
 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

 
 

НАВЧАЛЬНО‐МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

 ДО ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ 

 «СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти 

факультету педагогічної освіти 

 спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 

 (заочна форма навчання) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 р. 

       



2 
 

 

    Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні освітні  технології» 

є набуття студентами теоретичних знань  і практичних умінь організації та 

використання оригінальних освітніх технологій у професійно-педагогічній 

діяльності, що є  основою формування фахової компетентності викладача, 

експерта в галузі освіти в умовах реформування української освіти. 

        Основні завдання вивчення дисципліни «Сучасні освітні  технології»: 

- набуття студентами знань про сутність та особливості широкого кола 

освітніх  технологій; 

- формування розуміння ролі та місця освітніх технологій у професійній 

діяльності педагога; 

- оволодіння вміннями щодо використання сучасних освітніх технологій в 

освітньому процесі закладу освіти; 

- орієнтування магістрів на інноваційність, педагогічну творчість, 

самостійність, взаємодію. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студентами формуються такі 

програмні компетентності: 

Знання: 

- Знати і розуміти сутність, мету, принципи та критерії оцінювання 

сучасних освітніх технологій.  

- Аналізувати і порівнювати зміст понять «технологія»,  «педагогічні 

технології» та «освітні технології».  

- Класифікувати і визначати пріоритетні освітні технології з урахуванням 

основних теоретичних засад сучасної філософії освіти,  загальних основ 

педагогічних знань.  

Уміння: 

- Застосовувати освітні технології у професійній діяльності та враховувати 

основні проблеми, пов’язані з їх упровадженням і використанням.  

- Проєктувати і створювати освітнє середовище на основі компетентнісного та 

особистісно орієнтованих підходів відповідно до цілей, завдань освіти 

визначеного рівня.  

Комунікація: 

- Створювати умови для ефективної комунікації, організовувати учнів 

(студентів) в успішну команду, сприяти розвитку їхньої  креативності.  

- Створювати сприятливий психологічний клімат у групі на засадах поваги, 

доброзичливості, довіри та діалогу.  

Автономія та відповідальність: 

- Аргументувати своє бачення спрямованості діяльності викладача наук про 

освіту щодо сучасних освітніх технологій.  

- Окреслювати і делегувати відповідальність між різними учасниками 

освітнього процесу;  поєднувати конструктивні технології  у прийнятті 

колективних рішень та організації власної професійної діяльності в 

автономному режимі й у рамках співпраці.  
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На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити ECTS. 

 

ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Теоретичні засади освітніх технологій. 

Тема 4. Технологія формування творчої особистості.  

Тема 7. Технології інтерактивного навчання. 

Тема 8. Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ). 

 

ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

Семінарське заняття 1. 

Тема: Освітні технології в їх історичному розвитку  

1. Ідеї технологізації навчального процесу у творчості видатних педагогів 

минулого. 

2. Головні засади, зміст і форми організації навчання за системою технології 

саморозвитку Марії Монтессорі.  

3. Зміст та особливості вальдорфської педагогіки. 

4. Концептуальні засади й особливості змісту  «Школи радості та успіху»          

С. Френе.  

 

Рекомендована література: 

Основна: 

1. Дичківська І.А. Інноваційні педагогічні технології : підручник /                     

І.А. Дичківська. – К.: Академвидав, 2015. – 304 с.  

2. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. За заг. ред. Пєхоти 

О.М. К.: А.С.К., 2002. 

3. Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології: навч. посіб. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2011. – 328 c. 

   

Допоміжна: 

1. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Навчально-

методичний посібник / автор-укладач  Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. група 

«Основа», 2012. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). 

2. О. Заболотна. Альтернативна педагогіка Селестена Френе: Між 

традицією й інноваційністю // Порівняльно-педагогічні студії . – № 1(15).  

– 2013. –  С. 49-55. URL: Альтернативна педагогіка Селестена Френе: між 

...irbis-nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64. 

3. Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології: навчальний 

посібник. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016 – 583 с. 

4. https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html 

 

https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html
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Семінарське заняття 2.  

Тема: Застосування інтерактивних технологій у роботі зі студентами  

1. Інтерактивні технології у вищій школі. 

2. Дискусія як навчальна форма роботи: види, правила, роль викладача.  

3. Методика проведення та складові тренінгу.  

4. Тренінги партнерського спілкування, сенситивності та креативності. 

              

 Рекомендована література: 

Основна: 

1. Біляковська О.О., Мищишин І.Я., Цюра С.Б. Дидактика вищої школи. 

Навч. пос.  Львів, 2013.  

2. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та 

методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003. 

3. Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології: навч. посіб. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2011. – 328 c.   

       

Допоміжна: 

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

– К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016 – 583 с. 

2. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.- 

метод. посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: Видавництво 

А.С.К., 2004. – 192 с.      

 

Самостійна робота №1. Есе «Освітня технологія: з минулого в сучасне». 

  

Для виконання завдання необхідно: 

 коротко проаналізувати освітню технологію одного з яскравих педагогів 

минулих століть і виокремити його найцікавіші ідеї; 

 обґрунтувати актуальність цієї технології  чи її елементів для сучасної 

освіти; 

 запропонувати варіант можливого застосування технології  чи її елементів в 

освітньому процесі окремого закладу освіти.  

Рекомендовані персоналії: М. Монтессорі, П. Петерсон,  Р. Штайнер,    С. 

Френе, Ж.-О. Декролі, О.-С. Нілл, а також інші за вибором студента. 

Обсяг – три друковані сторінки формату А-4. 

 

Самостійна робота №2. «Презентація освітньої технології». 

Для виконання завдання необхідно: 

 із запропонованого переліку обрати тему завдання; 

 самостійно підібрати джерельну базу (до десяти найменувань); 
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 розкрити сутність, основні риси, привабливість, актуальність та 

можливості реалізації технології;  

 зробити самостійні аргументовані висновки; 

 оформити презентацію у програмі PowerPoint. 

Обсяг – не менше 20-и слайдів. 

Орієнтовна тематика завдань для самостійної роботи №2 

1. Особливості технології веб-квест. 

2. Застосування технології дистанційного навчання в середній школі. 

3. Використання інтерактивних технологій у вищій школі. 

4. Технологія блочно-консультативного навчання.    

5. Ігрові технології в сучасному освітньому закладі. 

6. Технологія навчання у співпраці як вимога сучасності. 

7. Технологія  особистісно орієнтованого навчання в закладі вищої освіти. 

8.  Гейміфікація в сучасній освіті. 

9. Бриколаж як новинка серед освітніх технологій. 

10.  Сугестивна технологія: теорія та практика. 

11.  Інтеграція навчального процесу як сучасна освітня технологія. 

12.  Виховна технологія «Створення ситуації успіху». 

13.  Зміст технології розвивального навчання. 

14.  Технологія колективного творчого виховання. 

15.  Сучасні освітні технології: інклюзивний підхід. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

Аудиторна та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
Сума 

Т1 

10+10 (СР)+10 (ПК) 

Т2 

10+20 (СР) 

 

40 

 

100 

Скорочення:    

Т — тема, СР — самостійна робота, ПК — поточний контроль. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проєкту (роботи), 

практики 

для заліку 
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90–100 А відмінно    

 

зараховано 

82–89 В 
добре  

74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

Інформація щодо здійснення оцінювання навчальних досягнень студента 

 

Академічна доброчесність: Роботи студентів перевірятимуться на 

плагіат. Передбачається, що вони будуть їх самостійними оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела 

інформації, списування є проявом академічної недоброчесності. Виявлення її 

ознак у письмовій роботі студента є підставою для  незарахуванння. Викладач 

повідомляє про це студентів на початку курсу. 

Відвідування занять. Студенти мають бути присутніми на всіх заняттях. 

За об’єктивних причин (дозвіл на індивідуальний графік навчання, стан 

здоров’я, сімейні обставини, відрядження, міжнародне стажування) пропуски 

можна відпрацювати на консультації викладача. Студенти зобов’язані 

дотримуватися термінів, які визначені для виконання всіх видів письмових 

робіт.  

Критерії оцінювання на практично-семінарському занятті: 

– 1-2 бали – пасивна участь студента в семінарському занятті, поверхові 

відповіді на питання; 

– 3-4 бали – фрагментарне розкриття студентом змісту навчального матеріалу, 

доповнення до відповідей колег; 
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– 5-6 балів – коротке повідомлення; доповнення до відповідей колег; 

відтворення готових знань;  

– 7-8  балів – активна участь студента на деяких етапах заняття; доповідь з 

одного питання семінару, яка містить незначні помилки та неточності;  

– 9-10 балів – активна участь студента в семінарському занятті, ґрунтовна 

доповідь з одного питання семінару, повні аргументовані відповіді на 

поставлені питання, самостійні змістовні судження та висновки. 

Критерії оцінювання самостійної роботи №1: 

– тема розкрита  поверхово, відсутні власні висновки та рекомендації – 1-3 

бали; 

– тема розкрита недостатньо повно, допущено окремі неточності, зроблено  

власні висновки та рекомендації – 4-6 балів; 

– тема відповідає поставленій меті, розкрита послідовно, глибоко та 

логічно; зроблено  аргументовані висновки, запропоновано власні 

рекомендації – 7-10 балів. 

Максимальна кількість балів – 10. 

Критерії оцінювання самостійної роботи №2: 

– підбір джерельної бази відповідно до теми завдання – 1-3 бали; 

– повнота розкриття теми,  оригінальність та самостійність суджень – 1-6 

балів; 

– переконливість та аргументованість висновків – 1-4 бали; 

– оформлення – 1-3 бали; 

– представлення презентації – 1-4 бали. 

Максимальна кількість балів – 20. 

Критерії оцінювання тестових завдань: 

– тестові завдання першого рівня складності –  1 бал за правильну 

відповідь; 

– тестові завдання другого рівня складності – 3 бали за правильну 

відповідь. 

Максимальна оцінка за поточне тестування – 10 балів, підсумкове 

тестування – 40 балів: 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

 

Література 

Основна 

1.  Біляковська О. О., Мищишин І. Я., Цюра С. Б. Дидактика вищої школи. 

Навч. пос.  Львів, 2013.  

2. Дичківська І. А. Інноваційні педагогічні технології : підручник           /      

І. А. Дичківська. – К.: Академвидав, 2015. –304 с. 

3. Освітні технології: Навчально-методичний посібник. За заг. ред.   Пєхоти 

О.М. К.: А.С.К., 2002. 
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4. П’ятакова Г.П., Заячківська Н.М. Сучасні педагогічні технології та 

методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003. 

5. Чепіль М., Дудник Н. Педагогічні технології: навч. посіб. – Дрогобич : 

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2011. – 328 c.  

        Допоміжна 

1.  Аніщенко О.В. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій 

/ О.В. Аніщенко, Н. І. Яковець. – Ніжин : Вид-во НДУ     ім. М. Гоголя, 

2005. – 198 с.  

2.  Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-метод. Посібник. – 

К.: ІЗМН, 1998. ‒ 204 с. 

3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Навчально-

методичний посібник / автор-укладач           Н.П. Наволокова. – Х.: Вид. 

група «Основа», 2012. – 176 с. – (Серія «Золота педагогічна скарбниця»). 

4. О. Заболотна. Альтернативна педагогіка Селестена Френе: Між традицією 

й інноваційністю // Порівняльно-педагогічні студії . – № 1(15).  – 2013. –  

С. 49-55. URL: Альтернативна педагогіка Селестена Френе: між ...irbis-

nbuv.gov.ua › irbis_nbuv › cgiirbis_64. 

5. Закон України “Про вищу освіту”. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. 

6. Закон про освіту.URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

7. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: Навч. пос. К.: Вища шк., 

1993. 

8.   Косогорова О.О. Метод проєктів у практиці сучасної школи. – Х.: Вид.-во 

«Ранок», 2010 – 144 с. URL: https://studfile.net/preview/5722190/ 

9. Кравець Н.М., Гречановська О.В. Ігрові технології навчання як одна з 

інноваційних форм навчально-виховного процесу у ВНЗ. URL:  Ігрові 

технології навчання як одна з інноваційних форм ...ir.lib.vntu.edu.ua › 

bitstream › handle 

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

– К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016 – 583 с. 

11. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: навчальний посібник / А.С. 

Нісімчук, О.С. Падалка,     О.Т. Шпак. – К.: Просвіта, 2000. – 368 с. 

12. Падалка О.С. Педагогічні технології: навч. посібник /   О.С. Падалка, А.С. 

Нісімчук, І.О. Смолюк,     О.Т. Шпак. – К., Українська енциклопедія ім. 

М.П. Бажана, 1995. – 256 с. 

13. Перспективні освітні технології: Наук.-метод. посібник. / За ред.         Г.С. 

Сазоненко – К.: Гопак, 2000. – 560 с. 

14. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук.- 

метод. посібник / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: Видавництво 

А.С.К., 2004. – 192 с. 

15. Сисоєва С.О. Від творчої особистості до нових технологій навчання // 

Рідна школа. – 1998. – №2. – С. 52-62. 

Інтернет-ресурси 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://studfile.net/preview/5722190/
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17640/2013.pdf?sequence=3
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17640/2013.pdf?sequence=3
http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/17640/2013.pdf?sequence=3
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       http://mon.gov.ua 

        https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html 

       https://pidruchniki.com/78527/pedagogika/pravova_pedagogika 

https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya

_tvorchoyi_osobistosti 

       http://multycourse.com.ua/ua/page/19/70#1 

        http://www.pedpresa.com.ua 

 

Перелік питань для підготовки до заліку                                                                  

1. Сучасні освітні технології як навчальна дисципліна. Мета, предмет, 

завдання.   

2. Генеза понять «технологія», «педагогічна технологія» та «освітня 

технологія». 

3. Технологізація як ознака сучасних інноваційних процесів. 

4. Історія виникнення освітніх технологій. 

5. Зміст і структура освітньої технології. 

6. Ідеї технологізації навчального процесу у спадщині Я.-A. Коменського. 

7. Ідеї технологізації навчального процесу у творчості  Ж.-Ж. Руссо та         

Й.-Г. Песталоцці. 

8. Головні засади технології саморозвитку Марії Монтессорі.  

9. Зміст і форми організації навчання за системою Марії Монтессорі. 

10. Концептуальні засади вальдорфської педагогіки.  

11. Характерні особливості функціонування вальдофських навчальних 

закладів. 

12. Гуманізм і любов до дитини як основа діяльності «Школи радості та 

успіху» С. Френе. 

13. Особистісно орієнтована освіта та її технології. 

14. Особистість дитини (учня, студента) – центр особистісно орієнтованого 

навчання та виховання. 

15. Мета, завдання, вимоги до особистісно орієнтованих технологій.  

16. Партнерство як вища форма педагогічної взаємодії. 

17. Сутність гуманно-особистісної технології  Ш.О. Амонашвілі. 

18. Місце особистісно орієнтованої технології педагогіки в Новій українській 

школі. 

19. Специфіка та напрями реалізації особистісно орієнтованої технології у 

вищій школі.  

20. Особливості діяльності педагога в умовах особистісно орієнтованого 

навчання. 

21. Сутність педагогіки співробітництва.   

22. Кооперативне навчання як навчання у співробітництві. 

23. Сутність технології розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера.  

24. Методи і прийоми розвитку творчої особистості. 

25. Застосування методу фокальних об’єктів та методу синектики. 

26. Сучасне трактування технології КТС. 

http://mon.gov.ua/
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html
https://pidruchniki.com/78527/pedagogika/pravova_pedagogika
https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti
https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti
http://multycourse.com.ua/ua/page/19/70#1
http://www.pedpresa.com.ua/
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27. Ігрові технології навчання: сутність, функції, цілі.  

28. Характеристика імітаційних і ділових ігор. 

29. Рольові ігри та ігри-вправи: призначення і застосування. 

30. Сутність, принципи і правила проєктної технології. 

31. Педагогічні умови застосування проєктної технології в сучасних 

закладах освіти. 

32. Готовність учителя та учня до проєктної діяльності.  

33. Співробітництво та взаємонавчання як концептуальна ідея 

інтерактивної технології навчання. 

34. Зміст і завдання інтерактивних технологій навчання. 

35. Дискусія: правила, види, роль педагога у підготовці та проведенні 

дискусії. 

36. Використання  «кейс»-методу та портфоліо в освітньому процесі. 

37. Тренінг як форма інтерактивного навчання. 

38. Тренінг партнерського спілкування.  

39. Тренінг сенситивності та креативності. 

40. Переваги та недоліки у використанні інтерактивних технологій. 

41. Головні положення, мета і завдання інформаційно-комунікаційних 

технологій ІКТ навчання. 

42. Види сучасних ІКТ в сучасному освітньому процесі. 

43. Переваги застосування засобів мультимедіа в освітньому процесі. 

44. Нові інформаційні технології навчання, їх характеристики. 

45. Поняття про веб-квести як прояв застосування геймифікації навчання. 

46. ПАДагогічне колесо Керрінгтона як інструмент для планування 

освітньої діяльності. 

47. Можливості мобільних пристроїв в освітньому процесі. 

48. Використання технології BYOD на заняттях у вищій школі. 
49. Можливості для навчання онлайн-ресурсів  (Kahoot, TurnItIn, Plickers 

тощо). 
50. Застосування в освітньому процесі технології майндмеппінгу з 

додатком Coggle. 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

Уклала :  доцент Надія Заячківська 

 

https://www.turnitin.com/
https://get.plickers.com/

