. Технології відрізняються від методик своєю 

відтворюваністю, стійкістю результатів, відсутністю багатьох «якщо» (якщо 

викладач талановитий, якщо студенти здібні, якщо умови сприятливі, тощо). У 

реальному навчальному процесі відбувається змішування методик і технологій: іноді 

методики входять до складу технологій, іноді, навпаки, ті чи ті технології – до складу 

методики навчання. 

Згідно з висновками відомої дослідниці Г.М. Романової, ключовими 

характеристиками технологій навчання є: 

1. Концептуальність. Кожна технологія має спиратися на певну наукову 

концепцію. 

2. Системність. Технологія повинна мати такі ознаки системи, як логіку 

процесу, взаємозв’язок усіх його елементів, цілісність. 

3. Керованість, що передбачає можливість цілеутворення, планування, 

проектування процесу навчання, поетапної діагностики, варіювання засобів та 

методів з метою коригування результатів. 

4. Ефективність. Технологія має бути ефективною за результатом та 

оптимальною за витратами, повинна гарантувати цілковите досягнення результату 

навчання. 

5. Відтворюваність. Маємо на увазі можливість застосування (повторення, 

відтворення) технології іншими викладачами в інших навчальних закладах. 

6. Коригованість, що передбачає не лише виправлення помилок, а й творчий 

пошук оптимальних шляхів розв’язання поставлених завдань та підготовку до 

подальшого застосування технології.
4
 

Таким чином, сучасна педагогічна технологія являє собою синтез досягнень 

педагогічної науки та практики, сполучення традиційних елементів минулого досвіду 

і новацій, що породжені суспільним прогресом, процесами гуманізації та 

демократизації суспільства. Її чинниками є: соціальні перетворення і нове 

педагогічне мислення; наука – педагогічна, психологічна, суспільні науки; передовий 

педагогічний досвід; досвід минулого, вітчизняний та зарубіжний; народна 

педагогіка (етнопедагогіка). 

2. Традиційні технології навчання: мета, засоби, позитивні здобутки і межі 

застосування 
Традиційні технології навчання дотепер є одними з найпоширеніших. Їх 

сутність полягає у вивченні студентами нового матеріалу, який дає викладач, його 

закріпленні, контролі й оцінюванні. Результатом навчання за традиційними 

технологіями є стійка сукупність знань. Інакше кажучи, викладання, засвоєння і 

відтворення – ось основні етапи традиційних технологій навчання. Основну 

функцію педагога тут вбачають у чіткому, доступному і зрозумілому викладі, 

поясненні студентам навчального матеріалу готових знань і умінь. 
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У традиційних технологіях процес навчання розглядають, орієнтуючись 

головно на педагога, викладача, де він – суб’єкт навчання, а студенти – об’єкти його 

педагогічних впливів. Вважають, що ефективність навчання залежить, головним 

чином, від методів і прийомів діяльності викладача, у зв’язку з чим основну увагу 

приділяють пошукові й обґрунтуванню ефективних методів викладання (натомість, 

особливостей пізнавальної активності студентів, як правило, не враховують). 

До традиційних технологій відносять різні способи пояснювально-

ілюстративного навчання, а також проблемне, програмоване і диференційоване 

навчання. Всі вони, більшою або меншою мірою, є різновидами репродуктивного 

навчання: якщо у пояснювально-ілюстративній технології такий спосіб засвоєння 

знань, умінь і навичок домінує, то інші передбачають і різного типу пізнавальні й 

творчі завдання, які учні (студенти) розв’язують під керівництвом педагога, роль 

якого лишається провідною. 

Доречно згадати, що у педагогічній літературі традиційною називають 

дидактичну систему, що її обґрунтував німецький педагог, психолог, філософ Йоганн 

Фрідріх Гербарт (1776-1841). В цій системі домінує викладач та його діяльність. Й.Ф. 

Гербарт виокремив чотири формальні ступені навчання: зрозумілість, асоціація, 

узагальнення, застосування. 

Зрозумілість – викладення нового матеріалу у формі розповіді чи бесіди. 

Цьому має передувати підготовка студентів, актуалізація опорних знань. Основне – 

зрозуміло, чітко, доступно подати матеріал з використанням наочності, сформувати у 

студентів конкретні уявлення. Асоціація – забезпечення зв’язку нового матеріалу з 

раніше засвоєними знаннями, формування понять, висновків, узагальнень на основі 

раніше набутих уявлень. Узагальнення – включення нових понять до раніше 

сформованої системи знань методами бесіди та дискусії. Застосування набутих знань 

на практиці за допомогою вправ і завдань, унаслідок виконання яких у студентів 

формуються вміння. 

Ці чотири формальні ступені, за Гербартом, не залежать від змісту навчального 

матеріалу, визначають хід навчального процесу на всіх заняттях і з усіх дисциплін. 

Логіку навчання слід розуміти як послідовність таких дій: пояснення, осмислення, 

узагальнення й використання на практиці. 

Проте, ця система хибує відірваністю від інтересів і потреб студента та від 

життя. Вона не сприяє активізації розумових дій студента, пригнічує його 

самостійність, ініціативність і творчість. Недарма дидактичну систему Й.Ф. Гербарта 

критикували за: недооцінку активності того, хто вчиться, однобоку орієнтацію на 

трансляцію готових знань; ототожнення пізнавального розвитку і засвоєння знань; 

формалізм навчання, методичну рутину і консерватизм. 

Таким чином, традиційні технології навчання характеризуються тричленним 

технологічним ланцюжком: подача інформації викладачем → сприйняття, 

осмислення, конспектування, заучування інформації студентом → відтворення 

завченої інформації студентом для контролю й оцінювання викладачем. Основна 

мета традиційних технологій – формування наукового світогляду студентів, тому 

значна увага приділяється засвоєнню загальнонаукових, професійних і спеціальних 

знань, умінь і навичок. 

Засоби навчання, які вважаються традиційними, поділяються на шість 

категорій: 1) підручники та інші друковані текстові засоби (навчальні посібники, 

довідники, спеціальна література, методичні рекомендації тощо); 2) прості візуальні 

засоби (моделі, діаграми, графіки тощо); 3) механічні візуальні засоби (діаскопи, 



телескопи тощо); 4) аудіозасоби (магнітофони і тощо); 5) аудіовізуальні (відеокамери 

тощо); 6) засоби, що автоматизують процес навчання (тренажери, комп’ютери тощо). 

За характером подання інформації засоби навчання поділяють 

на словесні і візуальні, або наочні. Підручники і навчальні посібники 

вважаються основними словесними засобами, що детально розкривають зміст 

освіти та передають навчальну інформацію, необхідну для засвоєння (яка може бути 

подана не тільки у вигляді тексту, а й за допомогою схем, таблиць тощо). Крім 

основного навчального матеріалу, вони містять додатковий, а також систему завдань, 

вправ, способи контролю, рекомендовану літературу, що в сукупності становить 

сценарій навчально-пізнавального процесу. Основна функція засобів 

наочності полягає в забезпеченні повноцінного розкриття і засвоєння змісту 

навчального матеріалу за допомогою ілюстрації, демонстрації тощо. До засобів 

наочності належать просторові моделі (наприклад, різець, муфта, двигун 

внутрішнього згорання; муляжі і макети) та площинні моделі (навчальні таблиці, 

графічні зображення (креслення, схеми, графіки тощо). 

Отже, в межах пояснювально-ілюстративної моделі навчання пізнавальна 

діяльність має репродуктивний характер: викладач передає студентам «готові» 

знання, використовуючи пояснення, описання, доведення, аргументи із 

застосуванням різноманітних засобів наочності. За такого навчання студентам не 

просто повідомляють готові знання, а пояснюють їх, обґрунтовують, коментують. 

Викладач намагається активізувати розумову діяльність студента. Студенти, в свою 

чергу, мають сприйняти й свідомо засвоїти пропонований обсяг знань і відтворити на 

рівні глибокого розуміння; вміти застосовувати знання на практиці в різноманітних 

видах. 

Етапи пояснювально-ілюстративного навчання: 

 сприйняття навчальної інформації, у процесі якого здійснюється її 

узагальнення, засвоєння понять, законів, теорій; 

 практичні вправи, що забезпечують поглиблення знань, закріплення їх та 

формування умінь і навичок, застосування їх у нових ситуаціях; 

 контроль і самоконтроль ефективності засвоєння знань, умінь і навичок; 

 повторення вивченого. 

Як бачимо, ця технологія навчання забезпечує пояснення, обґрунтування, 

ілюстрацію готових фахових знань, уміння їх відтворити, а також розв’язувати типові 

задачі, виконувати практичні роботи за зразком. 

Не варто нехтувати тим, що пояснювально-ілюстративне навчання, апробоване 

часом, містить чимало позитивних аспектів: забезпечує швидке, міцне засвоєння 

навчальної інформації й оволодіння способами практичної діяльності. Позитивною 

стороною такого навчання є і його систематичність, поетапність, відносно малі 

витрати часу. Його використовують, коли зміст навчального матеріалу має 

переважно інформативний характер, є описом способів практичних дій і надто 

складний для того, щоб студенти здійснювали самостійний пошук знань. Воно 

доречне й тоді, коли студенти ще не мають опорних знань для вирішення проблемних 

ситуацій. Колективний характер засвоєння знань дає змогу виявити типові помилки й 

орієнтує на їх усунення. Крім того, воно розвиває методичні й лекторські здібності 

викладачів, майстерність доступно й зрозуміло пояснювати найскладніші питання. 

Водночас негативним боком цієї технології, що властиве всім технологіям 

традиційного типу, є недостатній рівень реалізації розвиваючої функції навчання, 

переважно репродуктивна діяльність студента. Таке навчання не передбачає 

самостійного пошуку знань, не формує творчого мислення, здатності самостійно 



вирішувати пізнавальні проблеми, не враховує особливості розвитку інтелектуальних 

можливостей кожної особистості. 

Підсумуємо характерні риси традиційних технологій навчання: 

1. Засвоєння знань (у вигляді фактологічного матеріалу і понятійного 

апарату) чітко регламентується навчальними програмами. 

2. Формування умінь здійснюється на репродуктивному рівні і доводиться 

до автоматизму. 

3. У спілкуванні викладача і студентів переважає авторитарний стиль. 

4. Провідна роль викладача в подачі навчального матеріалу. 

5. Обов’язок студентів – учитися, хоча мотивація навчання в таких умовах 

відсунута на другий план, єдиний стимул – оцінка. 

6. Основна форма навчання – фронтальна (коли вся група студентів під 

безпосереднім керівництвом викладача виконує спільне завдання). 

Недоліки традиційних технологій навчання: 
 перевантажується пам’ять студента фактологічним матеріалом, обсяг 

якого чимдалі зростає; 

 обмаль самостійної творчої пізнавальної діяльності; 

 не враховуються індивідуальні особливості студентів; 

 застосовуються однотипні (головно, репродуктивні) методи навчання. 

На стику ХІХ-ХХ століть американський філософ, психолог і реформатор 

освіти Джон Дьюї (1859-1952) обґрунтував прогресивну на той час дидактичну 

систему, яку називають концепцією педоцентризму (в букв. перекладі «дитина у 

центрі навчання»). У цій системі навчання розглядають з погляду того, хто вчиться, – 

як процес учіння. Щодо вищої школи, йдеться про те, що під час організації процесу 

навчання слід враховувати інтереси, потреби та здібності студентів. Педоцентричний 

напрям дидактики усуває викладача з чільного місця в освітньому процесі й 

зосереджує увагу не на методах діяльності педагога, а на психологічних 

закономірностях розвитку учня, студента у процесі навчання. 

Поширюється розуміння, що навчання слід будувати як дослідницький пошук, 

«пусковим механізмом» якого є проблемна ситуація. З погляду педоцентричного 

підходу, основна мета навчання полягає в активізації пізнавальної діяльності 

студентів, а не передачі їм готових знань. Оскільки мислення активізується в 

проблемних ситуаціях, коли особистість стикається з певними труднощами, 

пропонується будувати навчання як розв’язування студентами під керівництвом 

педагога конкретних практичних проблем. Ці проблеми мають бути життєвими, 

зрозумілими і близькі студентам. Місце «книжного учіння» займає «активне учіння», 

в основі якого лежить власна діяльна пізнавальна активність студента. Викладач є 

помічником, який не нав’язує студентові ні змісту навчального матеріалу, ані методу 

його вивчення, а лише сприяє подоланню труднощів, коли до нього звертаються по 

допомогу. Усне й письмове слово поступилося місцем теоретичним і практичним 

заняттям, на яких ведеться самостійна дослідницька робота студентів. 

Основна ідея педоцентричного підходу – «навчання через відкриття», яке 

потрібно здійснювати за такими етапами: 

 відчуття студентами труднощів у процесі діяльності; 

 аналіз і формулювання конкретної проблеми; 

 обґрунтування гіпотез щодо її розв’язання; 

 логічна перевірка гіпотез; 

 практична перевірка гіпотез (спостереження та експерименти). 



Безумовно, педоцентричний підхід активізує пізнавальну діяльність і сприяє 

розвиткові мислення, умінню вирішувати проблеми, дає змогу розвивати студентів. 

Однак абсолютизація такої системи, її поширення на всі предмети та рівні викликає 

сумніви й заперечення. Переоцінка спонтанної діяльності студентів, спрямованість 

учіння винятково на інтереси тих, хто навчається, призводить до несистематичності, 

випадкового добору навчального матеріалу. Таке навчання не є економічним, бо 

передбачає великі витрати часу. Педагог стає консультантом і не може керувати 

процесом учіння. 

Попри зазначені недоліки, ідеї педоцентричного підходу набули значного 

поширення в педагогічній практиці. Саме в річищі цього підходу розвиваються 

популярні в наш час концепції та розроблюються нові педагогічні технології. 

Таким чином, дидактика вищої школи стоїть перед вибором: або давати 

систематизовані, фундаментальні знання на високому академічному рівні методом 

директивного навчання і, як наслідок, зневажати індивідуальність студента, його 

психологічну своєрідність, зрештою, гальмувати розвиток особистості; або надати 

безконтрольну ініціативу студентам в дидактичному процесі, керуючись тільки 

їхніми потребами, – і тим втратити систематичність в навчанні, знизити рівень 

професійної освіти. Розв’язання цієї проблеми і знаходимо в інноваційних 

технологіях навчання. 

3. Перспективи та проблеми впровадження нових педагогічних технологій у 

ВНЗ. 

Важливим є моральний аспект технологізації освіти. Йдеться про «педагогічну 

чистоту» (О.Пєхота), моральну безпеку, духовну екологічність. Важливо, щоб в 

основу кожної з них було покладено принципи гуманістичного світогляду. Нові часи 

вимагають нових підходів. Визначальним фактором ефективного використання нових 

інноваційних технологій є знання і навички викладача, що стосуються застосування й 

інтеграції цих технологій у ході навчання. Серед цілей сучасної новатики поряд з 

універсальними (розвиток інтелектуальних здібностей, гуманізація, доступність 

освіти), визначається і ряд специфічних – комп’ютерна грамотність, інформаційне 

забезпечення освіти (база даних і знань), індивідуалізована освіта на основі нових 

комп’ютерних технологій навчання. Отже, розглядаючи і узагальнюючи теоретико-

методологічні підходи педагогів, можемо зробити висновок, що майбутнє за 

системою: студент – технологія – викладач, за якої викладач перетворюється на 

педагога – методолога, технолога, а студент стає активним учасником 

навчальновиховного процесу.  
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1. Поняття «інновація», «інноватика», «інноваційна технологія».  

Термін «інновація» увійшов до вжитку в 1940-ві роки, закріпивши одну з 

найважливіших рис науково-технічної революції в суспільстві. Спершу його 

використовували німецькі та австрійські науковці при аналізі соціально-економічних 

і технологічних процесів. Згодом поняття «інновація» не стали обходити і в 

педагогічних дослідженнях для позначення нововведень в системі освіти, що 

обумовило виникнення спеціальної галузі методологічного знання – освітньої 

інноватики. 
Найбільш значущими, на наш погляд, є такі визначення інноваційних технологій: 

 систематичне і послідовне практичне втілення заздалегідь спроектованого 

навчально-виховного процесу; проект певної педагогічної системи, реалізованої на 

практиці (В.П. Безпалько); 

 галузь знань, що охоплює сферу практичних взаємодій учня та вчителя у будь-

яких різновидах діяльності, зорганізованих на засадах чіткого цілепокладання, 

систематизації, алгоритмізації прийомів навчання (В.І. Загвязинський); 

 системна сукупність і порядок функціювання всіх особистісних, 

інструментальних та методологічних засобів, що їх використовують для досягнення 

педагогічної мети (М.В. Кларін); 

 технологічно розроблена навчальна система; система методів та прийомів 

професійної роботи вчителя; методика та окремі методи виховання (П.І. 

Підкасистий); 

 частина педагогічної науки, що вивчає і розробляє мету, зміст та методи 

навчання, а також проектує педагогічні процеси; опис (алгоритм) процесу, сукупність 

цілей, змісту, методів і засобів для досягнення запланованих цілей навчання; 

здійснення педагогічного процесу, функціювання всіх особистісних, 

інструментальних і педагогічних засобів; технологія окремої частини навчально-

виховного процесу (Г.К. Селевко); 

 послідовна взаємозалежна система дій педагога, спрямована на розв’язання 

педагогічних завдань; планомірне і послідовне втілення на практиці заздалегідь 

спроектованого педагогічного процесу (В.А. Сластьонін). 

Інноваційні педагогічні технології базовані на інакших формах та методах навчання, 

ніж вкорінені традиційні (див. розд.1). У сучасній педагогіці часто йдеться про 

використання активних методів навчання як складову частину інноваційної 

педагогічної технології. Сучасна педагогіка відмовляється від жорсткого 

«авторитарного управління», де студент є «об’єктом» навчальних впливів, вона 

переходить до системи організації підтримки та стимулювання пізнавальної 

самодіяльності суб’єкта навчання, створення умов для творчості, до навчання через 

творчість, до педагогіки співпраці. 

Шлях до досягнення цієї мети торує викладач, здатний до розробки та впровадження 

сучасних інноваційних технологій. 

На думку багатьох дослідників, інноваційні процеси в галузі освіти та інноватика як 

наукова дисципліна покликані розкривати сутність наукового проектування і 

майстерного втілення інноваційних технологій, виявляти закономірні зв’язки між 

традиціями та новаціями, обґрунтовувати управлінські моделі системних 

нововведень в установах і закладах освіти. 

Головними складовими освітньої інноватики є: 

 теорія створення інновацій у системі освіти (педагогічна неологія); 

 методологія сприйняття, оцінки та інтерпретації нового в соціології, 

дидактиці, психології, менеджменті; 



 технологія і досвід практичного застосування освітніх інновацій. 

Ці взаємопов’язані компоненти структурують та утворюють суть теоретичної 

освітньої інноватики. 

До перспективних напрямків освітньої інноватики відносять: 

 визначення предмету, структури, змісту, функцій освітньої інноватики як 

окремої галузі наукового знання, її місця в системі наук; 

 наукове осмислення інноваційних процесів у сучасній філософії освіти; 

 розробка моделей управління інноваційними процесами в сучасній середній і 

вищій школі; 

 дослідження суперечностей інноваційної діяльності та способів їх розв’язання; 

 визначення соціально-психологічних закономірностей розвитку інноваційних 

процесів; 

 характеристика необхідних та достатніх умов реалізації інноваційних процесів 

в освіті; 

 розробка норм інноваційної діяльності тощо. 

Не випадково проблема інноваційності у навчанні привернула до себе увагу не тільки 

педагогів, а й соціологів і філософів, які осмислювали її через призму становлення 

нового – постіндустріального, і пізніше й інформаційного – типу суспільства. Вже 

наприкінці 1970-х років автори відомої доповіді Римського клубу «Немає обмежень 

для навчання» визначили навчання в широкому розумінні цього слова: а) 

як процес нарощування досвіду; б) як індивідуальний розвиток; в) 

як соціокультурне збагачення
9
. 

В цьому зв’язку, визначимо такі типи навчання: 

1) підтримуюче, спрямоване на відтворення окремої культури, соціального досвіду і 

соціально-культурної системи загалом; 

2) інноваційне, яке стимулює інноваційні зміни в існуючій культурі та соціальному 

середовищі, активно впливаючи на проблемні ситуації, що постають як перед 

окремою людиною, так і перед суспільством загалом; 

3) шокове, до якого спонукають раптові «вибухові» зміни в житті людини і 

суспільства (екологічні біди, війни тощо). За своєю сутністю шокове навчання є 

стресовим, тому характеризується низькою результативністю, порівняно з розсіяним 

у часі інноваційним навчанням. 

Загалом сучасна педагогіка знає два шляхи осучаснення навчального процесу: 

1. модернізація традиційного навчання, його переорієнтація на ефективну 

організацію засвоєння певних соціальних зразків, досягнення чітко фіксованих 

еталонів. Така модернізація розв’язує традиційні дидактичні завдання 

репродуктивного типу освіти та уявлення про навчання як «технологічний» 

(конвеєрний) процес із очікуваними і детально описаними результатами; 

2. інноваційний підхід до навчального процесу, де головною метою є 

особистісний розвиток тих, хто навчається, і щонайперше – їхня здатність 

опановувати новий досвід на ґрунті цілеспрямованого формування творчого і 

критичного мислення, рольового та імітаційного моделювання, пошуку й визначення 

особистісних сенсів тощо. Тут перевага надається активним формам і методам 

навчання (дискусія, діалог, ділова гра тощо). 

Локальні, часткові інноваційні перетворення не можуть дати позитивного результату. 

Некритичне чи еклектичне застосування інновацій поряд із традиційними методами 

може призвести до дискредитації ідеї ефективної інноватики. Нова філософія освіти 

та нова парадигма освіти (зокрема еталони, моделі бажаного та потрібного 
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результату) потребують якісно вищої професійної підготовки викладача-

дослідника
10
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На шляху досягнення цієї мети більшість дослідників модернізацію професійної 

підготовки студентів пов’язують, головним чином, з інноваційною діяльністю 

навчального закладу і в цьому розумінні покладають великі надії на 

застосування інноваційних технологій навчання. 

Особливості інноваційно зорієнтованої підготовки 

Компоненти                                             Характеристики 

1. 

Цілемотиваційний 

– забезпечення цілісного розвитку особистості, сприяння 

самореалізації і самоствердження особистості; 

– включення цілей розвитку інноваційних властивостей 

особистості до навчальних планів і програм підготовки; 

– пріоритет ціннісно-мотиваційних цілей навчальної діяльності; 

– обговорення навчальних цілей і завдань зі студентами с 

наголосом на важливість розвитку інноваційних властивостей; 

– обов’язкове мотивування і стимулювання студентів до навчання 

та інноваційної діяльності в навчанні з надання пріоритетом 

мотивуванню; 

– заохочення прояву та розвитку інноваційності студентів, їх 

активності, ініціативності, творчості, самоуправління. 

2. Змістовний – забезпечення засвоєння цілісного досвіду особистості в процесі 

навчання, формування професійно-особистісних компетенцій; 

– дотримання сучасних вимог, критеріїв і принципів відбору та 

подавання навчального матеріалу; 

– індивідуалізація та диференціація навчання, врахування інтересів 

і схильностей студентів; 

– перехід від відокремлених навчальних дисциплін до інтегрованих 

курсів, модулів; 

– розроблення дисциплін, модулів, тем, присвячених інноваційній 

діяльності; 

– залучення студентів до проектування змісту навчання. 

3. Організаційно- 

технологічний 

– технологічна побудова навчального процесу, що забезпечує 

досягання поставлених навчальних цілей; 

– використання сучасних форм, методів і засобів навчання, у тому 

числі інформаційних технологій; 

– перевага самостійної навчальної діяльності, творчих, пошукових, 

дослідницьких технологій, методів, завдань; 

– демократичний, заохочувальний стиль взаємодії, 

співробітництво; 

– широке використання різноманітних форм спільної діяльності, 

забезпечення інтенсивної, динамічної взаємодії між учасниками 

навчального процесу; 

– формування сприятливого соціально-психологічного клімату, 

створення позитивного інноваційного середовища навчання. 
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4. Контрольно-

оцінний 

– забезпечення зворотного зв’язку щодо результатів навчальної 

діяльності, обговорення зі студентами результатів навчання; 

– використання різноманітних видів, форм і методів контролю; 

– забезпечення об’єктивності контролю через запровадження 

дидактичного тестування; 

– включення до обов’язкових критеріїв оцінювання критеріїв 

творчості, оригінальності; 

– системна і систематична контрольно-оцінна діяльність, 

використання рейтингової системи; 

– використання і поступове збільшення частки само- та 

взаємоконтролю студентів. 

 2.Інноваційність у сучасному освітньому просторі. 

Терміни «традиційне (нормативне) навчання» та «інноваційне навчання» 

запропоновані групою вчених у доповіді Римському клубу (1978), який звернув увагу 

світової наукової громадськості на неадекватність принципів традиційного навчання 

вимогам сучасного суспільства до особистості, її пізнавальних можливостей. 

Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності особистості до 

динамічних змін у соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, 

різноманітних форм мислення, а також здатності до співробітництва з іншими 

людьми. Інноваційне навчання – це навчальна та освітня діяльність, яка ґрунтується 

на розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих соціально-

адаптаційних можливостей особистості. «Система освіти створюється для людини, 

функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку особистості і 

в ідеалі її призначення – щастя людини» (І. Зязюн ). Пріоритетними завданнями 

сучасної освіти є навчання: навчатися; працювати; співіснувати; жити. Навчання 

навчатися полягає у виробленні вміння оволодівати та оперувати 

найрізноманітнішою інформацією. Навчання працювати – здатність ефективно 

оволодівати професійними навичками, вміння знаходити вихід з 

найнепередбачуваніших ситуацій, співпрацювати в колективі. Навчання співіснувати 

– розвиток таланту до налагодження соціальних, дружніх та родинних стосунків. 

Навчання жити – формування у молодої людини цілісного світогляду і 

світосприйняття, прагнення до духовної зрілості, бути відповідальним за себе, 

усвідомлювати відповідальність за долю людства. Професіоналізація педагога і 

входження його в інноваційний режим роботи неможливі без творчого 

самовизначення, в якому провідну роль відіграє його налаштованість на 

самовдосконалення, самоосвіту, саморозвиток, без чого неможливе забезпечення 

нової якості освіти. У науково-методичній літературі визначена певна термінологія 

нововведення – нові форми організації праці та управління, нові види технологій, які 

охоплюють не тільки окремі установи та організації, а й різні сфери. Інновації в освіті 

– це процес творення, запровадження та поширення в освітній практиці нових ідей, 

засобів, педагогічних та управлінських технологій, у результаті яких підвищуються 

показники (рівні) досягнень структурних компонентів освіти, відбувається перехід 

системи до якісно нового стану. Інновація освіти - цілеспрямований процес 

часткових змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм навчання й 

виховання, адаптації процесу навчання до нових вимог. На сучасному етапі 

запорукою успіху майбутніх фахівців. Для більш результативного навчання 

виправдане застосування принципу наочності (використання таблиць, схем і т.д.), 

який може реалізуватися, на нашу думку, за допомогою комп’ютера. Таким чином 



викладач оптимізує та урізноманітнює процес вивчення мови. Завдяки впровадженню 

комп’ютера в навчальний процес, пропагується свобода індивідуального вибору та 

вимагається відповідальне ставлення студента до власного навчання; розвивається 

інтелект студента як діалогізм свідомості через залучення до діалогу культур та 

поколінь; навчання у співробітництві,що робить акцент на необхідності розвитку 

індивідуальної відповідальності та комунікативних навичок для виконання спільного 

завдання й досягнення спільної мети; підвищення пізнавальної активності за 

допомогою використання проблемних ситуацій і формування мотивації студента; 

формування розумових дій з чітким поділом на етапи.  

Отже, інновації у вищій школі передбачають:  

1) організацію науково-дослідницьких та навчально-методичних робіт з проблем 

професійної освіти;  

2) вивчення, узагальнення та поширення кращого вітчизняного, європейського та 

світового досвіду в цій сфері;  

3) організація і проведення конференцій, семінарів, круглих столів , тренінгових 

курсів з інноваційних методик викладання гуманітарних дисциплін у непрофільному 

ВНЗ.  

Крім того, у ВНЗ України широко використовується рейтингова система контролю 

організації навчального процесу й оцінки знань студентів. Головна мета – це 

поліпшення якості навчання шляхом активізації навчальної діяльності, стимулювання 

активної самостійної роботи студентів, а також створення умов для здорової 

конкуренції. Інновації у педагогіці пов’язані із загальними процесами в суспільстві, 

глобальними проблемами. Під інноваціями розуміють нововведення в педагогічній 

системі , поліпшення, удосконалення ходу й результату педагогічного процесу. Нині 

створюється нова педагогіка, характерною ознакою якої є інноваційність – здатність 

до оновлення, відкритість новому.  

Нововведення як педагогічне поняття означає введення нового в навчально–виховну, 

освітню діяльність. Це може бути використання нових методів, способів дій, засобів, 

нових концепцій, нових навчальних програм, засобів виховання тощо.  

Педагогічне нововведення означає зміни, спрямовані на покращення і розвиток 

виховання й освіти. К.Ангеловські виділяє що для певної класифікації потрібно 

враховувати такі критерії:  

1) сферу, галузь, в якій здійснюються нововведення в: а) змісті освіті; б) технології; 

в) організації; г) системі управління; д) освітній екології;  

2) спосіб виникнення новаторського процесу;  

3) широта і глибина новаторських заходів: масові, значні, глобальні, систематичні, 

радикальні, фундаментальні, стратегічні, суттєві, глибинні; частинні, незначні; 

 4) основа виникнення нововведень: зовнішні; внутрішні.  

Об’єктами інновацій є найчастіше проблеми: як підвищити мотивацію навчально–

виховної діяльності, як збільшити обсяг навчального матеріалу на занятті, як 

прискорити темпи навчання, як максимально плідно використовувати час тощо. 

Використання активних форм, більш продуктивних методів, нових технологій 

навчання і виховання є постійною сферою розробки інноваційних ідей. 

Інноваційними визнаємо лише ті ідеї, які ґрунтуються на нових знаннях про процеси 

людського розвитку і пропонують невикористовувані раніше теоретичні підходи до 

вирішення педагогічних проблем, конкретно практичні технології отримання високих 

результатів. Головними недоліками традиційної системи освіти є породжені нею 

невміння і небажання дітей вчитися, несформованість цілісного ставлення до 

власного розвитку та освіти. Подолання кризи сучасної освіти можливе завдяки 



формування принципово нової системи загальної освіти. Найбільш значущою 

особливістю сучасної системи освіти є співіснування традиційної та інноваційної 

стратегії організації навчання. Найважливішими напрямками інноваційних 

перетворень у педагогічній системі є педагогічна система в цілому, навчальні 

заклади, педагогічна теорія, учитель, ті, хто навчаються, педагогічна технологія, 

зміст освіти, форми, методи і засоби, управління, мета, завдання, результати. За 

глибиною перетворень в них можна говорити про сутність, якість і доцільність 

інновацій 

3. Історія виникнення інноваційного навчання.  

Термін «інновація» почав використовуватися у вітчизняній дидактиці на початку 90-х 

років ХХ століття й швидко набув поширення. Прийшов він із зарубіжної педагогіки, 

яка у свою чергу запозичила його з економічних дисциплін. Створення перших 

систем інноваційного навчання пов’язують з першою третиною ХХ століття. Ідейною 

основою багатьох спроб упровадження інноваційного навчання на той час була 

педагогічна концепція американського педагога, психолога й філософа Дж. Дьюї. Він 

уважав, що єдино правильне виховання відбувається через пробудження сил дитини, 

через вимоги того соціального оточення, у якому дитина перебуває. Замість тиску й 

примусу з боку педагогів Дж. Дьюї запропонував створення умов для самовиявлення 

й культивування власної особистості студента. Він визнавав тільки навчання, що 

спирається на власний досвід дитини, і піддавав критиці навчання за допомогою 

текстів та вчителя. У той час підкреслював важливість не тренування окремих 

навичок і вмінь, а їх розвиток, у зв’язку з досягненням більш високих і 

життєвозначущих для студентів цілей. Навчання, на його думку, має відбуватися під 

час практичних дій, спрямованих на вирішення певної проблеми (проблемне 

навчання). Співзвучною з концепцією Дж. Дьюї була теорія, розроблена А. Маслоу. 

Згідно з нею функції та цілі освіти й виховання полягають у самоактуалізації 

особистості, у досягненні повної людяності, оволодінні найбільшою висотою, 

доступною людському роду або даному індивіду, у допомозі людині стати настільки 

доброю, на скільки вона здатна. Ідеї Дж. Дьюї та А. Маслоу розвинуті в працях 

американського педагога й психотерапевта К. Роджерса. За К. Роджерсом, процес 

викладання є менш значущим та цікавим, ніж навчання. У той час цінним є навчання, 

яке ґрунтується на самодіяльності, саморегуляції та самопізнанні. Виходячи з цього, 

головною проблемою освіти є розробка методів, здатних підтримати в усіх студентів, 

без винятку, здорову допитливість і жагу до навчання, яка б могла замінити будь-

який ,,батіг та пряник’’ мотивації. Втіленням ідей на практиці були 

експериментальна школа Дж. Дьюї в Чікаго, дальтонівський план Е. Паркхерст, 

метод проектів В. Кілпатрика, Віньєтка-план К. Вошборна, Баталія-план Дж. Кеннеді, 

Ієна-план П. Петерсона, метод центрів за інтересами О. Декролі, нова школа С. 

Френе та низка дидактичних моделей, що базуються на індивідуальній самостійній 

роботі студентів та врахуванні їх інтересів. Їх розквіт припадає на 20-ті роки. Саме в 

цей час деякі з них (Даль тон-план, метод проектів, комплексний метод) широко 

впроваджувався в СРСР. На початку 30-х років, в умовах формування в Радянському 

Союзі тоталітарного режиму, практику універсального використання інноваційних 

систем засудили й затвердили в школі класно-урочну систему навчання, 

наголосивши на підвищенні ролі вчителя в навчальному процесі. Історична боротьба, 

яку вели Джон Дьюї та його послідовники за застосування прогресивних заходів в 

американській освіті, були частково відчайдушною спробою створити альтернативу 

старій часовій системі. Частина їх була витіснена традиційною системою навчання. 



Деякі залишились у вигляді окремих форм організації навчання (метод проектів), 

методів (лабораторний метод) і засобів (,,роз даткові матеріали’’, Віньєтка-план) 

навчання, які привертали увагу до індивідуальної роботи студентів і значно 

розширили її частку в загальній структурі навчання. Інші системи, хоч і зменшили 

масштаби, збереглись як замкнуті й самодостатні (центри за інтересами О. Декролі, 

школа У 50-60-х роках у США набула поширення ідея «школи без класів» Ф. Брауна. 

Сутність її полягає в тому, що група викладачів з одного предмета (колектив) 

обслуговує групу студентів (від 60 - 150 студентів). Кожний викладач відпрацьовує зі 

студентами той розділ програми, який знає краще, у вигляді лекції (це складає 40% 

навчального часу). Потім матеріал обговорюється, дискутується й доповнюється в 

малих групах (15-20 студентів, на це відводиться 20% часу). Керувати роботою груп 

може як викладач, так і учень-консультант. Решту часу (40%) студенти працюють над 

індивідуальними завданнями. Частина з них є обов'язковими, а інші обираються 

самими студентами. 
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1.Основні характеристики інтерактивного навчання. Піраміда пізнання 

 Активне навчання – це навчання, що залучає студентів до участі у виробленні 

пізнавальної інформації та пробуджує особисту відповідальність за те, що вони 

роблять.  

 Інтерактивне навчання – навчання, занурене у спілкування, діалогове навчання.  

ІАН = активність + співпраця 

 за короткий час опановується великий обсяг нового матеріалу; 

 включеність та активність: у роботі задіяні всі слухачі, відпрацьовується вміння 

працювати у групі (команді);  

 наявність партнерських відносин суб'єктів навчання; 



 формується позитивне ставлення до опонента; навички толерантного спілкування, 

кожен має можливість пропонувати свою думку;  

 створення комфортних та сприятливих умов навчання;  

 спеціальна організація та різноманітність форм роботи; 

 розвиток ініціативності студента; 

 розвиток здібності самостійно приймати рішення, знаходити нестандартні варіанти 

розв’язання виховних особистісно орієнтованих ситуацій; 

  хід та результат професійної підготовки набуває особистісно орієнтованого значення 

для всіх учасників навчального процесу; 

  майбутній фахівець відчуває власну успішність, набуває статусу суб’єкту взаємодії, 

приймає участь в процесі навчання на засадах власної освітньої траєкторії. 

Продуктивне заняття повинно формувати не лише глибокі і міцні знання, а й уміння 

використовувати їх у різних ситуаціях, самостійно здобувати, формувати досвід 

розв’язання проблем. У зв’язку з цим стоїть питання про цілеспрямовану роботу 

щодо розвитку в студентів інтелектуальних, фізичних, емоційно-вольових, 

пізнавальних умінь. Найкращі результати в розв’язанні цієї проблеми можна 

одержати лише за умови активної позиції студентів у навчальному процесі. 

Активність у навчанні - така риса діяльності, що характеризується 

високим рівнем мотивації, усвідомленої потреби в засвоєнні знань та вмінь, 

результативності, відповідності їх соціальним нормам. Така активність 

виникаєнечасто - вона є наслідком цілеспрямованої взаємодії й організації 

педагогічного середовища, тобто, застосування педагогічної технології. Останніми 

роками розроблені технології, призначені для вирішування проблем, що виникають 

перед викладачами у процесі роботи. 

Як побудувати навчання, щоб цей процес став цікавим, значущим для педагога і для 

студента? Педагогіка пропонує різні шляхи розв’язання поставленої проблеми: 

виховувати відповідальність, розвивати мотивацію, адаптувати навчальний матеріал 

до навчальних можливостей студентів тощо. 

При цьому основні методичні інновації пов’язані із застосуванням активних або 

інтерактивних методик навчання. «Інтерактив» (англ. слово interact, inter – 

взаємний, akt – діяти). «Інтерактивний» означає здатність взаємодіяти або находитися 

в режимі бесіди, діалогу з будь-чим (наприклад, комп’ютером) або будь-ким 

(людиною). Отже, інтерактивне навчання – це, передусім, діалогове навчання, під час 

якого відбувається взаємодія. 

Інтерактивне навчання – це діалогове навчання в ході якого здійснюється взаємодія 

викладача та студента; спеціальна форма пізнавальної діяльності з цілком 

конкретними та прогнозованими цілями. 

Інтерактивне навчання – це різновид активного навчання; суть якого полягає в тому, 

що навчальний процес відбувається за умов постійної активної взаємодії всіх 

студентів та педагогів. Це  співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, 

навчання у співпраці), за якого всі суб’єкти педагогічного процесу є рівноправні, 

рівнозначні. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання на уроці 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. 

Інтерактивні технологій в навчанні є запорукою атмосфери співробітництва, 

доброзичливості в класі. 

Інтерактивне навчання – це навчання, яке передбачає спілкування. Інтерактивне 

навчання зберігає кінцеву мету і основний зміст навчального процесу. Воно 



видозмінює форми – транслюючі на діалогові, тобто, включає обмін інформацією, 

заснованою на взаєморозумінні і взаємодії. 

Спілкування – складний, багатоплановий процес встановлення і розвитку контактів 

між людьми, породжений потребами в спільній діяльності і обміні інформацією, що 

включає вироблення спільної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншою 

людиною. 

Традиційно виділяють три аспекти спілкування: 

− інформативний (обмін інформацією); 

− інтерактивний (вироблення стратегії і координації спільних дій 

індивідів); 

− перцептивний (адекватне сприйняття і розуміння один одного). 

Спілкування повноцінне, за умови, коли в ньому є всі три названі аспекти. 

Спілкування може відбуватися як на вербальному, так і на невербальному 

рівні.Психологи встановили, що в умовах навчального спілкування 

підвищується точність сприйняття, збільшується результативність роботи пам’яті, 

інтенсивно розвиваються такі інтелектуальні і емоційні властивості особистості, як 

стійкість уваги, уміння її розподіляти, спостережливість у сприйнятті, здатність 

аналізувати діяльність партнера, бачити його мотиви, цілі уяви (в даному випадку 

мається на увазі уміння ставити себе на місце інших). В умовах спілкування 

активізуються процеси самоконтролю, виразніше усвідомлюються «провали» і 

«сумнівні місця» (ті частини матеріалу, які ніхто з партнерів не може відтворити). У 

процесі спілкування виховуються культури почуттів, емоцій, розвивається здатність 

співчувати, співпереживати, управляти своєю поведінкою, пізнавати самого себе. 

Психологи розглядають співпрацю, як особливу форму спілкування, що вимагає 

врахування багатьох чинників: рівня згуртованості колективу, наявності дієвого 

зворотного зв’язку, реакції на конфліктні ситуації, готовності до взаємообміну, 

взаємодопомоги тощо. 

Розглянемо основні характеристики інтерактивного навчання. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. 

Вона має на увазі цілком конкретні й прогнозовані цілі. Одна з них – створення 

комфортних умов навчання, за яких студент відчуває свою успішність, 

інтелектуальну спроможність, а це робить продуктивним сам процес навчання. Суть 

інтерактивного навчання полягає в такій організації навчального процесу, за якої 

практично всі студенти виявляються залученими до процесу пізнання. 

Спільна діяльність студентів у процесі пізнання, засвоєння навчального 

матеріалу означає, що кожен робить свій особистий індивідуальний внесок в цей 

процес, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. Причому, 

відбувається це в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримки, що дає змогу не 

лише одержувати нові знання, а й розвиває саму пізнавальну діяльність, піднімає її на 

вищий рівень кооперації і співпраці. 

Інтерактивна діяльність на заняттях припускає організацію і розвиток діалогового 

спілкування, яке веде до взаєморозуміння, взаємодії, до спільного розв’язання 

загальних, але важливих для кожного учасника завдань. Інтерактивне навчання 

виключає домінування як одного промовця, так і однієї думки над іншими. Під час 

діалогового навчання студенти «навчаться критично мислити, вирішувати складні 

проблеми, аналізуючи обставини й відповідну інформацію, зважують альтернативні 

думки, приймають придумані рішення, беруть участь в дискусіях, спілкуються з 

іншими. 

Інтерактивне навчання одночасно вирішує такі завдання: 



− розвиває комунікативні вміння і навички, допомагає встановлювати емоційні 

контакти; 

− забезпечує студентів необхідною інформацією, без якої неможливо реалізувати 

спільну діяльність; 

− розвиває загальні навчальні та наукові вміння і навички (аналіз, синтез, 

формулювання мети та ін.); 

− забезпечує виховну мету, привчаючи працювати в команді, 

прислухатися до чужої думки. 

Інтерактивне навчання частково вирішує ще одне завдання: забезпечує 

релаксацію і має нервове навантаження, допомагає перемикати увагу. 

 

Мета здійснення інтерактивного навчання  діалог не заради взаємодії 

дітей, а взаємодія заради вияву та реалізації їхніх індивідуальних особливостей. 

Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія усіх учнів 

у парах і мікрогрупах. 

Інтерактивна робота має свої принципи: 

– одночасна взаємодія (всі учні працюють в один час); 

– однакова участь (кожному учневі надається однаковий час); 

– позитивна взаємодія (група виконує завдання за умов успішної роботи 

кожного учня); 

– індивідуальна відповідальність (кожен учень має своє завдання). 

Переваги інтерактивного навчання: 

– розширюються пізнавальні можливості учня; 

– як правило, високий рівень засвоєння знань; 

– учитель без зусиль може проконтролювати рівень засвоєння знань учнями; 

– учитель має змогу розкритися як організатор, консультант; 

– партнерство між учителем і учнями та в учнівському колективі. 

Недоліки інтерактивного навчання: 

– на вивчення певної інформації потрібен значний час; 

– необхідний інший підхід в оцінюванні; 

– у вчителя відсутній досвід такого способу організації навчання; 

– нестача методичних розробок уроків з використанням інтерактивних 

методів. 

Особлива цінність інтерактивного навчання в тому, що вихованці навчаються 

ефективній роботі в колективі. Інтерактивні методи навчання є частиною 

особистісно-орієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, 

усвідомлення себе як частини колективу, своєї ролі та потенціалу. 

Піраміда пізнання 

 Лекція (5% засвоєння) - найбільш швидкий спосіб надання необхідної 

інформації необмеженій кількості слухачів. Недоліком цього методу є те, що 

лекція ставить учасника в пасивну позицію слухача.  

 Читання (10% засвоєння) – не потребує спеціально організованих умов, але не 

дозволяє досягти глибокого засвоєння інформації.  

 Аудіо-візуальні засоби (20% засвоєння) – люди люблять дивитися кіно, слухати 

радіо, саме тому перегляд або прослуховування талановитого твору - чудовий 

спосіб для емоційного переживання інформації.  

 Використання засобів наочності (30% засвоєння) - допомагає учасникам 

запам'ятовувати і засвоювати інформацію всіма каналами сприйняття: Наочна 



допомога може бути різноманітною: діаграми, слайди, макети, моделі, 

роздатковий матеріал, буклети, плакати та інше. 

 Обговорення в групах (50% засвоєння) – дозволяє учасникам поділитися 

думками, враженнями та власним ставленням в рамках певної теми. Дискусії і 

"мозкові штурми" цінні тим, що дозволяють учасникам думати, аналізувати, 

детально розповідати про власні висновки, вислуховувати різноманітні думки 

інших.  

 Навчання практикою дії (70% засвоєння) - це рольові ігри, програвання 

ситуацій, практичні заняття, самостійні дослідження. Придбаний таким чином 

досвід допомагає засвоїти інформацію, під час навчання.  

  Виступ в ролі ведучого (90% засвоєння). «Хочеш вивчити і зрозуміти сам - 

поясни іншому». Конфуцій 

2. Методи інтерактивного навчання 

Методи інтерактивного навчання можна поділити на дві великі групи: групові і 

фронтальні. Перші передбачають взаємодію учасників малих груп (2-6 осіб), другі  

спільну роботу та взаємонавчання всього колективу. 

Групові методи: 

Робота в парах. Учні працюють в парах, виконуючи завдання. 

Парна робота вимагає обміну думками і дає змогу швидко виконати вправи, які у 

звичайних умовах є інколи місткими або неможливими (обговорити подію, твір, 

взагалі інформацію, зробити підсумок уроку, взяти інтерв’ю один в одного, 

проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів доповідає перед колективом 

про результати. 

Робота в трійках. По суті, це ускладнена робота в парах. Найкраще в трійках 

проводити обговорення, обмін думками, підведення підсумків чи, навпаки, 

виокремлення несхожих думок. 

Змінювані трійки. Цей метод трохи складніший: всі трійки отримують одне й те ж 

завдання, а після обговорення один член трійки йде у наступну, ще один у попередню 

і ознайомлює членів новостворених трійок з набутком своєї. 

Дві пари окремо працюють над вправою протягом певного часу (2-3 хвилини), 

обов’язково доходять до спільного розв’язання, потім об’єднуються і діляться 

набутим. Як і в парах, необхідним є консенсус. Після цього можна або об’єднати 

четвірки у вісімки, або перейти до групового обговорення. 

Карусель. Учні сідають у два кола - внутрішнє і зовнішнє. Внутрішнє коло нерухоме, 

зовнішнє рухається. Можливі два варіанти використання  для дискусії 

(відбуваються «попарні суперечки», при чому кожен учасник внутрішнього кола має 

власні, неповторювані докази), чи для обміну інформацією (учні із зовнішнього кола, 

рухаючись, збирають дані). 

Робота у малих групах. Найсуттєвішим є розподіл ролей: «спікер» - керівник групи 

(стежить за регламентом під час обговорення, зачитує завдання, визначає доповідача, 

заохочує групу до роботи), «секретар» (веде записи результатів роботи, допомагає 

при підведенні підсумків та їх виголошенні), 

«посередник» (стежить за часом, заохочує групу до роботи), «доповідач» (чітко 

висловлює думку групи, доповідає про результати роботи групи). Можливим є 

виокремлення експертної групи з сильніших учнів. Вони працюють самостійно, 

а при оголошенні результатів рецензують та доповнюють інформацію. 



Акваріум. У цьому методі одна мікрогрупа працює окремо, в центрі класу, після 

обговорення викладає результат, а решта груп слухає, не втручаючись. Після цього 

групи зовнішнього кола обговорюють виступ групи і власні здобутки. 

Фронтальні методи: 

Велике коло. Учні сидять у колі і за чергою за бажанням висловлюються з певних 

питань. Обговорення триває, поки є бажаючі висловитися. Вчитель може взяти слово 

після обговорення. 

Мікрофон. Це різновид великого кола. Учні швидко за чергою висловлюються з цієї 

проблеми, передаючи один одному уявний «мікрофон». 

Незакінчені речення. Дещо ускладнений варіант великого кола. 

Мозковий штурм. Загальновідома технологія, суть якої полягає в тому, що всі учні за 

чергою висловлюють абсолютно всі думки з цієї проблеми. Висловлене не 

критикується і не обговорюється до закінчення висловлювань. 

Мозаїка. Це метод, що поєднує і групову, і фронтальну роботу. 

Визначимо положення, які корисно врахувати, починаючи інтерактивне навчання на 

заняттях: 

1. До роботи мають бути залучені всі учасники. З цією метою корисно 

використовувати технології, що дозволяють включити всіх студентів у процес 

обговорення. 

Крім того, освоєння викладачами активних методів навчання просто неможливе без 

попередньої апробації тих чи інших його форм. 

2. Необхідна психологічна підготовка учасників, бо не всі приходять на 

заняття психологічно підготовленими до тих чи інших нових форм роботи. В зв’язку 

з цим корисно проводити розминки, постійно заохочувати студентів за активну 

участь у роботі, надавати їм можливості для самореалізації. 

3.  

продуктивна робота в малих групах. Адже важливо, щоб кожен студент був почутий, 

щоб кожна група могла виступити щодо тієї чи іншої проблеми. 

4. Приміщення для роботи треба підготувати так, щоб усі учасники інтерактиву 

могли легко пересідати для роботи у великих і малих групах, для них має бути 

створений максимальний фізичний комфорт. Столи краще поставити «ялиночкою», 

щоб кожен студент сидів впівоберта до ведучого заняття і міг спілкуватися в малій 

групі. Добре, якщо заздалегідь будуть підготовлені посібники або роздаткові 

матеріали, необхідні для творчої роботи. 

5. Питання процедури і регламенту потрібно обговорити на самому початку 

заняття і не порушувати їх. Наприклад, важливо домовитися про те, що всі учасники 

будуть толерантні до будь-якої висловлюваної точки зору, шануватимуть право 

кожного на свободу слова і т. ін. 

6. Розподіляти учасників семінару на групи треба на основі добровільності, при 

цьому доречно скористатися принципом випадкового вибору. 

Під час групової роботи викладач виконує різноманітні функції: 

− контролює роботу в групах; 

− відповідає на питання; 

− регулює дискусії, порядок роботи; 

− за необхідності допомагає окремим студентам або групі. 

Спільна діяльність студентів ефективна не лише щодо занять з формування знань або 

умінь; не менш ефективне застосування групових форм роботи на уроках 

систематизації знань, умінь і навичок. Вивчений матеріал надає значний обсяг 

інформації для повторного аналізу, уточнень, систематизації, висновків з теми. 



Набули поширення такі форми групової роботи: заняття-конференції, математичний 

бій, заняття-консультації. 

Після закінчення роботи в групах у багатьох випадках потрібно організовувати 

міжгрупове спілкування (для з’ясування загальної картини, побудови системи, 

узагальнення, забезпечення можливості для рефлексії і взаємооцінки). Це – додаткова 

можливість організувати навчити студентів спілкуванню, яке передбачає певний 

рівень культури мовлення, логіку, уміння вести дискусію тощо. 

Як показує досвід, групова робота – форма організації діяльності, в якій 

головним залишається зміст діяльності груп. Тому необхідно вирішувати 

 умови 

для розвитку мислення, матеріал відбирати за принципом «від простого 

– до складного». Для роботи в колективі після відпрацювання первинних умінь 

доцільно передбачити завдання конструктивного, творчого характеру. 

Проведений аналіз роботи педагогічних ВНЗ України показав, що специфіка 

викладання дисциплін професійної та практичної підготовки у навчальних закладах 

різна, систематично в навчанні педагогів використовуються відеозаписи, епізоди з 

художніх та документальних фільмів; магнітофонні записи бесід, інтерв’ю, 

обговорення, доповіді, промови, фотодокументи, схеми, бланки уніфікованих 

службових документів, листи, звіти, доповідні записки, накази, директиви, інструкції, 

рекомендації, положення, плани. 

Поряд із цим, впроваджується велика кількість активних та інтерактивних технологій 

навчання: проблемна лекція, парадоксальна лекція, евристична бесіда, пошукова 

лабораторна робота, розв’язання ситуаційних завдань, колективне та групове 

навчання, ситуативне моделювання тощо. Їх можна використати на різних етапах 

заняття: під час первинного опанування знань, закріплення й удосконалення, у 

процесі формування вмінь та навичок. Їх можна застосовувати як фрагмент заняття 

для досягнення певної мети або ж проводити окреме заняття, використовуючи ту чи 

іншу технологію. 

Мета введених на сучасному етапі інтерактивних методів навчання полягає у тому, 

щоб навчальний процес відбувався за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. 

Це співнавчання, взаємонавчання, де і учень, і вчитель є рівноправними, 

рівнозначними суб’єктами навчання. Організація інтерактивного навчання 

передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор і спільне 

вирішення проблеми на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Воно 

ефективно сприяє формуванню навичок і вмінь, виробленню цінностей, створенню 

атмосфери співробітництва, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером 

дитячого колективу. 
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Лекція 4.Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології навчання як 

освітні інновації 

План 

1. Методологічні аспекти організації модульно-рейтингового навчання. Особливості 

та принципи модульного навчання.  

2. Методика побудови модульних програм.  

3. Умови для організації модульного навчання. 

 

1. Методологічні аспекти організації модульно-рейтингового навчання. 

Сутність дидактичного процесу на основі модульної технології полягає в тому, що 

зміст навчання структурується в автономні організаційно-методичні блоки-модулі. 

Зміст і об'єм модулів, у свою чергу, змінюється в залежності від профільної і рівневої 

диференціації студентів і дидактичних цілей. Такий підхід дозволяє створити умови 

для вибору студентом індивідуальної навчальної траєкторії. Модульне 

структурування дисципліни надає можливості визначити групи фундаментальних 

понять, логічно і компактно їх поєднати з метою уникнення дублювання в єдину 

адаптовану систему знань і вмінь, що утворює основу змістового модуля. 

Засновником технології модульного навчання вважають американського дослідника 

Дж. Рассела, який в роботі «Modular instruction» (1974) виклав концептуальні погляди 

на особливості такого навчання і запропонував поняття 

«модуль». Дослідження П. Юцявичене, А. Алексюка, М. Чошонова та ін. дозволили 

визначити особливості модульного навчання: 

- можливість чіткої структуризації змісту навчальної дисципліни на окремі 

змістові модулі; 

- обов'язкове опрацювання студентом кожного модуля; 

- варіативність навчання; 

- адаптацію навчального процесу до індивідуальних можливостей і 

запитів студентів; 

- гнучкість управління навчальним процесом. 

Зміст кожного модуля повинен містити наступні структурні елементи: 

- дидактичні цілі, які мають трансформуватися в програму дій для студента; 

- безпосередній навчальний матеріал, структурований на навчальні елементи 

(НЕ); 

- методичні засоби забезпечення процесу засвоєння навчального матеріалу 

(підручники, посібники, навчальні програми, ілюстративні матеріали, інструкції 

тощо); 

- інформація про зміст і методи контролю та самоконтролю якості засвоєння 

навчального матеріалу . 

Від правильності побудови модульного варіанта програми залежить ефективність 

модульного навчання. 

З кожної навчальної дисципліни бажано передбачати 2-5 модулів на семестр в 

залежності від кількості кредитів (одиниць виміру навчального навантаження), 

відведених на вивчення навчальної дисципліни. Вивчення модуля завершується 

проведенням контрольних заходів. Для контролю якості засвоєння змісту модулів на 

практиці склалося два можливих варіанти: 

1.Відведення окремого часу для модульних контрольних робіт 



2.Складання модулів на заняттях за розкладом. 

У першому випадку в деяких навчальних закладах на модульний контроль 

відводиться окремий день або тиждень. Така схема має певні позитивні якості та 

недоліки: відбувається умовний поділ дисципліни на модулі; з навчального процесу 

вилучається час, необхідний для складання модулів, здійснюється одночасне 

складання модулів з усіх дисциплін, що спричиняє емоційну та інтелектуальну 

перенапруги студентів і викладачів. Можливо доцільнішим є складання модулів на 

заняттях за розкладом, але тоді слід запобігати перевантаження студентів; не 

допускати проведення більш ніж одного контрольного заходу в день в одній 

академічній групі. 

Кредитно-модульна технологія є основним дидактичним засобом європейської 

кредитно-трансферної системи (ECTS). 

Важливим компонентом модульно-кредитної системи навчання є формування 

індивідуального навчального плану студента, вимоги до якого були сформульовані в 

міні-модулі. Кредитно-модульна система навчання нині поєднується з рейтинговим 

оцінюванням, грунтується на поопераційному контролі і накопиченні рейтингових 

балів з різних видів навчально- пізнавальної діяльності студента протягом усього 

періоду навчання (семестр, навчальний рік). 

Навчальний рейтинг (англ. Rating - оцінка) - інтегральний індекс, або комплексний 

показник якості навчальних досягнень студента, який повинен характеризувати 

рівень знань, вмінь і навичок студента з навчальної дисципліни, а також 

систематичність його навчально-пізнавальної діяльності, активність, самостійність і 

творчість. 

Після закінчення кожного семестру визначається семестровий рейтинг студента, 

тобто його позиція в академічній групі, на курсі, на факультеті, в університеті. 

Семестровий рейтинг студента відображає успішність студента з усіх дисциплін, 

вивчення яких у семестрі завершується заліком чи іспитом, а також його активність 

та результативність творчої роботи (участь в конкурсах, олімпіадах тощо). У разі 

рівності індивідуальних рейтингів, студентам надається однаковий ранг. Рейтинг 

студентів є підставою для нарахування стипендії, для конкурсного відбору студентів 

на програми підготовки за рівнем 

«спеціаліст», «магістр»; для направлення на стажування або на практику за кордон; 

для отримання пільг та ін. 

Інтегральний (підсумковий за весь період навчання у ВНЗ) рейтинг слід ураховувати 

при рекомендації студентів для продовження навчання в магістратурі чи аспірантурі; 

працевлаштування у навчальному закладі, за замовленням організацій, підприємств, 

фірм тощо. 

Аналіз накопиченого вітчизняного і зарубіжного досвіду використання рейтингової 

оцінки свідчить про її істотні переваги: 

- відбувається активізація навчально-пізнавальної діяльності студента та 

підвищується його навчальна мотивація; 

- формуються такі риси особистості як самостійність, ініціативність, 

розвиваються творчі здібності; 

- завдяки реалізації принципів системності та систематичності 

підвищується якість знань та вмінь; 

- забезпечується точність та об'єктивність оцінювання навчально- 

пізнавальної діяльності студентів; 

- зменшується ризик психологічних, емоційних і фізичних перевантажень 

студентів, які виникали під час «авральних ситуацій» у період екзаменаційних сесій; 



- завдяки елементам змагальності забезпечується краща адаптація 

випускників ВНЗ до вимог ринку праці; 

- з'являються нові чинники заохочення студентів до навчально-дослідної та 

науково-дослідної роботи, творчої навчально-пізнавальної діяльності. 

Однак перепоною до ефективного упровадження модульно-рейтингової технології 

навчання постають педагогічні стереотипи викладачів, їх надмірна перевантаженість 

та економічні проблеми в Україні, які унеможливлюють гідну оплату науково-

педагогічної діяльності, яка наразі набула дуже високого рівня інтенсивності та 

інтелектуального напруження. 

Іншим важливим напрямом оновлення освітнього процесу в ВНЗ є його 

інформатизація. 

Теорія модульного навчання ґрунтується на системі його специфічних принципів, що 

корелюють із загальнодидактичними. Основні принципи модульного навчання, що 

визначають його загальний напрям, цілі, зміст і методику організації:  

1) модульності;  

2) структуризації навчання на окремі елементи;  

3) динамічності;  

4) оптимальності методів діяльності;  

5) гнучкості;  

6) усвідомленої перспективи;  

7) різносторонності методичного консультування;  

8) паритетності.  

Принцип модульності визначає модульний підхід до навчання, що виражається 

змістом організаційних форм і методів навчання, яке будується за окремими 

функціональними вузлами – модулями, призначеними для досягнення конкретних 

дидактичних цілей. Принцип структурованості змісту навчання на окремі елементи 

потребує розглядати навчальний матеріал у межах модуля не лише як єдину 

цілісність, спрямовану на вирішення інтегрованої дидактичної цілі, а й як ту, що має 

певну структуру, яка складається з окремих елементів (блоків). 

Елемент – це частина модуля, що відповідає конкретній дієвій дидактичній 

цілі. 

Кредитно-модульна технологія навчання є основним дидактичним засобом 

Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS). Ця система створена для 

забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами 

освіти результатів навчання студентів, їх академічного визнання. Вона розроблена для 

забезпечення мобільності студентів і порівняння навчальних програм та досягнень 

студентів як між вітчизняними, так й іноземними навчальними закладами. Система 

ЕСТS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для 

досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі. ЕСТS базується на тому 

принципі, що студент за навчальний рік повинен отримати 60 кредитів. Кредити в 

даній системі можна отримати лише при успішному виконанні роботи, передбаченої 

навчальним планом. Робоче навантаження студента в системі ЕСТS складається з 

відвідування лекцій, семінарів, самостійних та індивідуальних занять, підготовки 

власних проектів, складанні іспитів тощо. 

Система ЕСТS ґрунтується на трьох основних елементах:  

• інформації про навчальні програми та досягнення студентів,  

• яка викладена в інформаційному пакеті;  

• взаємній угоді між навчальним закладом та студентом; 

 • рейтинговому оцінюванні за заліковими кредитами.  



Інформаційний пакет містить загальну інформацію про університет та відповідний 

факультет, відомості про кваліфікацію, яку набуває випускник, відомості про 

навчальний графік та види навчальних занять, повний перелік пропонованих 

нормативних та вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку анотацію, відомості 

про форми та умови проведення контрольних заходів та систему оцінювання якості 

освіти відповідно ЕСТS-оцінкам. Угода про навчання – це документ, який укладають 

студент та вищий навчальний заклад з визначення прав та обов'язків сторін при 

навчанні за кредитно-модульною системою. Угоду про навчання також можуть 

укладати між собою заклади освіти (партнери) у разі здійснення частини навчання 

тим чи іншим студентом в іншому навчальному закладі.  

У такій Угоді зазначається перелік дисциплін, які студент буде вивчати в закладі- 

партнері, права та обов'язки цих закладів. ЕСТS передбачає введення системи обліку 

навчального навантаження, зрозумілого для всіх європейських країн. Кредити ЕСТS 

відображають загальне навантаження студента при вивченні певного курсу або якоїсь 

його частини (блоку). Кредити враховують усі види навчальної роботи (лекції, 

семінари, лабораторні заняття, заліки, екзамени, практика тощо) і забезпечують 

уніфікований підхід до визначення трудомісткості освітньої діяльності студента. 

Складовою системи ЕСТS є не тільки кредити, а й уніфікована шкала оцінювання 

знань студентів. Слід зауважити, що університети Європи мають досить різноманітні 

схеми кредитних систем. В Україні склалася подібна ситуація. Багато навчальних 

закладів мають власні системи оцінювання досягнень студентів, однак усі вони не 

мають прив'язки до EСТS. Це стосується, насамперед, часу, відведеного на один 

кредит. Наприклад, у США він не містить самостійну роботу студента (якщо у США 

1 кредит охоплює 30 ауд. год., то згідно з EСТS він дорівнює близько 60 год. із 

урахуванням самостійної роботи). Таким чином, середня тривалість навчального 

курсу у США становить 3-4 кредити, а в Європі 6-8. Існує також відмінність у 

системі контролю успішності студента. Розробка рейтингової шкали оцінки, 

адаптованої до системи «ECTS». Одним із найважливіших завдань проблеми 

стандартизації освітніх систем на етапі входження України до Болонського процесу 

є уніфікація моделей контролю якості навчання. Необхідно знайти відповідність між 

традиційною чотирибальною оцінкою та рейтинговою шкалою за кредитно-

модульною системою (KMC) навчання відповідно до вимог Європейської кредитно-

трансферної системи (ECTS). Тому першим кроком на етапі впровадження ECTS 

повинна стати розробка шкали переведення національних оцінок на оцінки ECTS. 

Болонська концепція передбачає оцінювання будь-якої дисципліни за 100-бальною 

рейтинговою шкалою, яка дає можливість диференційовано оцінити усі змістовні 

модулі за 7 рівнями знань (А, В, С, Д, Е, FX, F). Однак, такий підхід має суттєві 

недоліки – не враховуються особливості структури та змісту того чи іншого курсу, 

збільшуються трудовитрати викладача на процес контролю, унеможливлюється 

принцип диференціації оцінки. Крім того, в такому випадку складно врахувати 

поточні зміни у викладанні дисципліни (проведення наукових семінарів, 

скорочення термінів навчання тощо). Виходячи з цього, пропонується інтеграційний 

підхід: дисципліна оцінюється за двома шкалами: традиційною рейтинговою шкалою 

та 100-бальною шкалою за вимогами Болонської системи. За модульно-рейтинговою 

технологією бали рейтингу за кожним видом діяльності студента відповідно певного 

рівня якості визначаються трудомісткістю виконання завдання. 

Отже, технологія розробки адаптованої рейтингової шкали повинна містити такі 

етапи:  

1) визначення змісту дисципліни;  



2) визначення видів навчально-творчої діяльності студента;  

3) визначення мінімальних трудовитрат за кожним елементом навчально творчої 

діяльності;  

4) визначення базового критерію оцінки трудовитрат за кожним елементом 

навчально-творчої діяльності;  

5) розробка шкали рейтингової оцінки трудовитрат за кожним видом навчально-

творчої діяльності;  

6) розробка шкали рейтингової оцінки навчально-творчої діяльності студентів за 

дисципліною;  

7) розробка плану індивідуальної стратегії студентів. Використання двох шкал та 

уніфікація рейтингової оцінки має такі переваги: студент у будь-який час має 

можливість більш диференційовано бачити свій рейтинг у параді успішності; - 

викладач має можливість більш диференційовано оцінити рівень засвоєння 

студентами дисципліни або її частини – модуля за диференційованим рейтингом; - 

деканат у підсумку має можливість порівнювати успішність студентів за окремими 

дисциплінами, враховуючи однакову для кожної дисципліни 100-бальну 

критеріальну оцінку; - навчальний заклад має можливість встановлювати 

кумулятивний рейтинг студента, за яким оцінюється його рівень фахової та 

професійної підготовки. 

Модульно-рейтингова технологія (MPT) представляє собою комбіновану систему 

умов навчально-творчої діяльності (НТД) студентів, серед яких виокремлюються:  

1) структурований поділ навчального матеріалу на окремі тематичні блоки (модулі); 

2) технологічна послідовність вивчення дисципліни; 

3) система мотиваційних стимулів, елементів планування, організації та контролю 

за навчально-творчою діяльністю студентів.  

За МРТ максимально індивідуалізується навчальна діяльність у різних аспектах, 

розширюються рамки самостійної роботи студентів, вводяться елементи змагання в 

навчальний процес, суттєво змінити характер взаємодії між викладачем та студентом і 

на цій основі інтенсифікувати навчальний процес. Навчальний модуль – це логічно 

завершена частина навчального курсу дисципліни, яка має відповідне дидактичне 

забезпечення та методичні рекомендації для самостійної індивідуальної навчально-

творчої діяльності студентів і завершується контрольною акцією (модульним 

контролем).  

Модульний контроль – це контроль рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу тематичних модулів за програмою дисципліни. Рейтинг – це інтегральне 

кількісне оцінювання навчально-творчої діяльності студентів (активність і рівень 

знань, виконання лабораторно- практичних робіт, якість самостійної аудиторної та 

позааудиторної роботи, участь в олімпіадах, науковій роботі кафедри тощо), яка 

визначається відповідною кількістю балів.  

Загальний рейтинг кожного студента визначає його місце в рейтингу успішності і є 

стимулом до активізації пізнавальної діяльності. Загальний процес управління 

навчально-творчою діяльністю (НТД) студентів організується за допомогою 

створення модульних програм. Мотиваційний механізм творчої й ритмічної роботи 

студентської аудиторії ґрунтується на заохоченні балами рейтингу, внутрішньому 

спонуканні майбутніх фахівців до творчої самостійної діяльності, реалізації 

принципів змагання, самовираження, індивідуалізації, можливості самостійно 

планувати індивідуальну стратегію навчання. З кожної дисципліни розробляються 

базові та елективні модулі. Базовий модуль містить мінімально необхідну навчальну 

інформацію (обов'язкову для всіх студентів). Елективний модуль визначає елементи 



НТД студентів за варіативним принципом (можливість індивідуального вибору 

навчальної інформації з метою підвищення власного рейтингу). 

2.Методика побудови модульних програм. 

1. Визначення навчального модуля. Існують різні визначення навчального модуля, 

що характеризують різні грані цього досить складного і багатостороннього поняття. 

Навчальний модуль - частина навчального курсу (курсова одиниця), яку відрізняє 

чітка орієнтація на досягнення цілей з описом технологій, навчальної навантаження, 

атестаційних процедур, критеріїв оцінювання, тривалості навчання, особливостей 

взаємодії учнів і викладачів . 

Навчальний модуль - блок інформації, облаштований методичним забезпеченням. 

Навчальний модуль - це структурована частина освітньої програми, в межах якої 

здійснюється освоєння декількох навчальних курсів, дисциплін або їх закінчених 

розділів. 

Навчальний модуль (інтегративний навчальний модуль) - автономна порція 

навчального матеріалу і структурована частина навчального року (наприклад, 10 

тижнів), в межах якої здійснюється викладання в концентрованій формі декількох 

різнопланових дисциплін їхніх закінчених частин (предметних модулів). 

Слід звернути увагу на те, що використання останнього визначення на практиці несе 

значний ризик, пов'язаний з можливістю імітації модульного підходу в побудові 

освітнього процесу вузу. У цьому випадку викладалися раніше дисципліни 

(наприклад, педагогіка) перейменовуються в «інтегративні модулі», а складові їх 

курси (наприклад, теорія і філософія освіти, дидактика, історія педагогіки) 

перейменовуються в «предметні модулі». Таким чином, змінюються лише назви 

одиниць змісту ООП ВПО, при цьому самі одиниці залишаються незмінними, і 

замість модулярізаціі освітнього процесу вузу відбувається імітація модулярізаціі. 

Структура навчального модуля. Навчальний модуль в залежності від призначення і 

місця в професійній освітній програмі включає: 

 1) теоретичну і (або) практичну підготовку з навчальних курсів, дисциплін;  

2) поза аудиторну і самостійну роботу студентів; 

 3) практики; 

4)навчально- і науково-дослідну роботу студентів; 

5)поточну і проміжну атестацію, включаючи атестацію по модулю. 

Деякі дисципліни, обсяг яких не може бути обмежений одним навчальним модулем, 

пролонгуються на кілька модулів. 

У відповідності з навчальним планом певні навчальні модулі закінчуються 

підсумкової державною атестацією. 

Вимоги та підходи до розробки модуля. 

Семантична самостійність увазі чіткі контури предмета вивчення в рамках одного 

навчального модуля. Слід підкреслити, що цей предмет може носити різний 

характер: 

- Науково-фундаментальний (наприклад, «Вікова психологія»); 

- Діяльнісно-прикладної (наприклад, «Організаційно методичні основи 

сучасної вищої освіти»). 

Будь модуль повинен включати самостійну цілісну «порцію» навчальної інформації, 

кожна одиниця якої вимірюється і оцінюється, для чого розробляються матеріали для 

самоконтролю і поточного контролю ступеня оволодіння навчальним матеріалом 

модуля. 



Самодостатність припускає, що модуль містить тільки необхідні і достатні відомості, 

що дозволяють повністю розкрити зміст досліджуваного предмета. Кожен модуль 

забезпечується необхідними дидактичними та методичними матеріалами: 

1) переліком понять (глосарієм), навичок і вмінь, які необхідно засвоїти в 

процесі навчання; 

2) набором довідкових, ілюстративних та інших робочих матеріалів, який 

студент отримує перед початком вивчення; 

3) списком рекомендованих джерел (література, періодика, інтернет- 

сайти). 

Наявність проблемних і настановних лекцій, що дають узагальнюючу інформацію по 

вузловим питань модуля (курсу). 

Наявність у складі кожного модуля матеріалу семінарських, практичних та 

лабораторних занять, який має бути опрацьоване в комплексі з лекціями, 

доповнюючи їх зміст вивченням нового матеріалу і придбанням певних практичних 

умінь і навичок. 

По кожному модулю звичайно розробляється наступне методичне забезпечення: 

- Методичний посібник по роботі з модулем (для викладача); 

- Навчально-методичний комплекс (посібник) для студента; 

- Навчально-методичні посібники для контролю знань студента; 

- Пакет контролю знань (поточні тести і завдання); 

- Методичні вказівки по виконанню самостійних робіт; та ін. 

Особливістю представлених вище нормативів є їх абсолютно загальний характер, 

незалежність від напряму підготовки ООП, дозволяють говорити про інваріантності 

нормативів в рамках всього нового покоління ФГОС ВПО. 

3.Умови для організації модульного навчання. 

Упродовж вивчення певної дисципліни студенти складають модульну контрольну 

роботу (модуль). Кількість модульних контрольних робіт визначається у 

відповідності з кількістю навчальних модулів, що передбачається модульно-

рейтинговою програмою. Підсумкова оцінка визначається загальним рейтингом за 

результатами НТД студентів упродовж усього семестру. Процес оволодіння змістом 

дисципліни за МРТ передбачає комплекс контрольних заходів у системі вхідного, 

поточного, проміжного, підсумкового та позатермінового контролю знань. Одним із 

основних методів зворотного зв'язку в навчальному процесі є ігровий метод 

контролю з використанням нетрадиційних ігрових форм: дидактичних і ділових ігор; 

рольового моделювання виробничих ситуацій; складання та розв’язання тематичних 

кросвордів; проведення семінарів в активній формі; дебатних турнірів; комплексного 

тестування за рівнями знань тощо. Реалізація цієї системи поточного контролю 

сприяє більш ефективному налагодженню міжтематичних і міжпредметних зв'язків у 

процесі засвоєння матеріалу, дозволяє максимально розширити творчі компоненти 

діяльності майбутніх фахівців. Основні вимоги щодо організації модульного й 

семестрового контролю сформовані за такими принципами. Методика рейтингового 

оцінювання.  

1. Об'єктами контролю при рейтинговій системі оцінювання доцільно вважати: а) 

позааудиторну навчально-творчу діяльність студентів (виконання курсових робіт, 

складання кросвордів, написання рефератів тощо); б) роботу студентів на 

семінарських і практичних заняттях; б) виконання модульних контрольних робіт, 

складання заліку або іспиту.  

2. Об'єкти контролю визначаються кафедрою на основі моделі засвоєння бази знань 

із певної дисципліни.  



3. Перелік об'єктів контролю, його періодичність, методи, форми, методика контролю 

та критерії оцінювання успішності навчання визначаються в модульно-рейтинговій 

програмі дисципліни.  

4. До критеріїв оцінювання об'єктів контролю відносять активність та ініціативність 

самостійної позааудиторної роботи студентів; міцність знань програмного матеріалу; 

високий рівень умінь та навичок розв'язувати типові задачі та виробничі ситуації; 

відсутність помилкових дій, правильність та якість відповідей при поточному, 

модульному й семестровому контролі.  

5. Для кожного об'єкту контролю кафедра встановлює ранжовану кількість балів, яка 

характеризує рівень якості засвоєння навчального матеріалу.  

6. Найбільша сума балів, яку може набрати студент за семестр, визначається сумою 

максимально можливих балів за кожне завдання, яке є об'єктом контролю упродовж 

семестру.  

7. Рейтингова оцінка навчально-творчої діяльності студента (М) за окремим модулем 

визначається за формулою: М=Мо+К1+К2+…+Кn+ДБ де Мо - початкова оцінка 

(ваговий коефіцієнт) модуля в балах рейтингу (залежить від змісту і значимості 

навчального матеріалу у практичній діяльності майбутніх фахівців); К1... Кn - бальні 

коефіцієнти, що враховують аудиторну роботу студентів; ДБ - додаткові бали 

рейтингу, які студенти можуть отримати, виконуючи самостійно окремі види 

навчально-творчої діяльності (участь у наукових конференціях, олімпіадах, 

конкурсах, написання та захист курсових проектів тощо). Індивідуальні прояви 

творчої активності студентів адресно оцінюються викладачем, а її рівень 

визначається кількістю та змістом актів позитивної активності (участь у вікторинах, 

складання кросвордів, надання обґрунтованих пропозицій із удосконалення 

навчального процесу тощо). При цьому визначається індивідуальний коефіцієнт 

творчої активності студента (КТА) як відношення загальної кількості його 

індивідуальних актів творчої активності (ATA) до найвищого (ATA) у групі. 

КТА=ТА факт./ ТА макс., де ТА факт. - фактична творча активність студента 

(визначається кількістю і змістом актів навчально- творчої діяльності); ТА макс. - 

творча активність студента за максимальними критеріями (найвищий рівень творчої 

активності студентів в академічній групі). 

8. Для самооцінювання знань на кожному етапі вивчення дисципліни студенти 

мають можливість планувати свою індивідуальну стратегію навчання (залежно від 

попереднього рівня знань, можливостей щодо темпу засвоєння матеріалу, 

індивідуальних цілей навчання тощо). 

Модульний контроль. 

1. Контрольні заходи мають забезпечити вимірювання та оцінку рівня 

засвоєння студентами програмного матеріалу у процесі навчання за певними 

модульними блоками й змістом дисципліни в цілому. 

2. Об'єктами оцінювання успішності навчання можуть бути як діяльність 

студента під час практичних і семінарських занять, ін- дивідуальної та самостійної 

роботи, так і результати цієї діяльності за певні періоди (тиждень, місяць, семестр, 

рік тощо). 

3. Розробка об'єктів модульного контролю (контрольних завдань) 

передбачає визначення їх переліку, форм і змісту. Після визначення форми 

контрольних завдань розробляється їх зміст. 

4. Систему оцінювання об'єктів контролю та шкалу оцінок контрольних 

завдань, тестів і таке інше розробляє ведучий курсу. 

5. Розробка об'єктів контролю має завершитися виданням необхідного 



методичного забезпечення, а також технологічної картки- пам'ятки, з якої кожен 

студент має можливість дізнатися про особливості МРТ і сформувати індивідуальну 

стратегію навчання. 

6. Після апробації МРТ важливо оптимізувати її окремі параметри для 

вдосконалення моделі рейтинг-контролю. Робота із удосконалення МРТ має бути 

спрямована на поліпшення технологічного процесу навчання, підвищення рівня 

автоматизації обчислювальних робіт і забезпечення організаційно- методичними 

засобами, а також проведення соціологічних досліджень, пропаганди та 

роз'яснювальної роботи із впровадження педагогічної технології. 

7. Об'єкти контролю, його періодичність, методи та критерії оцінювання 

успішності навчання визначаються в модульно-рейтинговій програмі дисципліни. 

8. Система оцінювання успішності НТД студентів має виконувати навчальну, 

виховну, розвиваючу, профілактично-попереджувальну та управлінську функції, що 

можливо лише за умов систематичності, регулярності і неперервності модульного 

контролю. 

9. Рейтингова система передбачає оцінювання в балах результатів, яких 

студент досяг на кожному етапі поточного, проміжного або підсумкового контролю. 

Підсумовуючи всі набрані бали, складається індивідуальний рейтинг студента. Мета 

студента – набрати максимальну кількість балів за певний період вивчення 

дисципліни. 

10. Модульний контроль проводиться упродовж семестру за графіком 

технологічної картки-пам'ятки, затвердженої завідувачем кафедри. 

11. Модульний контроль проводиться за навчальним матеріалом окремих 

модулів після завершення лекційних і практичних занять. Він містить три рівні 

складності запитань: - програма-мінімум (оцінювання знань на рівні впізнавання та 

відтворення матеріалу дисципліни у формі тестування); - стандартна програма 

(оцінювання репродуктивного та дійового рівня знань на основі програмних 

запитань); - творча програма (оцінювання творчого рівня знань на основі рішення 

ситуаційних практичних завдань в умовах невизначеності).   Кожен рівень 

складності має відповідний ваговий коефіцієнт у балах рейтингу. Перехід до вищого 

рівня складності здійснюється ступенево (складання студентом на «відмінно» 

завдання нижчого рівня складності). 

12. Контрольні завдання з конкретного модуля повинні мати однакову 

складність, їх слід уніфікувати для конкретного напряму базового рівня підготовки. 

13. Викладачі, які працюють за МРТ, визначають базу знань із дисципліни, яка 

має бути засвоєна у відповідності до змісту курсу, який вивчається. 14. Перелік 

основних елементів бази знань та рівнів їх засвоєння складає модель засвоєння бази 

знань дисципліни. 

15. Тривалість проведення модульного контролю становить дві академічні 

години. 

16. Критерії оцінювання контрольних завдань доводяться до відома студентів 

на початку семестру та перед проведенням модульного контролю. 17. Модульний 

контроль проводиться в письмовій або у письмово- усній формі. Письмовий 

компонент модульного контролю обов'язковий і проводиться шляхом виконання 

контрольних завдань для перевірки засвоєння фактичного матеріалу відповідних 

модулів і розв'язування практичних завдань. 18. Модульний контроль проводить 

лектор із даної навчальної дисципліни (можливо, за допомогою викладачів, які 

ведуть лабораторно- практичні заняття). 



19. Виконання контрольних завдань здійснюється кожним студентом індивідуально у 

відведений термін за розкладом. 20. Під час контрольного заходу студенту 

забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією з іншими студентами 

або використовувати матеріали конспекту чи навчальних посібників. 

21. Присутні викладачі зобов'язані контролювати самостійність виконання 

студентом індивідуального завдання та дотримання встановленого порядку 

проведення контрольного заходу. Якщо викладач виявить порушення встановленого 

порядку зі сторони студента, то останній усувається від проведення контролю, а його 

результат оцінюється нулем балів. 

22. Перескладання модуля відбувається відповідно з графіком 

індивідуального відпрацювання практичних занять, затвердженим ведучим курсу. 

23. Студент, який не згоден із отриманою за результатами модульного 

контролю оцінкою, має право подати апеляцію безпосередньо після оголошення 

оцінки. В цьому випадку завідувач кафедри призначає апеляційну комісію, до складу 

якої входить лектор із даної навчальної дисципліни, завідувач кафедри або 

призначений ним викладач. Комісія зобов'язана розглянути апеляцію в присутності 

студента. Результат розгляду апеляції фіксується на тексті виконаного контрольного 

завдання і підтверджується підписами членів комісії. 

24. Ведучий курсу виставляє модульні оцінки в журналі обліку поточної 

успішності студентів та у відомості модульного контролю.  

Після обробки остаточних результатів виконується наочне графічне відображення 

рейтингу студентів у формі діаграм, що представлено на стендовому матеріалі. 



 

Література 

1. Алексєєнко Т.А. Управління якістю підготовки фахівців в університеті в 

контексті Болонського процесу // Педагогічний процес: теорія і практика. 

Зб. наук. праць. Вип..1, 2004. – С. 7-18. 

2. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. 

3. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний 

посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації 

викладачів МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. 

–Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с. 

4. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навч. посібник / Т. І. Туркот. - К.: 

Кондор, 2011. - 628 с./[електронний ресурс] www.libr.dp.ua/site- 

libr/?idm=1&idp=23&ida=606 

 

 

Лекція 5. Застосування дистанційних та медіа-технологій навчання як 

інновація в освітньому процесі 

  

План 

 

1.Дистанційні технології навчання 

2.Особливості застосування медіаосвіти у закладах вищої освіти 

1. Дистанційні технології навчання 

 Технології дистанційного навчання можуть використовуватися під час організації 

та проведення самостійної роботи; навчальних занять (лекцій, семінарів, 

практичних занять, лабораторних занять, консультацій, інших). Лекції, 

консультації, семінари можуть проводитися зі здобувачами вищої освіти, 

слухачами дистанційно в синхронному /взаємодія між суб`єктами дистанційного 

навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі 

дистанційного навчання: чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо/ або 

асинхронному /взаємодія між суб`єктами дистанційного навчання, під час якої 

учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому 

електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо/ режимі. До інших видів 

навчальних занять при здійсненні освітнього процесу можуть відноситись ділові 

ігри, виконання проєктів у групах тощо дистанційно у синхронному або 

асинхронному режимі, що визначається робочою навчальною програмою 

навчальної дисципліни. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між 

суб`єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться 

дистанційно, може забезпечуватися передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової 

інформації в синхронному або асинхронному режимі. 

 

Офіційно термін "дистанційне навчання" визнали 1982 р., коли Міжнародна рада з 

кореспондентської освіти змінила свою назву на Міжнародну раду з дистанційного 

навчання. 

В Україні поняття дистанційного навчання (ДН) належить до тих дидактичних 

понять, місце яких серед дидактичних категорій не є суворо визначеним. Цьому 

сприяла відсутність донедавна єдиної концепції ДН. Нині існують різні погляди на 

http://www.libr.dp.ua/site-


ДН - від його абсолютизації як нової універсальної форми навчання, спроможної 

змінити традиційну, до технології комплектування засобів і методів передачі 

навчальної інформації. 

Деякі дослідники стверджують, що термін "дистанційне навчання" означає таку 

організацію навчального процесу, під час якого викладач розробляє навчальну 

програму, яка в основному базується на самостійному учінні студента. Таке 

середовище навчання характеризується тим, що студент, переважно, а деколи і 

зовсім відокремлений від викладача в просторі або часі, водночас студенти і 

викладачі мають змогу вести діалог між собою і за допомогою засобів 

телекомунікації. 

Таке визначення підкреслює аспект самостійності студента в процесі дистанційного 

навчання, а також його фізичну тимчасову віддаленість від викладача. 

Дослідники підкреслюють, що не варто ставити знак рівності між ДН і заочним 

навчанням, оскільки ДН передбачає не лише розширення спектру носіїв інформації 

і засобів доступу до них, а й наявність постійного спілкування між викладачем і 

студентом через телекомунікаційні канали. Тому ДН вони розглядають як елемент 

навчального процесу інформаційно-освітньої системи віддаленого доступу, 

основаної на сучасних інформаційних технологіях. 

Американські фахівці з проблеми дистанційного навчання вважають, що ДН, у 

найширшому розумінні, це "інструкції до навчання, які передаються на відстані 

одному або багатьом індивідам, що перебувають в одному або декількох місцях". 

Згідно з цим визначенням, історія дистанційного навчання починається з 30-х років 

XX ст., коли було створено курси кореспондентського навчання. Але з появою 

інтернету роль ДН різко змінилася й ототожнюється на цьому історичному етапі з 

новими комп'ютерними технологіями. 

Українські фахівці під час створення Українського центру дистанційної освіти 

погодилися під дистанційною формою навчання розуміти таку форму, яка 

використовує глобальні комп'ютерні комунікації (як Інтернето і базується на 

індивідуальній роботі студентів з чітко підібраним навчальним матеріалом та 

активному спілкуванні з викладачами та іншими студентами. 

Особливостями дистанційної форми навчання порівняно з традиційною звично 

вважають: 

■ Гнучкість. Студенти, які навчаються за дистанційною формою навчання, як 

правило, не відвідують регулярних занять у вигляді лекцій та семінарів, а працюють 

у зручний для себе час у зручному місці та в зручному темпі, що дає значну 

перевагу для тих, хто не може або не хоче змінити свій зручний ритм життя. 

Кожний може вчитися стільки, скільки йому особисто необхідно для засвоєння 

предмета й отримання необхідних заліків з вибраних курсів, що забезпечує 

принципово новий доступ до освіти за умов збереження її якостей. 

■ Модульність (або модульний виклад навчального матеріалу). В основу програми 

ДН закладено модульний принцип. Кожна окрема дисципліна або низка дисциплін, 

що їх освоїли студенти, створюють цілісне уявлення про відповідну предметну 

сферу. Це дає змогу з переліку незалежних навчальних курсів формувати 

навчальний план, який відповідає індивідуальним або груповим потребам. 

■ Паралельність. Можна поєднувати основну професійну діяльність з навчанням. 

■ Віддаленість. Відстань від місця перебування того, хто навчається, до 

навчального закладу (за умови якісної роботи зв'язку) не є перешкодою для 

ефективного освітнього процесу. 



■ Асинхронність. У процесі навчання і той, хто навчає, і той, хто навчається, 

можуть реалізовувати технологію навчання та учіння незалежно в часі, тобто за 

зручним для кожного розкладом і в зручному темпі. 

Масовість. Кількість студентів дистанційної форми навчання не є критичним 

параметром. Вони мають доступ до багатьох джерел навчальної інформації 

(електронні бібліотеки, бази даних), а також можуть спілкуватися один з одним і з 

викладачем через засоби зв'язку або за допомогою інших засобів інформаційних 

технологій. 

■ Рентабельність. Йдеться про ефективність ДН. Середня оцінка зарубіжних і 

українських освітніх систем ДН засвідчує, що вартість їх приблизно на 50% 

дешевша, в основному завдяки ефективнішому використанню наявних навчальних 

площ і технічних засобів інформаційних технологій, а також більш 

сконцентрованому змісту навчальних матеріалів та орієнтованості технологій ДН 

на значну кількість студентів 

■ Статус науково-педагогічного працівника. Йдеться про нову роль викладача, коли 

він виконує такі функції, як координація пізнавального процесу, корекція курсу, 

який вивчають, консультування, керівництво навчальними проектами і т. д. 

Взаємодія з тими, хто навчається, може здійснюватися і за допомогою електронної 

пошти, і під час безпосереднього контакту. 

■ Статус студента. Точніше, нова роль того, хто навчається, або, як більш прийнято 

в системі ДН, слухача. Щоб пройти ДН, від нього вимагають особливої 

мотивованості, самоорганізації, працелюбності і необхідного початкового рівня 

освіти. 

■ Нові інформаційні технології. У ДН використовують переважно нові 

інформаційні технології (комп'ютери, аудіо, відеотехніка, системи телекомунікації 

та ін.). 

 

2. Особливості застосування медіаосвіти у закладах вищої освіти 

 

В умовах сьогодення вища освіта вимагає опанування і впровадження інноваційних 

методів навчання й викладання, заснованих на мультимедійних, інформаційних 

програмах, системах передання знань.  

Сутність впровадження інноваційних процесів у технології і методи вищої освіти 

стали об’єктом вивчення як зарубіжних так і українських вчених. Світовим трендом 

у сфері освіти стають відкриті он-лайн курси MOOCs та медіаосвіта. Автори 

наголошують на тому, що впровадження нових технологій навчання та досконале 

оволодіння ними вимагають певної внутрішньої готовності учасників освітнього 

процесу до змін, що відповідають умовам швидкозмінного інформаційного 

суспільства. Для вдосконалення якості сучасної освіти, забезпечення її доступності 

та ефективності, підготовки молоді до життя і діяльності в інформаційному 

суспільстві сьогодні доцільно враховувати процеси стрімкого 

інформаційнотехнологічного розвитку різних галузей. У визначеннях ЮНЕСКО 

медіаосвіту й медіакомпетентність послідовно пов’язують з розвитком 

демократичного мислення та громадської відповідальності особистості. 

Медіаосвітні технології, котрі відділилися в окрему частину педагогіки – 

медіадидактику, яка розробляє теорію медіаосвіти й навчання, науковообґрунтовує 

зміст медіаосвіти, вивчає закономірності, принципи, методи й організаційні форми 

навчання із залученням медіапродуктів та мас-медіа, втілюють принципи 



гуманізації освіти, сприяють підвищенню інтелектуального, культурного, 

духовного, морального рівня майбутнього фахівця [3, с. 23].  

Основні завдання медіаосвіти – підготувати нове покоління до життя у сучасних 

інформаційних умовах, до сприйняття будь-якої інформації, навчити людину 

розуміти її, усвідомлювати наслідки її впливу на психіку, оволодіти способами 

спілкування на основі невербальних форм комунікацій за допомогою технічних 

засобів». Г.В. Онкович зазначає, що медіаосвіта – це процес навчання і 

самонавчання особистості за посередництва засобів масової інформації та 

комунікації. Медіаосвіта розглядається як автономна складова та як частина 

загальної освіти, що може бути інтегрована в традиційні дисципліни [2, с. 48]. 

 Згідно з «Концепцією впровадження медіаосвіти в Україні» медіакультура – це 

«сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, що функціонують у суспільстві, 

знакових систем, елементів культури комунікації, пошуку, збирання, виробництва і 

передачі інформації, а також культури її сприймання соціальними групами та 

соціумом у цілому. На особистісному рівні медіакультура означає здатність людини 

ефективно взаємодіяти з масмедіа, адекватно поводитися в інформаційному 

середовищі» 

У більш специфічній термінології вчення медіаграмотності повинне надати 

студентам можливість: – розвивати здібності, знання і стосунки, необхідні для 

аналізу способів, за допомогою яких медіа активно конструюють реальність; – 

отримувати знання соціального, культурного, політичного і економічного значення 

цих конструкцій і поширюваних ними цінностей; – розвивати рівень оцінки і 

естетичного сприйняття медіатекстів; –декодувати медіатексти, щоб розпізнати і 

оцінити культурні цінності, практичну значущість, ідеї, що містяться в них; – 

розпізнавати, аналізувати і застосовувати різноманітність технічного використання 

і створення медіатекстів; – усвідомлювати, що ті, хто створюють (конструюють) 

медіатексти, роблять це, виходячи з безлічі мотивів (контроль, тиск і ін.); – 

економічних, політичних, організаційних, технічних, соціальних і культурних; – 

розуміти, що кожна людина залучена в селективний і аналітичний процес 

дослідження медіатекстів. Тож, медіаосвіта спонукає студентів не стояти осторонь 

величезного потоку інформації, а впевнено користуватись ним, фільтрувати і 

вибирати все, що сприятиме всебічному розвиткові індивіда. Сьогодні часто 

вживаються терміни «технологія», «інформаційні технології», «інформаційно-

комунікаційні технології», «медіа технології», незважаючи на відсутність єдиних 

трактувань і визначень, кожен з них має право на існування та вивчення.  

Технологія – це сукупність методів і інструментів для досягнення бажаного 

результату; спосіб перетворення даного в необхідне [1]. Технології медіаосвіти 

сьогодні передбачають залучення до освітнього процесу як традиційних засобів 

масової інформації (періодичні видання, радіо, телебачення, кіно тощо), так і засоби 

новітніх інформаційних технологій, а саме – програмно-апаратні засоби і пристрої, 

що функціонують на базі обчислювальної техніки; використовують також сучасні 

способи і системи інформаційного обміну, що забезпечують операції збирання, 

накопичення, збереження, оброблення й передавання інформації. Медіатехнології 

супроводжують людину давно і їх умовно поділяють на п’ять типів: ранні 

(писемність), друковані (друкарство, літографія, фотографія), електричні (телеграф, 

телефон, звукозапис), мас-медіа (кінематограф, телебачення), цифрові (комп’ютер, 

Інтернет). Застосування досягнень новітніх медіатехнологій саме в умовах вищої 

школи відкриває перед викладачами та студентами нові можливості, значно 



розширює та урізноманітнює зміст навчання, методи та організаційні форми 

навчально-виховного процесу, забезпечує високий науковий і методичний рівень 

викладання. Медіаосвітні технології якнайкраще відповідають принципам 

особистісного підходу. Їх застосування підвищує ефективність подання нового 

матеріалу, розвиває їх розумові та творчі здібності. Медіатехнології – це потужна 

мотивація студентів до навчання. Медіаосвітні технології є унікальним засобом 

формування критичного мислення та розвитку творчих здібностей, засобом 

стимулювання бажання самоосвіти, самопідготовки, постійного прагнення до знань 

студентів. Використання різних засобів інформацій у навчально-виховному процесі, 

а саме писемних, друкованих, електричних, телевізійних, цифрових і є медіаосвітні 

технології. Різні комбінації окремих видів медіатехнологій можна застосовувати з 

подвоєною ефективністю. На одному занятті можна використовувати друковані та 

телевізійні технології, на іншому – цифрові та електричні і т. д. Таке чергування 

щодо застосування медіатехнологій буде мати ефективний вплив на навчальний 

процес, підвищить мотивацію, інтерес студентів до навчання, спонукатиме до 

творчої діяльності. Це допомагатиме викладачам вищих навчальних закладів, які 

зможуть обирати такі комбінації медіатехнологій, що більше підходять до того чи 

іншого заняття з врахуванням теми, цілей, завдань заняття, засобів подання 

матеріалу тощо у підготовці та проведені занять. Застосування медіаосвітніх 

технологій у навчально-виховному процесі закладів вищої освіти є не лише 

доцільним, а й необхідним. Вони виконують такі основні функції: – інформатизація 

освітнього процесу (доступ до різних джерел інформації); – активізація навчально-

пізнавальної діяльності студентів; – підвищення мотивації студентів до навчання; – 

інтерактивність навчання; – моніторинг освітнього процесу; – підвищення 

ефективності засвоєння студентами навчального матеріалу; – спонукання до 

творчої діяльності (підготовка презентацій з використанням комп’ютерних 

програм; – участь студентів у відеоконференціях, робота з зарубіжними 

студентами. Отже, застосування медіатехнологій у освітньому процесі вищої школи 

уможливлює урізноманітнення завдання та форм подання інформації, а також 

використання комп’ютерних програм, що включають різноманітний набір вправ: 

навчальних (для презентації матеріалу), тренувальних (для відпрацювання навичок 

і вмінь), текстуальних (для перевірки знань). Вони дають можливість моделювати 

ситуації, які максимально наближені до умов професійної діяльності; активізувати 

навчальну діяльність студентів, посилювати їх самостійну роботу (можливість 

обирати інформацію, що безпосередньо стосується їхньої професійної діяльності, 

працювати у темпі, відповідно до рівня знань студента); розвивати критичне 

мислення студентів. 
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ВАРІАНТ № 1 

1. Поясніть інноваційність технологій розвивального навчання. 

2. Сформулюйте класифікацію сучасних педагогічних технологій. 

3. Дайте загальну  характеристику педагогічним технологіям на основі особистісно 

орієнтованого навчання. 

 

ВАРІАНТ №2 

1. Розкрийте поняття педагогічної технології та визначте  основні якості сучасної 

педагогічної технології. 

2. Назвіть види навчальних проектів та охарактеризуйте їх. 

3. Поясніть особливості інтегрованого навчання.  

 

ВАРІАНТ № 3 

1. Зробіть порівняльний аналіз педагогіки співробітництва з традиційною 

системою. 

2. Дайте визначення поняттю проблемного навчання та поясніть можливості його 

використання у ВНЗ 

3. Дайте загальну характеристику ігровим технологіям. 

 
ВАРІАНТ № 4 

1. Розкрийте суть особистісно орієнтованого навчання та назвіть педагогічні 

технології на основі особистісно орієнтованого навчання. 

2. Розкрийте деякі стратегії розвитку критичного мислення 

3.  Назвіть цілі і завдання інтерактивного навчання. 

 

ВАРІАНТ № 5 

1. Розкрийте поняття «метод проектів», «проектна діяльність». Поясніть суть 

проектної діяльності як похідної від методу проектів. 

2. Дайте поняття педагогічної технології та обґрунтуйте технологічних підхід у 

навчанні, вихованні, освіті. 

3. Охарактеризуйте технологію С.М. Лисенкової: перспективно-випереджальне 

навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні. 
 

ВАРІАНТ №6 

1. Визначити класифікацію сучасних педагогічних технологій. 

2. Назвати педагогічні технології на основі особистісно-орієнтованого 

педагогічного процесу. 3.Розкрити суть особистісно зорієнтованої (поблажливої) 

технологі.  

 

ВАРІАНТ №7 

1. У чому виявляється сутність готовності педагога до інноваційної діяльності? 

2. Які складові утворюють інноваційну компетентність педагога? 

3. Проаналізуйте рівень сформованості готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності. 

 



 

Тестоі завдання 

1. Які основні цілі навчання в технології «проблемне навчання»? 

А) оволодіння ЗУН    Б) засвоєння способів самостійної роботи 

В) розвиток пізнавальних здібностей  Г) всі правильні 

2. Для якої технології характерні такі особливості: використання проблемних 

методів, створення проблемних ситуацій на всіх етапах навчання: 

А) диференційованого навчання  Б) розвивального навчання Л.Занкова 

В)сугестивного навчання   Г) проблемного навчання 

3. Для якої технологія  метою є формування не тільки ЗУН, а й способів розумових 

дій, направлені на конкретну особистість учня: 

А) диференційованого навчання   Б) розвивального навчання  

В)сугестивного навчання    Г) проблемного навчання 

4. Для якої технології характерною ознакою  є психологічна підтримка розвитку 

особистості дитини.  

А) диференційованого навчання   Б) розвивального навчання  

В) створення ситуації успіху    Г) проблемного навчання 

5. Для якої технології характерною ознакою  є вивчення матеріалу великими 

блоками з застосуванням опорних схем та багаторазовим повторенням: 

А) диференційованого навчання Б) розвивального навчання  В) створення 

ситуації успіху 

Г) інтенсифікації навчання на основі знакових моделей навчального м матеріалу 

В.Шаталова 

6. На якій концептуальній основі базується технологія «комбінованої системи 

навчання» Н.П.Гузика: 

А) створення гомогенних класів (шкіл) або  внутрішньокласної диференціації 

навчання за рівнем та використання розвиваючого циклу уроків. 

Б)використання сукупності дослідницьких пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів,  

В) інтеграція перспективних напрямків удосконалення навчального процесу 

Г) використання проблемних методів, створення проблемних ситуацій на всіх 

етапах навчання. 

7. Виберіть три рівня застосуваня ПТ: 

а) загальнопедагогічний; б) предметий; в) модульний;  г) науковий. 

1) а, б, в             2) б, в, г          3) а, в, г     4) а, б, г 

8. Визначте ознаку найбільш ефективної ПТ: 

А) міцні знання та уміння учнів, б) вихованість учнів, в) досягненя мети за 

короткий час з найменшими витратами, г) змцнення матеріально-технічної бази 

 

9. Які основні якості притаманні ПТ: 

а) відповідає критерію технологічності;  б) базується на науковій концепції; 

в) системність;  г) ефективність;  д) відтворюваність. 

 

1) а, б, г, д  2)б, г, д  3) а, б, в  4) всі - правильні 

10. Що є характерною рисою інноваційної ПТ? 

А) забезпечення належних фінансових та організаційних умов для успішного 

досягнення переорієнтації НВП 



Б) системне нововведення, що забезпечує цілеспрямований перехід системи до 

нового стану 

В) зосередження зусиль на формуванні вільної особистості, громадянина, здатного 

робити обгрунтований вибір у різних ситуаціях 

Г) зміщення пріоритетов на розвиток психічних, фізичних та ін. сфер особистості 

замість формування кола умінь та оволодіння обсягом інформації 

11. Що таке педагогічна технологія? 

А) сукупність моделей та методик навчання,  завданням яких є оптимізація форм 

освіти 

Б) системний метод створення, застосування і визначення процесу викладання і 

засвоєння знань з урахуванням всіх ресурсів та їхніх взаємодій, завданням яких є 

оптимізація форм освіти 

В) алгоритм процесу досягнення запланованих результатів, з урахуванням всіх 

ресурсів НВП та їхніх взаємодій  

Г) системний метод викладання, завданням якого є застосування, визначення 

процесу викладання і засвоєння знань  

 

 

 Завдання з кількома правильними відповідями (кожна правильна відповідь 

– 1 бал) 

12. В чому полягає суть технології проектного навчання: 

А) гармонійне поєднання академічних знань з прагматичними, 

Б) використання сукупності дослідницьких пошукових, творчих методів, прийомів, 

засобів,  

Г) розвиток та оздоровлення дітей, 

Д) ) розвиток критичного мислення як засіб самореалізації особистості. 

 

13. В чому полягає суть технології  навчання як дослідження: 

А) розвиток критичного мислення як засіб самореалізації особистості, 

Б) розробка системи дослідницьких завдань, визначення змістових блоків 

навчально-дослідної діяльності у часовій перспективі (на семестр, навчальний 

рік тощо) 

В) інтеграція перспективних напрямків удосконалення навчального процесу 

Г) суб’єктне відкриття нових знань учнів. 

 

14. Що є  прогнозованим результатом  технології проектного навчання: 

1. міцні знання високого рівня 

2.практико орієнтований підхід до навчання;  

3. формування ключових компетенцій (соціальних, полікультурних,                        

інформаційних, комунікативних тощо);  

4. економія часу 

5. розвиток ініціативності та самостійності учнів. 

15. З чого складається структура ПТ  за Г.К.Селевком? 

А) концептуальна основа    Б) змістова частина 

В) методологічна частина   Г) процесуальна частина 

 

 Завдання на встановлення порядку (правильне встановлення – 10 балів): 

 



16. Визначте порядок основних технологічних етапів в технології  навчання як 

дослідження: 

1. Виявлення та формулювання проблеми. 

2. Планування і розробка навчальних дій. 

3. Збирання даних (накопичення фактів, спостережень, доказів). 

4. Аналіз і синтез зібраних даних. 

5. Перевірка гіпотез. 

6. Побудова висновків і узагальнень 

17. Визначте порядок алгоритму введення інноваційної ПТ 

1) організація усвідомлення колективом необхідності змін та впровадження 

нововведень 

2) пошук та актуалізація ідей 

3) здійснення проектування нововведення 

4) управління процесом уровадження нововведень 

5) вироблення стратегії управління та підготовка учителів до роботи в нових умовах 

6) оприлюднення результатів інноваційної діяльності 

 

 Завдання на встановлення порядку (правильне встановлення – 5 балів): 

 

18. Розташуйте в правильному порядку ланки в ланцюгу педагогічних дій. 

1. завдання  2. процесс  3. результат 

 

 Завдання на встановлення відповідності (правильне встановлення – 10 

балів): 

 

19. Знайдіть відповідність між назвою технологічного етапу роботи над проектом та 

його змістом (в технології проектного навчання): 

1.Початок А) визначення теми, мети, завдань 

2.Планування Б) аналіз проблеми, постановка завдань, уточнення 

інформації, синтез ідей, плани 

3.Прийняття рішень В) «мозковий штурм», обговорення альтернатив» вибір 

оптимального варіанта 

4.Виконання Г) робота з виконання проекту 

5.Перевірка та 

оцінювання результатів 

Д) аналіз виконання проекту, з'ясування причин 

досягнень і невдач 

6.Захист Е) колективний аналіз діяльності 

 

 Завдання на встановлення відповідності (правильне встановлення – 5 

балів): 

 

20. Знайдіть відповідність між технологічною схемою організації НВП та 

головним у процесі 

особистісно-орієнтована технологія учень 

продуктивна технологія предмет навчання 

технологія співробітництва учень та предмет 
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Кредит 1. Сутнісний зміст інноваційних технологій в освіті 

Практичне заняття 1.  Технології особистісно-орієнтованого освітнього процесу. 

План 

1. Вимоги до особистісно-орієнтованих технологій, їх основні цілі та завдання. 

 2. Особистісно орієнтоване навчання: сутність та основні вимоги до його 

проведення.  

3. Проблеми розвивального навчання в українській педагогічній науці.  

4. Особливості застосування технології розвивального навчання у вищій школі.  

5. Мета, завдання, зміст, засоби, умови застосування технології мотивації успіхом.  

6. Коучинг як технологія навчання: сутність, мета і завдання застосування 

Проблемні питання: 
1. Технологія розвивального навчання: сутнісний зміст  

2. Особливість всіх форм організації навчання в системі розвивального навчання 

 3. Технологія мотивації успіхом 

 4. В межах технології «Створення ситуації успіху» застосовується такий 

педагогічний прийом як «холодний душ». Поміркуйте над умовами і межами його 

застосування. Для якої категорії студентів цей прийом буде ефективним, а для якої, 

навпаки, недоречним?  

5. Призначення коучингу як технології навчання.  
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/   Упорядн. Стребна О.В. – Х.: Видав. Гр. «Основа». - 2004. – С.112. 

13. Ягупов, В.В. Педагогіка [Текст] : навч.посібник / В. В. Ягупов. – К. : Либідь, 

2002 – 560 с. - С.271 - 274. 

 

Практичне заняття 2. Інноваційні технології в системі професійної освіти. 

План 

1.Технологія проблемного навчання.  

2. Рівні проблемності та наукові методи дослідження  

3. Чим відрізняється розв’язання проблемної ситуації від аналізу конкретної 

ситуацій? 

4. Основні ознаки критичного мислення. Передумови та засоби формування 

критичного мислення. 

 5. Технологія розвитку критичного мислення. 

 6. Критичне мислення як передумова дослідницької творчої активності  

Проблемні питання: 

1. .Чи кожне складне завдання можна вважати навчальним проблемним завданням?  

2. В чому Ви вбачаєте переваги та недоліки проблемної технології навчання при 

підготовці майбутніх педагогів? 

3. Як сприяє використання в навчальному процесі проблемної технології 

формуванню мотивації навчання?  

4. Оберіть одну з професійно орієнтованих дисциплін, яку Ви вивчали, пригадайте її 

загальний зміст, перелік основних тем і проблем. Поміркуйте, для вивчення яких 

тем було б цікавим і продуктивним застосування технологій проблемного 

навчання?  

5. .Поясніть, чому, на вашу думку, методика навчання повинна базуватися на 

проблемних методах, передбачати рефлексивну та смислотворчу діяльність тих, 

навчає й тих, хто навчається? 

6. Доведіть, що потреби в самопізнанні, самовираженні, самовизначенні, а також 

потреба в саморегуляції діяльності та творчій активності мають бути домінуючими 

в контексті теорії критичного мислення в процесі навчання. 
 

Література 
1.. Інноваційні технології навчання: Навч. посібн. для студ. вищих технічних 

навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Бахтіярова Х.Ш.; наук. ред. Арістова 

А.В.; упорядн. словника Волобуєва С.В.]. – К.: НТУ, 2017. – 172 с.  

2. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: підручник, 3-тє видання, 

виправлене. – К.:Академвидав, 2015. – 352 с.  

3. Нісімчук А. Сучасні педагогічні технології: навч. посібник / А.Нісімчук, 

О.Падалка, О.Шпак. – К., 2000. – С. 9 – 15. 

 4. Підласий І. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний підручник 

для педагогів ринкової системи освіти / І.Підласий. – К., 2004. – С. 64 – 74.  

5. Пєхота О.М. Особистісно-орієнтована освіта – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1- 4.pdf  

6. Чепіль М. Педагогічні технології: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 2012 

– 224 с.  



7. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний 

посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК 

ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. –Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.  

 

Кредит 2. Формування освітнього інноваційного простору. 

Практичне заняття 3. Інтерактивнні методи навчання 

План 

1. Мета, завдання, зміст, засоби, умови застосування технології «колективного та 

групового способу навчання». 

 2. Мета, завдання та зміст технології ситуативного моделювання.  

3. Види технологій ситуативного моделювання. Умови доцільності їх застосування. 

 4. Головні принципи ділової гри.  

5. Застосування гри у навчальному процесі в вищій школі.  

6. Технологія ситуативного моделювання.  

Проблемні питання: 

1. Оберіть одну з професійно орієнтованих дисциплін, яку Ви вивчали, пригадайте 

її загальний зміст, перелік основних тем і проблем. Поміркуйте, для вивчення яких 

тем було б цікавим і продуктивним застосування технологій ситуативного 

моделювання?  

2.Які вузлові поняття слід виокремити організатору при плануванні ділової гри? 

 3.Види ситуативного моделювання та їх характеристика 

 

 

 

Література 

 

1. Артюшина М.В. Інноваційно-зорієнтований підхід до організації навчального 

процесу в економічному університеті // Організація навчального університету: 

Навчальний посібник / За ред. М.В. Артюшиної, Г.М. Романової. – К.: КНЕУ, 2014. 

– С. 321.  

2. Воронкова, В. Людина у освітньому просторі smartсуспільства / В. Воронкова, О. 

Кивлюк // Міждисциплінарні дослідження складних систем : зб. наук. праць. - Київ 

: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - № 10-11. - С. 88-95.  

3. Брич В.Я., Корман М.М. Креативний менеджмент: підручник / В. Я. Брич, М. М. 

Корман - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 220 с. 

4. Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. / А. С. 

Литвинов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 265 с. 

 5. Максимович З., Варениця Л., Білик М. Проектна технологія (теорія, досвід). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.literacy. com.ua/fizika/284-

proektna-tekhnolohiia/855- proektna-tekhnolohiia.html 

 

Практичне заняття 4. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології 

навчання як освітні інновації 

План 



1. Сутність дидактичного процесу на основі модульної технології . 

 2. Особливості модульного навчання.  

3. Інтегральний рейтинг. 

 4. Особливості і переваги рейтингової оцінки. 

Проблемні питання: 

1. У чому суть та особливості модульного навчання 

 2. Навчальний рейтин: основні характеристики  

3. Що є перепоною до ефективного упровадження модульно-рейтингової 

технології?  

Література 
1. Нісімчук А. Сучасні педагогічні технології: навч. посібник / А.Нісімчук, 

О.Падалка, О.Шпак. – К., 2000. – С. 9 – 15. 

2. Підласий І. Практична педагогіка або три технології: інтерактивний 

підручник для педагогів ринкової системи освіти / І.Підласий. – К., 2004. – С. 

64 – 74.  

3. Пєхота О.М. Особистісно-орієнтована освіта – [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1- 4.pdf  

4. Чепіль М. Педагогічні технології: навчальний посібник. – К.: Академвидав, 

2012 – 224 с.  

5. Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний 

посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів 

МІПК ПУЕТ / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. –Полтава : ПУЕТ, 2013. – 

309 с.  

 

Практичне заняття 5. Банк педагогічних ідей організаційна форма 

інноваційного освітнього процесу 

План 

1. Кейс-технологія  

2. Етапи аналізу конкретної ситуації 

 3. Мозковий штурм у навчальному процесі  

4. Етапи проведення «мозкового штурму»  

5. Банк педагогічних ідей, суть та способи утворення  

Проблемні питання: 

1. Кейс-технології сприяють соціалізації сучасної молоді спрямованістю на 

формування вмінь. Яких саме?  

2. Недоліки кейс-технології у застосуванні у вищій школі.  

3. У чому ви вбачаєте методичну цінність кейс-технології навчання?  

4. Якою повинна бути підготовча робота викладача при створенні кейсів?  

5. Які практичні навички та вміння можна сформулювати у студентів завдяки кейс-

технології?  

6. Головна функція «мозкового штурму» 

 

Література 

1. Артюшина М.В. Інноваційно-зорієнтований підхід до організації навчального 

процесу в економічному університеті // Організація навчального університету: 



Навчальний посібник / За ред. М.В. Артюшиної, Г.М. Романової. – К.: КНЕУ, 2014. 

– С. 321. 

2. Воронкова, О. Кивлюк // Міждисциплінарні дослідження складних систем : 

зб. наук. праць. - Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. - № 10-11. - С. 

88-95. 

3. Брич В.Я., Корман М.М. Креативний менеджмент: підручник / В. Я. Брич, М. 

М. Корман - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 220 с 

4. . Інноваційні технології навчання: Навч. посібн. для студ. вищих технічних 

навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. Бахтіярова Х.Ш.; наук. ред. Арістова 

А.В.; упорядн. словника Волобуєва С.В.]. – К. : НТУ, 2017. – 172 с. 

5. Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. / А. 

С. Литвинов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 265 с. 

 

Кредит 3. Дистанційні та медіа-технологій навчання 

 

Практичне зняття 6. Застосування дистанційних та медіа-технологій навчання як 

інновація в освітньому процесі 

План 

1. Організація навчального процесу у вищій школі в умовах цифрової 

трансформації освіти  

2. Перспективи дистанційного навчання в умовах інформаційного суспільства. 

 3. Інструменти SMART-освіти  

4. Особливості впровадження SMART-освіти в Україні  

5. Реалізація дистанційного навчання на основі програмного середовища MOODLE  

Проблемні питання: 

1.Які тенденції та перспективи дистанційного навчання в умовах інформаційного 

суспільства?  

2.Процесс створення освітнього медіа-середовища у закладі вищої освіти: переваги 

і недоліки.  

3.Проаналізуйте ефективність запровадження Інтернет-технологій для самостійної 

роботи студента при засвоєнні навчальних курсів. 

Література 

1. Брич В.Я., Корман М.М. Креативний менеджмент: підручник / В. Я. Брич, М. М. 

Корман - Тернопіль: ТНЕУ, 2018. - 220 с 

2.. Е. де Боно. Использование латерального мышления [Электронный ресурс]. – 

Режим доступу: http://lib100.com/ book/lateralnoe _mishlenie_debono/ 

3. Модернізація професійної та технологічної підготовки майбутніх педагогів у 

контексті розвитку STEM-освіти І. Шимкова, С. Цвілик 

4. 15. Освітні реформи: Закон про вищу освіту // Освіта України. – 2014. – № 15. – 

21 квіт. – С. 8–9. 

  

Практичне заняття 7. Розвиток пошуковості та наукової творчості студентів 

засобами інноваційних технологій 



   

План 

1. Навчальні тренінги як основа розвитку пошукової активності.  

2. Проектна технологія у освітньому процесі: історія виникнення  

3. Концептуальні положення проектної технології. Мета та завдання навчального 

проектування  

 4. Зміст та типи проектів  

Проблемні питання: 

1. Переваги та недоліки навчальних тренінгів. 

 2. Інноваційні методи навчання та наукова творчість – взаємозалежність чи 

взаємодоповнення?  

3. Перспективи проектної технології в науці і освіті. 

 

Література 

1. Горук Н.М. Коучинг як ефективна технологія формування самоосвітньої 

компетентності студентів / Н.М. Го-рук // Проблеми підготовки сучасного вчителя. 

– 2015. – № 11. – С. 99-104. 
2. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник./ 

М.В Михайліченко, Я.М. Рудик – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016 – 583 с. 
3. Максимович З., Варениця Л., Білик М. Проектна технологія (теорія, досвід). 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.literacy. com.ua/fizika/284-

proektna-tekhnolohiia/855- proektna-tekhnolohiia.html 
4. Тульчинский Г.Л. Цифроваятрансформацияобразования: 

вызовывысшейшколе / Г.Л Тульчинский // Цифроваяцивилизация: С. 122-136.ФН 

– 6/2017. вызовыи трансформациисовременности. 

 

Практичне заняття 8. Технологія формування творчої особистості 

План 

1. Творчість і творчі здібності людини.  

2. Творчі здібності людини та проблеми формування творчої особистості.  

3. Креативні технології навчання і виховання.  

4. Технології життєвого проектування і самореалізація особистості.  

5. Креативний викладач: головні риси та рівні творчої педагогічної діяльності.  

Проблемні питання: 

1. Творчість і креативність : порівняльна характеристика.  

2. У чому полягають проблеми формування творчої особистості викладача, 

науковця? 

Література 

1.  Гуревич Р. C. Смарт-освіта –нова парадигма сучасної системи освіти / 

Р.C.Гуревич, М. Ю. Кадемія // Теорія і практика управління соціальними 

системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – 2016. –No 4. –С. 71-78. 
2. Михайліченко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник./ 

М.В Михайліченко, Я.М. Рудик – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016 – 583 с. 



3. Литвинов А. С. Педагогічний провайдинг інновацій в освіті : навч. посіб. / А. 

С. Литвинов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 265 с. 
4. Модернізація професійної та технологічної підготовки майбутніх педагогів у 

контексті розвитку STEM-освіти І. Шимкова, С. Цвілик 
5. В. Гаркушевський - Проблеми підготовки сучасного вчителя, 2019 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ І 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Інтеграція різноманітних підходів до здійснення нововведень в освіті 

(філософських, психологічних, соціальних, педагогічних). 

2. Інновації як чинник модернізації та підвищення якості професійної 

освіти. 

3. Сутність та особливості інноваційно-зорієнтованого підходу в освіті. 
4. Проблеми навчання: шлях до істини через перебування 

суперечностей. 

5. Способи формування проблемних ситуацій при проектуванні 

інженерної діяльності. 

6. Методи проблемного навчання та методи оперативно керованого 

навчального процесу. 

7. Застосування імітаційних та симулятивних ігор при підготовці 

бакалаврів у сфері туризму. 

8. Застосування технології ситуативного моделювання при підготовці 

майбутніх педагогів. 

9. Ділові ігри в процесі навчання. 

10. Ділова гра як технологія самовиховання. 
11. Педагогічна технологія застосування ділової гри у процесі 

формування майбутнього педагога. 

12. Освіта як фактор гуманізації сучасного суспільства. 

13. Проблеми розвивального навчання в українській педагогічній науці. 
14. Особливості застосування технології розвивального навчання у 

вищій школі. 

15. Аналіз конкретної ситуації як шлях творчої дії до 

самовдосконалення. 

16. Дидактично-виховна цінність кейс-методу. 

17. Індуктивний та дедуктивний методи розв’язання різноманітних 

складних ситуацій при викладанні фахових дисциплін. 

18. Формування та можливості використання критичного мислення. 

19. Діагностика рівня критичного мислення, технології та прийоми його 

розвитку. 

20. Прийоми та методи критичного мислення. 

21. Упровадження перспективних сучасних технологій для формування 

знань: електронні підручники, довідники, навчальні програми та посібники. 

22. Вплив євроінтеграційних процесів на інтерактивне навчання 

студентів ЗВО в Україні. 

23. Впровадження технології інтерактивного навчання 

суспільствознавчих дисциплін серед студентів технічного університету. 

24. Актуальність технології інтерактивного навчання в процесі реалізації 

особистісного потенціалу майбутніх педагогів. 



25. Метод проектів: історія і практика застосування в університетській 

освіті (вітчизняний та зарубіжний досвід). 

26. Організація роботи над проектом. 
27. Застосування технології «Створення ситуації успіху»: вітчизняний і 

зарубіжний досвід. 

28. Особливості застосування технології «Створення ситуації успіху» у вищій 

школі. 

29. Інформаційно-комунікативні технології та інформаційна глобалізація 

людства. 

30. Інтернет-технології як фактор підвищення якості освіти. 
31. Поняття «інформаційно-комунікативні технології» та їх роль в 

освітньому процесі. 

32. Можливості та особливості застосування інтегральної педагогічної у 

вищій школі. 

33. Інтегральна педагогічна технологія профільних предметів у 

технічних закладах. 

34. Технологізація освітнього процесу у вищій школі. 

35. Інформатизація навчання: дидактичні перспективи. 

36. Основні положення технології дистанційного навчання. 
37. Психолого-педагогічні умови оптимального професійного 

самозростання майбутніх фахівців. 

38. Професійне самовдосконалення майбутнього педагога. 

39. Формування світогляду студента як основа професійного 

становлення професіонала-фахівця. 
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ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ 

1. Поняття «інновація», «інноватика», «інноваційна технологія». Умови 

запровадження інноваційного навчання у вищій школі. 

2. Інноваційність у сучасному освітньому просторі. 

3. Розкрийте соціальне значення принципів, визначених у «Державній національній 

програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття): пріоритетність освіти; демократизація 

освіти; гуманізація освіти; неподільність навчання і виховання; багатоукладність і 

варіативність освіти. 

4. Якими є вимоги до освітнього рівня фахівців сучасного інноваційного простору? 

Який педагог потрібен сучасному навчальному закладу? 

5. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. 

6. Розкрийте специфіку інноваційного навчання та його роль у розвитку 

самоцінності особистості. 

7. Чим зумовлена важливість співробітництва і співтворчості як характерних рис 

інноваційності у процесах навчання і виховання? 

8. Історія виникнення інноваційного навчання. 

9. Особливості інноваційної педагогічної діяльності. Сутність 

інноваційної педагогічної діяльності. 

10. Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та 

способи їх подолання. 

11. Управління інноваційною педагогічною діяльністю. 

12. Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності. 

13. Продовжіть речення: «Сучасний педагог, крім високих моральних та методичних 

якостей, повинен володіти…». 

14. Розташуйте за зростанням важливості, на Вашу думку, формування педагогічних 

функцій сучасного педагога. 

15. Технологія проблемного навчання. 

16. Технологія ситуативного моделювання. 

17. Технологія ділової гри. 

18. Технологія розвивального навчання. 

19. Кейс-технологія. 

20. Технологія колективного та групового навчання. 

21. Технологія розвитку критичного мислення. 

22. Технологія програмованого навчання. 

23. Технологія інтерактивного навчання. 

24. Проектна технологія. 

25. Технологія модульного навчання. 

26. Технологія мотивації успіхом. 

27. Технологія сугестивного навчання. 

28. Технологія рівневої диференціації. 

29. Інтегральна педагогічна технологія. 

30. Проблеми втілення освітньої технології у ЗВО. 

31. Предметно орієнтовані технології. 

32. Охарактеризуйте інноваційні технології навчання. 

33. Особистісно-орієнтовані технології навчання у ЗВО. 

34. Особливості використання особистісно-орієнтованих технологій у ЗВО. 

35. Партнерські технології(технологія співпраці). 



36. Які види інтенсивних технологій Вам відомі? 

37. Організація проблемного навчання. 
38. У чому суть проблемного навчання у ЗВО? 

39. Види інтенсивних технологій. 

40. Назвіть характерні особливості педагогіки співпраці. 

41. Особливості застосування кейс-методу при підготовці студентів до інноваційної 

діяльності. 

42. Методологічні аспекти організації модульно-рейтингового навчання. 

Особливості та принципи модульного навчання. 

43. Охарактеризуйте особливості методика побудови модульних програм. 
44. У чому полягає сутність дидактичного процесу на основі модульної 

технології? 

45. Назвіть засновників технології модульного навчання. 

46. Умови для організації модульного навчання. 

47. Охарактеризуйте структурні елементи кожного модуля. 
48. Назвіть перепони до ефективного упровадження модульно-рейтингової 

технології навчання. 

49. У чому полягає сутність групової роботи студентів? 
50. Технології розвитку критичного мислення. 

51. Мікровикладання, як іноваційний метод навчання студентів 

магістратури у ЗВО. 
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                                          Самостійна робота. 

 

 

№ 

п/п 

 

 
Тематика 

 
1. 

Інноваційний процеси як механізм інтенсивного розвитку вищої школи. 

Перспективні напрямки освітньої інноватики за умов професійного 

навчання. 

 
2. 

Проблеми розвивального навчання в українській педагогічній науці. 

Особливості застосування технології розвивального навчання у вищій школі. 

 

3. 

Витоки технології «Створення ситуації успіху» у працях видатних 

українських педагогів ХХ ст. 
Інтегральна педагогічна технологія: бінарний урок. 

 

 
4. 

Сутність та характерні ознаки технології програмованого 

навчання. 

Інтерактивні лекції як форма активізації навчальної діяльності студентів. 

Можливості технології інтерактивного навчання 
при проведенні семінарських занять. 

 

 
 

5. 

Сутність та особливості предметно-зорієнтованих, особистісно-

зорієнтованих та інноваційно- зорієнтованих технологій навчання. 

Сутність та характерні ознаки проблемного навчання. 

Головні категорії проблемного навчання: навчальна проблема, проблемна 
ситуація. 

 

 

 



 
6. 

Мета, завдання, зміст, засоби, умови застосування технології 

«колективного та групового способу навчання». 
Сутність та характерні риси модульного навчання. 

 
 

7. 

Головні принципи ділової гри. Застосування гри у навчальному 

процесі в вищій школі. 

Мета, завдання, зміст, засоби, умови застосування 
технології «колективного та групового способу навчання». 

 

8. 

Умови, мета, доцільність використання проектної технології. 
Типи проектів та їх структура. 

 
9. 

Переваги та недоліки  застосування інформаційно- комунікативних 

технологій у навчальному процесі. 

Виховання інформаційної культури сучасної 
молоді. 

 
10. 

Роль самозростання у професійному зростанні студентів. 

Загальні тенденції становлення особистості студента як 
майбутнього фахівця. 

 

Завдання для самостійної роботи студентів  

з дисципліни «Іноваційні технології»  

1. Поясніть поняття «технологічність в освіті». 

2. Визначте, чи існує зв'язок між технологією і майстерністю педагога? 

3. Визначте спільне і відмінне у поняттях «педагогічна 

система»,«методика», «педагогічна технологія», «інноваційна технологія»? 

4. Як Ви бачите процес технологізації виховання у сучасній школі, 

розкрийте свою думку. 

5. Які, на Вашу думку, негативні та позитивні впливи мають технологічні 

засоби навчання? 

6. Розкрийте соціальне значення принципів, визначених у «Державній 

національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття): пріоритетність 

освіти; демократизація освіти; гуманізація освіти; неподільність навчання і 

виховання; багатоукладність і варіативність освіти. 

7. Якими є вимоги до освітнього рівня фахівців сучасного інноваційного 

простору? Який педагог потрібен сучасному навчальному закладу? 

8. Розкрийте специфіку інноваційного навчання та його роль у розвитку 

самоцінності особистості. 

9. Чим зумовлена важливість співробітництва і співтворчості

 як характерних рис інноваційності у процесах навчання і виховання? 

10. Охарактеризуйте інноваційні технології навчання. 

11. Особливості використання особистісно-орієнтованих технологій у ВНЗ. 

12. Які види інтенсивних технологій Вам відомі? 

13. У чому суть проблемного навчання у ВНЗ. 



14. Назвіть характерні особливості педагогіки співпраці. 

15. Спільне і відмінне між кейс-технологіями та

 партнерськими технологіями. 

16. чому полягає сутність дидактичного процесу на основі модульної 

технології? 

17. Назвіть засновників технології модульного навчання . 

18. Охарактеризуйте структурні елементи кожного модуля. 

19. Назвіть перепони до ефективного упровадження модульно-рейтингової 

технології навчання 

20. Охарактеризуйте особливості методика побудови модульних програм. 

21. . У чому полягає інноваційність технології розвитку критичного 

мислення? 

22. У чому полягає сутність групової роботи студентів? 

23. Що внесла теорія мікровикадання у теорію розвивального навчання? 

24. Розкрийте поняття: “зона найближчого розвитку”, “цілеспрямована 

навчальна діяльність”, “принцип сходження”, “особистісно-розвивальне 

навчання”. 

25. Проілюструйте на прикладах з методики викладання свого предмету 

методи ровитку критичного мислення. 

26. Як проявляється взаємозв’язок навчальної діяльності та розвитку 

особистості? 

27. Які функції викладача в дистанційному навчанні? 

28. Розвитку яких якостей особистості сприяють глобальні 

телекомунікації? 

29. Дайте власне формулювання дефініції «інформаційна

 культура» педагога. 
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ДЛЯ НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Вимоги по обсягу знань та якості навчання для студентів заочників 

співпадають з вимогами до обсягу знань для студентів денної форми навчання. 

Специфіка викладання дисципліни для студентів-заочників полягає в більш 

методичній спрямованості аудиторних занять. 

Викладач знайомить студентів з вимогами по вивченню дисципліни, 

написанню контрольних робіт та підготовці до складання іспиту. 

Викладач пояснює студентам-заочникам, як користуватися методичними 

вказівками по написанню контрольних робіт, робочою програмою курсу та 

рекомендованою літературою. 

На лекціях викладач роз'яснює студентам основні питання курсу і 

визначає термінологію, а також проводить оглядові лекції з основних тем 

дисципліни. Практичні заняття використовуються для визначення 

конкретних напрямків, їх поглиблення з наданням відповідних методичних 

рекомендацій. 

Контрольна робота є однією з форм підготовки фахівців. Її 

написання має велике значення: 

 по-перше, вона прилучає студентів до самостійної творчої 

роботи з методичною літературою, привчає знаходити в ній основні 

положення, що відносяться до обраної проблематики, підбирати, аналізувати, 

синтезувати та узагальнювати конкретний матеріал та робити правильні 

висновки; 

 по-друге, студент звикає чітко, послідовно й методично 

грамотно викладати свої думки при аналізі теоретичних проблем і учиться 

творчо застосовувати надбанні знання та пов’язувати їх з практикою; 

 по-третє, робота закріплює і поглиблює знання студентів з 

методики викладання гри на народних інструментах. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Контрольна робота повинна бути оформлена відповідним чином. До 

оформлення пред'являються наступні вимоги: 

 

 

1. Наявність титульного листа 

2. На другій сторінці – зміст роботи з указівкою сторінок. 

3. Список літератури, складений за алфавітом. 

4. Дотримання правил оформлення при написанні роботи і вимог до 

обсягу контрольної роботи. 

Текст роботи пишеться на одній стороні окремих стандартних аркушів 

формату А-4. Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 25 мм, праве – 10 

мм. Сторінки роботи повинні бути пронумеровані у верхньому правому куті, 

нумерація починається з другого листа, на якому знаходиться зміст роботи. 

https://uchika.in.ua/osnovni-risi-filosofiyi-seredneovichchya.html
https://uchika.in.ua/navchalenij-plan-disciplini-naukovo-doslidniceka-robota-uchniv.html
https://uchika.in.ua/v-byelinsekij-priroda-ne-hram-a-majsternya-i-lyudina-v-nij-pra.html
https://uchika.in.ua/v-byelinsekij-priroda-ne-hram-a-majsternya-i-lyudina-v-nij-pra.html
https://uchika.in.ua/uroku-v-simonenko-car-plaksij-ta-loskoton.html
https://uchika.in.ua/kafedra-menedjmentu-v2.html


Приблизний обсяг контрольної роботи – 8-10 стандартних сторінок. 

Робота повинна бути написана розбірливим почерком чи надрукована на 

комп'ютері (шрифт Times New Roman, номер 14, інтервал – 1,5) 



без перекреслень, уставок, довільного скорочення слів. Граматичні і 

стилістичні помилки виключаються. 

Контрольна робота може бути виконана й у зошиті об’ємом 18 сторінок. 

 

Зразок титульного листа контрольної роботи 

https://uchika.in.ua/zavdannya-dlya-kontrolenoyi-roboti-z-navchalenoyi-disciplini-p.html
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https://uchika.in.ua/robocha-programa-navchalenoyi-disciplini-makroekonomika-nazva.html

