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Робоча програма з навчальної дисципліни «Сучасні освітні технології» для 

магістрів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізації 

«Організація освітнього простору: управління та експертиза», кваліфікації: 

магістр освітніх, педагогічних наук. Професіонал з управління та експертизи 

освітнього простору.  
 

Розробник: Заячківська Надія Михайлівна – доцент кафедри загальної 

педагогіки та педагогіки вищої школи, доцент, кандидат педагогічних наук. 

  

Робоча програма обговорена та рекомендована до затвердження на засіданні 

кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

 

 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS: 3 

Галузь знань 

01 «Освіта/ Педагогіка» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

 
Спеціальності: 

011 «Освітні, педагогічні 

науки» 
(шифр і назва) 

Модулів – 1 
Спеціалізація: 

«Організація освітнього 

простору: управління та 

експертиза» 

для спеціальностей 011  

Кваліфікація: 

Магістр освітніх,  

педагогічних наук. 

Професіонал з управління 

та експертизи освітнього 

простору.  

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

 

Змістових модулів – 1 

 

 

 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

І-й І-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 2 

аудиторних – 32 

самостійної роботи 

студента – 3,5 

 

 

Рівень вищої освіти: другий 

(магістерський) 

 

 

Ступінь: магістр 

 

 

 

 

16 год 8 

Практичні, 

семінарські 

16 год 4 

Лабораторні 

0 год 0 год 

Самостійна робота 

 58 год 78 

Індивідуальні 

завдання:  

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 32/58 

для заочної форми навчання – 12/78 

 



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

Вивчення навчальної дисципліни «Сучасні освітні  технології» 

забезпечує такі програмні результати навчання: 

Знання: 

 Знати і розуміти сутність, мету, принципи та критерії оцінювання 

сучасних освітніх технологій. ПРН 1. – ЗК 3. – ФК 5. 

 Аналізувати і порівнювати зміст понять «технологія»,  «педагогічні 

технології» та «освітні технології». ПРН 7. – ЗК 3. – ФК 1. 

 Класифікувати і визначати пріоритетні освітні технології з 

урахуванням основних теоретичних засад сучасної філософії освіти,  

загальних основ педагогічних знань. ПРН 2. – ЗК 12. – ФК 1. 

Уміння: 

 Застосовувати освітні технології у професійній діяльності та 

враховувати основні проблеми, пов’язані з їх упровадженням і 

використанням. ПРН 16. – ЗК 5. – ФК 7, ФК 15. 

 Проєктувати і створювати освітнє середовище на основі 

компетентнісного та особистісно орієнтованих підходів відповідно до 

цілей, завдань освіти визначеного рівня. ПРН 14. – ЗК 8. – ФК 7. 

Комунікація: 

 Створювати умови для ефективної комунікації, організовувати учнів 

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

ПРН 19. – ЗК 7. – ФК 9. 

 Створювати сприятливий психологічний клімат у групі на засадах 

поваги, доброзичливості, довіри та діалогу. ПРН 20. – ЗК 7. – ФК 17. 

Автономія та відповідальність: 

 Аргументувати своє бачення спрямованості діяльності викладача наук 

про освіту щодо сучасних освітніх технологій. ПРН 22. – ЗК 2 – ФК 6. 



 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. ПРН 24-25. – ЗК 7. – ФК 16. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредити ECTS 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль І.  

Сучасні освітні технології: теоретичні основи та особливості застосування 

 

Тема 1. Теоретичні засади освітніх технологій 

Вступ до вивчення курсу. Мета, предмет та завдання навчальної 

дисципліни.  Технологізація як ознака сучасних інноваційних процесів у 

навчанні та вихованні. Генеза поняття “освітня технологія”. Відмінності між 

поняттями „освітня технологія”, „педагогічна технологія”, „технологія 

навчання”, „технологія виховання”. Структура освітньої технології. Основні 

класифікації освітніх технологій. Перспективи впровадження сучасних освітніх 

технологій  в освітніх закладах України. Рівні функціонування та головні 

ознаки освітньої технології.  

Основна література:  

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. 

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

Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка, 2011. – 328 c.  

 

Тема 2. Освітні технології в їх історичному розвитку 

Ідеї технологізації навчального процесу у творчості А.-Я. Коменського,       

Ж.-Ж. Руссо та Й.-Г. Песталоцці. Періодизація технологічних процесів в освіті. 

Головні засади, особливості, зміст і форми організації навчання за системою 

технології саморозвитку Марії Монтессорі (основний урок, уроки 

номенклатури (триступеневі уроки), головний урок, робота в колі, вільна 

самостійна діяльність). «Трикутник Монтессорі» за І.-М. Стендіном. Діяльність 

дитсадків і шкіл на основі технології саморозвитку М. Монтессорі в Україні.  

Антропософські школи Р. Штайнера. Зміст і характерні особливості 

вальдорфської педагогіки. Потенціал вальдорфської педагогіки для інклюзивної 

освіти. Засади організації та особливості змісту  «Школи радості та успіху»         

С. Френе. Актуальність ідей вальдорфської педагогіки. 



Основна література:  

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.  

 

Тема 3. Особистісно орієнтована освіта та її технології 

Історія виникнення особистісного підходу в педагогіці. Особистість 

дитини, її самобутність і самоцінність як центр особистісно орієнтованого 

навчання та виховання. Сутність гуманно-особистісної технології                    

Ш. О. Амонашвілі. Моделі особистісно орієнтованої педагогіки (соціально-

педагогічна, предметно-дидактична, психологічна). Мета, завдання, вимоги до 

особистісно орієнтованих технологій. Місце особистісно орієнтованої 

технології педагогіки в Новій українській школі. Партнерство як вища форма 

педагогічної взаємодії.  

Педагогіка співробітництва.  Кооперативне навчання – навчання у 

співробітництві. Сучасні технологічні модифікації: «навчання в команді», 

«ажурна пила», «навчаємося разом», дослідницька робота у групах. Специфіка 

та напрями реалізації особистісно орієнтованої технології у вищій школі. 

Основна література:  

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. 

 

Тема 4. Технологія формування творчої особистості 

Історія виникнення технології. Сутність, специфіка та механізми 

організації творчої діяльності. Мета, завдання та зміст технології. Дотримання 

педагогом необхідних для формування творчої особистості принципів (принцип 

розвитку, принцип самодіяльності, принцип самоорганізації). Технологія 

розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера. Концептуальні положення та 

особливості технології розвитку творчої особистості. Методи і прийоми 

розвитку творчої особистості. Застосування методу фокальних об’єктів, методу 

синектики тощо. 

 

 



 

Основна література:  

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.  

 

Тема 5. Проєктна технологія 

Історія виникнення технології, її концептуальні положення, мета, сутність 

і головні правила. Класифікація проєктних технологій. Методика організації та 

основні напрями проєктної діяльності. Вимоги до особистості педагога й учня. 

Розподіл ролей і функцій. Особливості організації проєктної діяльності та роль 

педагога в управлінні проєктною діяльністю школярів. Організація проєктної 

діяльності в межах закладу освіти. Впровадження методу проєктів у практику 

сучасної школи. Готовність викладача та студента до проєктної діяльності. 

Можливості застосування проєктної технології в закладах вищої освіти.  

 

Основна література:  

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

Навч. пос.  Львів, 2013.  

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

О.М. К.: А.С.К., 2002. 

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

методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003. 

 

Тема 6. Ігрові технології навчання 

 Історія виникнення ігрових технологій. Теорія і класифікація ігор. 

Формування в майбутніх фахівців уміння поєднувати теоретичні знання з 

практичною діяльністю як головна мета навчальних ігор. Чинники виникнення 

та підтримання ігрового інтересу. Функції ігрової діяльності. Базові поняття 

ігрового моделювання. Характеристика імітаційних і ділових ігор (специфіка, 

педагогічні цілі, складові, етапи гри, порядок проведення). Ігрові технології 

навчання як одна з інноваційних форм освітнього процесу у вищій школі. 

Багатоплановість ігрових методів. Комп’ютерні ділові ігри як різновид ділових 

ігор. Ігри-вправи, ігрові ситуації та рольові ігри: призначення та застосування. 

   

 

 



Основна література:  

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

Навч. пос.  Львів, 2013.  

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

О.М. К.: А.С.К., 2002. 

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

методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003. 

 

Тема 7. Технології інтерактивного навчання 

Активна взаємодія як концептуальна ідея інтерактивної технології 

навчання. Використання фронтальної, парної, індивідуальної та групової форм 

навчальної діяльності в інтерактивних технологіях. Популярні інтерактивні 

методики у сучасних закладах освіти (навчання як систематичне дослідження, 

робота в малих групах, «мозковий штурм», «гарячий стілець», дискусія; техніка 

акваріума, «снігова куля», сенкан, «кейс»-метод, портфоліо, ПОПС-формула 

тощо). Переваги та недоліки у використанні інтерактивних технологій. 

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

проведення та складові тренінгу. Тренінг як форма інтерактивного навчання. 

Тренінг партнерського спілкування. Тренінг сенситивності. Тренінг 

креативності. 

 Основна література:  

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.  

 

Тема 8. Інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТ) 

 Ефективність використання інструментів інформаційно-комунікаційних 

технологій як одна з основних соціальних навичок 21 ст. Головні положення, 

мета, завдання та види ІКТ навчання. Освітні переваги застосування засобів 

мультимедіа у викладанні для формування компетентностей учнів та студентів. 

ПАДагогічне колесо Керрінгтона як інструмент для планування освітньої 

діяльності. Сутність електронного навчання (E-learning). Застосування   

мобільних пристроїв (технологія BYOD) на заняттях у вищій школі. 

Можливості для навчання сучасних інтерактивних онлайн-ресурсів Kahoot, 

TurnItIn, Plickers тощо та технології майндмеппінгу з додатком Coggle. 

 

Основна література:  

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

Навч. пос.  Львів, 2013.  

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


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. 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Усьо-

го 

у тому числі Усьо-

го 
у тому числі 

л с п с.р. ін л с п с.р. ін 

Змістовий модуль  І  

Сучасні освітні технології: теоретичні основи та особливості застосування 

Тема 1. Теоретичні 

засади освітніх 

технологій 

11 2 2  6  9 2   8  

Тема 2. Освітні 

технології в їх 

історичному розвитку 

11 2 2  6  13  2  8  

Тема 3. Особистісно 

орієнтована освіта та її 

технології 

11 2 2  8  9    11  

Тема 4. Технологія 

формування творчої 

особистості 

11 2 2  7  13 2   9  

Тема 5. Проєктна 

технологія 
12 2 2  8  8    11  

Тема 6. Ігрові технології 

навчання 
11 2 2  7  9    9  

Тема 7. Технології 

інтерактивного навчання 
11 2 2  7  15 2 2  10  

Тема 8. Інформаційно-

комунікаційні технології 

навчання (ІКТ) 

12 2 2  9  14 2   12  

Разом              

Усього годин 90 16 16  58  90 8 4  78  

 
 

 

 

 

 



5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Теоретичні засади освітніх технологій 2 

2. Актуальність ідей вальдорфської педагогіки і «Школи радості 

та успіху» С. Френе 

2 

3. Реалізація особистісно орієнтованих технологій у вищій школі 2 

4. Технологія розвитку творчої особистості                  

 

2 

5. Організація проєктної діяльності в межах закладу освіти 2 

6. Ігрові технології навчання 2 

7. Застосування інтерактивних технологій у роботі зі студентами 2 

8. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі 

2 

Разом  16 

6. Теми практичних занять     (не передбачені)  

7. Теми лабораторних занять  (не передбачені) 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 

№ 

з/п 

                                   Зміст  та види самостійної роботи Кількість 

годин 

1. Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка повідомлення на 

тему: «Сутність технологічного підходу в освіті». З’ясування 

класифікацій освітніх технологій на основі різних засад. 

Підготовка до семінарського заняття №1.  

8 

2. Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до дискусії щодо 

переваг і недоліків вальдорфської педагогіки  і «Школи радості 

та успіху» С. Френе. Підготовка до семінарського заняття №2.  

8 

3. Опрацювання лекційного матеріалу. Написання есе на тему: 

«Освітня технологія: з минулого в сучасне». Узагальнення у 

формі тез основних ідей педагогіки співробітництва. Підготовка 

до семінарського заняття №3.  

11 

4. Опрацювання лекційного матеріалу. Порівняння характеристик 

звичайного і творчого мислення.  Продумати алгоритм роботи і 

скласти розповідь про фокальний об’єкт Підготовка до 

семінарського заняття №4.  

9 

5. Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до поточного 

контролю знань. Планування навчального проєкту відповідно до 

методики проєктної діяльності. Підготовка до семінарського 

заняття №5.  

11 



6. Опрацювання лекційного матеріалу. Формування власних 

міркувань щодо урізноманітнення освітнього процесу шляхом 

використання  ігрових технологій навчання. Демонстрування 

ігрової технології. Підготовка до семінарського заняття №6.  

9 

7.  Опрацювання лекційного матеріалу. Демонстрування вправ 

тренінгу партнерського спілкування, сенситивності або 

креативності. Підготовка до семінарського заняття №7. 

10 

8.  Опрацювання лекційного матеріалу. Підготовка до семінарського 

заняття №8. Підготовка до тестового контролю знань. Створення 

та представлення презентації.  

12 

   Всього  58 

 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання (не передбачене) 

10. Методи навчання 

- проведення навчальних лекцій із застосуванням проблемного викладу, 

бесіди, пояснення, розповіді, дискусії, порівняння, наочних методів 

навчання (ілюстрування, мультимедійна презентація);  

- застосування у час семінарських занять методу спостереження, частково-

пошукового методу, інтерактивних методів навчання, зокрема, 

“мозкового штурму”, “снігової кулі”,  “мікрофону”,  “методу проєктів” 

тощо; 

- проведення фрагментів семінарських занять із застосуванням рольових та 

ситуативних ігор, тренінгу спілкування тощо.   

 

11. Методи контролю 

- поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів під час 

практично-семінарських занять (доповідь, повідомлення, розв’язання 

проблемних завдань, участь у дискусіях тощо);   

- перевірка виконання завдань самостійної роботи; 

- тестовий контроль;   

-  підсумковий контроль (залік). 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточний контроль та самостійна робота  

Підсумковий 

тест 

Сума 
Змістовий модуль 1 

Т1 

5 

Т2 

5 

Т3 

5+5 

(СР) 

Т4 

5 

Т5 

5+10 

(ПК) 

Т6 

5 

Т7 

5 

Т8 

5+15 

(СР) 

 

30 

 

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 

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 

 

13. Методичне забезпечення 

 

- нормативні документи, що регламентують освітню діяльність в Україні; 

- підручники та посібники, зазначені у списку рекомендованої літератури; 

- мультимедійні презентації; 

- навчально-методичні матеріали до практично-семінарських занять та 

самостійної роботи. 

 

14. Рекомендована література 

Основна 

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

Навч. пос.  Львів, 2013.  

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

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

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

О.М. К.: А.С.К., 2002. 

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

методика їх застосування у вищій школі. Львів, 2003. 

9. 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. 

15. Інформаційні ресурси 

http://mon.gov.ua. 

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

http://www.pedpresa.com.ua. 

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

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
http://mon.gov.ua/
http://multycourse.com.ua/ua/page/19/70#1
http://www.pedpresa.com.ua/
https://pidruchniki.com/78527/pedagogika/pravova_pedagogika


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

a_tvorchoyi_osobistosti 

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

 

https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti
https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html

