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Назва курсу 
Сучасні освітні технології 

Адреса викладання курсу 
Львів,  вул. Туган-Барановського,7, кафедра загальної педагогіки 

та педагогіки вищої школи 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна Факультет педагогічної освіти, кафедра загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 01 Освіта / Педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки 

Викладач (-і) Заячківська Надія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

nadiya.zayachkivska@lnu.edu.ua 

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, вул. 

Туган-Барановського, 7.Тел. (032) 239-47-65 

Консультації з курсу 

відбуваються 

Середа 12.30-13.30 (кафедра загальної педагогіки та педагогіки 

вищої школи, вул. Туган-Барановського, 7) 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/suchasni-osvitni-tekhnolohii-011-

osvitni-pedahohichni-nauky 

Інформація про курс Курс «Сучасні освітні технології» розроблено таким чином, щоб 

надати студентам необхідні знання та сформувати  компетенції, 

які обов’язкові для того, щоб застосовувати у професійно-

педагогічній діяльності різноманітні освітні технології. З огляду 

на це, в курсі представлено  для ознайомлення широкий спектр  

вітчизняних і зарубіжних освітніх технологій, особливості та 

можливості їх ефективного використання на практиці в освітніх 

закладах різних рівнів. 

Коротка анотація курсу  Курс «Сучасні освітні технології» призначено для магістрів зі 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», спеціалізації 

«Організація освітнього простору: управління та експертиза», 

кваліфікації: магістр освітніх, педагогічних наук. Професіонал з 

управління та експертизи освітнього простору. Курс є 

нормативною дисципліною і викладається в І-му семестрі в обсязі 

трьох кредитів (за Європейською кредитно-трансферною 

системою ECTS) для студентів денної та заочної форми навчання. 

Навчальним планом передбачено 32 години аудиторних занять 

(16 год. лекцій та 16 год. практично-семінарських занять) і 58 
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годин самостійної роботи.  Програма навчальної дисципліни 

містить один змістовий модуль. 

Мета та цілі курсу 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. 

Література для вивчення 

дисципліни 

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. 

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 

            http://mon.gov.ua 

https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-

materiali-7322.html 

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

a 

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

ya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti 

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

http://www.pedpresa.com.ua 

Тривалість курсу Один семестр 
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Обсяг курсу Для студентів денної форми 

навчання 

32 годин аудиторних  

З них 16 годин лекцій 

16 годин практичних занять 

58 годин самостійної  роботи 

Для студентів заочної форми 

навчання 

12 годин аудиторних  

З них 8 годин лекцій 

4 години практичних занять 

78 годин самостійної роботи 

 

Очікувані результати 

навчання 

Знання: 

 Знати і розуміти сутність, мету, принципи та критерії оцінювання 

сучасних освітніх технологій. ПРН 1.  

 Аналізувати і порівнювати зміст понять «технологія»,  

«педагогічні технології» та «освітні технології». ПРН 7.  

 Класифікувати і визначати пріоритетні освітні технології з 

урахуванням основних теоретичних засад сучасної філософії 

освіти,  загальних основ педагогічних знань. ПРН 2.  

Уміння: 

 Застосовувати освітні технології у професійній діяльності та 

враховувати основні проблеми, пов’язані з їх упровадженням і 

використанням. ПРН 16.  

 Проєктувати і створювати освітнє середовище на основі 

компетентнісного та особистісно орієнтованих підходів 

відповідно до цілей, завдань освіти визначеного рівня. ПРН 14. 

Комунікація: 

 Створювати умови для ефективної комунікації, організовувати 

учнів (студентів) в успішну команду, сприяти розвитку їхньої  

креативності. ПРН 19.  

 Створювати сприятливий психологічний клімат у групі на 

засадах поваги, доброзичливості, довіри та діалогу. ПРН 20. 

Автономія та відповідальність: 

 Аргументувати своє бачення спрямованості діяльності викладача 

наук про освіту щодо сучасних освітніх технологій. ПРН 22. 

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.  

Ключові слова Технологія, освітня технологія, педагогічна технологія, 

технологія навчання, інновація, освітній процес. 

Формат курсу Очний, заочний 

Теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 



 

 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік, письмовий у формі тестів 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

дисциплін «Психологія», «Педагогіка», «Історія педагогіки», 

«Педагогіка та психологія вищої школи». 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Бесіда, пояснення, інструктаж, ілюстрування, демонстрування, 

інтерактивні методи (робота в малих групах, «мозковий штурм», 

метод проєктів, «снігова куля», «гарячий стілець», дискусія; 

техніка акваріума тощо), мультимедійна презентація, виконання 

індивідуальних завдань, методи контролю і самоконтролю. 

Необхідне обладнання Мультимедійний проєктор, фліпчарт, маркери, власні мобільні 

пристрої. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

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.  

Політика виставлення балів. Оцінювання проводиться за 100-

бальною шкалою. Бали нараховуються так:  

- усне опитування на семінарських заняттях: 40% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів – 40; 

- самостійна робота: 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів – 20;  

- тестовий контроль: (поточний та підсумковий): 40% 

семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 40. 

Критерії оцінювання на практично-семінарському занятті: 

- 1 бал – пасивна участь студента в семінарському занятті, 

поверхові відповіді на питання; 

- 2 бали – фрагментарне розкриття студентом змісту 

навчального матеріалу, доповнення до відповідей колег; 

- 3 бали – коротке повідомлення; доповнення до відповідей 

колег; відтворення готових знань;  

- 4 бали – активна участь студента на деяких етапах заняття; 

доповідь з одного питання семінару, яка містить незначні 

помилки та неточності;  

- 5 балів – активна участь студента в семінарському занятті, 

ґрунтовна доповідь з одного питання семінару, повні 



 

 

аргументовані відповіді на поставлені питання, самостійні 

змістовні судження та висновки. 

Максимальна кількість балів на семінарському занятті – 5. 

Критерії оцінювання самостійної роботи №1 (есе «Освітня 

технологія: з минулого в сучасне»): 

- 1-2 бали – тема розкрита  поверхово, відсутні власні висновки 

та рекомендації; 

- 3-4 бали – тема розкрита недостатньо повно, допущено окремі 

неточності, зроблено  власні висновки та рекомендації; 

- 5 балів – тема відповідає поставленій меті, розкрита 

послідовно, глибоко та логічно; зроблено  аргументовані 

висновки, запропоновано власні рекомендації. 

Максимальна кількість балів – 5. 

Критерії оцінювання самостійної роботи №2 («Презентація 

освітньої технології»): 

- 1-2 бали – підбір джерельної бази відповідно до теми завдання; 

- 1-5 балів – повнота розкриття теми,  оригінальність та 

самостійність суджень; 

- 1-3 бали – переконливість та аргументованість висновків; 

- 1-2 бали – оформлення; 

- 1-3 бали – представлення презентації. 

Максимальна кількість балів – 15. 

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 кількість балів за поточне тестування – 10, 

підсумкове тестування – 30. 

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях 

без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

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

17. Партнерство як вища форма педагогічної взаємодії. 

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. 

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.  

Опитування  Усне та письмове опитування. 

 

ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тижд. 

год. 

 

Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова 

робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1 тижд./  

2 год. 

 

Тема 1. Теоретичні засади 

освітніх технологій. 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.  

Лекція, 2 год. Основна: 1, 2, 5. 

Допоміжна: 1, 3,  

10, 13. 

 

   

2 тижд.  

2 год. 

 

Тема 1. Теоретичні засади 

освітніх технологій. Класифікації 

основних освітніх технологій. 

Рівні функціонування та головні 

ознаки освітньої технології. 

Перспективи впровадження 

сучасних освітніх технологій  в 

закладах освіти України. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Основна: 1, 2, 3, 

5. 

Допоміжна: 1, 3, 

5, 10,13. 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу.  

Підготовка 

повідомлення на 

тему: «Сутність 

технологічного 

підходу в освіті». 

З’ясування 

класифікацій 

освітніх технологій 

на основі різних 

засад, 6 год. 

2 тиждень 

3 тижд.  

2 год. 

 

 

Тема 2. Освітні технології в їх 

історичному розвитку. Ідеї 

технологізації навчального 

процесу у творчості                      

Лекція, 2 год. Основна: 2, 3, 5. 

Допоміжна: 3, 

10. 

https://vseosvita.u

  

https://www.turnitin.com/
https://get.plickers.com/
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html


 

 

Я.-A. Коменського,                      

Ж.-Ж. Руссо,  Й.-Г. Песталоцці. 

Головні засади, особливості, зміст і 

форми організації навчання за 

системою Марії  Монтессорі. 

Діяльність дитсадків та шкіл на 

основі технології саморозвитку               

М. Монтессорі в Україні.  

a/library/metodicn

ij-posibnik-

montesori-

materiali-

7322.html 

 

4 тижд. 

2 год. 

 

Тема 2. Актуальність ідей 

вальдорфської педагогіки  і 

«Школи радості та успіху»             

С. Френе. Сутність і головні 

засади вчення Р. Штайнера. Зміст 

та особливості вальдорфської 

педагогіки. Потенціал 

вальдорфської педагогіки для 

інклюзивної освіти. Концептуальні 

засади й особливості змісту  

«Школи радості та успіху»            

С. Френе. Сучасний стан розвитку 

шкіл С. Френе. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Основна: 2, 3, 5. 

Допоміжна: 3, 4, 

10.  

 

 

1.  

 

 

 

1.  

2.  

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Підготовка до 

дискусії щодо 

переваг і недоліків 

вальдорфської 

педагогіки і 

«Школи радості та 

успіху»    С. Френе, 

6 год. 

4 тиждень 

5 тижд.  

2 год. 

 

Тема 3. Особистісно орієнтована 

освіта та її технології. 

Особистість дитини (учня, 

студента) як центр особистісно 

орієнтованого навчання та 

виховання. Мета, завдання, вимоги 

до особистісно орієнтованих 

технологій. Моделі особистісно 

орієнтованої педагогіки 

(соціально-педагогічна, 

предметно-дидактична, 

психологічна).  Партнерство як 

вища форма педагогічної 

взаємодії. 

Лекція, 2 год. Основна: 1, 2, 3. 

Допоміжна: 1, 

10. 

 

 

  

6 тижд. 

2 год. 

 

Тема 3. Реалізація особистісно 

орієнтованих технологій у вищій 

школі. 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. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Основна: 1, 2, 3. 

Допоміжна:  7, 

10. 

https://pidruchniki

.com/78527/pedag

ogika/pravova_pe

dagogika 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Написання есе на 

тему: «Освітня 

технологія: з 

минулого в 

сучасне», 

Узагальнення у 

формі тез основних 

ідей педагогіки 

співробітництва, 8 

год. 

6 тиждень 

7 тижд. 

2 год. 

 

Тема 4. Технологія формування 

творчої особистості. Історія 

виникнення технології. Сутність, 

специфіка та механізми організації 

творчої діяльності. Мета, завдання 

та зміст технології. Актуальність 

застосування технології 

формування творчої особистості на 

сучасному етапі. 

Лекція,  

2 год. 

Основна: 2, 3, 5. 

Допоміжна: 1, 

10. 

https://pidruchniki

.com/1297112134

998/pedagogika/te

hnologiya_formu

vannya_tvorchoyi

_osobistosti 

 

  

8 тижд. 

2 год. 
Тема 4. Технологія розвитку 

творчої особистості                              

Семінарське 

заняття, 2 

Основна: 2, 3, 5. 

Допоміжна: 10, 

Опрацювання 

лекційного 

8 тиждень 

https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html
https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-montesori-materiali-7322.html
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppstud_2013_1_9.pdf
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppstud_2013_1_9.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part4/010.htm&prev=search
https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=uk&u=http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/pedagogika/part4/010.htm&prev=search
https://pidruchniki.com/78527/pedagogika/pravova_pedagogika
https://pidruchniki.com/78527/pedagogika/pravova_pedagogika
https://pidruchniki.com/78527/pedagogika/pravova_pedagogika
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
https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti
https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti
https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti
https://pidruchniki.com/1297112134998/pedagogika/tehnologiya_formuvannya_tvorchoyi_osobistosti


 

 

  Г. Альтшуллера. Концептуальні 

положення технології розвитку 

творчої особистості. Особливості 

змісту технології. Методи і 

прийоми розвитку творчої 

особистості. Застосування методу 

фокальних об’єктів, методу 

синектики тощо. 

год. 15. 

 

 

  

матеріалу. 

Порівняння 

характеристик 

звичайного і 

творчого мислення.  

Продумати 

алгоритм роботи і 

скласти розповідь 

про фокальний 

об’єкт, 7 год.. 

9 тижд. 

2 год. 

 

Тема 5. Проєктна технологія. 

Історія виникнення технології, 

сутність, принципи і головні 

правила. Особливості організації 

та вимоги до особистості педагога 

й учня. Розподіл ролей і функцій. 

Педагогічні умови застосування 

проєктної технології в сучасних 

закладах освіти.  

Лекція, 2 год. Основна: 1, 3, 4, 

5. 

Допоміжна: 8, 

10, 13 

 

  

10 

тижд. 

2 год. 

 

Тема 5. 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.  

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Основна: 1, 3, 4, 

5. 

Допоміжна: 8, 

10, 13. 

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Підготовка до 

поточного 

контролю знань. 

Планування 

навчального 

проєкту відповідно 

до методики 

проєктної 

діяльності, 8 год.. 

10 тиждень 

11 

тижд.  

2 год. 

 

Тема 6. Ігрові технології 

навчання. Теорія і класифікація 

ігор. Чинники виникнення та 

підтримання ігрового інтересу. 

Базові поняття ігрового 

моделювання. Функції ігрової 

діяльності. Характеристика 

імітаційних і ділових ігор 

(специфіка, педагогічні цілі, 

складові, етапи гри, порядок 

проведення).    

Лекція,  

2 год. 

Основна: 1, 3, 4. 

Допоміжна: 9, 

10. 

 

  

12 

тижд.  

2 год. 

 

Тема 6. Ігрові технології 

навчання. Ігрові технології 

навчання як одна з інноваційних 

форм освітнього процесу у вищій 

школі. Багатоплановість ігрових 

методів. Рольові ігри та ігри-

вправи: призначення та 

застосування. 

Семінарське 

заняття,  

2 год. 

Основна: 1, 3, 4. 

Допоміжна: 9, 

10. 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Формування 

власних міркувань 

щодо 

урізноманітнення 

освітнього процесу 

шляхом 

використання  

ігрових технологій 

навчання. 

Демонстрування 

ігрової технології, 7 

год. 

12 тиждень 

13 

тижд. 

2 год. 

Тема 7. Технології 

інтерактивного навчання. Історія 

виникнення інтерактивних 

Лекція, 2 год. Основна: 1, 4, 5. 

Допоміжна: 10, 

14. 

  

https://coggle.it/diagram/XLSWSumriCIa1sLt/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://coggle.it/diagram/XLSWSumriCIa1sLt/t/%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%97-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


 

 

 методик. Використання 

фронтальної, парної, 

індивідуальної та групової форм 

навчальної діяльності.  Активна 

взаємодія як концептуальна ідея 

інтерактивної технології навчання. 

Популярні методики (дискусії, 

навчання як систематичне 

дослідження, сенкан, «кейс»-

метод, портфоліо, ПОПС-формула 

тощо). Переваги та недоліки у 

використанні інтерактивних 

технологій. 

 

14 

тижд. 

2 год. 

 

Тема 7. Застосування 

інтерактивних технологій у 

роботі зі студентами. 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. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Основна:  1, 4, 5. 

Допоміжна: 10, 

14.  

 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Демонстрування 

вправ тренінгу 

партнерського 

спілкування, 

сенситивності або 

креативності, 7 год. 

14 тиждень 

15 

тижд. 

2 год. 

 

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 

організаційно-педагогічні умови 

ІКТ навчання. Переваги 

застосування засобів мультимедіа 

в освітньому процесі. ПАДагогічне 

колесо Керрінгтона як інструмент 

для планування освітньої 

діяльності. 

Лекція,  

2 год. 

Основна: 1, 3, 5. 

Допоміжна: 3, 

10, 13. 

http://gohigher.or

g/poster. 

gohigher.org. 

 

  

16 

тижд. 

2 год. 

Тема 8. Використання 

інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі. 

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. 

Семінарське 

заняття, 2 

год. 

Основна: 1, 3, 5. 

Допоміжна: 10, 

13. 

http://portpholiola

goda.tilda.ws/ 

Опрацювання 

лекційного 

матеріалу. 

Підготовка до 

тестового контролю 

знань. Створення та 

представлення 

презентації, 9 год. 

16 тиждень 

 

http://gohigher.org/poster.%20gohigher.org
http://gohigher.org/poster.%20gohigher.org
http://gohigher.org/poster.%20gohigher.org
https://www.turnitin.com/
https://get.plickers.com/
http://portpholiolagoda.tilda.ws/
http://portpholiolagoda.tilda.ws/

