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ВСТУП 
Програму вивчення навчальної дисципліни «Сучасні освітні  технології» 

складено відповідно до освітньої програми підготовки другого (магістерського) 

рівня спеціальності 011 – освітні, педагогічні науки, кваліфікації: магістр 

освітніх, педагогічних наук. Професіонал з управління та експертизи освітнього 

простору. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теорія і практика 

застосування сучасних освітніх технологій в умовах  реформування української 

освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, історія педагогіки, психологія, 

педагогіка та психологія вищої школи. 

  

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»: 

 формування у студентів знань про сутність та особливості освітніх  

технологій; 

 формування розуміння ролі та місця освітніх технологій у професійній 

діяльності педагога; 

 набуття студентами умінь щодо використання сучасних освітніх 

технологій в навчально-виховному процесі закладу освіти; 

 орієнтація магістрів на інноваційність, педагогічну творчість, 

самостійність, взаємодію. 

 

        1.3. Вивчення навчальної дисципліни «Сучасні освітні  технології» 

забезпечує такі програмні результати навчання: 

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.  

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3  кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг 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.  

 

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. 

 



 

Тема 3. Особистісно орієнтована освіта та її технології 

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. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 



 

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. 

 

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. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 

5.  Засоби діагностики успішності навчання:  поточний контроль 

навчально-пізнавальної діяльності студентів під час семінарських занять 

(доповідь, повідомлення, розв’язання проблемних завдань, участь у 
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