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1. Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності; 

2. Навчальна  програма дисципліни; 

3. Робоча навчальна програма дисципліни; 

4. Програми навчальної, технологічної і професійної практик; 

5. Засоби діагностики навчальних досягнень студентів; 

6. Навчальні-наочні посібники, технічні засоби навчання тощо; 

7. Конспект лекцій з дисципліни; 

8. Комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

дисципліни, завдань для змістовно-модульних контрольних робіт; 

9. Інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і 

лабораторних занять; 

10. Завдання на курсові та дипломні проекти; 

11. Контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних 

занять, завдання для заліків. 

12. Питання до екзаменаційних білетів, екзаменаційні білети; 

13. Методичні рекомендації та розробки викладача; 

14. Методичні матеріали, що забезпечують самостійну роботу студентів; 

15. Методичні матеріали щодо виконання контрольних робіт для заочної 

форми навчання; 

16. Інші матеріали. 
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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Загальнокультурні компетенції дисципліни «Освітні технології» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

володіє культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, 

сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення 

ОК-1 

вміти логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та 

письмову мову 

ОК-2 

прагнути до саморозвитку, підвищення кваліфікації та 

майстерності 

ОК-3 

усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої 

професії, володіти високою мотивацією до виконання 

професійної діяльності 

ОК-4 

володіти основними методами, способами і засобами 

одержання, зберігання, переробки інформації, мати навички 

роботи з комп’ютером як засобом управління інформацією 

ОК-5 

бути здатним враховувати специфіку і сучасне поєднання 

глобального, національного та регіонального в розвитку 

соціальної сфери та управління, культури громадської, 

державної та особистого життя 

 

ОК-6 

бути готовим до ефективного застосування психолого-

педагогічних знань для вирішення завдань суспільного, 

національно-державного і особистісного розвитку, проблем 

соціального благополуччя 

ОК-7 

Професійні компетенції дисципліни «Освітні технології» 

Назва компетенції Код 

компетенції 

Соціально-технологічні: 

бути готовим до розробки та реалізації соціальних технологій, 

які враховують особливості сучасного поєднання глобального, 

національного і регіонального, специфіку соціокультурного 

розвитку суспільства 

ПК-1 

бути здатним до створення психологічно сприятливого 

середовища в освітніх установах, толерантно ставитися до 

індивідуальних та вікових особливостей дітей, сприяти 

доброзичливій взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу 

 

ПК-2 

бути здатним до інноваційної діяльності в сфері освіти, 

оптимізувати виховний потенціал середовища навчально-

виховного закладу 

ПК-3 



бути здатним до компетентного використання законодавчих 

та інших нормативних актів державного і регіонального рівнів 

ПК-4 

Дослідні: 

бути здатним дослідити особливості поведінки дітей різного 

віку, психолого-педагогічну характеристику на учня, на клас. 

ПК-5 

володіти методиками діагностики пізнавальних психічних 

процесів учнів, досліджувати причини міжособистісних 

конфліктів, пропонувати варіанти вирішення педагогічних 

конфліктів 

ПК-6 

бути готовим представляти результати дослідження у формах 

звітів, рефератів, публікацій та публічних обговорень 

ПК-7 

 

Організаційно-управлінські: 

бути здатним враховувати в процесі здійснення навчально-

виховної діяльності індивідуальні особливості учнів і 

педагогічних працівників, творчий потенціал 

ПК-8 

бути готовим до проведення ділових ігор, культурного 

дозвілля, національних свят, фольклорних дійств 

ПК-9 

Соціально-проектні: 

бути готовим до розробки інноваційних національних 

проектів в рамках заходів державної освітньої політики, участі 

в пілотних проектах, проводити соціальні опитування 

ПК-10 
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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Освітні 

технології” складена Олексюк О.Є відповідно до освітньо-професійної 

програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки бакалавра 

для студентів галузі знань 07 “Управління та адміністрування”, напряму: 073 

Менеджмент. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз поняття і змісту 

“педагогічної технології” з позицій вітчизняної і зарубіжної педагогіки, 

психології і філософії освіти, осмислення педагогічних умов реалізації 

конкретних педагогічних технологій. 

Мета навчального курсу “Освітні технології” – поглиблення 

психолого-педагогічної підготовки слухачів, формування їх творчого 

потенціалу і практичної готовності до інноваційного управління навчально-

виховним процесом у сучасному навчальному закладі в умовах 

реформування національної освіти України, входження її у європейський 

простір. У зв’язку з цим при освоєнні дисципліни необхідно реалізувати такі 

завдання: 

Міждисциплінарні зв’язки: з педагогікою, психологією, філософією, 

соціологією, естетикою, анатомією, фізіологією, гігієною людини та ін.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета курсу: надати базові знання про педагогiчні технологiї, їх 

різновиди та роль у розвитку вiтчизняної освiти. 

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Освітні технології» є:  

− оволодіти комплексом теоретичних знань про інноваційні освітні 

технології і способи їх впровадження як складової професійної 

компетентності майбутнього керівника;  

− освоїти концепції, принципи, мету, зміст, методи і прийоми 

представлених для вивчення освітніх технологій інноваційного характеру, їх 

вплив на організацію пізнавально-творчої діяльності учнів на уроках і в 

позакласній роботі;  

− ознайомити студентiв з концептуальними положеннями найбільш 

відомих та перспективних технологiй навчання і виховання; 

− узагальнити досвід використання педагогiчних технологiй, виявити їх 

фундаментальну спiльнiсть та специфічні особливості; 

− розкрити можливості застосування різних педагогiчних технологій у 

майбутній професійній діяльності; 

− спонукати студентiв до психолого-педагогiчної творчостi та самостiйної 

дослiдницької діяльності 

− ознайомити студентів з новими підходами щодо визначення поняття 

«освітні технології», їх класифікацій та структур; 

− показати та довести переваги навчально-виховного процесу із 

застосуванням освітніх технологій порівняно із традиційною організацією 

діяльності навчальних закладів; 

− ознайомити студентів із основними навчальними, виховними, 

комунікативними та інформаційними технологіями, а також технологіями 



управління та організації успішної діяльності; показати взаємозв’язок між 

ними; 

− розвивати в майбутніх педагогів навички цілепокладання в навчально-

виховному процесі; 

− ознайомити студентів з технологією педагогічної діагностики та оцінки 

навчальних досягнень учнів; 

− дослідити використання елементів історичного педагогічного досвіду в 

сучасних освітніх технологіях; 

− формувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані освітні 

(педагогічні) технології в навчально-виховному процесі навчального закладу; 

− виробляти у майбутніх фахівців навички складання технологічних карт 

уроків та виховних заходів; 

− формувати у студентів вміння використовувати інформаційні технології 

для розробки дидактичних матеріалів навчальних дисциплін та управління 

навчальними ресурсами; 

− вивчати та впроваджувати у практичну діяльність інноваційні тенденції 

розвитку змісту освіти, що забезпечують участь у демократичних процесах 

громадянського суспільства, адаптацію до сучасного ринку праці; 

− засвоїти технологію вивчення та узагальнення передового педагогічного 

досвіду; 

− оволодіти технологією створення творчої лабораторії педагога та 

керівника навчальним закладом; 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває 

такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні: 

− здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між соціально-економічними явищами та процесами; 

− здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння 

предметної області і професії менеджера; 

− навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для 

пошуку, оброблення, аналізування та використання інформації з різних 

джерел; 

− здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну 

взаємодію при вирішенні професійних завдань; 

− здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; 

− здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації; 

− здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і 

свідомо; 

– володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та користуватися 

ними у різних сферах своєї професійної діяльності; 

− здатність організовувати та мотивувати людей рухатися до спільної 

мети, працювати в команді; 

− здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і 

свідомо; 



− вміння виявляти та вирішувати проблеми, генерувати нові ідеї; 

− здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, 

синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами. 

ІІ. Фахові: 

– в усній та писемній формі за використання комп’ютерних засобів та 

технологій (текстові та графічні редактори, презентації) вміти представити 

результати навчально-пізнавальної діяльності у процесі організації 

управлінської діяльності; 

– визначати пізнавальну мету та організовувати її досягнення, вміти 

пояснити свою мету; 

− виконувати формування та розвиток організаційної культури 

навчального закладу 

− виявляти навички формування кадрової політики та управління науково-

педагогічним персоналом 

− відтворювати педагогічні технології навчання і виховання у професійній 

діяльності (низький рівень); 

− визначати функціональні області організації та зв’язки між ними; 

− обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, у тому числі у відповідності до міжнародних стандартів; 

− планувати і проводити наукові дослідження, готувати результати 

наукових робіт до оприлюднення; 

− створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління; 

– формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів 

у сфері менеджменту із використанням математичних методів і 

інформаційних технологій; 

– користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з питань 

своєї спеціальності; 

− володіння технологіями маркетингу в освіті з метою просування 

власного продукту на ринок освітніх послуг; 

– володіти сучасними науковими методами педагогічних досліджень; 

− встановлювати критерії, за якими організація визначає подальший 

напрямки розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні  стратегії та плани; 

− визначати стратегії та напрями розвитку навчального закладу в 

освітньому просторі; 

− застосовувати сучасні новітні технології навчання і виховання в 

професійній діяльності (достатній рівень засвоєння дисципліни); 

− аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;  

− аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи 

розвитку організації; 

− визначати стратегію розвитку навчального закладу з урахуванням 

найкращого світового досвіду й особливостей розвитку освіти в регіонах 

нашої держави; 



− використовувати знання з педагогічних технологій у процесі 

педагогічної практики та в подальшій професійній діяльності.; 

− використовувати сучасні інформаційні технології і засоби комунікації 

для здійснення управлінського процесу; 

− здатність до ефективного використання та розвитку людських ресурсів в 

організації; 

− здатність до побудови системи внутрішнього забезпечення якості освіти 

у навчальному закладі; 

− здатність до прийняття та реалізації управлінських рішень; 

− здатність до самоаналізу та коригування особистої діяльності як 

складової колективної діяльності, самоменеджменту, саморозвитку. 

− здатність до формування кадрової політики, управління персоналом, 

розвитку персоналу; 

− здатність застосовувати технології управління закладом з урахуванням 

особливостей його функціонування; 

− здатність здійснювати організацію заходів щодо створення сприятливих 

соціально-психологічних умов діяльності колективу; 

− здатність здійснювати оцінювання та моніторинг різних аспектів 

освітньої сфери; 

− здатність класифікувати основні типи існуючих технологій навчання та 

виховання;  

− здатність прогнозувати можливості та особливості використання 

сучасних педагогічних технологій у майбутній професійній діяльності; 

− здатність розробляти проекти та управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість; 

− здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові 

навички; 

− знаходити в психолого-педагогічному інформаційному просторі новітні 

освітні технології; 

− показувати навички організації та проведення контролю, моніторингу 

якості діяльності і розвитку навчального закладу здійснення на цій основі 

самооцінки, прийняття рішень щодо регулювання поточних результатів; 

− проектувати новітні технології навчання, виховання і управління (вищий 

рівень засвоєння дисципліни). 

− визначати основні завдання різних педагогічних технологій; 

− конструювати елементи різних типів педагогічних технологій. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

КРЕДИТ 1. ТЕМА: ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ 

ТА СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Тема 1. Теоретичні засади сучасних педагогічних технологій 

Курс “Освітні технології” як прикладна наукова дисципліна і 

навчальний предмет у педагогічному ВНЗ, її зв'язок з іншими психолого-



педагогічними дисциплінами. Прикладна спрямованість, конструювання та 

моделювання як провідні пізнавальні стратегії курсу. 

Технологічний підхід в освіті. Мета, завдання та зміст курсу. 

Особливості лекційних, практичних занять та організації самостійної роботи 

студентів. Робота з літературою з позиції індивідуально-професійного 

самовизначення. 

Історія виникнення, зміст та еволюція поняття “педагогічна 

технологія”. Наукова основа та структура педагогічної технології. 

Особливості використання термінів: “освітня технологія”, “педагогічна 

технологія”, “технологія виховання”, “технологія навчання”,“технологія 

управління” та ін. 

Різноманітні підходи до класифікації освітніх технологій на сучасному 

етапі. Зміст, структура і функції педагогічної технології. Знайомство з 

основними освітніми технологіями. Перспективи розвитку педагогічних 

технологій.     

Тема 2. Системні інноваційні педагогічні технології.  

Поняття системних інноваційних педагогічних технологій та 

авторських шкіл. 

Iсторiя виникнення Вальдорфської школи. Концептуальнi положення, 

принципи навчання. Три перiоди навчання. Органiзацiя шкiл. Ритм у життi 

дитини. Евритмія. Особливостi змiсту. Особливостi методики. Вивчення 

рідної мови і математики. Особливостi художнiх занять. Роль батькiв у 

навчаннi дiтей. Авторитет учителя для дiтей. Використання досвiду 

Вальдорфської педагогiки в школах України. 

Школа Марiї Монтессорi. Основнi педагогiчнi принципи iснування 

школи Монтессорi. Дитячий садок i школа. Методи навчання за 

М. Монтессорі. Дидактичний матерiал Монтессорi. Система М.Монтессорi у 

сучасних умовах. 

«Йєна-план-школа» П. Петерсена. Із біографії П. Петерсена. 

Концептуальні засади педагогічної технології «Йєна-план». Особливості 

змісту технології «Йєна-план». 

«Школа успіху і радості» С. Френе. Життєвий шлях та особливості 

педагогічного доробку С. Френе. Концептуальні засади педагогічної 

технології «Школа успіху і радості». Особливості змісту педагогічної 

технології «Школа успіху і радості». 

«Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі. Концептуальні засади 

педагогічної технології «Школа для життя, через життя». Особливості змісту 

педагогічної технології «Школа для життя, через життя». 

«Школа діалогу культур» В. Біблера. Концептуальні засади 

педагогічної технології «Школа діалогу культур». Особливості змісту 

педагогічної технології «Школа діалогу культур» 

 

КРЕДИТ 2. ТЕМА: СУЧАСНІ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИХОВАННЯ  

 



Тема 3. Сучасні виховні технології. 

Історія розвитку інститутів педагогів-вихователів. Сутність 

технологічного підходу у вихованні. Особистісно-орієнтовані виховні 

технології: колективне творче виховання (І.П.Іванов, В.А.Караковський), 

створення ситуації успіху (А.С.Бєлкін), технологія самовиховання 

(А.І.Кочетов), технологія ненасильницької комунікації (М.Розенберг). 

Історія виникнення і становлення технології колективного творчого 

виховання. Еволюція поняття “колективного творчого виховання”. 

А.С.Макаренко про колективну творчість. Основні концептуальні положення 

технології колективного творчого виховання. Технологія підготовки і 

проведення колективних творчих справ. Різноманітність форм КТС. Вимоги 

до особистості педагога в системі КТС. 

Технологія індивідуальної та особистісної педагогічної підтримки. 

Технологія педагогічної підтримки самоактуалізації особистості. Модель 

індивідуальної підтримки (за Є.В. Бондаревською). Гуманістична позиція 

педагога по відношенню до дітей. Перша група підтримки – загальна 

педагогічна підтримка. Друга група – засоби індивідуально-особистісної 

підтримки. Підтримка саморегуляції учня.  

Тема 4. Новітні виховні технології. 

Подолання перешкод як основне поняття особистісної педагогічної 

підтримки. Поняття “перешкоди”. Суб’єктивні перешкоди. Об’єктивні 

перешкоди. Матеріальні перешкоди. Опікунство як метод педагогічної 

підтримки. Етапи діяльності вчителя при реалізації педагогічної підтримки: 

діагностичний, пошуковий, договірний, діяльнісний, рефлексивний. 

Гуманістична трактовка поняття “об’єктивних ті суб’єктивних 

особистісних умов”. Можливість самостійного вибору рішення. Теорія 

прийняття якісних рішень. Умови “допоміжної поведінки”: визнання у 

необхідності здійснити допомогу; постановка і представлення проблеми 

самоідентифікації з моральним ідеалом; залежність ефективності якісних 

рішень від змісту базових цінностей. Поняття “розумне рішення”. Процес 

вирішення проблеми за етапами. 

Технологія прийняття педагогічних рішень. Сутність поняття 

“педагогічне рішення”. Структура технології: вивчення й аналіз інформації 

про певну виховну ситуацію, діагностика ситуації, прогнозування і 

зіставлення різних варіантів рішення, вибір рішення і його оформлення. 

Вимоги для ефективного педагогічного рішення. 

Поняття «голографічного підходу». Проблема включення учнів до 

спільної діяльності на основі співробітництва та опори на вітагенний досвід. 

Стартова актуалізація життєвого (вітагенного) досвіду. Моделювання 

“незавершеної ситуації”. Умовне “олюднення” об’єктів. Творчий синтез 

проєкцій. 

Поняття акмеології. Сутність акмеологічних технологій. Види 

акмеологічних технологій: соціально-перцептивні, організаційно-

комунікативні, когнітивні, рефлексивні, комплексні. 

 



КРЕДИТ 3. ТЕМА: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 5. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті. Дистанційне 

навчання як педагогічна технологія. 

Історія виникнення інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ). 

Поняття та складові ІКТ. Основні напрямки використання ІКТ в освіті. 

Вихідні принципи та концептуальні положення ІКТ навчання. Можливості 

застосування ІКТ у навчально-виховному процесі. Можливості використання 

глобальної мережі INTERNET в освітньому процесі. 

Дистанційне навчання як педагогічна технологія. Суб’єкти 

дистанційного навчання. Методи, форми та засоби дистанційного навчання. 

Проблеми організації дистанційного навчання. Реалізація принципів 

особистісно орієнтованої освіти у дистанційному навчанні. 

Тема 6. Технології, побудовані на активізації пізнавальної діяльності.  

Актуальність проблеми пізнавальної діяльності. Пізнавальна діяльність 

та пізнавальна активність. Пізнавальна активність як передумова успішного 

навчання. Характеристика пізнавальної активності. Рівні пізнавальної 

активності учнів: репродуктивно-наслідувальна, пошуково-виконавська, 

творча. 

Структура технології активізації пізнавальної діяльності. Основні види 

технологій активізації пізнавальної діяльності. Процесуальні характеристики 

технологій пошукового навчання.  

Тема 7. Інтерактивні технології навчання на заняттях. Технологія 

розвитку критичного мислення. 

Порівняння різних моделей навчання: пасивної, активної та 

інтерактивної. Інтерактивний підхід у викладанні. Принципи органiзацiї 

заняття на інтерактивних засадах. Основні положення інтерактивного 

навчання.   

Дидактичні аспекти інтерактивного навчання. Види інтерактивних 

вправ. Психологічна та технологічна готовність соціального педагога до 

роботи в умовах інтерактивного навчання. Особливості оцінювання 

навчальних досягнень студентів в умовах інтерактивного заняття. Переваги 

та недоліки інтерактивного навчання.  

Технологія розвитку критичного мислення.  

Тема 8. Технологія проектної діяльності. Ігрові технології в роботі 

педагога. Особливості роботи в малих групах  

Історія розвитку проектної технології. Сутність технології проектної 

діяльності як поєднання теоретичних знань та практичних умінь і навичок. 

Навчальний проект. Основні види навчальних проектів. Етапи роботи 

над проектом. Використання проектної технології на уроках в умовах 

сучасної школи. 

Вплив ігрових технологій на розвиток дітей різного віку. Основні 

положення та умови ефективного застосування ігрової діяльності в 

навчально-виховному процесі вищої школи. 



Ігрові технології. Класифікація ігрових технологій. Основні види 

навчальних ігор. Дидактичні та імітаційно-моделюючі ігри. Ігри-

інсценування, театралізації. Технологія організації ділової гри.  

Технологія роботи в малих групах: наукові засади, вихідні принципи та 

особливості функціонування. Колективне і кооперативне навчання. Види 

малих груп. Особливості організації роботи в малих групах. Розподіл ролей у 

групі. Етапи групової роботи. Роль педагога в організації роботи малих груп. 

КРЕДИТ 4. ТЕМА: СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ 

ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ 

Тема 9. Сучасні технології управління закладами освіти 

Сутність і зміст управлінської технології. Інтегративний характер 

управлінських технологій. Принципи, методи і функції управління 

навчальним закладом. Фінансово-економічні методи управління. 

Організаційно-педагогічні методи управління. Соціально-психологічні 

методи управління. 

Технології формування культури шкільної організації; технологія 

фасилітації; технології управління персоналом; технології розвитку НЗ; 

технологія управління громадсько-активною школою; технологія прийняття 

управлінських рішень; технологія науково-методичного супроводу; 

технологія антикризового управління. 

Тема 10. Тестові технології в оцінюванні знань. Технології оцінювання 

діяльності навчального закладу 

Теоретичні засади тестової технології оцінювання знань. Види тестів. 

Алгоритм побудови тестового контролю. Технології оцінювання діяльності 

навчального закладу.  
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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування 

 
Нормативна/ Варіативна 

 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 5 
Спеціальність 

073 Менеджмент 

 

Рік підготовки: 

4-й 4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин 120 

1  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання:  

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента  – 4 

Ступінь: 

магістр 

28  

Практичні, семінарські 

12  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

80  

Вид контролю 

  

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить:  

для денної форми навчання – 120 год.: 40 год. – аудиторні заняття, 80 

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

для заочної форми навчання –; 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Освітні 

технології у професійній діяльності” складена Олексюк О.Є відповідно до 

освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики 

підготовки магістра для студентів галузі знань  07 “Управління та 

адміністрування”, спеціальності: 073 Менеджмент. 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є аналіз поняття і змісту 

“освітньої технології” з позицій вітчизняної і зарубіжної педагогіки, 
психології і філософії освіти, осмислення педагогічних умов реалізації 
конкретних педагогічних технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки: з педагогікою, психологією, філософією, 
соціологією, естетикою, анатомією, фізіологією, гігієною людини та ін.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Мета курсу: надати базові знання про педагогiчні технологiї, їх 

різновиди та роль у розвитку вiтчизняної освiти. 
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Освітні технології у 

професійній діяльності» є:  

- ознайомити студентів з  новими підходами щодо визначення поняття 

«освітні технології», їх класифікацій та структур; 

- ознайомити студентiв з концептуальними положеннями найбільш 

відомих та перспективних технологiй навчання і виховання; 

- узагальнити досвід використання педагогiчних технологiй, виявити їх 

фундаментальну спiльнiсть та специфічні особливості; 

- показати та довести переваги навчально-виховного процесу школи із 

застосуванням освітніх технологій порівняно із традиційною 

організацією діяльності навчальних закладів; 

- ознайомити студентів із основними навчальними, виховними, 

комунікативними та інформаційними технологіями, а також 

технологіями управління та організації успішної діяльності; показати 

взаємозв’язок між ними; 

- сприяти засвоєнню та апробації сучасних освітніх технологій на основі 

принципів гуманістичної педагогічної взаємодії;  

- розвивати в майбутніх педагогів навички цілепокладання в навчально-

виховному процесі; 

- ознайомити студентів з технологією педагогічної діагностики та 

оцінки навчальних досягнень учнів; 

- дослідити використання елементів історичного педагогічного досвіду в 

сучасних освітніх технологіях; 

- формувати у студентів вміння вибирати особистісно-орієнтовані 

освітні (педагогічні) технології в навчально-виховному процесі школи; 

- виробляти у майбутніх фахівців навички складання технологічних карт 

уроків та виховних заходів; 

- формувати у студентів вміння використовувати інформаційні 

технології для розробки дидактичних матеріалів навчальних дисциплін 

та управління навчальними ресурсами; 



- вивчати та впроваджувати у практичну діяльність інноваційні 

тенденції розвитку змісту освіти, що забезпечують участь у 

демократичних процесах громадянського суспільства, адаптацію до 

сучасного ринку праці; 

- розкрити можливості застосування різних педагогiчних технологій у 

майбутній професійній діяльності; 

- спонукати студентiв до психолого-педагогiчної творчостi та 

самостiйної дослiдницької діяльності 

- стимулювати особистісний саморозвиток, професійне самовиховання  

та прагнення до успіху майбутнього вчителя. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент 

оволодіває такими компетентностями:  

1. Усвідомлення існування розмаїття освітніх та педагогічних 

технологій. 

 2. Здатність класифікувати основні типи існуючих технологій 

навчання та виховання.  

3. Уміння визначати основні завдання різних педагогічних технологій; 

4. Здатність прогнозувати можливості та особливості використання 

сучасних педагогічних технологій у майбутній професійній діяльності. 

5. Уміння конструювати елементи різних типів педагогічних 

технологій. 

6. Здатність використовувати знання з педагогічних технологій у 

процесі педагогічної практики та в подальшій професійній діяльності. 

Загальнокультурні: 

– актуальна готовність використання загальнокультурного 

індивідуального фонду знань (гуманітарних, економічних, правових тощо), 

сформованого змістом вищої освіти в процесі розв’язання завдань соціальної 

взаємодії, а саме культура інтелектуальної і предметної діяльності, культура 

інтелекту; 

Фахові (предметні) компетенції 

– володіти концепціями гуманітарних та суспільних наук та 

користуватися ними у різних сферах своєї професійної діяльності; 

– володіти сучасними науковими методами педагогічних досліджень; 

– мати достатню підготовку для проведення науково-дослідницької 

роботи в галузі педагогічних наук; 

– вміти користуватися науковою літературою, аналізувати стан справ з 

питань своєї спеціальності; 

– сукупність компетенцій студента у сфері самостійної пізнавальної 

діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, загально 

навчальної діяльності, що співвідноситься із реальними об’єктами пізнання. 

– визначати пізнавальну мету та організовувати її досягнення, вміти 

пояснити свою мету; 

– організовувати планування, аналіз, рефлексію, самооцінку власної 

навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення німецької мови; 



– працювати із навчальним матеріалом (текстовий, аудіо- та 

відеоматеріал), вміти його проаналізувати, впровадити на практиці 

іншомовного мовлення та у процесі викладання у навчальних закладах; 

– в усній та писемній формі за використання комп’ютерних засобів та 

технологій (текстові та графічні редактори, презентації) вміти представити 

результати навчально-пізнавальної діяльності у процесі вивчення англійської 

мови та набуття вмінь, навичок та методологічних знань щодо її викладання. 

Результати навчання. Студент повинен  

знати: 

• сутність технологічного підходу в освіті та етапи його 

історичного розвитку; 

• поняття «освітня технологія», «педагогічна технологія», 

«технологія навчання», «технологія виховання», «технологія управління». 

• сучасні підходи до класифікації педагогічних технологій; 

• основні типи існуючих технологій навчання та виховання;  

• можливості та особливості використання сучасних педагогічних 

технологій у майбутній професійній діяльності; 

вміти: 

• розрізняти поняття «освітня технологія», «педагогічна 

технологія», «технологія навчання», «технологія виховання», «технологія 

управління»; 

• розпізнавати різні типи педагогічних технологій; 

• визначати основні завдання різних педагогічних технологій; 

• конструювати елементи різних типів педагогічних технологій; 

• використовувати знання з педагогічних технологій у процесі 

педагогічної практики та в подальшій професійній діяльності; 

навчитися: 

• знаходити в психолого-педагогічному інформаційному просторі 

новітні освітні технології; 

• відтворювати педагогічні технології навчання і виховання у 

професійній діяльності (низький рівень); 

• застосовувати сучасні новітні технології навчання і виховання в 

професійній діяльності (достатній рівень засвоєння дисципліни); 

• проектувати новітні технології навчання і виховання (вищий 

рівень засвоєння дисципліни). 
На вивчення навчальної дисципліни  відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕМА 1. ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА 

СТАНОВЛЕННЯ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Тема 1. Теоретичні засади сучасних педагогічних технологій 



Тема 2-3. Системні інноваційні педагогічні технології.  

ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВАННЯ  

Тема 4-5. Сучасні виховні технології. 

Тема 6-7. Новітні виховні технології. 

Кредит 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ ОСВІТНІХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕМА 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ  

Тема 8. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті. Дистанційне 

навчання як педагогічна технологія. 

Тема 9-10. Технології, побудовані на активізації пізнавальної 

діяльності. Технологія розвитку критичного мислення. 

Тема 11. Технологія проектної діяльності  

ТЕМА 4. ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 12. Інтерактивні технології навчання на заняттях. Особливості 

роботи в малих групах  

Тема 13. Ігрові технології в роботі педагога вищої школи  

Тема 14. Тестові технології в оцінюванні знань. 

 
 

 

 

 

 

  



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТАНОВЛЕННЯ 

ТА РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 1. Теоретичні засади сучасних 

педагогічних технологій 

Курс “Освітні технології” як 

прикладна наукова дисципліна і 

навчальний предмет у педагогічному 

ВНЗ, її зв'язок з іншими психолого-

педагогічними дисциплінами. 

Прикладна спрямованість, 

конструювання та моделювання як 

провідні пізнавальні стратегії курсу. 

Технологічний підхід в освіті. 

Мета, завдання та зміст курсу. 

Особливості лекційних, практичних 

занять та організації самостійної 

роботи студентів. Робота з 

літературою з позиції індивідуально-

професійного самовизначення. 

Історія виникнення, зміст та 

еволюція поняття “педагогічна 

технологія”. Наукова основа та 

структура педагогічної технології. 

Особливості використання термінів: 

“освітня технологія”, “педагогічна 

технологія”, “технологія виховання”, 

“технологія навчання”,“технологія 

управління” та ін. 

Різноманітні підходи до 

класифікації освітніх технологій на 

сучасному етапі. Зміст, структура і 

функції педагогічної технології. 

Знайомство з основними освітніми 

технологіями. Перспективи розвитку 

педагогічних технологій.     

 2 2    

Тема 2-3. Системні інноваційні 

педагогічні технології.  

Поняття системних інноваційних 

педагогічних технологій та авторських 

 4 2    



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

шкіл. 

Iсторiя виникнення 

Вальдорфської школи. Концептуальнi 

положення,  принципи навчання. Три 

перiоди навчання. Органiзацiя шкiл. 

Ритм у життi дитини.  Евритмія. 

Особливостi змiсту. Особливостi 

методики. Вивчення рідної мови і 

математики. Особливостi художнiх 

занять. Роль батькiв у навчаннi дiтей. 

Авторитет учителя для дiтей. 

Використання досвiду Вальдорфської 

педагогiки в школах України. 

Школа Марiї Монтессорi. 

Основнi педагогiчнi принципи 

iснування школи Монтессорi. Дитячий 

садок i школа. Методи навчання за М. 

Монтессорі. Дидактичний матерiал 

Монтессорi. Система М.Монтессорi у 

сучасних умовах. 

«Йєна-план-школа» П. 

Петерсена. Із біографії П. Петерсена. 

Концептуальні засади педагогічної 

технології «Йєна-план». Особливості 

змісту технології «Йєна-план». 

«Школа успіху і радості» С. 

Френе. Життєвий шлях та особливості 

педагогічного доробку С. Френе. 

Концептуальні засади педагогічної 

технології «Школа успіху і радості». 

Особливості змісту педагогічної 

технології «Школа успіху і радості». 

«Школа для життя, через життя» 

Ж.-О. Декролі. Концептуальні засади 

педагогічної технології «Школа для 

життя, через життя». Особливості 

змісту педагогічної технології «Школа 

для життя, через життя». 

«Школа діалогу культур» В. 

Біблера. Концептуальні засади 

педагогічної технології «Школа 



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усь

ого 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

діалогу культур». Особливості змісту 

педагогічної технології «Школа 

діалогу культур». 

Тема 4-5. Сучасні виховні технології. 

Історія розвитку інститутів 

педагогів-вихователів. Сутність 

технологічного підходу у вихованні. 

Особистісно-орієнтовані виховні 

технології: колективне творче 

виховання (І.П.Іванов, 

В.А.Караковський), створення ситуації 

успіху (А.С.Бєлкін), технологія 

самовиховання (А.І.Кочетов), 

технологія ненасильницької 

комунікації (М.Розенберг). 

Історія виникнення і 

становлення технології колективного 

творчого виховання. Еволюція поняття 

“колективного творчого виховання”. 

А.С.Макаренко про колективну 

творчість. Основні концептуальні 

положення технології колективного 

творчого виховання. Технологія 

підготовки і проведення колективних 

творчих справ. Різноманітність форм 

КТС. Вимоги до особистості педагога 

в системі КТС. 

Технологія індивідуальної та 

особистісної педагогічної підтримки. 

Технологія педагогічної підтримки 

самоактуалізації особистості. Модель 

індивідуальної підтримки (за Є.В. 

Бондаревською). Гуманістична позиція 

педагога по відношенню до дітей. 

Перша група підтримки – загальна 

педагогічна підтримка. Друга група – 

засоби індивідуально-особистісної 

підтримки. Підтримка саморегуляції 

учня.  

 4 2    

Тема 6-7. Новітні виховні технології. 

Подолання перешкод як основне 
 4 2    



Назви змістових модулів і тем Кількість годин 
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у тому числі 
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поняття особистісної педагогічної 

підтримки. Поняття “перешкоди”. 

Суб’єктивні перешкоди. Об’єктивні 

перешкоди. Матеріальні перешкоди. 

Опікунство як метод педагогічної 

підтримки. Етапи діяльності вчителя 

при реалізації педагогічної підтримки: 

діагностичний, пошуковий, 

договірний, діяльнісний, 

рефлексивний. 

Гуманістична трактовка поняття 

“об’єктивних ті суб’єктивних 

особистісних умов”. Можливість 

самостійного вибору рішення. Теорія 

прийняття якісних рішень. Умови 

“допоміжної поведінки”: визнання у 

необхідності здійснити допомогу; 

постановка і представлення проблеми 

самоідентифікації з моральним 

ідеалом; залежність ефективності 

якісних рішень від змісту базових 

цінностей. Поняття “розумне 

рішення”. Процес вирішення проблеми 

за етапами. 

Технологія прийняття 

педагогічних рішень. Сутність поняття 

“педагогічне рішення”. Структура 

технології: вивчення й аналіз 

інформації про певну виховну 

ситуацію, діагностика ситуації, 

прогнозування і зіставлення різних 

варіантів рішення, вибір рішення і 

його оформлення. Вимоги для 

ефективного педагогічного рішення. 

Поняття «голографічного 

підходу». Проблема включення учнів 

до спільної діяльності на основі 

співробітництва та опори на 

вітагенний досвід. Стартова 

актуалізація життєвого (вітагенного) 

досвіду. Моделювання “незавершеної 
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ситуації”. Умовне “олюднення” 

об’єктів. Творчий синтез проєкцій. 

Поняття акмеології. Сутність 

акмеологічних технологій. Види 

акмеологічних технологій: соціально-

перцептивні, організаційно-

комунікативні, когнітивні, 

рефлексивні, комплексні. 

Змістовний модуль 2. СУЧАСНИЙ СТАН ЗАСТОСУВАННЯ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Тема 8. Інформаційно-комп’ютерні 

технології в освіті. Дистанційне 

навчання як педагогічна технологія. 

Історія виникнення 

інформаційно-комп’ютерних 

технологій (ІКТ). Поняття та складові 

ІКТ. Основні напрямки використання 

ІКТ в освіті. Вихідні принципи та 

концептуальні положення ІКТ 

навчання. Можливості застосування 

ІКТ у навчально-виховному процесі. 

Можливості використання глобальної 

мережі INTERNET в освітньому 

процесі. 

Дистанційне навчання як 

педагогічна технологія. Суб’єкти 

дистанційного навчання. Методи, 

форми та засоби дистанційного 

навчання. Проблеми організації 

дистанційного навчання. Реалізація 

принципів особистісно орієнтованої 

освіти у дистанційному навчанні. 

      

Тема 9-10. Технології, побудовані на 

активізації пізнавальної діяльності. 

Технологія розвитку критичного 

мислення. 

Актуальність проблеми 

пізнавальної діяльності. Пізнавальна 

діяльність та пізнавальна активність. 

Пізнавальна активність як передумова 
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успішного навчання. Характеристика 

пізнавальної активності. Рівні 

пізнавальної активності учнів: 

репродуктивно-наслідувальна, 

пошуково-виконавська, творча. 

Структура технології 

активізації пізнавальної діяльності. 

Основні види технологій активізації 

пізнавальної діяльності. Процесуальні 

характеристики технологій 

пошукового навчання.  

Технологія розвитку 

критичного мислення. 

Тема 11. Технологія проектної 

діяльності  

Історія розвитку проектної 

технології. Сутність технології 

проектної діяльності як поєднання 

теоретичних знань та практичних 

умінь і навичок. 

Навчальний проект. Основні 

види навчальних проектів. Етапи 

роботи над проектом. 

Використання проектної 

технології на уроках іноземної мови в 

умовах сучасної школи. 

 2 2    

Тема 12. Інтерактивні технології 

навчання на заняттях. Особливості 

роботи в малих групах  

Порівняння різних моделей 

навчання: пасивної, активної та 

інтерактивної. Інтерактивний підхід у 

викладанні. Принципи органiзацiї 

заняття на інтерактивних засадах. 

Основні положення інтерактивного 

навчання.   

Дидактичні аспекти 

інтерактивного навчання. Види 

інтерактивних вправ. Психологічна та 

технологічна готовність соціального 

педагога до роботи в умовах 

 2 2    
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інтерактивного навчання. Особливості 

оцінювання навчальних досягнень 

студентів в умовах інтерактивного 

заняття. Переваги та недоліки 

інтерактивного навчання.  

Технологія роботи в малих 

групах: наукові засади, вихідні 

принципи та особливості 

функціонування. Колективне і 

кооперативне навчання. Види малих 

груп. Особливості організації роботи в 

малих групах. Розподіл ролей у групі. 

Етапи групової роботи. Роль педагога 

в організації роботи малих груп. 

Тема 13. Ігрові технології в роботі 

педагога вищої школи  

Вплив ігрових технологій на 

розвиток студентів різного віку. 

Основні положення та умови 

ефективного застосування ігрової 

діяльності в навчально-виховному 

процесі вищої школи. 

Ігрові технології. Класифікація 

ігрових технологій. Основні види 

навчальних ігор. Дидактичні та 

імітаційно-моделюючі ігри. Ігри-

інсценування, театралізації. Мовні ігри. 

Технологія організації ділової гри. 

Використання ігрових технологій 

у роботі педагога вищої школи.  

 2 2    

Тема 14. Тестові технології в 

оцінюванні знань у вищій школі. 

Теоретичні засади тестової 

технології оцінювання знань. Види 

тестів. Алгоритм побудови тестового 

контролю. 

 2     

Усього годин:  28 12  38 42 

       

 

 



6. Теми практичних  занять 

 
№ 

з/п 
Назва теми Кількість 

годин 

1. Теоретичні засади сучасних педагогічних технологій. 

Системні інноваційні педагогічні технології. 

2 

2. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті. 

Дистанційні технології у вищій школі.  

2 

3. Сучасні та новітні виховні технології. К\Р № 1 2 

4. Технології, побудовані на активізації пізнавальної 

діяльності. Технологія розвитку критичного мислення. 

Технологія проектної діяльності. 

2 

5. Інтерактивні технології навчання на уроках. Особливості 

роботи в малих групах. Ігрові технології в роботі педагога 

вищої школи 

2 

6. Особливості застосування тестової технології в 

оцінюванні знань студентів. К\Р № 2 

2 

Разом: 12 

 

8. Самостійна робота 

 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1. Підготовка до практичних занять та складання логічно-

смислових опорних схем/опорних конспектів до кожного 

практичного заняття 

12 

2. Написання та захист реферату з обраної теми за 

запропонованим списком  

10 

3. Конспектування тем, винесених на самостійне вивчення  10 
 Розвивальне навчання Б.Д. Ельконіна - В.В. Давидова. 

Розвивальне навчання Л.В. Занкова. 

 

 Технологія прийняття педагогічних рішень.  
 Технологія голографічного та герменевтичного підходів у 

вихованні. Акмеологічні технології. 

 

 Вітагенна освіта з голографічним методом проекції  
 Технологія формування успішної особистості в 

професійній діяльності 

 

4. Підготовка до МКР №1 та  МКР № 2 10 
Разом:  42 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Самостійна робота є невід’ємною складовою вивчення навчальної 

дисципліни. Вона здійснюється за такими напрямками: 

• підготовка теоретичних питань до практичних занять;  

• конспектування першоджерел;  



• підготовка рефератів;  

• виконання індивідуальних (професійно-орієнтованих) завдань;  

• підготовка до підсумкових модульних робіт;  

• підготовка до заліку та екзамену.  

Самостійна робота № 1.  

«Підготовка до практичних занять та складання логічно-смислових 

опорних схем/опорних конспектів до кожного практичного заняття» 

Мета: опрацювання питань теми практичного заняття, що могли як 

розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання. 

Завдання: за змістом лекції та додатковою літературою підготувати 

виступи на практичному занятті. 

Зміст письмового звіту: законспектувати основні тези виступу на 

практичному занятті. 

Зміст усного звіту: виступ на практичному занятті. 

Мета: раціональне, мотивоване застосування знань; ліквідація 

перевантажень за рахунок скорочення часу; виховання інтересу, активності, 

самостійності до пошуку і навчанню; відпрацювання предметної технології. 

Викласти вивчене так, щоб на основі логічних зв’язків матеріал був 

доступний, відбився в довготривалій пам’яті.  

Завдання: навчити розставляти акценти при виконанні завдання; 

навчити використовувати свої знання в складання таблиць – схем, логічного 

поетапного шляху до кінцевої мети; навчити вмінню логічно вибудувати 

ланцюжок технологічного процесу. 

Зміст письмового звіту: складені логічно-смислові опорні 

схеми/опорні конспекти в електронному вигляді подати до папки самостійної 

роботи. 

Зміст усного звіту: за складеними логічно-смисловими опорними 

схемами/опорними конспектами виступити на семінарських заняттях. 

Оцінювання: компактність матеріалу, що викладається; логічний 

взаємозв’язок, карта всієї дороги (перспективність) скорочення інформації по 

суті; вивчення та оволодіння методом; сприйняття матеріалу; фундамент – 

надбудова.  

Підготовка теоретичних питань до практичних занять передбачає 

опрацювання питань теми практичного заняття. Ці питання могли як 

розглядати під час лекції, так і виноситися на самостійне опрацювання. 

Алгоритм підготовки. 

1) Визначте питання для підготовки (Ви маєте розглянути усі питання, 

зазначені у плані практичного заняття).  

2) Візьміть у бібліотеці університету (читальному залі або на кафедрі) 

джерела, зазначені у списку основної літератури до заняття. При 

підборі літератури Ви можете користуватися бібліотечними каталогами 

(алфавітним, предметним або систематичним).  

3) Визначте розділи (теми або параграфи), у яких розкрито питання 

практичного заняття.  

4) Прочитайте ці розділи.  



5) Складіть план (простий або складний) відповіді на кожне питання.  

6) Визначте основні поняття, які Ви повинні засвоїти.  

7) Проаналізуйте, як опрацьований матеріал пов’язаний з іншими 

питаннями теми.  

8) Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу складіть 

короткий конспект, схеми, таблиці або графіки по прочитаному 

матеріалу.  

9) Визначте проблеми в опрацьованому матеріалі, які Ви недостатньо 

зрозуміли. З цими питаннями Ви можете звернутися на консультації до 

викладача.  

10) Перевірте, як Ви засвоїли опрацьоване питання. Ви можете це зробити, 

відповівши на тестові питання до теми або розв’язавши практичні 

завдання.  

Самостійна робота № 2.  

«Написання та захист реферату з обраної теми за запропонованим 

списком»  

Мета: передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у 

темі реферату 

Завдання: студент повинен ознайомитися з переліком поданих на 

практичне заняття тем рефератів і обрати одну з них. 

Зміст письмового звіту: за вимогами, що подані вище, підготувати 

реферат. 

Зміст усного звіту: виступити перед студентами академічної групи на 

практичному занятті з темою реферату. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Система виховання і розвитку Марії Монтессорі 

2. Школа-напрямок: вальдорфська школа Р. Штайнера 

3. Школа діалогу культур В.С. Біблера 

4. Блочно-модульне навчання 

5. Нові інформаційні технології 

6. "Йена-план" П.Петерсена та його послідовників 

7. Школа для життя через життя О. Декролі 

8. Педагогіка успіху і радості С. Френе 

9. Педагогіка ТРВЗ 

10. Технологія навчання М.О. Зайцева. 

11. Групова навчальна діяльність 

12. Різнорівнева диференціація 

13. Рейтингове оцінювання знань учнів у початкових класах 

14. Створення ситуації успіху 

15. Технологія УДО 

16. Вітагенна освіта з голографічним методом проекції 

17. Система розвивального навчання Б.Д. Ельконіна - В.В. Давидова 

18. Ігрові технології навчання молодших школярів  

19. Розвивальне навчання Л.В. Занкова 

20. Проективна технологія 



21. Сугестивна технологія 

22. Випереджувальне навчання 

23. Школа-модель: справедливе суспільство Л. Кольберга 

24. Характеристика технології активізації можливостей особистості і 

колективу (Г.А. Китайгородської).  

25. Характеристика технології інтенсивного навчання дітей на початковому 

етапі освоєння мови (Г.Н.Доля). 

26. Можливості застосування технологій інтенсивного навчання в умовах 

масового навчання. 

27. Дитячі дома Януша Корчака 

28. Система В. А. Караковського: модель гуманістичної виховної системи 

29. Школа Ю.М. Цейтлина: колективна пізнавальна діяльність 

30. Система А. А. Захаренко: виховні центри і виховуючи ситуації 

31. Школи гуманності П. Гехеба 

32. Школа Дж. Дьюї як фундамент нової парадигми 

33. Школа самовизначення А.Н. Тубельського 

34. Павлиська середня школа В.О. Сухомлинського 

35. Технологія знаково-контекстного навчання. 

36. Інтенсифікація навчання і проблемне навчання. 

37. Еврістичні технології навчання. 

38. Технологія колективної миследіяльності (КМД) 

39. Зарубіжний досвід використання освітніх технологій. 

40. Зарубіжний досвід використання електронних видань та ресурсів в 

освіті. 

Самостійна робота № 3. 

“Конспектування тем, що винесені на самостійне опрацювання” 

Мета: активізувати студентів на самостійне вивчення деяких 

теоретичних питань курсу освітні технології. 

Завдання: За запропонованим переліком тем на самостійне вивчення 

законспектувати основні положення. з кожної теми. 

Зміст письмового звіту: представити конспект основного змісту 

теоретичних тем. 

Зміст усного звіту: виступити на практичному занятті за однією із 

законспектованих тем. 

Конспектування теоретичних питань передбачає поглиблений 

розгляд окремих питань теми. Для конспектування можуть пропонуватися 

статті з фахових журналів, розділи монографій або підручників. 

Алгоритм підготовки. 

1) Прочитайте запропоноване першоджерело.  

2) Правильно оформіть бібліографію першоджерела (автор, назва, вихідні 

дані).  

3) Складіть план (простий або складний).  

4) Для кожного пункту плану виділіть основні положення проблеми, яка 

висвітлюється у першоджерелі.  

5) Представте прочитаний текст у вигляді тез або анотації, 



використовуючи, при потребі, схеми, таблиці, графіки тощо.  

6) Для самоперевірки перекажіть статтю, використовуючи власний 

конспект. 
 

Самостійна робота № 4.  

“Підготовка до МКР, заліку, екзамену” 

Мета: узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або 

дисципліни у цілому. 

Завдання: ознайомитися з переліком питань та завдань, що виносяться 

на залік; знайти питання у конспекті лекцій або в підручниках, 

запропонованих викладачем у переліку літератури. Ретельно ознайомитися зі 

змістом матеріалу, для самоперевірки виконайте тестові завдання з курсу. 

Зміст письмового звіту: відповідь на тестові питання на заліку. 

Зміст усного звіту: відповідь на теоретичні питання на заліку. 

Підготовка до підсумкової модульної роботи (ПМР), екзамену має 

на меті узагальнення та систематизацію знань з окремого модуля або 

дисципліни у цілому. 

Алгоритм виконання 

1) Ознайомтеся з переліком питань та завдань до ПМР або екзамену.  

2) Підберіть підручники, інструктивно-методичні матеріали або іншу 

довідкову літературу, необхідну для підготовки (її перелік Ви можете 

знайти в робочій програмі або інструктивно-методичних матеріалах).  

3) Перегляньте зміст кожного питання, користуючись власними 

конспектами або підручниками.  

4) Визначте рівень знань з кожного питання.  

5) Визначте питання, які потребують ретельнішої підготовки 

(опрацювання додаткової літератури, складання конспектів, схем, 

виконання окремих завдань тощо). З цією метою зверніться до 

алгоритму підготовки теоретичних питань до практичних занять та 

виконання завдань до лабораторних занять.  

6) Для самоперевірки перекажіть теоретичні питання або виконайте 

практичне завдання. 

9. Індивідуальне науково-дослідне завдання 

Індивідуальна науково-дослідне завдання є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студентів, результати якої використовуються у 

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Освітні 

технології у професійній діяльності» – це вид навчально-дослідної роботи 

студента, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний 

рівень його навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань 

із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-

пізнавальної діяльності. 



Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та 

навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і 

охоплює декілька тем або весь зміст  навчального курсу. 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при 

підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної 

дисципліни «Освітні технології у професійній діяльності». 

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 30 балів 

Види ІНДЗ.: 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Індивідуальне завдання № 1. Написання наукової статті з 

теми використання освітніх технологій у навчально-

виховному процесі навчального закладу /реформування 

системи освіти в Україні  

20 

2. Індивідуальне завдання № 2. Складання тесту/кросворду 

за теоретичним змістом певної освітньої технології 

6 

3. Індивідуальне завдання № 3. Складання  комп’ютерної 

презентації за теоретичним змістом певної освітньої 

технології 

12 

Разом:  38 

 Додаткове варіативне завдання  

4. Індивідуальне завдання № 4. Написання рецензії на досвід 

використання педагогічних технологій у вищій школі, що 

висвітлений у методичних матеріалах 

8 

5. Індивідуальне завдання № 5. Повідомлення за прочитаною 

книгою з освітніх технологій 

12 

6. Індивідуальне завдання № 6. Створення проекту нової 

школи у рамках реформування загальноосвітньої системи 

18 

 Разом:  38 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання № 1. 

Написання рецензії на досвід використання педагогічних 

технологій у вищій школі, що висвітлений у методичних матеріалах 

Мета: активізувати студентів до ознайомлення з практичним досвідом 

використання у вищій школі педагогічних технолоігй. 

Завдання: за обраним педагогічним досвідом, що висвітлений у 

методичних матеріалах або  науковій статті написати рецензію. 

Зміст письмового звіту: подати до звіту матеріал за двома блоками: 1-

ий блок – повний обсяг рецензуємого матеріалу, 2-ий блок – рецензія за 

планом: яку технологію використовує автор; для якої категорії студентів та 

дисципліни; чи правильно підібрана педтехнологія;які помилки існують; як 

можна використати описаний досвід у своїй педдіяльності тощо. 

Зміст усного звіту: на практичному занятті на вимогу викладача або за 

бажанням виступити з рецензією. 



 

Індивідуальне науково-дослідне завдання № 2. 

Складання тесту за теоретичним матеріалом лекцій 

Мета: активізувати студентів до ознайомлення з теоретичним 

матеріалом тем дисципліни. 

Завдання: за обраною темою лекційного матеріалу скласти тести різних 

рівнів (не менше 10 питань). 

Зміст письмового звіту: подати до звіту матеріал за двома блоками: 1-

ий блок – питання тесту, 2-ий блок – відповіді на питання тесту. 

Зміст усного звіту: на практичному занятті на вимогу викладача або за 

бажанням виступити з питаннями тесту. 

Складання кросворду за теоретичним матеріалом лекцій 

Мета: активізувати студентів до вивчення теоретичного матеріалу 

дисципліни. 

Завдання: за обраною темою лекційного матеріалу скласти кросворд 

(не менше 20 питань). 

Зміст письмового звіту: подати до звіту матеріал за двома блоками: 1-

ий блок – питання кросворду, 2-ий блок – відповіді на питання кросворду. 

Матеріал має бути оформлений у форматі Microsoft Exсel. 

Зміст усного звіту: на практичному занятті на вимогу викладача або за 

бажанням виступити з питаннями кросворду; під час проведення заняття 

перевірки самостійних та індивідуальних завдань виступити з захистом 

кросворду. 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання № 3.  

Написання наукової статті з теми використання освітніх технологій у 

навчально-виховному процесі навчального закладу/реформування 

системи освіти в Україні 

Мета: активізувати студентів до наукового огляду та дослідження 

обраної проблематики з використання освітніх технологій у навчально-

виховному процесі вищої школи або з реформування системи освіти в 

Україні. 

Завдання: за обраною проблемою провести наукове дослідження, 

результати якого викласти у науковій статті. 

Зміст письмового звіту: наукова стаття на вимогами ВАК України на 5 

сторінок. 

Зміст усного звіту: на практичному занятті на вимогу викладача або за 

бажанням виступити за змістом статті. 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання № 4.  

Складання  комп’ютерної презентації за теоретичним змістом певної 

освітньої технології 

Мета: активізувати творчий потенціал студента за теоретичним 

матеріалом дисципліни Психологія загальна. 



Завдання: за пунктом плану або окремим підрозділом обраної теми 

лекційного матеріалу скласти комп’ютерну презентацію (від 10 до 20 

слайдів). 

Зміст письмового звіту: подати до звіту комп’ютерну презентацію в 

електронному вигляді. Матеріал має бути оформлений у форматі Power Point. 

Зміст усного звіту: під час проведення заняття перевірки самостійних 

та індивідуальних завдань виступити з захистом презентації. 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання № 5.  

Повідомлення за прочитаною книгою з освітніх технологій 

Мета: активізувати пізнавальний інтерес студентів до ознайомлення з 

науковими, науково-популярними дослідженнями та публікаціями науковців 

з освітніх технологій. 

Завдання: студент повинен прочитати книгу з освітніх технологій, 

занотувати цікаві цитати до читацького щоденника з власними примітками, 

письмово та усно звітувати про прочитану книгу. 

Зміст письмового звіту: письмово оформити звіт об’ємом від 2 

сторінок – надати бібліографічний запис посилання на книгу, у вільній 

творчій формі навести свої думки, враження від прочитаної книги, 

підтверджуючи їх посиланнями на конкретні цитати. 

Зміст усного звіту: виступити перед студентами академічної групи з 

розповіддю про прочитану книгу: назвати автора, назву книги; протягом 5-7 

хвилин розповісти, що корисного та цікавого можна взяти з цієї книги для 

свого майбутнього життя та майбутньої професійної діяльності. 

 

Індивідуальне завдання № 6.  

Створення проекту нової школи у рамках реформування 

загальноосвітньої системи 

1. Проект на тему “Реформування Школи майбутнього” із викладенням і 

обґрунтуванням  

• типу та назви навчального закладу;  

• місцерозташування та архітектурного спорудження;  

• контингенту учнів та вимог до педагогічного колективу;  

• організації навчально-виховного процесу – навчального плану, 

організації дня, тижня, місяця, чверті, навчального року, 

особливостей проведення різних форм і методів навчання, перерв, 

самостійної діяльності учнів, організації дозвілля учнів та 

педагогів тощо. 

2. Проект повинен доповнюватись ескізом, схемою або макетом 

навчального закладу. 

3. Проект має бути виконаний на папері у комп’ютерному варіанті і мати 

обсяг 10-20 сторінок при параметрах сторінки 20 мм - 20 мм - 20 мм - 20 

мм, шрифт Times New Roman, кегль 14. 

 

10. Методи навчання 



В процесі вивчення навчальної дисципліни використовуються: 

1. Теоретико-інформаційні методи навчання: 

✓ усне логічне цілісне викладення навчального матеріалу (лекція),  

✓ діалогічно побудоване усне викладення (бесіда),  

✓ пояснення, демонстрація. 

2. Практико-операційні методи навчання (практичні роботи): 

✓ вправи,  

✓ рішення завдань.  

✓ пошуково-творчі методи навчання (семінарські заняття): 

✓ аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових); 

✓ групове обговорення питання; 

✓ дискусії. 

4. Методи самостійної роботи студентів:  

✓ читання (робота з підручником й іншими учбово-методичними 

посібниками);  

✓ конспектування,  

✓ рішення завдань і проблемних ситуацій; 

✓ творчі завдання. 

 

11. Методи контролю 

З метою підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до 

навчально-пізнавальної діяльності використовуються наступні заходи 

поточного контролю рівня знань: 

- усні відповіді на семінарських та практичних заняттях; 

- тестові форми контролю для визначення рівня залишкових знань; 

- письмове оформлення індивідуально-навчальних завдань; 

- усний захист індивідуально-навчальних робіт. 

Модульний контроль рівня знань здійснюється за допомогою тестових 

завдань різного рівня складності. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

балів 
1. Виступ на практичних заняттях та захист логічно-

смислових опорних схем/опорних конспектів до кожного 

практичного заняття 

60 

2. Написання та захист реферату з обраної теми за 

запропонованим списком  

15 

3. Конспектування тем, винесених на самостійне вивчення  25: 

 Розвивальне навчання Б.Д. Ельконіна - В.В. Давидова. 

Розвивальне навчання Л.В. Занкова. 

5 

 Технологія прийняття педагогічних рішень. 5 
 Технологія голографічного та герменевтичного підходів у 

вихованні. Акмеологічні технології. 

5 



 Вітагенна освіта з голографічним методом проекції 5 
 Технологія формування успішної особистості в 

професійній діяльності 

5 

4. МКР №1 та МКР № 2 60 
Разом:  160 

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

балів 

1. Індивідуальне завдання № 1. Написання наукової статті з 

теми використання освітніх технологій у навчально-

виховному процесі навчального закладу /реформування 

системи освіти в Україні  

40 

2. Індивідуальне завдання № 2. Складання тесту/кросворду 

за теоретичним змістом певної освітньої технології 

15 

3. Індивідуальне завдання № 3. Складання  комп’ютерної 

презентації за теоретичним змістом певної освітньої 

технології 

25 

Разом:  80 

 Додаткове варіативне завдання  

4. Індивідуальне завдання № 1. Написання рецензії на досвід 

використання педагогічних технологій у вищій школі, що 

висвітлений у методичних матеріалах 

20 

5. Індивідуальне завдання № 5. Повідомлення за прочитаною 

книгою з освітніх технологій 

15 

6. Індивідуальне завдання № 6. Створення проекту нової 

школи у рамках реформування загальноосвітньої системи 

25 

 Разом:  40 

 

Поточне тестування та 

самостійна робота 

МКР екзамен Накопичув

альні бали/ 

Сума 

Модуль 1 Модуль 2 №1 №2   

Т1 Т2 Т4 Т5    
400 

45 45 45 45 30 30 160 

НА 4 КРЕДИТИ – 400 БАЛІВ 

екзамен/залік ауд. та сам. робота загальна сума    

144-160 216-240 360-400 відмінно А 

128-143 192-214 320-359 добре В 

104-127 155-191 260-319 добре C 

88-103 131-154 220-259 задовільно D 

80-87 119-130 200-119 достатньо E 

56-79 84-118 140-199 незадовільно FX 



1-55 1-83 1-139 неприйнятно F 

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 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник «Освітні технології» 

2. Методичні рекомендації  

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

28. Освітні технології: навчально-методичний посібник. / За ред. 

Пєхоти О.М. – К.: А.С.К., 2001. – 256 с. 

29. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних 

технологій: Навіч. посібник / За ред.. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: Вид. 

А.С.К., 2003. – 240 с. 

30. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М., 

1998. 

31. Аникеева Н. П. Воспитание игрой: Кинга для учителя. – 

Новосибирск, 1994. 

32. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. 

посібник. – К.: ІЗМН, 1998. – 204 с. 

33. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: 

Педагогика, 1989. 

34. Давыдов В.В.  Проблемы развивающего обучения: Опыт 

теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: 

Педагогика. 1986.- 240с. 

35. Педагогічна технологія: Посібник. І.Ф.Прокопенко, 

В.І.Євдокимов. - Х.: Основа, 1995. 

36. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - 

М., 1989. 

37. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: 

Монографія / За ред. С.О.Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с. 

38. Пєхота О. М. Індивідуальність учителя: теорія і практика : навч. 

посібник [вид. 2-ге, перероб. і доп.] / Олена Миколаївна Пєхота. – Миколаїв : 



Іліон, 2009. – 272 с. 

39. Пєхота О.М. Індивідуальність учителя: теорія і практика: 

навчальний посібник / Олена Миколаївна Пєхота. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 

272 с. – (Серія “Педагогічна освіта ХХІ”). Рекомендовано Міністерством 

освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів.  

40. Пєхота О.М. Культура співробітництва: практика групової 

роботи студентів : навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, С.В. 

Ратовська. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 252 с. – (Серія “Педагогічна освіта 

ХХІ”). 

41. Пєхота О.М. Освітні технології: вчитель фізики : Навчальний 

посібник / О.М. Пєхота, І.В. Манькусь. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 228 с. – 

(Серія “Педагогічна освіта ХХІ”). Рекомендовано Міністерством освіти і 

науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів.  

42. Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень: від студента до 

наукової школи : навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, І.П. 

Єрмакова. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 340 с. – (Серія “Педагогічна освіта 

ХХІ”). 

43. Пєхота О.М. Твоє життя – твій головний проект: технологія 

самовиховання : навчально-методичний посібник / О.М. Пєхота, Л.В. 

Старовойт, І.В. Середа. – Миколаїв : Іліон, 2011. – 244 с. – (Серія 

“Педагогічна освіта ХХІ”). 

44. Основи нових інформаційних технологій навчання. Посібник для 

вчителів /Авт. кол.; За ред. Ю.І.Машбиця./ Інститут психології ім. 

Г.С.Костюка АПН України. – К. : ІЗМН, 1997. – 264с. 

45. Тихонова Т.В. Нові інформаційні технології навчання // Освітні 

технології: навчально–методичний посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, 

О.М.Любарська та ін. / За заг. ред. О.М.Пєхоти. — К.: А.С.К., 2001. - С. 163 -

 180. 

46. Шуркова Н.Е. Педагогическая технология: педагогическое 

воздействие в процессе воспитания школьника. – М., 1992. 

47. Шуркова Н.Е.,  Питюкова В.Ю. и др. Новые технологии 

воспитательного процесса. – М., 1993. 

48. Краткий справочник по педагогической технологии. / Под ред. 

Н.Е.Шурковой. – М.: Новая школа, 1997. 

49. Карпенчук С.Г. Самовиховання особистості: Науково-

методичний посібник / Інститут змісту і методів навчання. – К., 1998. – 214 с. 

50. Оржеховська В.М. та ін. Посібник з самовиховання. – К.: ІЗМН, 

1996 – 192 с. 

51. Середа І.В. Технологія самовиховання особистості. – Миколаїв, 

2005. 

52. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів: Навч. Посібник. – 

Харків: Основа, 1990. – С.8-13, 24-29. 

53. Пехота Е.Н. Индивидуальность учителя: теория и практика / 



Учебное пособие для студентов и преподавателей пед. института. - Николаев, 

1996.– 144 с. 

54. Нор Е.Ф. Технология организации групповой учебной 

деятельности младших школьников. - Николаев, 1997. 

55. Ярошенко О.Г. Групова навчальна дiяльнiсть школярiв: теорiя i 

методика. - К., 1997. 

Допоміжна 

59. Абашкiна Н.В. Органiзацiя навчально-виховного процесу у 

Вальдорфськiй школi (Нiмеччина). // Поч. школа. - 1993. - №1. - с. 41. 

60. Асмолов А.Г. Психология индивидуальности. – М., 1986. 

61.  Боголюбов В.И. Педагогическая технология: эволюция понятия    

Советская педагогика. -1991.-№9.-с.123-128. 

62. Борисова З., Семерникова Р. Спадщину М.Монтессорi - сучасним 

дошкiльним закладам. // Дошкiльне виховання - 1996. - №5. - с. 14-15. 

63. Брокман И. Что такое вальдорфская педагогика: (ст. из Дании). // 

Семья и школа - 1990. - №11. - с. 9-11. 

64. Будак В.Д., Мірошніченко В.І. Перспективи використання 

мультимедійних технологій у навчальному процесі // Технології неперервної 

освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Збірник статей до 

традиційної IV Всеукраїнської конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ 

НаУКМА, 2002. – С. 188-191. 

65. Вайсбурд М., Апнотова С. Игра в учебном процессе // Народное 

образование. – 1996. - №8. 

66. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: 

Проблемы и перспективы. – М.: Педагогика, 1987. – 264 с.  

67. Глазунова М.А., Меерович М.И. Возможности триз-педагогики в 

воспитании личности учащихся // А.С.Макаренко и мировая педагогика: 

Материалы международного семинара. – Полтава, 2002. – С.62-64. 

68.  Гузеев В.В. Образовательная технология: от приемов до 

философии.  Библиотека директора школы. -  1996. - № 4. 

69. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Можливості телекомунікацій у 

навчальному процесі // Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, 

перспективи розвитку: Збірник статей до традиційної IV Всеукраїнської 

конференції. – Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2002. – С. 188-191. 

70. Гуржий А.М., Жук Ю.О., Волинський В.П. Засоби навчання. – К.: 

Віпол, 1997. – 208 с. 

71. Давыдов В.В.  О понятии развивающего обучения. //Педагогика. - 

1995. - №1. - с. 29-40. 

72. Донцов И.А. Самовоспитание личности. – М., 1984. 

73. Дусавицкий А.К. Концепция школы развития личности // Феникс. 

Инф. -метод. журнал.- М.,1994. 

74. Дьяченко В. От игры к методу: Обучение по способностям // 

Народ. образование. – 1994. - №2-3. – С. 89 – 98. 

75. Жук Ю.О. Деякі психолого–педагогічні проблеми використання 

засобів нових інформаційних технологій у навчальному процесі середнього 



закладу освіти // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 1998. – №4. – С.7–9. 

76. Зоц В. Школа модульного типу як демократична форма 

організації навчання. //Рідна школа - 1996 - №10.- с. 25-28. 

77. Иванов И.П. Педагогика коллективных творческих дел. – К.: 

Освіта, 1992. 

78. Ильина Т.А., Понятие “педагогическая технология в современной 

зарубежной педагогике”. - Сов. педагогика 1971. - № 9. 

79. Кальф Т.  Технологія створення сценарію навчального модуля.  

//Рідна школа. - 1996.- №8.- с. 48-52. 

80. Кларин М.В.  Инновации в мировой педагогике обучения на 

основе исследования игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта). Рига, 

НПУ  “Эксперимент”,  1995.             

81. Кларк М.  Технология образования или педагогическая 

технология   Перспективы: Вопросы образования. - М., 1983. -  №2 - с.78. 

82. Коллективное творческое воспитание в работе класного 

руководителя /Сост. Пехота Е.Н., Гринченко В.П. и др. – Хабаровск, 1990. 

83. Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием. – Минск: Высш. 

шк., 1991. – 287с  

84. Кротких Н. Вальдорфская педагогика: учение без страха. // 

Воспитание шк. - 1993. - №4. - с. 35-37 

85. Лернер И.Я. Внимание: технологии обучения. //Педагогика - 

1990. - № 3. 

86. Лецких Л.А. Развивающий канон в системе Эльконина - 

Давыдова - Репкина.  //Нач. школа - 1997.- №3.- с. 42-44. 

87. Литвин Л.Н. “Наша” или “не наша” Мария Монтессори? // Сов. 

педагогика. - 1991. - №8. - с. 96. 

88. Мазепа I.М. Гупова навчальна дiяльнiсть. // Поч. шк. - 1992. - №6. 

- с. 30-34. 

89. Макрідіна Л. Технологія ТРВЗ: досвід, застосування // Завуч, 

2004. - №1, - С.1-5. 

90. Монахов В.М.  Проектирование и внедрение новых технологий 

обучения   Советская педагогика.-1990.-№7.-с.17-22. 

91. Мельник В.В.  Наукове проектування навчального модуля. 

//Педагогіка і психологія.- 1997.- №1.- с. 71-79. 

92. Основы педагогического мастерства. Под ред. И.А.Зязюна. - М., 

1989. 

93. Педагогічні інновації та  освітні модулі.  //Рідна школа.- 1994.- 

№4.- с. 38 

94. Сікорський П.І.  Модульно-рейтингова система навчання у ліцеї. 

//Педагогіка і психологія.- 1997.- №1.- с. 31-38. 

95. Фурман А. Технологія створення граф-схем навчальних курсів у 

модульно-розвивальній системі. // Рідна школа.- 1997.- № 2.- с. 25-78 

96. Фурман А. Принцип модульності в освітній практиці: два рівня 

втілення.  //Рідна школа. - 1995.- № 7-8.- с. 22-25. 

97. Фурман А.В. Модульно-розвивальне навчання - система 



педагогічних інновацій. // Педагогіка і психологія.- 1995.- №3.- с. 97-108. 

98. Фурман А.В. Методический анализ систем развивающего 

обучения.// Педагогика и психология. - М.,  1995.- №1. 

99. Томан І. Як удосконалювати самого себе: Пер. з чес. – К., 1984. – 

240 с. 

100. Шевцова А. Активізація пізнавальної діяльності учнів за 

допомогою ситуативних завдань // Дивослово. – 2001. - №12. 

101. Щербань П. М. Навчально-педагогічні ігри: Навч: посібник. – К: 

Вища школа, 1993. 

102. Юрченко З.В. Ігрові методики розвитку художньо-словесних 

здібностей учнів 5-11 клас // Практична психологія та соціальна робота. – 

2000. - №2. – С. 9 – 12. 

 

15. Інформаційні ресурси 

1. http://www.info-library.com.ua/books-book-113.html 

2. http://www.koob.ru/common_psychology/ 
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ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ  

ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Провідною формою активізації пізнавальної діяльності студентів 

лишається лекція, в ході якої викладач орієнтує студентів на творче 

оволодіння матеріалом, дає настанови для наступної самостійної роботи над 

книгою. На лекції викладаються лише узагальнені, вузлові питання 

навчальної дисципліни, методи й алгоритми розв’язання основних завдань. 

Лабораторні заняття мають за мету поглибити знання студентів з тем 

змістовного модуля, сприяють опануванню практичних умінь та навичок. 

Вони включають у себе семінарську та лабораторну частину. 

Робота (реферати, доповіді, статті, тощо) наукового спрямування має 

на меті дослідження нових напрямків розвитку органічної хімії, а також 

нових концепції та нових матеріалів, що використовуються у народному 

господарстві. Наукова робота виконується самостійно під керівництвом 

викладача. 

Обов’язковим видом навчальної діяльності студентів є самостійна 

робота, яка виконується в позааудиторний час.  

Методи контролю 

за способом організації 

індивідуальний груповий фронтальний диференційований 

за способом надходження інформації 

усний письмовий експериментальний програмованний 

Види контролю: попередній; поточний; тематичний; заключний. 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Кредит (залікова одиниця) – це уніфікована одиниця виміру 

виконаної студентом аудиторної та самостійної навчальної роботи 

(навчального навантаження), що відповідає 30 годинам робочого часу. 

Навчальний модуль – це логічно завершена, відносно самостійна, 

цілісна частина навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних 

завдань відповідного змісту та структури з розробленою системою 

навчально-методичного та індивідуально-технологічного забезпечення, 

необхідним компонентом якого є відповідні форми рейтингового контролю. 

Змістовний навчальний модуль – це логічно завершена, відносно 

самостійна, цілісна частина навчального модуля, сукупність теоретичних та 

практичних завдань відповідного змісту та структури з розробленою 

системою навчально-методичного та індивідуально-технологічного 

забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми 

рейтингового контролю. 

Семестровий контроль – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни 

за семестр.  



З метою забезпечення об’єктивності оцінок та прозорості контролю 

набутих студентами знань та вмінь, семестровий контроль здійснюються в 

університеті в письмовій формі шляхом написання контрольно-

екзаменаційних робіт. 

Загальна система оцінювання – це система визначення якості 

виконаної студентом усіх видів аудиторної та самостійної навчальної роботи 

та рівня набутих ним знань та вмінь шляхом оцінювання в балах результатів 

цієї роботи під час поточного, змістовно-модульного (проміжного) та 

семестрового (підсумкового) контролю, з наступним переведенням оцінки в 

балах у оцінки за традиційною національною шкалою та шкалою ECTS. 

Поточний контроль спрямований на перевірку систематичної роботи 

студентів, рівня засвоєння матеріалу протягом викладання курсу. 

Здійснюється під час проведення аудиторних занять. Поточна змістовна 

модульна оцінка складається з балів, які студент отримує за певну навчальну 

діяльність протягом засвоєння відповідного змістовного модуля – виконання 

та захист теоретичних завдань, тестових та розрахункових завдань, 

лабораторних робіт, виступи на семінарських та практичних заняттях тощо. 

Змістовний модульний контроль – загальний підсумок робот 

студента протягом вивчення окремого змістовного модуля за результатами 

теоретичного та практичного матеріалу, передбаченого змістовним модулем, 

який завершується обов’язковим написанням змістовної модульної 

контрольної роботи (ЗМКР).  

Організація та проведення змістовного модульного контролю 

1. Змістовний модульно-рейтинговий контроль обов’язково 

проводиться з тих навчальних дисциплін, для яких робочим навчальним 

планом передбачений залік та екзамен. 

2. Поділ навчального матеріалу на змістовні модулі, максимальну 

кількість балів для оцінювання ЗМКР з конкретного змістовного модуля 

встановлює лектор.  

3. Розподіл балів у сумарній змістовно модульній оцінці для 

оцінювання результатів поточного та підсумкового контролю, 

встановлюються відповідно до критеріїв оцінювання теоретичної та 

практичної підготовки студента. Інформацію про розподіл балів та кількість 

змістовних модулів викладач зобов’язаний довести до відома студентів на 

початку вивчення навчальної дисципліни. 

4. Студент, який навчається за індивідуальним навчальним планом, 

складає модульний контроль у терміни, передбачені індивідуальним планом. 

5. Письмова компонента підсумкового змістовного модульного 

контролю (ЗМКР) обов’язкова та проводиться шляхом виконання 

контрольних завдань для перевірки фактичного матеріалу відповідних 

змістовних модулів та розв’язування задач. Письмово-усна форма 

змістовного модульного контролю (ЗМРКР) вводиться на підставі рішення 

кафедри з подання викладача. 

Для проведення ЗМРКР лектор готує варіанти контрольних завдань. 

Завдання ЗМКР повинні бути однаковими або рівноважкими. Критерії 



оцінювання результатів виконання контрольних завдань доводяться до 

відома студентів перед проведенням ЗМКР. 

Пам’ятка для студентів 
До підсумкового змістовно-модульного контролю допускаються 

студенти, які виконали всі види робіт, передбачені змістовним модулем. 

ЗМКР проводиться для студентів групи за розкладом. Тривалість письмової 

компоненти становить одну академічну годину. Якщо запланована письмово-

усна форма проведення ЗМКР, то усну компоненту лектор проводить після 

перевірки письмових завдань в час та місці, визначеному розкладом. 

Проведення та перевірку виконаних ЗМКР організують лектори, залучаючи 

викладачів, які проводять практичні, лабораторні та семінарські заняття. 

Студент, який з’явився на ЗМКР та отримав контрольне завдання, 

вважається атестованим, незалежно від результатів написання ЗМКР. 

Контрольні завдання видаються кожному студентові.  

Студент може звернутися до викладача за роз’ясненням змісту 

завдання. При виконанні ЗМКР студент може користуватися лише тим 

допоміжним матеріалом або засобами, які дозволені викладачем. Під час 

проведення ЗМКР студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися 

інформацією з іншими студентами або використовувати матеріали чи засоби, 

крім дозволених. Викладач зобов’язаний контролювати самостійність 

виконання студентом свого завдання та дотримання встановленого порядку 

проведення контрольного заходу. 

При виявленні викладачем порушення студентом встановленого 

порядку проведення ЗМКР, викладач усуває цього студента від проведення 

контролю, не перевіряє його письмову відповідь, робить на ній відповідний 

запис та оцінює ЗМКР нулем балів без права повторної атестації. 

ЗМКР студента, який не з’явився на контрольний захід, оцінюється 

нулем балів. 

Студент, який набрав менше 50% балів за виконану ЗМРКР, має право 

написати її повторно (інший варіант), але при цьому сума балів за написану 

роботу зменшується на 1/3 від загальної кількості балів при виконанні тієї ж 

самої кількості завдань. Якщо студент не з’явився на перше написання 

контрольної роботи з поважної причини і має підтверджуючий документ, то 

штрафні бали не знімаються. 

Результати перевірки ЗМКР доводяться до відома студентів не пізніше 

ніж за два робочі дні після дати проведення контролю. 

Студент, який не погоджується з отриманою оцінкою з письмового 

контрольного завдання, має право звернутися до лектора і отримати 

обґрунтоване пояснення. У випадку незгоди студента з рішенням лектора, він 

може звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, 

ніж на наступний робочий день після оголошення результатів перевірки 

цього завдання. Лектор з даної навчальної дисципліни та завідувач кафедри 

або визначений ним викладач зобов’язані розглянути апеляцію в присутності 

студента протягом двох робочих днів і прийняти остаточне рішення щодо 

оцінки контрольного завдання.  



У результаті апеляції оцінка контрольної роботи студента не може бути 

зменшена, а тільки залишена без змін чи збільшена. Результат розгляду 

апеляції фіксується на тексті виконаного завдання і підтверджується 

підписами відповідних викладачів. Якщо студент не звернувся з апеляцією у 

встановлений термін, то оцінка, виставлена викладачем при перевірці 

контрольного завдання, є остаточною. 
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ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ. 

План 

1. Педагогічна технологія: становлення, термінологія, сутність. 

2. Головні ознаки педагогічної технології та критерії їх оцінювання. 

3. Класифікації педагогічних технологій.  

4. Структура педагогічної технології і вимоги до її проектування. 

Основна література 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний 

посібник. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с. (с. 56 – 79) 

2.  Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний 

посібник /За заг. ред. С.П.Бондар – Рівне. Редакційно-видавничий центр 

„Тетіс” Міжнародного університету „РЕГІ” імені академіка Степана 

Дем'янчука. 2003. 200 стор. ( с. 20 – 43) 

3. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей / Под общей ред. В.С. Кукушина. – 

Серия «Педагогическое образование». – Ростов н/Д: издательский центр 

«Март», 2002. 320 с. ( с. 27 – 46)  

4. Освітні технології: Навч. - метод. посіб. /О.М.Пехота, А.З.Кіктенко, 

О.МЛюбарська та ін.; за заг. ред. О.М.Пехоти. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с. 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998. - 256с. 

6. Перспективні освітні технології: Наук.-метод.посібник. /За ред. 

Г.С.Сазоненко. - К., 2000. - 560 с. 

7.  Питюков В.Ю.Основы педагогической технологии. - М., 1997. 

8. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., 1989.  

9. Шамова Т.И. и др. Управление образовательными системами: Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений /Т.И.Шамова, 

Т.М.Давыденко, Г.Н.Шибанова; Под ред. Т.И.Шамовой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. – 384 с. (стр. 294-354) 

10. Педагогічні технології: теорія та практика: Навчально-методичний посібник / За 

ред. проф. М.В.Гриньової. – Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г.Короленка. – П., 

АСМІ: 2006. – 230 с. 

11. Гришина Т.В. Освітня технологія як професійний пріоритет учителя. – Х.: Вид. 

група „Основа”, 2003. – 96 с. – (Серия „Бібліотека журналу „Управління 

школою””; Вип. 4). 

Запитання. Завдання 

1. У чому полягає суть технологічності в освіті? 

2. Простежте еволюцію поняття «педагогічна технологія». 

3. Зробіть порівняльний аналіз різних підходів до розкриття значення 



поняття «педагогічна технологія». 

4.Чи існує зв'язок між технологією і майстерністю? 

5. Охарактеризуйте головні ознаки педагогічної технології. 

6. Чи згодні ви з твердженням, що будь-яка педагогічна система завжди 

технологічна? Думку обґрунтуйте. 

7. Визначте спільне і відмінне у поняттях «педагогічна система», 

«методика», «педагогічна технологія». 

8. Обґрунтуйте своє ставлення до проблеми технологізації виховного 

процесу. 

 

ТЕМА 2. ТЕХНОЛОГІЇ, ПОБУДОВАНІ НА АКТИВІЗАЦІЇ 

ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 

План 

1. Проблемність проблеми пізнавальної діяльності учнів. 

2. Структура технології активізації пізнавальної діяльності школярів. 

3. Процесуальні характеристики технологій пошукового навчання. 

4. Педагогічний тренінг, аналіз творчого задуму технології. 

Моделювання умов ефективного використання елементів педагогічної 

технології. 

ЛІТЕРАТУРА 

1. Бердина С.А. Применение технологій витагенного обучения в воспитании 

познавательного интереса учащихся к математике. // Школьньїе технологии, 

2003.- №2.-С. 139-142 

2. Ганузяк В., Сметанський І., Шахов В. Педагогіка: Навч.посібник.-2-е вид., 

випр. і доп. – Вінниця: Книга - Вега’\ 2003.- С. 416.  

3. Основи педагогічної майстерності // Завуч. – 2000. – №8. – С. 1-6 (Наша 

вкладка). 

4. Глазунова М.А., Меерович М.И. Возможности гриз-педагогики в 

воспитании личности учащихся // А.С.Макаренко и мировая педагогика: 

Материалы международного семинара. – Полтава, 2002. – С.62-64. 

5. Данилова Л. Розвивати пізнавальну активність учнів. – Рідна школа, – 

2002. –№6. – С. 18-20. 

6. Головань Т. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності 

процесу навчання // Рідна школа, 2004. – №6. – с.15-17. 
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ТЕМА 3.ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

План 

1. Історія виникнення Теорії Розв’язання Винахідницьких Завдань. 

2. Концептуальні положення технології розвитку творчої особистості. 

3. Особливості змісту технології Теорії Розв’язання Винахідницьких 

Завдань. 

3.1. Прийоми розвитку творчої особистості. 

3.2. Метод фокальних об’єктів - МФО. 

3.3. Метод мозкового штурму. 

3.4. Метод синектики.  

3.5. Метод інверсії 

3.6. Метод контрольних запитань (МКЗ) 

3.7. Оператор РЧВ (розміри, час, вартість). 
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ТЕМА 4. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ 

План 

1. Теорія та класифікація гри. 

2. Ділова гра як метод активного навчання. 

3. Характеристика основних видів ігор. 
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ТЕМА 5. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

План 

1.  Поняття технології виховного процесу. 

2.  Визначення ефективності функціонування технології виховного процесу. 

3.  Етапи створення нової технології виховного процесу у конкретному 

навчальному закладі. 

4.  Основний зміст технологій колективного творчого виховання. 

5.  Основний зміст технології створення ситуації успіху. 

6.  Технологія ігрової діяльності. 

7.  Технологія педагогічної підтримки.  
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11.  Кацинська Л.Л. Виховний процес в сучасній школі. - Рівне, 1997. - 156 

с.  



12.  Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: Навч. посіб. – К.: 
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1994. -240с. С.102-103  

20.  Щуркова Н.Е. Собранье пестрых дел: Методический материал для 
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ТЕМА 6. ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ ПЕДАГОГІЧНИХ РІШЕНЬ 

У якій би формі не проявляв педагог свого ставлення до подій, що 

відбуваються в дитячому колективі, до дій окремих осіб (зауваження, 

оцінка, догана, виклик батьків, постановка питання на зборах, доручення і 

т.д.), все це, зрештою, є одне з педагогічних  рішень. 

Скороспілі, непродумані, помилкові дії педагога негайно зустрічають 

різку відсіч учнів, які сьогодні більш критично підходять до вимог своїх 

учителів, більш вразливі у випадку їх неправильних дій. Водночас школярі з 

великою повагою ставляться до тих учителів, яким притаманні високий 

інтелект, культура поведінки, сміливість та оригінальність рішень. 

Слід мати на увазі складність функції педагогічного рішення. Адже 

мета його далеко не однозначна. Одне й те ж педагогічне рішення водночас 

може нести і функцію покарання, і викликати певні зміни в системі 

взаємин, і розкривати перспективи перед колективом, особистістю. 



Більша частина педагогічних рішень приймається в дуже складній і 

динамічній обстановці. Директор школи, класний керівник, учитель на 

уроці іноді змушені реагувати на ситуації, що виникають, в умовах гострого 

дефіциту часу. Але навіть ті рішення, які виконуються протягом певного 

часу, неминуче корегуються під впливом обставин, що постійно 

змінюються. У цих умовах завжди існує небезпека прийняття поспішних, 

шаблонних, однобічних рішень. 

Відображаючи певні об'єктивні вимоги (суспільні умови, рівень 

розвитку педагогічної науки й практики і т.п.), педагогічне рішення 

водночас є відображенням творчої особистості педагога, його творчого 

розвитку. 

У прийнятті оптимального рішення велику роль відіграє інтуїція, яка 

ґрунтується на осмисленні попереднього досвіду. Проте це не значить, що 

педагог-практик може обійтися без сучасних теоретичних знань. Тільки в 

поєднанні з ними досвід стає глибоко усвідомленим. У результаті 

багатократного розв'язання складних педагогічних ситуацій 

нагромаджуються все нові й нові взаємозв'язки, виникає глибоке розуміння 

суті тих чи інших педагогічних явищ і передбачення можливих тенденцій їх 

розвитку. Тобто ці знання переходять у своєрідне педагогічне бачення, в 

узагальнені лінії поведінки. 

Педагог з великим практичним досвідом у процесі прийняття рішення 

багато операцій здійснює майже автоматично в результаті нагромадження 

інформації про адекватні явища. Якщо такий "автоматизм" виникає на 

основі постійного аналізу нових тенденцій у однотипних педагогічних 

явищах, то педагогічне рішення буде доцільним. Якщо ж воно виробляється 

без врахування нових тенденцій (адже за 20-25 років кожне покоління учнів 

набуває якихось нових особливостей у світовідчутті тощо), то такий 

"автоматизм" стає джерелом штампу, шаблону, примітивізму в діях 

учителів. 

Ось приклад нескладного, але оригінального педагогічного рішення.  
У 9-й клас приходить новий вчитель. Відкривши двері, побачив, що всі хлопці 

стоять на партах. Спокійно привітався, попросив сісти. Ні, стоять! Ну що ж... 

"Запишіть число, тему уроку". Загальний сміх, учні побачили, що вчитель приймає 

умови гри, вміє себе стримувати. "Перевірка" закінчилася. Після уроку учні 

попросили пробачення. 

Але, на жаль, частина вчителів і директорів шкіл можуть приймати 

рішення лише на організаційно-адміністративному рівні (провести захід, дати 

доручення, оформити красиво клас, кабінет і т.п.), навіть тоді, коли справа 

стосується складних колізій у розвитку особистості чи колективу. 

У щоденнику учня IX класу однієї із сільських шкіл ми знаходимо опис 

події, в якому показано цілий ланцюг помилкових рішень педагогічного 

колективу. Наводимо цей запис. 
Весь наш клас цілий тиждень переживає одну подію. Недавно на уроці Ніна 

Леонтіївна поставила Валі за відповідь "два". Як це трапилось? Валя відповідала, як 

нам всім здалося, на "відмінно", ну, в крайньому разі, на "добре". А вчителька чи не 

слухала її, чи була сердита (а з нею це часто буває), раптом оголошує: "Три". Ми всі 



завмерли, не чекали такого, а Валя запитує: "За що?" Ніна Леонтіївна каже: "Коли 

будеш запитувати, одержиш "два". Тоді Валя їй у відповідь: "Краще ставте "двійку". 

Вчителька злорадно посміхнулася і поставила "два". 

Ми всі були обурені, вирішили на другий день не приходити на уроки Ніни 

Леонтіївни. Проте не насмілилися, пошуміли між собою і пішли на заняття. Про це 

дізналася наш класний керівник Марія Кузьмівна. Вона прийшла в клас і почала 

запитувати, хто організував змову. Всі мовчали, і не тому, що боялися встати й 

сказати, а справді не знали, адже були обурені всі. Тоді Марія Кузьмівна запросила 

завуча Миколу Петровича, і він теж став домагатися: хто був заводіякою? Всі 

мовчали, ніби понабирали в рот води. 

Потім викликали до директора наших кращих дівчат — активісток. Так нічого 

й не домігшись, виставили їх на шкільній лінійці і почали лаяти. Директор оголосив, 

що цим дівчатам знижується оцінка з поведінки за чверть. Ми всім класом ходили до 

завуча, до директора, але нічого не довели. Було образливо за наших товаришів, 

прикро за вчителів... 

Що ж стало причиною таких грубих педагогічних помилок? Слабке 

знання педагогічної теорії, ігнорування вікових особливостей 

старшокласників, невміння аналізувати власні промахи, запальність і 

авторитаризм у ставленні до дітей тощо. 

Як приймати педагогічне рішення? 

Структура цього процесу включає в себе такі основні етапи (виразимо 

їх схематично): 
 

Прийняття педагогічного рішення 

 

Збір, обробка   й 

аналіз Інформації 

про певне 

педагогічне 

явище 

 

 
Педагогічний 

діагноз цього 

явища 

 Прогнозування І 

зіставлення 

різних варіантів 

рішення 

 Вибір рішення і 

його 

оформлення 

 

Процес формування рішення, як показано на схемі, розпочинається з 

глибокого вивчення й аналізу Інформації про певне педагогічне явище, про 

його розвиток. Необхідно врахувати всі деталі й обставини, що викликали 

дане явище, і ті фактори, які впливають на його подальший розвиток. 

Наприклад, обдумуючи шляхи згуртування учнівського колективу певного 

класу, потрібно глибоко вивчити, коли, з яких класів і шкіл він 

укомплектований, як розвивалися взаємини між учнями, якими є ці взаємини 

тепер, які фактори впливають на розвиток у ньому позитивних і негативних 

тенденцій, 

Наступний структурний компонент процесу прийняття рішення — 

діагностика даного явища. Мова йде про те, щоб на основі попередніх даних 

визначити характер педагогічної ситуації: причини й мотиви тих чи інших 

дій, вчинків групи дітей чи особистості. Проте саме цього і не вміють робити 

багато практичних працівників. Ось типовий приклад. 
Педагог говорить батькам учня: "Ваш син перестав учити математику, вживайте 

заходів." "Вибачте, а чому?" —наївно запитують батьки. ''Як чому? Розлінився! Вам 



слід підтягнути його і все...", — відповідає вчитель. Однак учень (наприклад, із 

шостого класу) міг перестати  вчити математику з різних причин. Тому прийняти 

правильне рішення можна, лише знаючи причину тих чи інших дій особи. 

На основі аналізу інформації про дане явище і його діагностики 

здійснюється прогнозування і зіставлення різних варіантів рішення. Перед 

педагогом постає необхідність здійснення ймовірного прогнозу, тобто він 

повинен передбачити результати, наслідки різноманітних варіантів рішення, 

а потім вибрати з них найбільш оптимальний. Наприклад, надзвичайно 

складним завжди є рішення про винесення на обговорення класного 

колективу вчинку того чи іншого учня. Як відомо, колектив нерідко стає на 

бік того, кого слід осудити, до того ж таке обговорення глибоко травмує 

особистість. Очевидно, перш ніж прийняти це рішення, педагог повинен 

проаналізувати ряд факторів: якості колективу, рівень його розвитку, 

здатність розв'язати поставлене завдання; особливості учня: здібності, 

характер, моральний стан і т.п.; характер вчинку, чи можна його відверто 

обговорювати; взаємини учня з колективом, як вони вплинуть на хід 

обговорення; можливі наслідки колективного обговорення. 

Таким чином, приймаючи виховне рішення, педагог повинен 

прогнозувати: 

— можливість здійснення даного рішення; 

— реакцію учнів, батьків, громадськості; 

— можливі побічні явища, фактори і т.п; 

— виховні (близькі й далекі) результати рішення; 

— переваги даного варіанту рішення над іншими. 

3аключний етап — вибір рішення та його оформлення (спосіб дій, що 

забезпечують бажаний результат). Як вже зазначалося, педагогічне рішення 

може виявлятися в будь-якій формі: наказ, постанова педагогічної ради, план 

дій, розробка виховного заходу, постановка будь-яких вимог, зауваження, 

репліка педагога тощо. Проте, як би воно не виражалося, в ньому фактично 

програмуються: 

— система методів впливу на даний об'єкт (на особистість, групу, всю 

школу); 

— поведінка об'єкта, його дії під впливом педагогічного рішення; 

— можливі відхилення об'єкта від норм, вірогідність його опору; 

— можливість контролю за виконання даного рішення. 

Зрозуміло, на практиці педагог не завжди послідовно і в чистому 

вигляді реалізує всі етапи даного процесу, та в цьому й немає необхідності. 

Проте всі вони повинні знайти в тій чи іншій мірі місце в алгоритмі 

педагогічної діяльності, в іншому випадку від дій педагога не можна чекати 

позитивних результатів.  

Як посварилися Василь і Віктор. 
Наведемо приклад формування педагогічного рішення в зв'язку з конфліктом 

учнів IX класу Василя Б. і Віктора П. Справа в тому, що Василь у відлюдному місці 

вдарив Віктора. 



Аналіз інформації. Із розмов з учнями й учасниками події я встановив, що 

Василь викликав Віктора на розмову в зв'язку з його образливим натяком на адресу 

однієї дівчини — учениці цього ж класу. Під час розмови Віктор висловився про 

дівчинку ще грубіше. Василь дав йому ляпаса і повернувся до класу. 

Діагностика події. Василь — пряма, чесна людина, добрий товариш. Раніше 

ніколи не бився. Заступився за ображену дівчину, хоч зробив це в неправильній 

формі. Віктор же — хлопець, як кажуть, "собі на умі", навчається абияк, більше 

цікавиться своєю зовнішністю. Серед товаришів не авторитетний. Одержав по 

заслузі, хоч зовнішньо є потерпілим. 

Прогнозування і зіставлення варіантів рішення. Педагог повинен реагувати 

на цю подію, хоч дізнався про неї випадково. Сам Віктор вважає за краще мовчати. 

Якщо буде покараний Василь, це вдарить по найкращій рисі хлопця — почуттю 

справедливості. Якщо залишити цей випадок без втручання, значить, підтримати 

подібний метод ведення суперечок. Водночас Віктор отримав по заслузі. Яке 

вибрати рішення? Очевидно, таке, яке виправдало б дії Василя по суті, але б 

засуджувало їх форму. Проте таке одноосібне рішення директора школи, класного 

керівника навряд чи зіграло б велику виховну роль. У результаті зіставлення всіх 

варіантів вибирається єдино правильний. 

Рішення. Зібрано актив класу разом з Василем і Віктором Класний керівник 

сказав: "У тому, що трапилось, винен колектив. Василь зважився на цей 

недопустимий вчинок, тому що ви дозволяєте в своєму класі неподобства з боку 

таких, як Віктор, які ображають безкарно ваших товаришів. А тепер подумайте самі, 

що робити''. Цим виступом було розв'язано ряд завдань: осуджено Віктора за цинізм 

та образу дівчини; підтримано Василя за його чесність і принциповість, хоча форма 

його дій не була схвалена; поставлено важливе і гостре питання перед колективом 

класу. 

Бурхлива і відверта розмова, яка відбулася між старшокласниками 

підтвердила правильність цього рішення.  Учні зрозуміли позицію педагога, 

схвалили її і, як показали дальші спостереження, зробили правильні висновки. 

Яким повинно бути найкраще педагогічне рішення? 

Для того, щоб виконати в повній мірі свою виховну функцію, 

педагогічне рішення повинно відповідати таким вимогам: 

- Воно має бути науково обґрунтованим, тобто випливати з глибокого 

розуміння закономірностей педагогічного процесу, із всебічного врахування 

вікових та індивідуальних особливостей тих учнів, з приводу яких 

приймається рішення. 

- Будь-яке рішення дійове тоді, коли воно вчасно прийняте природно    

випливає із ситуації, що склалася. Тут недопустима поспішність, 

невиправдане  зволікання  із його прийняттям. 

- Педагогічне рішення має бути втіленням гуманізму, тобто 

пройнятим вимогливістю до людини і в той же час повагою, вірою в неї, в її 

прагнення кращого. 

- І нарешті, воно повинно бути доказовим, аргументованим (хоча 

цілком допустимо, що в деяких ситуаціях педагог діє, вимагає, а потім 

пояснює — чому). 

Реалізація цих вимог можлива лише в результаті врахування педагогом 

цілого ряду зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають і на саме явище, 

що виступає як об'єкт педагогічного рішення, і на наслідки цього рішення. 



Отже, що треба врахувати для прийняття оптимального 

рішення? 

Цілі, завдання і принципи виховання. Педагогічне рішення має 

відповідати найважливішим положенням теорії виховання і бути їх 

конкретним втіленням у конкретних умовах. Проте частина вчителів чомусь 

про це забуває. Так, аналіз планів виховної роботи в ряді шкіл показує, що їх 

автори намагаються добитись складних виховних цілей, головним чином, за 

допомогою словесно-інформаційних методів впливу. Розробці ж чіткої 

системи доручень, важливих суспільне корисних справ приділяється дуже 

мало уваги. 

Вікові й індивідуальні особливості тих учнів, з приводу яких 

приймається педагогічне рішення, врахування рівня вихованості, знань, 

інтелектуального розвитку, умов життя й спрямованості цих учнів. Саме 

тому, якими б не були схожими ситуації, вчинки учнів, не може бути 

адекватних рішень. 
Дев'ятикласник Саша сів у вантажну машину, Ідо стояла в дворі школи, завів 

її, а потім наїхав на електричний стовп. Дізнавшись про це, педагог запитав його: 

"Коли поставиш стовп?" (Більше ніяких наслідків цей вчинок не мав). А коли 

Станіслав закидав снігом на перерві свій клас, його вчинок був винесений на суд 

колективу Чому були прийняті такі різні рішення? Саша, чесний і справедливий 

хлопець, який рано залишився без батька, мав складний і нерівний характер, але був 

дуже авторитетний у класі. Його вчинок був проявом хлоп'яцтва, зривом, про який 

він сам шкодував. Вчинок же Станіслава — лише ланка в ланцюгу продуманих 

капостей щодо школи і класу. Товариші не поважали його й були глибоко обурені 

новою витівкою. 

Характер взаємин у даному колективі, члени якого є об'єктами 

педагогічного рішення, статус окремих учнів у системі внутріколективних 

стосунків. У зв'язку з цим можна навести такий приклад. 
У IX класі з'явилася нова учениця Світлана. Красива, розумна, дуже рухлива, 

вона привернула увагу класу, особливо хлопців. Між кількома з них навіть 

зав'язалася боротьба за право дружити з нею, бути до неї ближче. Це ще більше 

запоморочило голову і без того самовпевненій дівчині. У її голосі з'явилися владні 

нотки, на уроках Світлана почала поводитися розв'язне, упевнена в повній підтримці 

класу. 

Зрозумівши, що навколо Світлани сплелися складні внутріколективні 

стосунки, ми провели так званий соціометричний зріз і побачили, що 

авторитет її в класі не такий вже й високий. "Зіркою" виявилася інша дівчина, 

скромна, підтягнута, але не така яскрава. як Світлана. Як бути? Сказати чи не 

сказати цій самозакоханій учениці про її справжнє "місце" в класі? Чи 

змусить її це повідомлення переглянути свою позицію, чи призведе до 

розриву з колективом? Ми вирішили сказати. Рішення виявилося 

правильним. І хоча це повідомлення дещо приголомшило Світлану, вона 

серйозно замислилась над своєю поведінкою, становищем у класі, місцем у 

житті. 

Стан взаємостосунків педагога з учнем чи колективом, відносно 

яких приймається рішення. 



Слід врахувати, що ненормальні взаємини між педагогом та учнями 

призводять до різкого зниження ефективності педагогічного рішення, яке 

вони можуть неправильно зрозуміти, хибно тлумачити. залежно від стану 

цих відносин учитель змушений визначити свої дії, враховуючи, як 

сприймуть ті чи інші вихованці його рішення, 

вимоги 
Скажімо, Зіна, Люда, Валя — активні, розумні, сумлінні учениці. З кожною з 

них у педагога встановились відносини дружби, взаємної довіри і поваги. Проте, 

якщо вони допускають помилки, вчитель може їх нещадно критикувати, приймати 

найсуворіші рішення, не побоюючись, що вони образяться, зрозуміють його дії 

неправильно. 

 І зовсім інакше складаються в цього педагога стосунки з такими учнями, як 

Володя, Саша, Валерій, У цих хлопців досить багатий досвід конфліктів з 

педагогами. Навіть зауваження учителів тлумачаться як "прискіпливість". Тому з 

такими учнями вихователь підкреслено ввічливий, обережний. Свої вимоги й 

зауваження він виражає в дуже коректній формі, спокійно й аргументовано. Кожне 

рішення, об'єктом якого є ці учні, багато разів зважується, враховується можливість 

його неправильного трактування.  

Громадська думка учнівського колективу — це реальна й велика 

сила, яку аж ніяк не можна ігнорувати, приймаючи будь-яке педагогічне 

рішення. Буває й таке, коли найсправедливіше, на перший погляд, рішення не 

зустрічає підтримки класу. Тому надзвичайно важливо уміти прогнозувати 

можливу реакцію громадської думки. 
В одному з десятих класів Сергій вчинив один ганебний вчинок за іншим. 

Товариші обурювалися його поведінкою, але особливої активності не виявляли, 

оскільки жаліли його (дома в хлопця були дуже важкі обставини). Враховуючи це, 

після чергового зриву Сергія, який прийшов до школи в нетверезому стані, було 

поставлено питання про виключення його зі школи. Ситуація навмисно була 

загострена, оскільки ми знали, що учнівський колектив згоди на це не дасть. Цим 

самим ми підвели учнів класу до необхідності підвищення своєї відповідальності за 

долю товариша. Таке рішення, як потім виявилося, себе виправдало. 

Попередні рішення, які вже приймалися з приводу даного явища, 

особистості чи групи. 

Без врахування цього фактора педагог ризикує повторитися, допустити 

протиріччя і, таким чином, повністю дискредитувати власне рішення. На 

кожному кроці підстерігає ризик прийняти шаблонне, неефективне рішення. 

Проте найважливіший показник творчого підходу є здатність знаходити 

оригінальні рішення в нестандартних, несподіваних ситуаціях. А для цього 

треба вміти оперативно аналізувати ситуацію, враховуючи наукові знання, 

попередній досвід (як свій, так і інших) і конкретні умови. І хоча без шаблону 

не обійтися, необхідно прагнути до оригінальних рішень. 
Валерій — красивий, модно одягнений, сповнений власної гідності, 

самовпевнений юнак. Він чудово співав і був незамінним у підготовці різних 

виступів, концертів, вечорів. Усвідомлюючи це, Валерій буквально знущався над 

усіма на репетиціях: пропускав, запізнювався, у вирішальний момент відмовлявся 

співати і т.п. Ні догани, ні зауваження, ні обурення товаришів не діяли. Валерій 

поводився, як і раніше. 

На одну з відповідальних репетицій Валерій з'явився із запізненням: відчинив 

двері залу і, не поспішаючи, рушив до сцени. Атмосфера була напружена до краю, 



хлопці були готові кинутися до нього з кулаками. І в цей момент педагог з удаваною 

урочистістю й радісно вигукнув: "Аплодісменти!" Учні дружно зааплодували, але в 

цьому пориві було стільки насмішки й осуду, що Валерій опустив голову, почав 

просити вибачення і з того часу поводив себе скромніше. 

Гальмуючі фактори. Йдеться про те, що об'єктивність рішення 

великою мірою залежить від подолання в процесі його вироблення ряду 

перешкод. До останніх ми відносимо, зокрема, особисті симпатії й антипатії 

педагога до певного учня чи класу. Часто завадою в прийнятті правильних 

рішень є настрій, стан педагога, викликаний даною ситуацією (як відомо, 

А.С.Макаренко, побачивши порушення, призначав вихованцю час бесіди — 

щоб заспокоїтись і подумати) і самому вихованцеві. На зміст рішення можуть 

впливати попередні вчинки учня тощо. 

І нарешті, правові норми. Учитель і директор школи, природно, 

приймають рішення в межах тих прав, які їм надані державою. Недопустимі 

будь-які форми фізичного впливу, приниження гідності учнів, 

протиставлення колективу й особистості, взагалі порушення прав дитини, які 

визнані Міжнародною конвенцією про Права дитини. 

 

ТЕМА 7 . МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ У ДИСКУСІЇ 

План 

1. Місце дискусії у сучасному навчально-виховному процесі в школі 

2. Види і форми дискусії 

3. Методика організації і проведення дискусії 

4. Оцінювання досягнень учнів 

Література: 

1. Баханов К.О. Інноваційні системи, технології й моделі навчання історії в школі. – 

Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 190 с. 

2. Баханов К.О. Модель навчання у дискусії // Історія в школі. – 2000. - № 9. – С. 16 - 23 

3. Вєнцева Н. Де народжується істина? (Використання дискусійних методів на уроках 

історії у 7 – 8 класах) //Історія в школах України. – 2004. - № 7. – С. 12 – 17. 

4. Короткова М.В. Методика проведения игр и дискуссий на уроках истории. – М.: 

ВЛАДОС - ПРЕСС, 2003. – 256 с. 

5. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології на уроках історії – Х.: Основа, 005. – 192 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА 8. ВІТАГЕННА ОСВІТА З ГОЛОГРАФІЧНИМ МЕТОДОМ 

ПРОЕКЦІЇ. 

 

План. 

1. Вітагенна освіта – шлях до співпраці вчителя і учня. 

2. Теоретичні основи вітагенної освіти. 

3. Голографічні технології в педагогіці: 

3.1. Стартова актуалізація життєвого (вітагенного) досвіду 

3.2. Умовне “олюднення”  освітніх об’єктів 

3.3. Ретроспективний умовний прийом 
3.4. Творчий синтез освітніх проекцій 

3.5. Альтернативне зіставлення 

3.6. “Життєві перехрестя” 

4. Акмеологічні технології. 

 

Література 

1. Педагогические технологии: Учебное пособие для студентов 

педагогических специальностей /Под общей ред. В.С. Кукушина. – Серия 

«Педагогическое образование». – Ростов н/Д: издательский центр 

«Март», 2002. 320 с. (стор.121 – 134) 

2. Белкин А.С. Основы возрастной педагогіки: Учеб. пособие для студ. высш. 

пед. учеб. заведений. – М.: Издательский центр „Академия”, 2000. 192 с. 

3. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті: Навчальний 

посібник /За заг. ред. С.П.Бондар – Рівне. Редакційно-видавничий центр 

„Тетіс” Міжнародного університету „РЕГІ” імені академіка Степана 

Дем'янчука. 2003. 200 стор. ( с. 20 – 43) 

4. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М., 1998. - 256с. 

5. Перспективні освітні технології: Наук. - метод. посібник. /За ред. 

Г.С.Сазоненко. - К., 2000. - 560 с. 

6.  Питюков В.Ю.Основы педагогической технологии. - М., 1997. 

7. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. - М., 1989.  

8. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования /Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; 

Под ред. Е.С.Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 272 с. – 

С. 70 – 71. 

 

ТЕМА 9. ТЕХНОЛОГІЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ. 

План 

1. Технологія розвитку критичного мислення: мета та етапи. 

2. Методи розвитку критичного мислення 

1. Технологія розвитку критичного мислення: мета та етапи. 
 



Технологія розвитку критичного мислення  —  педагогічна система, 

спрямована на формування у школярів аналітичного 

мислення.  
 

У витоків цього напрямку стояли такі видатні вчені як 

Л.Виготський, Дж.Дьюї, М.Коул, Д.Вертч, Д.Брунер. Свої наукові 

дослідження присвятили цій проблемі вітчизняні вчені 

М. Красовицький, А.Бєлкіна, Ю.Стежко, педагоги-новатори 

Одещини С.Пеняєв, О.Боровська та інші. 

 

Ця технологія має унікальний набір прийомів і технік, які дозволяють на 

уроці створювати ситуацію мислення. Матеріалом для такої ситуації можуть 

служити навчальні тексти, параграфи підручників, уривки наукових статей, 

художні твори, відео-фільми. 
 

Мета технології — навчити такого сприйняття навчального матеріалу, в 

процесі якого інформацію, яку отримує учень, можна розуміти, сприймати, 

порівняти з особистим досвідом і на її ґрунті формувати своє аналітичне су-

дження. 

Технологія включає прийоми, за допомогою яких можна інтенсифікувати 

процес читання наукових текстів, прослуховувати лекції тощо. Відомо, що в 

процесі тривалого слухання або читання увага розсіюється, втрачається 

інтерес і, як результат, знижується рівень розуміння. 

Технологія надає значну увагу формуванню здібностей викладати свої 

думки на письмі. Прийоми, пов'язані з вирішенням цієї проблеми, дають 

змогу організовувати, оформляти та ініціювати процес мислення учня, а 

отримані результати можуть служити матеріалом для діагностування 

вчителем цього процесу. 

Для такого підходу надзвичайно важливим є застосування форм 

групової роботи, що сприяє формуванню здібностей мислення. В процесі 

такої роботи учні формують свої думки, зрозуміло висловлюють їх. У ході 

обговорення ідеї в групі учень змушений переконливо аргументувати свою 

думку. Школярі навчаються слухати інших, ділитися судженнями, виховують 

уміння втримуватися від поквапливих думок або бажання негайно винести 

свій вердикт щодо сказаного іншими. Працюючи колективно, вони 

отримують колективну мудрість, різноманітність висловлювань та 

поширюють коло застосування особистих ідей. Відкриті діалоги на уроці 

виховують в учнів віру в свої сили, вміння відстояти свою думку шляхом ди-

скусій, порівнянь, узагальнень; удосконалюють мовлення, дають більш 

глибокі знання. 

У процесі роботи за технологією учень опановує прийоми роботи з 

інформацією та активного використання їх у самостійній роботі. 

 
 

Етапи уроку з використанням технології критичного мислення 
 



 

Перший етап — актуалізація пізнавальних процесів — «виклик». 

 

На цьому етапі вчитель вирішує три завдання: 

 

✓ Пробудити, викликати зацікавлення, схвилювати, спровокувати 

учнів думати, згадувати те, що вони знають.  

Для цього він спирається на набуті знання та досвід учнів, пропонує 

згадати, що їм відомо з даної теми, проаналізувати свої знання, спрямувати 

мислення у відповідне русло. Це дозволяє вчителю окреслити рівень та коло 

знань учнів, які згодом поповняться новими; відкоригувати помилки 

мислення. 

 

✓ Актуалізувати мислення учнів, пам'ятаючи, що навчання —це 

активна діяльність.  

Активне залучення означає, що учні мають усвідомити своє мислення у 

своїх словах через письмо або мовлення. Використовуючи різноманітні 

методи, форми та прийоми, вчитель активізує участь учнів у навчальному 

процесі, провокуючи їх до цілеспрямованого мислення, демонстрування вже 

набутих знань, висловлювання особистих думок, вибору форм навчання, 

мотивації інтересу до даної теми, критичного сприйняття нової інформації, 

усвідомлення здатності до саморозвитку та самоактуалізації. 

 

✓ Визначає мету та завдання навчання, формує інтерес учнів і розуміння 

мети вивчення даної теми (питання, проблеми), розвиває внутрішню 

мотивацію до цілеспрямованого навчання; підтримує пізнавальну 

активність учнів. 

Другий етап — засвоєння змісту.  

 

Головними завданнями цього етапу є: 

 

✓ підтримка зацікавленості, викликаної на першому етапі; 

✓ стимулювання старання учнів; 

✓ відстеження засвоєння нових знань. 

 

На даному етапі відбувається безпосереднє ознайомлення учня з новою 

інформацією шляхом: 

• читання тексту; 

• перегляду фільму; 

• прослуховування лекції; 

• виконання експерименту тощо. 

 

Активність учнів проявляється в тому, що вони: 

• ставлять запитання; 



• роблять помітки в уривках тексту, які викликають сумнів, нерозуміння 

тощо. 

 

Коли учень керує своїм розумінням, він: 

• включається в процес уведення нової інформації в схему знань, які вже 

має; 

• мимоволі зіставляє нове з тим, що йому вже відомо; 

• щоб досягти розуміння, будує «мости» між новим і вже відомим. 

 

Учитель стимулює діяльність учнів, заохочує такі методи як аналіз, синтез і 

порівняння. 

Третій етап — осмислення (рефлексія). 

 

На цьому етапі вчитель вирішує два важливих завдання: 

 

✓ Спонукання учнів висловлювати своїми словами отриману інформацію, бо 

ми краще запам'ятовуємо те, що формуємо в особистому контексті. 

✓ Сприяння обміну ідеями між учнями, в результаті чого збагачується 

словниковий запас та активізуються здібності до самовияву. 

  

На цьому етапі уроку відбувається: 

• осмислення учнями нового матеріалу; 

• адаптація нових понять в особистій системі знань учня, тобто зміна вже 

існуючого уявлення; 

• реструктуризація сформованих зв'язків, що формує місце для нової 

інформації; 

• засвоєння й закріплення знань. 

 

Знання мають тривалий характер, якщо учень переформулює ідею, 

інформацію, пояснення чого-небудь із використанням особистого словника, 

що створює особистий осмислений контекст вивченого. Використання в цей 

час різноманітних засобів інтегрування нової інформації призводить до більш 

гнучких конструкцій, які можна ефективніше і цілеспрямованіше 

застосовувати в майбутньому. 

2. Методи розвитку критичного мислення 
 

Методи розвитку критичного мислення 
 

 

Метод «знаю — хочу дізнатися — навчаюсь» 

 

Цю техніку слід застосовувати в роботі зі знайомими темами. Важливість 

її в тому, що вона охоплює всі етапи уроку:  
 

 Актуалізація 

Усвідомлення 



Застосування: 

 

1. Учитель повідомляє учням тему для вивчення. 

2. Учні розбиваються на пари і протягом 4-5 хвилин обговорюють одне з 

одним усе, що знають про тему. 

3. В цей час учитель креслить на дошці таблицю. 

4. Учитель надає слово кожній парі і з її слів заповнює першу графу 

таблиці. При цьому він може редагувати інформацію. В тих випадках, 

коли учні не дуже впевнені в своїх знаннях, учитель записує 

інформацію в другу графу. 

5. Учитель пропонує учням разом шукати відповіді на запитання другої 

графи. 

6. Коли відповідь знайдено, її записують у третю графу.  

7. Учні читають текст (підручник, інше джерело) і формулюють 

відповіді на запитання або просто сповіщають нову інформацію. Це 

теж записують у третю графу. 

8. Учитель звертає увагу учнів на запитання з другої графи: в тому разі, 

якщо відповіді не знайдено, педагог пропонує інші джерела. 

 

 

Що ми знаємо Що хочемо знати Що ми вивчили 

   

   

   

   

   

   

   

 

Діаграма Венна 

 

Діаграма Венна — техніка графічного подання інформації, що виявляється 

при обговоренні двох ідей або текстів, між якими існують загальні та 

відмінні риси.  

Інформацію подано у вигляді двох або кількох кіл, які накладають одне на 

одне пропорційно до збігу/відмінностей, виявлених у процесі обговорення. 
 

 

 
     Відмінні риси                                                Відмінні риси 

 

 

Застосування: 

 

1. Учитель пропонує тему для обговорення, порівнюючи її з іншою, вже 

відомою учням. 



2. Індивідуально, в парах або групах учні малюють кола і пишуть 

необхідний текст або слова. 

3. Частину кіл, які збігаються, можна виділити штрихом або кольором. На 

них пишуть аспекти збігу. 

4. Учні усно коментують усі випадки розбіжності в думках стосовно 

діаграми. 

 

Метод недостатньої інформації 

 

Учням спеціально слід давати не всю інформацію, потрібну для 

вирішення поставленого навчального завдання. Інформацію, якої не вистачає, 

учні мають отримати у вчителя. 

 

Дослідницький метод 

 

1. Формулювання завдання. 

2. Активізація опорних знань. 

3. Висунення гіпотез. 

4. Визначення алгоритму, способу вирішення завдань. 

5. Перевірка та оцінка результатів. 

6. Висновок. 

 

Проблемний метод 

 

1. Вибір чи визначення проблеми. 

2. Напружене мислення (протиріччя між раніше отриманими знаннями та 

новими, невідомими). 

3. Висунення ідей. 

4. Розв'язування проблеми (вибір оптимального варіанту). 

 

Метод несподіваної заборони 

 

Для розв'язання навчального завдання слід заборонити використовувати 

будь-який елемент. Його використання провокує учнів на проведення 

аналогій, допомагає здолати інерційність мислення. Наприклад, для 

вирішення геометричних задач забороняють користуватися трикутником. 

 

Постійна адреса документа: http://konserg.ucoz.ua/load/28-1-0-674 

http://konserg.ucoz.ua/load/28-1-0-674


ТЕМА 10. СИСТЕМНІ ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ. 

План 

1. «Будинок вільної дитини» Марії Монтессорі.  

1.1. Життєвий шлях М. Монтессорі і розвиток її педагогічної системи 

1.2. Концептуальні засади педагогічної технології «Будинок вільної 

дитини» 

1.3. Особливості змісту педагогічної технології «Будинок вільної 

дитини» 

2. «Йєна-план-школа» Петера Петерсена 

2.1. Із біографії П. Петерсена 

2.2. Концептуальні засади педагогічної технології «Йєна-план» 

2.3. Особливості змісту технології «Йєна-план» 

3. Антропософські школи Рудольфа Штейнера 

3.1. Віхи біографії та головні аспекти вчення Р. Штейнера 

3.2. Концептуальні засади вальдорфської педагогіки 

3.3. Особливості змісту вальдорфської педагогіки 

4. «Школа успіху і радості» Селестена Френе 

4.1. Життєвий шлях та особливості педагогічного доробку С. Френе 

4.2. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа успіху і 

радості» 

4.3. Особливості змісту педагогічної технології «Школа успіху і 

радості» 

5. «Школа для життя, через життя» Жан-Овід Декролі 

5.1. Пошуки і відкриття Ж.-О. Декролі 

5.2. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа для життя, 

через життя» 

5.3. Особливості змісту педагогічної технології «Школа для життя, 

через життя» 

6. «Школа діалогу культур» Володимира Біблера 

6.1. Концептуальні засади педагогічної технології «Школа діалогу 

культур» 

6.2. Особливості змісту педагогічної технології «Школа діалогу 

культур» 

 

 

 



ТЕМА 11. ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

План 

1. Історико-педагогічні засади проблеми розвитку 

2. Технологія розвивального навчання Л. Занкова 

3. Технологія особистісно-розвивального навчання Ельконіна — 

Давидова 

 

ТЕМА 12. ТЕХНОЛОГІЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ 

УСПІШНОСТІ ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 

 

На підставі визначеного поняття “тестовий контроль” узагальнену 

структуру методики тестового контролю можна представити у вигляді 

структурної моделі, наведеної на рис.1. 

Стосовно цілей навчання тести поділяють на чотири види. Перший вид – 

перевірка знання фактів, понять, законів, теорій, тобто знання таких 

відомостей, які необхідно запам’ятовувати і репродукувати. Другий вид 

тестів – перевірка уміння виконати певні розумові дії на основі отриманих 

знань. Наступний вид тестів передбачає вміння самостійно здійснити 

критичний аналіз вивченого матеріалу. Четвертий вид тестів передбачає 

перевірку уміння тих, хто навчається, творчо використовувати отримані 

знання під час вирішення певних нестандартних задач. Але на сучасному 

етапі у вітчизняній як педагогічній, так і психологічній літературі немає 

узгодженої точки зору щодо використання дидактичних тестів як у 

самоконтролі, так і для контролю оволодіння суб’єктами учіння певними 

знаннями, вміннями та навичками. Тому ця проблема потребує глибоких і 

всебічних досліджень та психолого-педагогічного обґрунтування, і є 

актуальною. 

Класифікація навчальних тестів наведена у таблиці 1. 

Основними показниками якості педагогічного тесту успішності 

підготовки студентів є:  

Надійність тесту – це необхідна умова валідності тесту. Надійність 

тесту визначається стабільністю його функції як інструмента вимірювання. 

Надійний тест дає приблизно однакові результати при кожному застосуванні.  

Валідність тесту – характеристика тесту, яка показує, що саме вимірює 

тест і наскільки ефективно він це вимірює. Валідність тесту означає його 

придатність для визначення рівня володіння певними навичками і вміннями. 

Валідність тестових завдань поділяється на змістовну і функціональну. 

Диференційна здатність тесту – характеристика тесту, яка вказує на 

здатність даного тесту виявляти студентів достатнім і недостатнім рівнем 

володіння знаннями, вміннями і навичками. 

Практичність тесту – характеристика тесту, яка визначає: 

• доступність інструкцій тесту та змісту тестових завдань для 

розуміння його студентами; 



• простота організації проведення тестування в різних умовах; 

• простота перевірки відповідей і визначення результатів та оцінки. 

Визначеність тестового завдання передбачає, що після прочитання 

завдань кожен студент розуміє, які дії він повинен виконувати, які знання 

продемонструвати. 

Класифікація навчальних тестів за ознаками наведена в таблиці 1. 

 



Таблиця 1 

Класифікація навчальних тестів 

Ознака Класифікація 

1. За основною метою використання 1.1 Діагностичні 

1.2 Прогностичні  

1.3 Констатуючі (тести успішності) 

1.4 Змішані 

2. За структурою побудови 2.1 Прості (однорідні) 

2.2 Комбіновані 

3. За періодичністю використання 3.1 Повсякденні (поточні) 

3.2 Періодичні 

3.3 Глобальні 

4. За змістом 4.1 Знань 

4.2 Вмінь 

4.3 Навичок 

4.4 Аспектні 

4.5 Комплексні 

5. За формою виконання 5.1 Усні 

5.2 Письмові 

5.3 Змішані 

6. За умовою та місцем проведення 6.1 Аудиторні 

6.2 Позааудиторні 

6.3 Лабораторні 

7. За технікою організації та проведення 7.1 Змішані 

7.2 Незмішані 

8. За способом підготовки тесту та 

кількісною обробкою даних 

8.1 Стандартизовані 

8.2 Нестандартизовані 

 

Однорідність тестового завдання передбачає, що при складанні тестів в 

декількох варіантах однорідність визначається стабільністю результатів з 

запитань у всіх варіантах одного того ж самого завдання. 

Економічність тесту – характеристика тесту, яка передбачає мінімальні 

витрати часу, зусиль і коштів на підготовку тесту від планування до видання. 

До вимог стосовно завдань тесту можна віднести такі: 

• зміст завдань для тестування визначається вимогами державного 

стандарту (діагностика якості вищої освіти), вимогами до підготовки 

студентів з відповідної навчальної дисципліни або іншого навчального 

заходу; 

• кожне завдання повинне перевіряти певний фрагмент знань; 

• кожне завдання оцінюється в балах залежно від кількості операцій, 

необхідних для досягнення мети завдання; 

• якщо завдання передбачає вибір відповіді, необхідно передбачити 

значення відсотка вгадування відповіді. 

Аналіз результатів тестування мають на меті: 



• розробку методики усунення виявлених недоліків в знаннях, уміннях і 

навичках студентів; 

• вироблення індивідуальних рекомендацій щодо підвищення якості 

знань студентів, які показали незадовільні результати при первинному 

тестуванні; 

• розробку методики проведення корегуючих заходів із вищеназваними 

студентами. 

Корегування знань і умінь студентів передбачає проведення додаткових 

занять чи консультацій. Дидактичною метою цих заходів є: 

• повторення, систематизація і уточнення знань, отриманих студентами 

при вивченні навчальної дисципліни; 

• надання допомоги студентам в усуненні виявлених дефектів з окремих 

модулів вивчених навчальних дисциплін; 

• створення умов для активної самостійної навчальної діяльності 

студентів щодо підвищення рівня і якості знань, умінь і навичок; 

• адаптація студентів до сприйняття навчальних дисциплін. 

Рекомендації зі складання тестових завдань розроблено співробітниками 

відділення вищої освіти Інституту змісту і методів навчання Міністерства 

освіти і науки України В.Л. Петренком та І.В. Філончуком. 

Форма (формат) тестових завдань (задач) поділяється на: 

1. Завдання закритої форми із запропонованими відповідями з яких той, 

хто тестується, обирає одну – вірну. 

2. Завдання відкритої форми з відповідями, що вільно сконструйовані. 

3. Тестові завдання закритої форми до свого складу мають включати 

наступні компоненти: 

o інструкції з їх виконання; 

o змістовну частину (запитання); 

o відповіді. 

4. Форма подання текстових або графічних тестових завдань (задач) 

повинна задовольняти наступним рекомендаціям: 

1. Тестові завдання однакової форми мають супроводжуватись 

однією інструкцією з їх виконання. При зміні форми тестових завдань 

формується відповідна нова інструкція. 

2. Текст інструкції повинен відрізнятися від основного тексту 

(іншим шрифтом або активним кольором тощо) та відокремлюватися від 

тестових завдань двокрапкою. 

3. Тестові завдання нумеруються арабськими цифрами, нумерація 

тестових завдань різної форми наскрізна. 



4. Запитальна частина тестового завдання формулюється, як 

правило, у стверджувальній формі стисло, чітко, без подвійного 

тлумачення. 

5. Запитальна частина тестового завдання виділяється великими 

літерами або активним кольором. 

6. Елементи відповіді частини тестового завдання мають окрему 

індексацію. 

7. Запитальна частина тестових завдань та можливі відповіді не 

відокремлюються будь-яким знаком. 

8. Відповіді мають бути розташовані під запитальною частиною 

симетрично. 

9. Якщо відповідь передбачає певну процедуру обчислювання, то 

остання повинна бути простою, без необхідності застосування складних 

технічних засобів. 

10. Тестові завдання закритої форми розрізняються за принципом 

побудови відповіді.  

Альтернативні тестові завдання передбачають наявність двох варіантів 

організації відповіді типу “так – ні”; “вірно – невірно” і т. ін. Як правило, їх 

використовують для грубої перевірки правильності вибору або прийняття 

рішення у згорненій формі. 

Тестові завдання з множинним вибором передбачають принаймні три 

можливі відповіді (але не більше п’яти). Завдання такого типу доцільно 

використовувати у тих випадках, коли необхідно перевірити уміння 

правильно відтворювати отримані знання. 

У цьому типі тестових завдань у запропонованих декількох відповідях 

є правильною лише одна. При складанні таких завдань виникають труднощі у 

підборі дистракторів – правдоподібних варіантів відповідей, які повинні 

виглядати достатньо прийнятними як правильні. 

При тестуванні тих, хто навчається, контроль здійснюється за рівнем 

засвоєння за допомогою тестів відповідного рівня. Розрізнюють такі рівні 

засвоєння та відповідні їм рівні тестів: 

• рівень пізнавання (тести І рівня); 

• алгоритмічний рівень (тести ІІ рівня); 

• евристичний рівень (тести ІІІ рівня); 

• творчий рівень (тести ІV рівня). 

Розглянемо особливості побудови змісту тестів указаних рівнів, 

запропонованих В.П. Беспальком. 

Для перевірки якості засвоєння нової інформації на рівні пізнавання 

повинні використовуватись тести І рівня, які вимагають виконання 

діяльності по операційному ототожнюванні об’єкта та його позначення. 

Тести ІІ рівня використовуються для перевірки та корекції засвоєння, 

яке дозволяє відтворювати інформацію, розв’язувати типові задачі на 



навчальних елементах, що вивчаються, без опори на допомогу або підказку 

зовні. 

У тестах ІІІ рівня в якості тестових завдань використовуються нетипові 

задачі, які вимагають евристичної діяльності щодо застосовування знань у 

реальній практичній діяльності, коли умови задачі формуються близькими до 

тих, що зустрічались у реальних життєвих обставинах: неповнота даних, 

нестандартність умов діяльність, неочевидність алгоритму рішення.  

Тестами ІV рівня виявляється уміння студентів орієнтуватися та 

приймати рішення у нових, проблемних ситуаціях. Створення таких тестів – 

сама по собі складна педагогічна проблема: тести ІV рівня – це проблеми, 

вирішення яких – творча діяльність, що супроводжується отриманням 

об’єктивно нової інформації.  

При конструюванні тесту необхідно розробляти стільки контрольних 

запитань (тестових завдань), скільки забезпечить з одного боку тематичну 

збалансованість тесту, а з іншого – охопить всі або більшість найбільш 

важливих навчальних елементів, якими у тесті представляється предметна 

область (змістовний модуль). 

У загальній проблемі побудови тестів вирішуються три основні 

завдання: 

• розробка змісту тестів; 

• визначення якості розроблених тестів; 

• математична обробка результатів тестування. 

Розробка змісту тестів починається з компоновки проекту тесту – 

тестового матеріалу. 

Для розробки тестового матеріалу використовується освітньо-

професійна програма (ОПП) та освітньо-кваліфікаційна характеристика 

(ОКХ). Оскільки, знання й уміння, які можуть бути адекватні темам занять 

змістовних модулів навчальних дисциплін, змістовним модулям навчальних 

дисциплін, і в цілому навчальним дисциплінам, що вивчаються, представлені 

саме в ОПП, а уміння студентів в ОКХ. 

Структура системи тестових завдань повинна відповідати системі 

навчальних елементів. З цієї причини розробці системи навчальних елементів 

відводиться значна роль. 

При формуванні навчальних елементів необхідно виділити зі 

змістовного модуля групи навчальних елементів, які мають схожі змістовні 

ознаки. Цими ознаками характеризується певна спрямованість навчальних 

елементів, їхня сутність. 

Після віднесення навчального елементу до однієї з вказаних груп, 

необхідно визначити (за його змістом) до якого з рівнів сформованості знань 

відноситься цей елемент (до ознайомчо-орієнтованого, понятійно-

аналітичного або продуктивно-синтетичного). 

Віднесення навчального елемента до тієї чи іншої групи і визначення 

необхідного рівня його сформованості дає можливість у подальшому 



підібрати до кожного навчального елемента оптимальну форму тестового 

завдання у відповідності з принципами педагогічних вимірювань. 

Відповідно до кожного навчального елемента розробляється декілька 

тестових завдань, форма яких повинна найбільш адекватно відповідати групі 

навчальних елементів, до якої цей навчальний елемент віднесено, та 

потрібному рівні його сформованості. Розроблені тестові завдання складають 

систему базових тестових завдань об’єктивного контролю ступеню 

досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки фахівця. 

Розробка декількох тестових завдань для одного навчального елемента 

має проводитись із урахуванням того, що частина з них буде відкинута у 

процесі попередньої експертизи. Крім того, частина тестових завдань буде 

відкинута і у процесі їхньої апробації на студентах та при визначенні 

відповідності певних критеріїв тесту (складності, валідності, диференційної 

здатності тощо) до вимог, що характеризують якість тесту. Розроблені 

тестові завдання складають систему базових тестових завдань, з яких 

формується тест. 

При розробці педагогічних тестів необхідно дотримуватись виконання 

таких етапів. 

1. Сформулювати цільову настанову на розробку тесту та визначити 

назву тесту: 

• оцінювання знань специфічних фактів, термінів і понять; 

• перевірка умінь давати визначення понять, визначати їх зміст і обсяг; 

• перевірка знань формул, знаків, теорій, принципів, методів, умінь 

застосовувати їх; 

• уміння знаходити схожість і відмінності; 

• уміння представляти матеріал у вигляді графіків, схем, таблиць; 

• знання правил методик; 

• розуміння концепцій, теорій і т. ін. 

2. Визначити вид контролю: вхідний, поточний, проміжний, 

підсумковий. 

3. Визначити спеціальність (спеціалізацію), для якої буде 

розроблюватися тест. 

4. Вибрати форму тестового завдання (відкрита, закрита, комбінована), 

яка залежить від цілей тестування і змісту матеріалу, що підлягає перевірці 

при тестуванні. 

5. Проаналізувати знання і уміння, задані для певної спеціальності 

(спеціалізації) як у робочій програмі навчальної дисципліни, так і в ОКХ 

(ОПП), які можуть бути об’єктом перевірки на заданому етапі навчання 

студентів.  

6. Проаналізувати робочу програму навчальної дисципліни (змістовний 

модуль або систему змістовних модулів), яка викладається студентам певної 

спеціальності, і на основі цього аналізу побудувати повний опис елементів 

знань і умінь – систему навчальних елементів (ознак). Сформувати множину 

емпіричних ознак, які служать для виміру їх в процесі виконання тесту.  



7. Сформувати однорідні групи навчальних елементів (ознак): 

• група понять; 

• група явищ; 

• група відношень; 

• група алгоритмів. 

8. Скласти план тесту. 

Тест має включати різноманітні за формою, змістом, ступенем 

складності і кількості тестові завдання і охоплювати матеріал, з якого 

підлягають перевірці студенти. 

Основними елементами тестового завдання є: інструкція, текст завдання 

і ключ (відповідь, яка знаходиться у науково-педагогічного працівника). 

Інструкція визначає характер інтелектуальної діяльності студентів (має 

бути чіткою і зрозумілою для виконання): 

• вибрати правильну відповідь із декількох запропонованих; 

• доповнити, вписати, заповнити, закінчити…; 

• упорядкувати за величиною; 

• встановити відповідність; 

• встановити правильну послідовність; 

• визначити істинність (хибність) тверджень. 

При формулюванні тестового завдання необхідно дотримуватись таких 

методичних порад: 

• основний текст завдання повинен містити не більше 8-10 слів; 

• кожне завдання тесту повинно виражати одну ідею, одне 

уявлення; 

• завдання мають бути короткими, чіткими, легко читатись, 

судження повинні носити стверджувальну форму, не повинні містити 

двозначностей; 

• розміщати тести за ступенем складності; 

• кожне завдання і відповідь формулювати так, щоб вірну відповідь 

могли дати тільки ті студенти, які добре засвоїли навчальний матеріал;  

• завдання сформулювати так, щоб відповіді могли бути отримані 

шляхом суджень, а в якості невірних відповідей мають бути включені 

ті, які являються результатом типових помилок, які допускають 

студенти; 

• правильні відповіді мають бути розподілені у випадковому 

порядку; 

• відповіді на одне запитання не мають бути залежними від 

відповідей на інші запитання; 

• відповіді повинні містити підказки. 

9. Зазначити форму тестування: усна, письмова, комп’ютерна.  



10. Вибрати (запропонувати і обґрунтувати) норми оцінювання або 

шкалу, за допомогою якої буде кількісно (або якісно) оцінюватись рівень або 

значення ознаки, що перевіряється. Бажано, щоб розробники тесту тут навели 

таблицю для переведення тестових балів (оцінок) у стандартні бали за 

визначеною шкалою. 

11. Надати психолого-педагогічну характеристику майбутніх 

респондентів: досвідчені, недосвідчені, ті, які вимагають попереднього 

навчання або тренувань щодо користування тестом та ін. 

12. Спрогнозувати або встановити довжину тесту. Ця дуже важлива 

характеристика тесту на етапі його конструювання може бути задана 

(визначена) тільки приблизно. Вона являється похідною від переліку 

емпіричних ознак, точності їх діагностування та навчального часу 

тестування, який наявний у респондентів. 

13. Формується система базових тестових завдань. Система базових 

тестових завдань через систему навчальних елементів та систему змістовних 

модулів повинна бути пов’язана з вимірюванням (знаннями, вміннями та 

навичками), що задані робочою програмою навчальної дисципліни, ОКХ, 

ОПП. Кожне тестове завдання повинно відповідати певній групі навчальних 

елементів (емпіричних ознак) та необхідному рівню сформованості знань 

(умінь). 

14. Провести пілотний експеримент (дослідження) на репрезентативній 

виборці студентів з визначенням основних характеристик тесту та процесу 

тестування. 

15. Завершити коригування документації стосовно тесту, що 

розробляється. 

16. Вказати список доступної навчальної та довідкової літератури. 

Варто відмітити, що наведена послідовність етапів розробки тестів не є 

жорсткою, але бажана. Наладка тесту проводиться шляхом корекції або 

заміни контрольних запитань та тестових завдань та наступним 

продовженням пілотного дослідження. 

З досвіду впровадження тестового контролю успішності навчання 

студентів можна зробити декілька важливих висновків, урахування яких 

сприятиме з одного боку, якості контролю, а з іншого – мотивації учіння 

студентів. 

1. Впровадження тестового контролю має носити поступовий характер 

(розпочинати слід із простих тестів, через деякий час вводячи більш складні 

конструкції), що дасть змогу студентам психологічно підготуватися до 

процедур тестування. 

2. На підготовчому етапі впровадження тестового контролю реальним є 

самоконтроль. Варто відзначити, що у процесі тестування увага студентів 

фіксується не на формулюванні відповіді, а на осмисленні її суті, у зв’язку з 

чим створюються умови для постійного зворотного зв’язку між студентом і 

науково-педагогічним працівником. 

3. Тестові завдання повинні мати комплексний характер. 



4. Тестовий контроль має гарантувати об’єктивність оцінки знань, умінь 

і навичок студентів, сприяти усуненню суб’єктивізму, а відтак і формуванню 

позитивного ставлення до навчальної дисципліни і науково-педагогічного 

працівника. 

5. Важливим чинником є дотримання організаційної чіткості в 

проведенні тестового контролю. 

6. Тестові завдання дають змогу значно скоротити час очікування 

студентами оцінки після виконання завдання, що є дуже суттєвим фактором 

як психологічним, так і виховним. 

7. Всебічний аналіз результатів тестування має бути обов’язковим. 

Отже, тест як система завдань специфічної форми і відповідного змісту є 

науково обґрунтованим інструментом оцінювання знань, умінь і навичок 

студентів, допомагає здійснювати індивідуальний контроль успішності 

навчання кожного з них, мобільно керувати навчально-виховним процесом. 
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Контрольна робота з Освітніх технологій у професійній діяльності 

для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

1 варіант 

 

1. Активне навчання на неімітаційних заняттях. Імітаційні неігрові 

заняття. 

2. Нові закордонні технології та прийоми оцінювання досягнень 

студентів. Сфокусоване складання списку основних проблем, пов'язаних з 

темою лекції або тексту (focused listing). 

3. Технологія тестового контролю успішності засвоєння змісту 

навчання: основні показники якості педагогічного тесту успішності 

підготовки студентів. 

 

---------------------------------------------------------------------------------

-- 

 
Контрольна робота з Освітніх технологій у професійній діяльності 

для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

2 варіант 

 

1. Технологія аналізу конкретних ситуацій  (КЕЙС - МЕТОД) 

2. Нові закордонні технології та прийоми оцінювання досягнень 

студентів. Пряме перефразування (Direct Paraphrasing)  

3. Технологія тестового контролю успішності засвоєння змісту 

навчання: вимоги стосовно завдань тесту. 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

 
Контрольна робота з Освітніх технологій у професійній діяльності 

для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

3 варіант 

 

1. Активне навчання на імітаційних заняттях. Імітаційні ігрові 

заняття. 

2. Нові закордонні технології та прийоми оцінювання досягнень 

студентів. Сфокусовані діалектичні замітки (focused dialectical notes). 

3. Технологія тестового контролю успішності засвоєння змісту 

навчання: мета аналізу результатів тестування. 

 

 



 
Контрольна робота з Освітніх технологій у професійній діяльності 

для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

4 варіант 

 

11. Технологія контекстного навчання. 

12. Нові закордонні технології та прийоми оцінювання досягнень 

студентів. Написання графіті (Class-room graffiti).  

13. Технологія тестового контролю успішності засвоєння змісту 

навчання: основні завдання у загальній проблемі побудови тестів. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 
Контрольна робота з Освітніх технологій у професійній діяльності 

для спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

 

5 варіант 

 

o Технологія модульного навчання студентів 

o Нові закордонні технології та прийоми оцінювання досягнень 

студентів. Аналітичні доповідні (analytic memos).  

o Технологія тестового контролю успішності засвоєння змісту 

навчання: необхідність виконання певних етапів при розробці педагогічних 

тестів. 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота (Освітні технології) 

 

Перший блок 

І рівень 

1. З якої мови прийшло до нас слово «технологія»: 

а)  грецької; 

б)  латинської; 

в)  англійської. 
 

2. Яка етимологія слова «технологія»: 

а)  техніка + матеріалознавство; 

б)   мистецтво + вчення; 

в)   ремесло + інструментарій. 
 

3. З яких часів поняття «педагогічна технологія»з’являється у вітчизняній  

науці: 

а)  з 60р.р. 19ст.; 

б) з 20р.р. 20ст.; 

в)  з 90р.р. 20ст. 
 

4. З яких часів термін «освітня технологія»з’являється на теренах 

колишнього СРСР: 

 а) з 60 р.р. 20 ст.; 

 б) з 30 р.р. 20 ст.; 

 в) з 20 р.р. 20 ст. 
 

5. Якими аспектами представлена педагогічна технологія: 

 а) науковим; 

 б) процесуально-описовим; 

 в) процесуально-дієвим; 

 г) результативним. 
 

ІІ рівень 

 

6. Назвіть процес, сутність якого відтворено у наступному ланцюжку 

словосполучень: 

«технологія   в   освіті»   → «технологія   освіти»  → «освітня технологія» 

(трансформація) 
 

7. Хто з видатних українських  педагогів вважається автором поняття, яке 

розглядають як сукупність прийомів і засобів, спрямованих на чітку і 

ефективну організацію навчальних занять? (А.С.Макаренко, педагогічна 

техніка)  
 

8. Хто з видатних закордонних науковців, педагогів розуміє педагогічну 

технологію як ... організаційно-методичний інструментарій педагогічного 

процесу? (Б.Т.Ліхачев) 
 



9. На яких рівнях використовується освітня технологія? 

(Загальнопедагогічний, предметнометодичний, локальний або 

модульний) 
 

10. Яким основним методологічним вимогам повинна відповідати 

педагогічна технологія? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольна робота (Освітні технології) 

 

Другий блок 
І рівень 

1. Метод проектів стали використовувати для навчання сільськогосподарських 

робітників у: 

 а) ХУІІІ столітті; 

 б) ХІХ столітті; 

в) ХХ столітті. 

 

2. Почав використовувати метод проектів для організації доцільної діяльності дітей з 

урахуванням їхніх особистих інтересів: 

 а) Джон ДьюЇ; 

 б) Селестен Френе; 

 в) Жан-Овід Декролі. 
 

3. У які роки в радянській школи активно використовували метод проектів? 

 а) у 20-ті; 

 б) у 25-ті; 

 в) у 30-ті. 

 

4. У закордонній педагогіці, зокрема у США,  метод проектів розвивався в рамках: 

 а) прагматичної педагогіки; 

 б) альтернативної освіти; 

 в) продуктивного навчання. 

 

5. У класифікації проектів запропоновано видів (типів): 

 а) 5; 

 б) 6; 

 в) 7; 

 г) 8. 
 

ІІ рівень 

 

1. Поставте у відповідність назвам педагогічних  технологій їх засновників: 

а) Будинок вільної дитини  (б)  а) Жан-Овід Декролі; 

б) Йєна-план-школа (є)   б) Марія Монтессорі; 

в) Вальдорфська педагогіка (г)   в) Селестен Френе; 

г) Школа успіху і радості (в)  г) Рудольф Штейнер 

д) Школа для життя, через життя (а)  д) Володимир Біблер 

є) Школа діалогу культур (д)  є) Петер Петерсен 

  

2. Напишіть основну мету або завдання однієї з перелічених вище педагогічних 

технологій.  
 

3. Сутність методу проекту полягає у ... ... дітей до навчання через організацію 

їхньої самостійної діяльності, постановки перед ними ... і ..., вирішення яких веде 

до появи нових знань і умінь. (стимулюванні інтересу; цілей і проблем) 
 

4. Що стало причиною відмови у навчальному процесі радянської школи від методу 

проектів?(висновок, що цей метод не дає глибоких знань з предметів) 
 



5. При підготовці та реалізації проекту пропонуються певні етапи. Яких етапів 

недостає? 

 

а) етап орієнтування; 

б) етап розробки; 

в) етап оцінювання проекту; 

г) етап реалізації проекту. (б1- вироблення проекту; г1- аналізу) 
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Методичні рекомендації щодо підготовки до практичних занять  

 

Практичне заняття є однією з найважливіших форм навчального 

заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії 

навколо попередньо визначених тем, до яких студенти готують тези виступів 

на підставі індивідуально виконаних завдань. Практичне заняття проводяться 

з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення 

теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з 

навчальною і науковою літературою. 

Головна мета практичних занять є – сприяти поглибленому засвоєнню 

найскладніших питань навчального курсу, спонукати студентів до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 

явищ і проблем, активізувати до самостійного вивчення наукової та 

методичної літератури, формувати навички самоосвіти. 

У процесі підготовки до практичного заняття студенти самостійно 

відпрацьовують літературу (навчальну, методичну, наукову), вчаться 

критично оцінювати різні джерела знань. Під час практичного заняття 

організовується дискусія із завчасно визначених тем, до яких студенти 

готують тези відповідей або індивідуально виконані реферати-доповіді.  

Основними завданнями практичних занять є: 

-  закріплення у студентів теоретичних знань; 

-  оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового 

викладання навчального матеріалу; 

-  залучення їх до науки, наукових досліджень; 

-  прищеплення їм  навичок творчого мислення, самостійного 

формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих 

наукових положень і висновків; 

-  формування в них педагогічного світогляду, здатності пов'язувати 

загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики освіти  в 

країні. 

Види проведення практичних занять:  

■ практичне заняття - запитання і відповідь; 

■ практичне заняття — розгорнута бесіда: передбачає попередню 

підготовку студентів з визначених завдань;  

■ практичне заняття — колективне читання: студенти зачитують тексти, 

коментуючи їх зміст з позицій розвитку сучасної науки; 

■ практичне заняття, що передбачає усні відповіді студентів з подальшим 

їх обговоренням; 

• практичне заняття-дискусія: студенти, маючи програму, завчасно 

готуються до дискусії та розгортають її безпосередньо на занятті; 

• практичне заняття, що передбачає обговорення й оцінювання письмових 

рефератів студентів; 

■ практичне заняття-конференція: студенти завчасно готують доповіді, 

виступають з ними, відповідають на запитання колег; 



■ практичне заняття — теоретична конференція: проводять зі студентами 

кількох груп курсу на основі вивчення об'ємного розділу чи цілої 

дисципліни; 

■ практичне заняття — розв'язання проблемних завдань: проводять на 

основі створення проблемних ситуацій, виокремлення проблемних завдань і 

праці над їх розв’язанням; 

■ практичне заняття — прес-конференція: кілька студентів готують 

повідомлення з вузлових питань, а всі учасники долучаються до їх 

обговорення; 

■ практичне заняття — «мозковий штурм»: студенти завчасно 

ознайомлюються з важливими проблемними завданнями, які потребують 

розв'язання; під час семінару вносять конкретні пропозиції щодо розв'язання 

проблеми. Усі пропозиції записують, систематизують і визначають 

найдоцільніші. 

 

Практичне  заняття потребують від студентів ретельної підготовки. 

Готуючись, студент має ознайомитися з планом практичного заняття, 

рекомендованою літературою. Спочатку треба ознайомитися з матеріалом за 

темою практичного заняття, що вміщений у навчальних посібниках. Це дасть 

змогу скласти загальне уявлення про тему, яку виносять на практичне 

заняття. Якщо з цієї теми прочитано лекцію, то корисно також ретельно 

опрацювати її конспект. Лише після цього розпочинається самостійна робота 

над вивченням першоджерел. Окрему ланку в процесі підготовки до 

семінарського заняття становить безпосередня підготовка виступу з того чи 

того питання. Варто, щоб студент привчав себе виступати не за готовим 

текстом, зачитуючи його, а своїми словами, користуючись лише коротким 

планом. 

Підготовка до виступу полягає в тому, щоб до кожного питання скласти на 

окремій картці чи аркуші короткий план з помітками потрібних цифр, 

записами цитат, конкретних фактів. Такий підхід дасть змогу виробити 

вміння виявляти самостійність під час виступів на семінарі. 

Якщо студента поставили перед необхідністю самостійно розв'язувати 

завдання, це значно активізує потенції його психічної діяльності, сприяє 

розвиткові та становленню позитивних якостей. 

 

Треба пам’ятати, що якість практичного заняття, перш за все, залежить 

від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до практичного 

заняття кожен студент повинен: 

1) уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової 

теми  заняття;   

2) прочитати  і продумати  свої  лекційні  записи,  які  відносяться до 

теми практичного заняття;  

3) вивчити чи законспектувати при необхідності рекомендовану 

літературу;  

4) скористатися при потребі консультацією викладача;  



5) скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань 

теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне практичне заняття. Пропуск  

практичного заняття позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та 

отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні 

труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю. 

 

Особливості роботи студента на практичному занятті: 

- переважну більшість практичних заняття занять буде проведено у 

формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний 

контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної 

роботи; 

- практичне заняття починається вступним словом викладача, в якому 

він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення; 

- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми 

семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними 

проблемами сучасності, розглядати педагогічні явища, наводити приклади; 

- кожному студенту необхідно постійно вдосконалювати навички 

володіння державною мовою, правильного вживання понять і термінів. 

Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного 

запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки; 

- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і 

оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному 

присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, 

які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях 

прищеплює навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню 

відстоювати свою позицію; 

- після закінчення виступу студента відбувається обговорення 

проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на 

розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам 

семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає 

явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і 

надати слово іншому; 

- закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в 

якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі 

студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, 

зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на 

наступне заняття.  
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МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ 

РОБОТУ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Технології і моделі 

виховання в зарубіжних країнах» займає важливе місце в навчальному 

процесі ВНЗ при підготовці фахівців спеціальності «Дошкільна освіта». 

Ефективна організація навчально-виховного процесу в системі професійної 

підготовки майбутніх вихователів ДНЗ неможлива без належної організації 

самостійної роботи студентів.  

Самостійна робота студентів, в цілому, відіграє важливу роль в 

підвищенні якості навчального процесу. Вона сприяє систематизації та 

закріпленню теоретичних знань, розвитку пізнавальних здібностей та творчої 

ініціативи, самостійності, відповідальності та організованості, формуванню 

самостійності мислення, розвитку дослідницьких умінь.  

Виконання студентом індивідуального завдання для самостійної роботи 

сприятиме свідомому та творчому засвоєнню теоретичних основ дисципліни, 

формуванню стійкого інтересу до психологічних знань та розвитку умінь 

ефективно їх застосовувати в практичній діяльності психолога. Завдання для 

спрямовані на те, щоб найбільшою мірою сприяти розвитку у студентів 

пізнавальної активності і самостійності в їх учбовій діяльності та 

активуванню процесу самоосвіти в ході професійного становлення в цілому.  

Самостійна робота з виконання індивідуального завдання спрямована 

на формування навичок саморегуляції пізнавальної діяльності, на розвиток 

стійкого позитивного ставлення до процесу пізнання в цілому та розширенню 

обізнаності в проблемах соціальної психології та історії психології, зокрема.  

З метою організації самостійної роботи та забезпечення ефективності 

підготовки студентам надається можливість виконувати творчі роботи й 

завдання, що мають пошуковий експериментальний та аналітичний характер. 

Їх підготовка сприяє кращрому засвоєнню навчального матеріалу і 

формуванню у студентів креативності, критичності й системності світогляду. 

Завдання до самостійної роботи: 

1) підготовка до семінарських занять, 

2) опрацювання та інтерпретація результатів практичних робіт, 

3) реферування наукової літератури (див. теми лекційних, 

семінарських і практичних занять), 

4) підготовка до модульних контрольних робіт, 

5) підготовка до заліку. 

 

Види самостійної роботи: 

1. Міні - творча робота  

 Написання даної роботи передбачає, що студенти  досліджують 

не лише  теоретичні аспекти, а й проводять власне пілотажне 

емпіричне дослідження за методиками (тест, анкета, інтервю 

тощо). Обсяг – 6-7 сторінок рукопису (може бути друкований 

текст), план, вступ – 1 сторінка, теоретичний огляд теми – 2 



сторінки, результати дослідження за методикою –2-3 сторінки, 

список літератури (не менше 3 джерел). 

Максимальний бал –10.  2 роботи за період навчання 

2. Реферат 

                        Дана форма самостійної роботи надає можливість студентам не 

лише переказувати думки авторів, а й висловлювати власні, тобто 

передбачає критичний аналіз різних точок зору. Обсяг – 10 

сторінок, план, список літератури (не менше 3 джерел ). 

Максимальний бал -10.   2 роботи за період навчання. 

 

3. Аналіз монографій 

  Ця форма самостійної роботи передбачає вміння критично 

проаналізувати оригінальний текст і зробити власні висновки 

щодо його актуальності. Обсяг – 3 сторінки. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

4. Складання опорного конспекту. 

 Ця форма самостійної роботи передбачає складання конспекту, 

який має творчу форму. Опорний конспект кодує зміст інформації 

за допомогою поєднання графічних символів, малюнків, цифр, 

ключових слів та ін.. 

Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

5. План-конспект 

Дана форма самостійної роботи передбачає створення плану, який 

складається з певної кількості пунктів (із заголовками) та 

підпунктів. Кожен пункт плану відповідає певній частині 

конспекту. 

 Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

6. Табулювання 

Дана форма самостійної роботи передбачає побудову таблиць, які 

розкривають закономірності якогось явища. 

6) Максимальний бал – 5.   2 роботи за період навчання 

 

 

Оцінювання наукових доповідей. Тривалість доповіді – від 7 до 10 

хвилин. Доповідь представляється в письмовій та усній формі. За доповідь 

максимально можна отримати 10 балів.  

Організаційно-методичне забезпечення самостійної роботи студента 

Навчальний час, відведений на самостійну роботу студента, регламентується 

робочим навчальним планом і повинен складати не менше, ніж 1/3 і не 

більше, ніж 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення 

окремої навчальної дисципліни. Співвідношення обсягів аудиторних занять і 

самостійної роботи студентів визначається з урахуванням специфіки та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%BA


змісту конкретної навчальної дисципліни, її місця, значення і дидактичної 

мети в реалізації освітньо-професійної програми, а також питомої ваги в 

навчальному процесі практичних, семінарських і лабораторних занять. 

 Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення умов для  

самостійної роботи 

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з 

конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, 

навчальних кабінетах і лабораторіях, комп'ютерних класах, а також в 

домашніх умовах. У необхідних випадках ця робота проводиться згідно із 

заздалегідь складеним графіком, що гарантує можливість індивідуального 

доступу студента до потрібних дидактичних засобів. 

Методичне забезпечення самостійної роботи 

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних 

матеріалів, передбачених для вивчення конкретних навчальних дисциплін. 

До навчально-методичного забезпечення СРС відносяться:  

- навчальні та робочі навчальні програми дисциплін, підручники та 

навчальні посібники, навчальні матеріали як в друкованому, так і в 

електронному вигляді у відповідності до державного стандарту освіти; 

- методичні рекомендації та посібники з організації СРС; 

- завдання для самостійної роботи студентів; 

- інструкції та методичні вказівки до виконання лабораторних робіт, 

семестрових завдань тощо; 

- тематика рефератів та доповідей; 

- тематика курсових робіт та проектів і методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- тематика кваліфікаційних робіт та методичні рекомендації щодо їх 

виконання; 

- зразки оформлення індивідуальних завдань, передбачених робочою 

навчальною програмою дисципліни; 

- питання до іспитів та заліків; 

- методичні вказівки щодо написання та оформлення звітів про 

проходження практики. 

Організація самостійної роботи студентів 

Методика організації самостійної роботи залежить від структури, характеру 

та особливостей дисципліни, що вивчається, обсягу годин, виділених на її 

вивчення, виду завдань для самостійної роботи, рівня підготовки студентів та 

умов навчальної діяльності.  

Згідно з Положенням про організацію освітнього простору в МНУ, 

навчальний тиждень — це складова навчального часу студента.  

Формування змісту самостійної роботи включає: 

- визначення та обґрунтування необхідного переліку розділів, тем, 

питань, завдань, що виносяться на самостійну роботу студентів; 

- визначення змісту та обсягу теоретичної навчальної інформації та 

практичних завдань з кожної теми, які виносяться на СРС; 



- відбір методів та форм самостійної роботи студентів відповідно до 

сучасних технологій навчання; 

- визначення форм та методів контролю за самостійним виконанням 

студентами завдань; 

- розробка критеріїв оцінювання результатів СРС.  

На самостійне опрацювання студентів виносяться навчальні матеріали: 

- за рівнем складності доступні для самостійного вивчення; 

- що розширюють, доповнюють, деталізують знання основ, викладених 

в базовому курсі; 

- аналогічні вивченим, побудовані на принципах, вже розглянутих у 

попередніх темах; 

- описові, фактологічні (наприклад, матеріали з історії науки); 

- спрямовані на формування навичок та стійких знань: вправи, задачі, 

розрахунково-графічні роботи тощо; 

- матеріали практичного спрямування, тобто такі, які ілюструють 

застосування загальних принципів, викладених в базовому курсі, в 

виробничих умовах. 

Керівництво самостійною роботою студентів відбувається за рахунок 

загального бюджету часу, запланованого на аудиторну та позааудиторну 

роботу викладача. За рахунок часу, запланованого на аудиторну роботу 

викладачів, проводяться: 

- консультаціі з навчальних дисциплін. Консультації протягом 

семестру (поточні) проводяться згідно з графіком кафедри, 

консультації перед контрольним заходом (екзаменаційні) 

проводяться за графіком деканату факультету; 

- перевірка і приймання контрольних (модульних) робіт, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів заочної 

форми навчання; 

- керівництво і оцінювання результатів індивідуальних завдань, 

передбачених робочим навчальним планом, у студентів денної та 

заочної форми навчання, зокрема курсових робіт та курсових 

проектів;  

- керівництво практикою студентів; 

- керівництво підготовкою кваліфікаційних робіт певного освітньо-

кваліфікаційного (освітньо-наукового) рівня. 

 

Таблиця 1 

Розподіл балів за наукову доповідь 

Вимоги Бали 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував свою власну 

позицію. 

9-10 



Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані або 1) результати лише сучасних наукових 

досліджень (монографії, наукові статті, інтернет-ресурси), 

починаючи з 2000 року,  

або 2) доповідач висловив і обґрунтував власну позицію. 

Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

7-8 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) до і після 2000 року. 

Студент доповідає, не заглядаючи у конспект. 

5-6 

Доповідь повністю висвітлює тему, студент вклався у час, 

використані результати наукових досліджень (монографії, 

наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 року. Студент 

доповідає, заглядаючи у конспект. 

3-4 

Доповідь недостатньо повно висвітлює тему, студент не 

вклався у час, використані результати наукових досліджень 

(монографії, наукові статті, інтернет-ресурси) лише до 2000 

року. Студент доповідає, заглядаючи у конспект. 

1-2 

Доповідь не відповідає темі виступу 0 

 
Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми 

1. Підготовка до практичних занять та складання логічно-

смислових опорних схем/опорних конспектів до кожного 

практичного заняття 

2. Написання реферату з обраної теми за запропонованим 

списком тем  

3. Конспектування тем, винесених на самостійне вивчення  

4. Системні інноваційні педагогічні технології 

5. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті 

6. Технології, побудовані на активізації пізнавальної 

діяльності учнів 

7. Технологія розвитку критичного мислення. Технологія 

проектної діяльності. 

8. Сучасні виховні технології. 

9. Новітні виховні технології. 

10. Інтерактивні технології навчання на уроках. Особливості 

роботи в малих групах 

11. Ігрові технології в роботі вчителя іноземної мови 

12. Розвивальне навчання Б.Д. Ельконіна - В.В. Давидова. 

Розвивальне навчання Л.В. Занкова. 

13. Технологія прийняття педагогічних рішень. 

14. Технологія голографічного та герменевтичного підходів у 



вихованні. Акмеологічні технології. 

15. Вітагенна освіта з голографічним методом проекції 

 

С/р№1: Поняття системних інноваційних педагогічних технологій та 

авторських шкіл. 

Iсторiя виникнення Вальдорфської школи. Концептуальнi положення,  

принципи навчання. Три перiоди навчання. Органiзацiя шкiл. Ритм у життi 

дитини.  Евритмія. Особливостi змiсту. Особливостi методики. Вивчення рідної 

мови і математики. Особливостi художнiх занять. Роль батькiв у навчаннi дiтей. 

Авторитет учителя для дiтей. Використання досвiду Вальдорфської педагогiки в 

школах України. 

Школа Марiї Монтессорi. Основнi педагогiчнi принципи iснування школи 

Монтессорi. Дитячий садок i школа. Методи навчання за М. Монтессорі. 

Дидактичний матерiал Монтессорi. Система М.Монтессорi у сучасних умовах. 

«Йєна-план-школа» П. Петерсена. Із біографії П. Петерсена. 

Концептуальні засади педагогічної технології «Йєна-план». Особливості змісту 

технології «Йєна-план». 

«Школа успіху і радості» С. Френе. Життєвий шлях та особливості 

педагогічного доробку С. Френе. Концептуальні засади педагогічної технології 

«Школа успіху і радості». Особливості змісту педагогічної технології «Школа 

успіху і радості». 

«Школа для життя, через життя» Ж.-О. Декролі. Концептуальні засади 

педагогічної технології «Школа для життя, через життя». Особливості змісту 

педагогічної технології «Школа для життя, через життя». 

«Школа діалогу культур» В. Біблера. Концептуальні засади педагогічної 

технології «Школа діалогу культур». Особливості змісту педагогічної технології 

«Школа діалогу культур». 

С/р№2: Інформаційно-комп’ютерні технології (ІКТ). 

 Історія виникнення інформаційно-комп’ютерних технологій (ІКТ). 

Поняття та складові ІКТ. Основні напрямки використання ІКТ в освіті. Вихідні 

принципи та концептуальні положення ІКТ навчання. Можливості застосування 

ІКТ у навчально-виховному процесі. Можливості використання глобальної 

мережі INTERNET в освітньому процесі. 

Дистанційне навчання як педагогічна технологія. Суб’єкти дистанційного 

навчання. Методи, форми та засоби дистанційного навчання. Проблеми 

організації дистанційного навчання. Реалізація принципів особистісно 

орієнтованої освіти у дистанційному навчанні. 

С/р№3: Технологія голографічного та герменевтичного підходів у 

вихованні. Акмеологічні технології. Вітагенна освіта з голографічним 

методом проекції. 

С/р№4: Поняття «голографічного підходу». Проблема включення учнів 

до спільної діяльності на основі співробітництва та опори на вітагенний досвід. 

Стартова актуалізація життєвого (вітагенного) досвіду. Моделювання 

“незавершеної ситуації”. Умовне “олюднення” об’єктів. Творчий синтез 

проєкцій. 



С/р№5: Поняття акмеології. Сутність акмеологічних технологій. Види 

акмеологічних технологій: соціально-перцептивні, організаційно-комунікативні, 

когнітивні, рефлексивні, комплексні. 

С/р№6: Технологія прийняття педагогічних рішень. Сутність поняття 

“педагогічне рішення”. Структура технології: вивчення й аналіз інформації про 

певну виховну ситуацію, діагностика ситуації, прогнозування і зіставлення 

різних варіантів рішення, вибір рішення і його оформлення. Вимоги для 

ефективного педагогічного рішення. 

Гуманістична трактовка поняття “об’єктивних та суб’єктивних 

особистісних умов”. Можливість самостійного вибору рішення. Теорія 

прийняття якісних рішень. Умови “допоміжної поведінки”: визнання у 

необхідності здійснити допомогу; постановка і представлення проблеми 

самоідентифікації з моральним ідеалом; залежність ефективності якісних 

рішень від змісту базових цінностей. Поняття “розумне рішення”. Процес 

вирішення проблеми за етапами. 

Самостійна робота № 7.  

«Написання реферату до практичного заняття»  

Мета: передбачає глибокий та детальний аналіз проблеми, винесеної у 

темі реферату 

Завдання: студент повинен ознайомитися з переліком поданих на 

практичне заняття тем рефератів і обрати одну з них. 

Зміст письмового звіту: за вимогами, що подані вище, підготувати 

реферат. 

Зміст усного звіту: виступити перед студентами академічної групи на 

практичному занятті з темою реферату. 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ 

1. Система виховання і розвитку Марії Монтессорі 

2. Школа-напрямок: вальдорфська школа Р. Штайнера 

3. Школа діалогу культур В.С. Біблера 

4. Блочно-модульне навчання 

5. Нові інформаційні технології 

6. "Йена-план" П.Петерсена та його послідовників 

7. Школа для життя через життя О. Декролі 

8. Педагогіка успіху і радості С. Френе 

9. Педагогіка ТРВЗ 

10. Технологія навчання М.О. Зайцева. 

11. Групова навчальна діяльність 

12. Різнорівнева диференціація 

13. Рейтингове оцінювання знань учнів у початкових класах 

14. Створення ситуації успіху 

15. Технологія УДО 

16. Вітагенна освіта з голографічним методом проекції 

17. Система розвивального навчання Б.Д. Ельконіна - В.В. Давидова 

18. Ігрові технології навчання молодших школярів  

19. Розвивальне навчання Л.В. Занкова 

20. Проективна технологія 



21. Сугестивна технологія 

22. Випереджувальне навчання 

23. Школа-модель: справедливе суспільство Л. Кольберга 

24. Характеристика технології активізації можливостей особистості і 

колективу (Г.А. Китайгородської).  

25. Характеристика технології інтенсивного навчання дітей на початковому 

етапі освоєння мови (Г.Н.Доля). 

26. Можливості застосування технологій інтенсивного навчання в умовах 

масового навчання. 

27. Дитячі дома Януша Корчака 

28. Система В. А. Караковського: модель гуманістичної виховної системи 

29. Школа Ю.М. Цейтлина: колективна пізнавальна діяльність 

30. Система А. А. Захаренко: виховні центри і виховуючи ситуації 

31. Школи гуманності П. Гехеба 

32. Школа Дж. Дьюї як фундамент нової парадигми 

33. Школа самовизначення А.Н. Тубельського 

34. Павлиська середня школа В.О. Сухомлинського 

35. Технологія знаково-контекстного навчання. 

36. Інтенсифікація навчання і проблемне навчання. 

37. Еврістичні технології навчання. 

38. Технологія колективної миследіяльності (КМД) 

39. Зарубіжний досвід використання освітніх технологій. 

40. Зарубіжний досвід використання електронних видань та ресурсів в освіті. 

С/р №8-10. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальна навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної 

індивідуальної діяльності студентів, результати якої використовуються у 

процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Загальна 

психологія» – це вид навчально-дослідної роботи студента, яка містить 

результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної 

компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 

навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 

діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 

навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 

отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 

декілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Оцінка з ІНДЗ є обов’язковим балом, який враховується при 

підсумковому оцінюванні навчальних досягнень студентів з навчальної 

дисципліни «Освітні технології у професійній діяльності». 

Студент може набрати максимальну кількість балів за ІНДЗ – 35 балів 

Види ІНДЗ.: 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



1. Індивідуальне завдання № 1. Написання рецензії на досвід 

вчителя за фахом, що висвітлений у методичних матеріалах 

6 

2. Індивідуальне завдання № 2. Складання тесту/кросворду за 

теоретичним змістом певної освітньої технології 

4 

3. Індивідуальне завдання № 3. Написання наукової статті з 

теми використання освітніх технологій у навчально-

виховному процесі навчального закладу /реформування 

системи освіти в Україні  

8 

4. Індивідуальне завдання № 4. “Складання  комп’ютерної 

презентації за теоретичним змістом певної освітньої 

технології” 

8 

5. Представити на захист власну розробку уроку за певною 

технологією 

16 

Разом:  42 

 С/р№ 11-15. Додаткове варіативне завдання  

6. Створення проекту нової школи у рамках реформування 

загальноосвітньої системи 

16 

 Разом:  16 
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Заліковий тестовий контроль з дисципліни  

«Освітні технології у професійній діяльності» 

1 варіант 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________ 

Факультет _________________________________________________ 

Академічна група ___________________________________________ 

Дата написання тесту ________________________________________ 

 

1. З якої мови прийшло до нас слово «технологія»: 
а) грецької 

б) латинської 

в) англійської 

г) німецької 

2. Поняття педагогічна технологія означає: 
а) прийоми, методику і методологію роботи учителя у сфері навчання і виховання 

б) змістова частина навчання (навчання, зміст навчального матеріалу) 

в) діяльність вчителя із засвоєння навчального матеріалу 

г) діагностика навчального процесу 

3. З яких часів поняття «педагогічна технологія» з’являється у вітчизняній 
науці: 
а) з 60-х років 19століття 

б) з 20-х років 20століття 

в) з 50-х років 20століття 

г) з 90-х років 20століття 

4. Технологія, яка відображає загальну стратегію розвитку освіти, єдиного 
освітнього простору, призначення якого - прогнозування, проектування i 
планування розвитку освіти, визначення відповідних освітнім цілям стандартів, 
називається: 
а) педагогічна технологія 

б) технологія навчання 

в) освітня технологія 

г) технологія виховання 

д) технологія управління 

5. Педагогічні технології по ведучому фактору розвитку підрозділяються на: 

а) біогенні та соціогенні 

б) біогенні, соціогенні, психогенні 

в) сугестивні, нейролінгвістичне 

г) світські і релігійні. 

6. У структурі педагогічної технології виділяються такі складові: 
а) концептуальна частина 

б) організаційна частина 

в) змістовна частина 

г) процесуальна частина 

7. Зміст педагогічної діяльності в особистісно-орієнтованому навчанні: 
а) у програмах, підручниках, посібниках, не адаптований до індивідуальних 

особливостей учнів 



б) спеціальне конструювання навчального матеріалу на основі врахування різних 

засобів навчальної роботи, зумовлених індивідуальним стилем опрацювання 

навчального матеріалу (словесний, графічний, символічно-знаковий) 

в) навчальний матеріал закладений у конспекти лекцій, згідно діючої навчальної 

програми 

8. Поставте у відповідність назвам педагогічних технологій їх засновників: 
а) Будинок вільної дитини     а) Жан-Овід Декролі 

б) Йєна-план-школа     б) Марія Монтессорі 

в) Вальдорфська педагогіка     в) Селестен Френе 

г) Школа успіху і радості     г) Рудольф Штейнер 

д) Школа для життя, через життя    д) Володимир Біблер 

є) Школа діалогу культур    є) Петер Петерсен 

9. Технологія, розроблена М. Монтессорі, класифікується за підходом до 

дитини як: 

а) антропоцентрична 

б) егоцентрична 

в) геліоцентрична 

10. Позиція дитини відповідно до технології розробленої М. Монтессорі: 

а) «Не чіпайте, я сам» 

б) «Допоможи мені це зробити самому» 

в) «Зробіть все, і будемо вважати що це зробив я» 

11. Хто довів, що при зустрічі з незвичайними явищами дитина часто 
опиняється в ситуації конкуренції і діалогу різних типів мислення? 
а) Володимир Біблер 

б) Василь Сухомлинський 

в) Євген Субботський 

12. Методологічною основою «Школи діалогу культур» є положення про те, що 
мислення особистості, яка формується, …  
а) повинно вступати в діалогічне спілкування з сучасними формами культури, а 

також із представниками різних поколінь, які взаємодіють у єдиному часовому 

просторі 

б) повинно вступати в діалогічне спілкування з попередніми формами культури, а 

також із представниками різних поколінь, які взаємодіють у єдиному часовому 

просторі 

в) не повинно вступати в діалогічне спілкування з сучасними формами культури, а 

також із представниками різних поколінь, які взаємодіють у єдиному часовому 

просторі 

13. Головним новим матеріальним засобом навчання і виховання в школі Френе 

було: 

а) шкільна майстерня 

б) шкільна ігрова кімната 

в) шкільна друкарня 

г) шкільні садово-паркові насадження 

14. Як Френе ставився до планування навчального процесу? 

а) передбачав чітке планування навчального процесу 

б) відкидав планування навчального процесу 

в) передбачав часткове планування навчального процесу 

г) не надавав взагалі уваги цьому процесу 



 

15. Яку основну ідею реалізує технологія “Йєна-план-школа”? 
а) “спільності і братства” 
б) “миру на землі” 
в) “просвітлення” 
16. Яку назву мала група, створена на основі взаємних симпатій, спільних 
інтересів, колективній діяльності у технології “Йєна-план-школа”? 
а) група одного столика; 
б) група круглого столика; 
в) група спільної кімнати. 
17. Як називається один “особливий” день в тижні у Вальдорфській школі? 

а) щасливий день 

б) батьківський день 

в) суботній день 

г) святковий день 

18. Як називається ранковий урок на якому вивчається один предмет протягом 

кількох тижнів?   

а) поточний 

б) пізнавальний 

в) головний 

г) розвиваючий 

19. Метод проектів стали використовувати для навчання 
сільськогосподарських робітників у: 
а) ХУІІІ столітті 

б) ХІХ столітті 

в) ХХ столітті 

г) ХХІ столітті 

20. Сутність методу проекту полягає у …………………………... 
............................................. дітей до навчання через організацію їхньої самостійної 
діяльності, постановки перед ними …………………………………….. і 
…………………………………………..., вирішення яких веде до появи нових знань і умінь.  
21. Скільки видів (типів) запропоновано у класифікації проектів 
запропоновано: 
а) 5 

б) 6 

в) 7 

г) 8 

22. Коли розпочалась розробка комп’ютерних технологій навчання на теренах 
України: 
а) в кінці 70-х років 

б) на початку 80-х років 

в) в середині 70-х років 

г) в середині 80-х років 

23. Кому належить ідея «комп’ютерних навчальних середовищ», на якій 
базується більшість сучасних навчальних комп’ютерних програм: 
а) С. Пейперту 

б) А. П. Єршову 



в) Ю. І. Мішбіцу 

г) І. В. Роберт 

24. Основною метою НІТ навчання є: 
а) розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комутативних дій. 

підготовка учнів до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного 

суспільства 

б) розвиток умінь експериментально-дослідницької діяльності та культури 

навчальної діяльності 

в) інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу, підвищення його 

ефективності та якості 

25. Процес забезпечення сфери освіти теорією і практикою розробки і 
використання сучасних нових інформаційних технологій, орієнтованих на 
реалізацію психолого-педагогічної мети навчання і виховання це: 
а) інтегрування знань 

б) системний аналіз 

в) інформатизація освіти 

г) системне проектування 

26. Головною ланкою процесу інформатизації освіти є: 
а) переоснащення навчального процесу 

б) зміна мети і змісту навчання 

в) поява нових методів і організаційних форм навчання 

г) системна інтеграція предметних знань 

27. “Просунута” лекція, сінквейн, кластер, мозковий штурм, концептуальна 

таблиця, Т-схема, навчання спільно - це ... 

а) методи критичного мислення 

б) методи навчання 

в) методи виховання 

г) всі відповіді вірні 

 

28. Основою навчання критичного мислення є три фази: 
а) навчання, виховання, розвиток 
б) викладання, вчення, діяльність 
в) виклику, осмислення, роздуми 
г) визначення, активізація, закріплення 
29. Знайдіть правильне визначення поняттю «мозкова атака» 
а) колективна, цілеспрямована навчальна діяльність, коли кожен учасник і команда 
в цілому об'єднані рішенням головного завдання і орієнтують свою поведінку на 
виграш 
б) активізація розумових процесів шляхом спільного пошуку вирішення важкої 
проблеми 
в) створення в аудиторії атмосфери прийняття рішення по конкретній проблемній 
ситуації 
г) всі відповіді вірні 
30. Методична розробка педагогічної технології «Вісконсінський проект» 
(США) пропонує: 
а) концепцію «відкритого навчання» 
б) навчальні «пакети - модулі» 



в) типи відео навчання 
г) відмова від класно-урочної системи 
31. Основи «візуальної грамотності» розробив: 
а) Д. Нейман 
б) А. Ньюелл 
в) Д.А. Дондіс 
г) А. Тьюринг 
32. Анімація - це: 
а) інтерактивне навчання 
б) відеофільм 
в) пожвавлення малюнків 
г) музична програма 
33. Засновником першої теорії тестування є: 
а) Л. Термен 
б) А. Біне 
в) Т. Симон 
г) Д. Кеттелл 
34. Ігри для навчання іноземної мови відносяться до: 
а) ігри для інтенсивного навчання 
б) ігри для активного відпочинку 
в) комунікативні - лінгвістичні ігри 
г) психотехнічні гри 
35. Технологія модульного навчання розробляється на основі прийнятих 
принципів: 
а) діяльності, паритетності, технологічності, системного квантування, мотивації, 
модульності, проблемності, когнітивної візуальності 
б) освіту, навчання, розвиток, формування, знання, вміння, навички, а також мета, 
зміст, організація, види, форми, методи, засоби і результати навчання 
в) пояснювально-ілюстративне, програмоване, проблемне, репродуктивне, 
комп'ютерне навчання 
г) свідомість, оптимізація, планомірність, врахування вікових особливостей, зв'язок 
теорії з практикою, науковість, доступність 
36. У чому полягає принцип діяльності модульного навчання? 
а) формування модулів відповідно до змісту діяльності фахівця 
б) стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студента 
в) підвищення ефективності засвоєння матеріалу, внаслідок введення проблемних 
ситуацій і практичної спрямованості занять 
г) здійснення системного модульного підходу до створення і реалізації всього 
процесу викладання і засвоєння знань, що гарантує досягнення учням 
запланованих результатів навчання 
37. Сьогодні мета виховання у загальному вигляді визначається необхідністю 
формування особистості, котра може ... : 
а) робити для свого розвитку все, що забажає 

б) свідомо виконувати поставлені перед собою завдання 

в) свідомо будувати своє життя 

г) інтуїтивно розвивати себе як особистість 



 

38. До складових елементів виховної технології відносяться: 
а) виховний прийом 

б) виховний засіб 

в) виховна ланка 

г) виховний ланцюжок 

39. Виховна технологія при організації виховного процесу визначає: 
а) стратегію 

б) тактику 

в) техніку 

г) задум 

40. Серед запропонованих тез виберіть умови, що створюють можливість 
повторення технології виховного процесу: 
а) схожість особливостей педагогів і учнів школи-зразка і школи-новатора 

б) схожість завдань, що стоять перед навчальними закладами 

в) схожість особистісного стилю роботи керівників 

г) близькість рівня організацій навчальних закладів як установ 
 

Загальна сума балів ________________________________________________ 

Екзаменатор ______________________________________________________ 
 

Члени комісії _______________________________________________ 
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Заліковий тестовий контроль з дисципліни 

«Освітні технології у професійній діяльності» 

2 варіант 

 

Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________ 

Факультет _________________________________________________ 

Академічна група ___________________________________________ 

Дата написання тесту ________________________________________ 

 

1. Яка етимологія слова «технологія»: 
а) техніка + матеріалознавство 

б) мистецтво + вчення 

в) ремесло + інструментарій 

г) техніка + вчення 

2. Педагогічна технологія має відповідає таким критеріям:  
1) концептуальність, системність, керованість, ефективність, відтворюваність, 

гарантування досягнення певного стандарту досягнень; 

2) модульність, наступність, врахування індивідуальних особливостей, техніка 

вчителя; 

3) варіативність, індивідуальний підхід, гармонійність, ствердження почуття 

власної гідності, педагогічний такт учителя. 

3. Якими аспектами представлена педагогічна технологія: 
а) науковим 

б) процесуально-описовим 

в) процесуально-дієвим 

г) результативним 

4. Назвіть процес, сутність якого відтворено у наступному ланцюжку 
словосполучень: 
«технологія в освіті»  → «технологія освіти» → «освітня технологія»  
 

____________________________________________ 

5. Технологія, яка відображає шлях освоєння конкретного навчального 
матеріалу в межах відповідного навчального предмету, теми, питання, потребує 
спеціальної організації навчального змісту, адекватних йому форм i методів 
навчання, називається: 
а) педагогічна технологія 

б) технологія навчання 

в) освітня технологія 

г) технологія виховання 

д) технологія управління 

6. За провідним чинником психічного розвитку технології поділяються на: 
а) загальнопедагогічні, предметні, локальні та модульні 

б) біогенні, соціогенні, психогенні 

в) авторитарні, дидактоцентристські, особистісно-орієнтовані 

г) інформаційні, операційні, саморозвитку, евристичні, прикладні 

7. Особистісно-орієнтоване навчання:  
а) передбачає мету формування і розвитку у дитини особистих цінностей; 

б) досягнення особистісно-розвивальної мети; 



в) вихованець краще функціонує як особистість. 

8.  ... Навчання - це вид навчання, в основі якого лежить алгоритм в його 
первісному значенні 
а) програмне 
б) програмоване 
в) комп'ютерне 
г) модульне 
9. Позиція вчителя відповідно до технології розробленої М. Монтессорі: 

а) повчальний 

б) дослідник, спостерігач, організатор виховує середовища 

в) жандарм 

10. У технології, розробленої М. Монтессорі, в шкільному періоді день в школі 

починається з 

а) «трубки миру» 

б) «круглого столу» 

в) «загального кола» 

11. Педагогічну технологію «Школа діалогу культур» Володимир Біблер створив 
разом із …  
а) Іриною Берлянд і Сергієм Кургановим 

б) Ж.-О. Декролі  

в) Михайлом Бахтіним і Левом Виготським 

12. Чотири колонки шкільної стіннівки в школі Френе називалися: 
а) «Я критикую», «Я хвалю», «Я хотів би», «Я зробив» 
б) «Я заперечую», «Я хвалю», «Я хотів би», «Я зробив» 
в) «Я критикую», «Я хвалю», «Я мрію», «Я зробив» 
г) «Я критикую», «Я хвалю», «Я хотів би», «Я навчився» 
13. Яку систему оцінювання використовував С. Френе в своїй школі? 
а) 5-бальну систему оцінювання 
б) 12-бальну систему оцінювання 
в) 100-бальну систему оцінювання 
г) оцінки успішності взагалі не виставлялися 
14. Завдяки технології “Йєна-план-школа” школа перетворюється… 
а) на “місце життя”; 
б) на “шкільну житлову кімнату”; 
в) на “тижневий план”. 
15. Які компоненти обов’язково охоплює день у школі у технології “Йєна-план-
школа”? 
а) гра, бесіда, праця, свято 
б) бесіда, круглий стіл, музикальні години 
в) гра, прогулянка, праця 
16. Поняття введене Р.Штейнером для пояснення періодичності розвитку 

дитини: 

а) період 

б) стиль 

в) цикл 

г) ритм 



 
17. Вальдорфська педагогіка є однією з різновидів втілення ідей: 

а) гуманістичної педагогіки; 

б) духовної педагогіки; 

в) трудової педагогіки; 

г) народної педагогіки. 

18. Ключове слово «Світ прекрасний» відповідає такому періоду дитини, як: 

а) від 1 до 4 років 

б) від 4 до 7 років 

в) від 7 до 14 років 

г) від 14 до 21 року 

19. Почав використовувати метод проектів для організації доцільної 
діяльності дітей з урахуванням їхніх особистих інтересів: 
а) Джон Дьюї 

б) Селестен Френе 

в) Жан-Овід Декролі 

г) Рудольф Штейнер 

20. У закордонній педагогіці, зокрема у США, метод проектів розвивався в 
рамках: 
а) прагматичної педагогіки 

б) альтернативної освіти 

в) продуктивного навчання 

г) педагогіки співробітництва 

21. При підготовці та реалізації проекту пропонуються певні етапи. Яких 
етапів недостає? 
а) етап орієнтування 

б) етап розробки 

в) етап оцінювання проекту 

г) етап реалізації проекту 

22. Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних 

технологій у навчанні досліджувалися: 

а) Р. М. Грабовською 

б) І. В. Робертом 

в) Н. В. Кузьміною 

г) С. О. Сисоєвою 

23.  Складовими НІТ є: 

а) засоби НІТ 

б) принципи НІТ 

в) методи і принципи НІТ 

г) засоби і методи НІТ 

24. Засоби НІТ навчання поділяються на: 

а) апаратні, програмно-методичні, навчально-методичні 

б) традиційні і нетрадиційні 

в) програмно-навчальні, контролюючі 

г) апаратні, імітаційно-модельовані 

25. Автоматизована навчальна система «ПЛАТО» в США - це: 

а) система колективного користування 

б) система групового навчання 



в) система індивідуального навчання 

26. Ідею програмованого навчання обґрунтував: 

а) Т.Нельсон 

б) В. Бушем 

в) В.Скіннер 

г) І. Роберт 

27. Активні методи навчання - це: 

а) переказ змісту тексту 

б) читання і переклад тексту 

в) інформаційна лекція 

г) ділова гра 

28. Ігри для навчання іноземної мови відносяться до: 

а) ігри для інтенсивного навчання 

б) ігри для активного відпочинку 

в) комунікативні - лінгвістичні ігри 

г) психотехнічні гри 

29. Ігровий прийом «дерево цілей» застосовується для: 

а) діагностики ситуацій 

б) діагностики завдань 

в) визначення ступеня готовності учасників гри 

г) оцінювання матеріальної бази гри 

30. Програма вивчення інформатики складається з двох основних змістовних 

ліній: 

а) лінії інформаційно-логічних моделей 

б) лінії інформаційно-конструктивних засобів 

в) лінії ідейно-технологічних моделей 

г) лінії інформаційних технологій 

31. Процес взаємодії викладача й учня за допомогою комп’ютерних комунікацій 

це: 

а) денна форма навчання. 

б) заочна форма навчання. 

в) діалогічне навчання. 

г) дистанційне навчання. 

32. З наведених варіантів вкажіть методи навчання критичному мисленню. 
а) словесні, наочні, практичні, лабораторні, проблемно-пошукові, комп'ютерні 
б) просунута лекція, інсерт, сінквейн, кластер, мозковий штурм, концептуальна 
таблиця, Т-схема, навчання спільно 
в) лекція, демонстрація кіно, лабораторний метод, комп'ютерний, репродуктивний, 
мозковий штурм, навчання спільно 
г) переконання, навіювання, метод прикладу, створення проблемної ситуації, 
дискусія, дебати 
33. До якого навчання відносяться три фази: виклик, осмислення, роздуми? 
а) до навчання на уроці 
б) до навчання критичного мислення 
в) до навчання самостійності 
г) до навчання ведення дискусії 



34. Якому поняттю належить це визначення? Колективна, цілеспрямована 
навчальна діяльність, коли кожен учасник і команда в цілому об'єднані рішенням 
головного завдання і орієнтують свою поведінку на виграш 
а) дидактична гра 
б) мозкова атака 
в) навчання спільно 
г) дискусія 
35. У чому полягає принцип мотивації модульного навчання? 
а) формування модулів відповідно до змісту діяльності фахівця 
б) стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студента 
в) підвищення ефективності засвоєння матеріалу, внаслідок введення проблемних 
ситуацій і практичної спрямованості занять 
г) здійснення системного модульного підходу до створення і реалізації всього 
процесу викладання і засвоєння знань, що гарантує досягнення учням 
запланованих результатів навчання 
36. З наведених варіантів знайдіть принцип технологічності модульного 
навчання 
а) формування модулів відповідно до змісту діяльності фахівця 
б) стимулювання навчально-пізнавальної діяльності студента 
в) підвищення ефективності засвоєння матеріалу, внаслідок введення проблемних 
ситуацій і практичної спрямованості занять 
г) здійснення системного модульного підходу до створення і реалізації всього 
процесу викладання і засвоєння знань, що гарантує досягнення учням 
запланованих результатів навчання 
37. Технологія виховання визначає систему організації виховної діяльності в: 
а) прийомах 

б) алгоритмах 

в) кроках 

г) структурах 

38. Стратегія виховання при досягненні цілей виховання задає: 
а) загальну концепцію 

б) загальний задум 

в) загальні перспективи 

г) загальний план 

39. Яка (які) технологія виховного процесу у своєму змісті найбільше 
використовує символіку: 
а) технологія колективного творчого виховання 

б) технологія створення ситуації успіху 

в) технологія ігрової діяльності 

г) технологія педагогічної підтримки 

 

 

 

 

 

 



40. Зміст якого етапу створення нової технології виховного процесу 
характеризує пункт: аналіз і проектування? 
а) пошук нових ідей 

б) введення нової технології 

в) реалізація нової виховної технології 

г) закріплення виховної технології 
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