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Інформація про дисципліну Курс «Педагогічні інновації в Україні та за рубежем» призначено для магістрів першого року денної та 

заочної форми навчання. Предметом вивчення навчальної дисципліни є: стан, тенденції, закономірності 

розвитку світового (зарубіжного)  педагогічного досвіду та порівняльний аналіз з вітчизняним . 



Коротка анотація 

дисципліни 

 

Дисципліна  «Педагогічні інновації в Україні та за рубежем»  є  нормативною дисципліною з 

спеціальності 013 Початкова освіта для освітньої програми _Початкова освіта  , яка викладається в __1 

семестрі в обсязі _____3_____ кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі дисципліни Мета курсу: оволодіння майбутніми фахівцями загальними засадами педагогічних інновацій, актуальних 

напрямків змін у змісті, формах, методах виховання і навчання, шляхів підвищення ефективності освіти у 

розвинених країнах світу та в Україні; формування власної педагогічної позиції щодо виховного процесу; 

формування досвіду самостійного і творчого аналізу та оцінки соціально-педагогічних явищ і ситуацій; 

формування педагогічного мислення, готовності до інноваційної професійної діяльності. 
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– С. 35-40. 

Інформаційні ресурси 

 

1."Для всіх, хто навчається." Велика бібліотека навчально-методичної літератури. http://metodportal.net 

2.Бібліотека розумних книг. http://lib.adtm.ru 

3.Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського.http://www.library.edu-ua.net 

4.Електронна бібліотека. http://el-biblioteka.at.ua 

5.Електронна бібліотека.http://books.tr200.net 

6.Наукова електронна бібліотека. (Книги, підручники, дисертації, автореферати.) http://www.nbuv.gov.ua/portal 

7.Наукова періодика України (журнали та збірники наукових праць). http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc%5FGum/Vlush 

8.Нацiональна бiблiотека Украiни iменiВ.I.Вернадського. 

http://www.nbuv.gov.ua 

Обсяг курсу  

_32_ годин аудиторних занять. З них  16 годин лекцій,   16  годин  практичних занять та  58 годин 

самостійної роботи (для студентів денної форми навчання) 

 

_10_ годин аудиторних занять. З них  6  годин лекцій, __4____ годин  практичних занять та ___80_______ 

годин самостійної роботи  (для студентів заочної форми навчання) 

 

 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

знати: 

 знати основні напрями державної політики в галузі початкової, дошкільної та вищої педагогічної 

освіти, законодавчі та нормативні документи; 

 основні напрямки та тенденції реформування і модернізації вітчизняної та зарубіжної освіти; 

 структурні елементи педагогічної технології: цілі, методи, засоби, форми та зміст навчання і 

виховання в Україні та світі; 

 критерії оцінки ефективності освіти в розвинених країнах світу та в Україні. 

вміти: 

 співставляти, порівнювати педагогічні явища, формувати сучасне педагогічне мислення щодо 

входження системи вищої освіти України в Європейський простір вищої освіти; 

 виділяти та оцінювати основні напрями і тенденції розвитку вітчизняних і зарубіжних технологій 

виховання і навчання здобувачів початкової освіти. 



 конструювати цілі, зміст, методи, засоби і форми освітнього процесу в різних освітніх системах; 

 порівнювати особливості підготовки вчителів початкової школи у країнах Європи; 

Ключові слова педагогічні інновації, власна педагогічна позиція,  соціально-педагогічні явища і ситуації; педагогічне 

мислення, готовность до інноваційної професійної діяльності. 

Формат курсу Очний, заочний 

теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

екзамен 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін «Педагогіка»,  «Політологія», 

«Психологія», «Соціологія»,  «Історія», «Культурологія». 

 

 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм), виконання індивідуальних 

завдань, проектів. 

Необхідні обладнання Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 



Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

 

Практичні заняття:  (21 бал) - 7 практичних по 3 бали  за індивідуальну підготовку до практичного). 

Семінарське заняття (9 балів) – 1 семінар  

МКР – 20 балів 

 

 

 

 

 

Питання до екзамену  

1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти.  

2. Історія виникнення інновацій в освіті.  

3. Інноваційний розвиток вищої освіти України 

4. Інновації та глобальні освітні тенденції.  

5. Пріоритетні завдання сучасної освіти в контексті інноваційних змін у педагогічній теорії та практиці.  

6. Державна інноваційна політика в галузі освіти 

7. Дошкільні заклади та міжнародні організації дошкільної освіти.  

8. Особливості і пріоритети дошкільної освіти у США.  

9. Особливості і пріоритети дошкільної освіти у Великобританії. 

10. Особливості і пріоритети дошкільної освіти у Японії. 

11. Особливості і пріоритети дошкільної освіти у Польщі. Особливості системи дошкільної освіти в інших країнах 

(Болгарія, Туреччина, Фінляндія, Данія, Ізраїль та ін.) 

12. Особливості і пріоритети дошкільної освіти в Україні 

13. Головні світові тенденції розвитку середньої освіти.  

14. Головні тенденції змін вищої освіти на зламі тисячоліть.  

15. Сучасна триступенева вища освіта у світі, її характеристика.  

16. Демократизація управління і діяльності університетів.  

17. Якість навчального процесу і дипломів. 

18. Вплив інформатизації суспільства на розвиток освіти. 

19. Проектування інноваційного навчального середовища.  

20. Інтеграція і демократизація вищої освіти.  

21. Партнерство у сфері освіти. 

22. Міжнародні освітні програми. 

23. Зародження європейських освітніх організацій. 

24. Загальна характеристика Ради Європи у контексті розвитку освіти. 

25. Головні освітні процеси у світі та Європі. 

26. Порівняльний аналіз системи освіти на сучасному етані. 



27. Основні завдання системи дошкільного виховання у зарубіжних країнах. 

28. Про стан і діяльність початкової школи за рубежем. 

29. Тенденції розвитку початкової освіти за рубежем. 

30. Провідні напрями і стратегії педагогічної освіти в Європі. 

31. Досвід підготовки педагогів у США. 

32. Шляхи підвищення ефективності освіти в країнах світу. 

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

 

ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тиж.  

 
Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

самостійна, 

дискусія, 

групова робота) 

Література.*** 

Ресурси в 

Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1 Тема1. Педагогічна інноватика у структурі 

наукового знання 

Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. 

Понятійний апарат сучасної інноватики. Сутність 

педагогічної інноватики. Класифікація 

педагогічних нововведень. Історія виникнення 

інновацій в освіті. Інноваційний розвиток вищої 

освіти України 

 

Лекція, 2 год. 2 Опрацювати матеріали 

лекції 

 1 тиждень 

2. Тема1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної 

освіти. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

2, 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати повідомлення: 

1.Умови переходу ЗВО 

України в режим 

інноваційного розвитку. 

 

 2. Системна модернізації 

освітньої діяльності. 

3.  Програми координації з 

2 тиждень 



українськими ВНЗ – 

партнерами з 

інноваційного розвитку; 

4. Програми міжнародної 

співпраці. 
3 Тема 2. Інноваційні тенденції сучасної освіти 

Соціальні та наукові передумови виникнення 

педагогічної інноватики. Педагоги новатори в 

історії вітчизняної та зарубіжної педагогіки. 

Педагогіка співробітництва як новаторський рух у 

педагогіці 80-х років ХХ ст. Інноваційність як 

ознака сучасності. Співіснування двох стратегій 

організації навчання – традиційної та 

інноваційної. Інновації та глобальні освітні 

тенденції. Пріоритетні завдання сучасної освіти в 

контексті інноваційних змін у педагогічній теорії 

та практиці. Державна інноваційна політика в 

галузі освіти 

Лекція, 2 год. 2, 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

3 тиждень 

4. Тема 2. Пріоритетні завдання сучасної освіти в 

контексті інноваційних змін у педагогічній 

теорії та практиці. 

Практичне 

заняття, 2 год 

2, 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати повідомлення: 

Сутність інноваційного 

освітнього процесу. 

Закономірності перебігу 

інноваційних 

педагогічних процесів. 

Принципи управління 

інноваційними освітніми 

процесами. Види 

структур інноваційного 

процесу. 

Етапи педагогічної 

інновації  

Умови 

ефективності інноваційних 

педагогічних процесів. 

4 тиждень 



Основні напрями 

інноваційних процесів 

в системі освіти на 

сучасному етапі її розвитку 
5 Тема 3. Розвиток дошкільної  освіти у 

провідних країнах світу 

Дошкільні заклади та міжнародні організації 

дошкільної освіти. Особливості і пріоритети 

дошкільної освіти у США. Особливості і 

пріоритети дошкільної освіти у Великобританії. 

Особливості і пріоритети дошкільної освіти у 

Японії. 5. Особливості і пріоритети дошкільної 

освіти у Польщі. Особливості системи дошкільної 

освіти в інших країнах (Болгарія, Туреччина, 

Фінляндія, Данія, Ізраїль та ін.) Особливості і 

пріоритети дошкільної освіти в Україні 

Лекція, 2 год.  

1, 4,5, 14 

Опрацювати матеріали 

лекції 

5 тиждень 

6 Тема 3. Особливості і пріоритети дошкільної 

освіти у зарубіжних країнах 

Практичне 

заняття, 2 год 

1, 4,5, 14 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати повідомлення 

про розвиток дошкільної 

освіти в одній із зарубіжних 

країн (на вибір), порівняти з 

Україною. 

6 тиждень 

7 Тема 4. Розвиток шкільної освіти у провідних 

країнах світу. 

Головні світові тенденції розвитку середньої 

освіти. Основні напрями шкільних реформ у світі 

в першій половині ХХ століття. Освітня ідеологія 

України та різних країн світу у другій половині 

ХХ століття. Розвиток систем освіти: орієнтація на 

безперервну освіту. Оновлення змісту загальної 

середньої освіти. 

Лекція, 2 год. 1, 4, 5, 9 14 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

7 тиждень 

8 Тема 4. Основні напрями шкільних реформ у світі 

в першій половині ХХІ століття. 

Практичне, 2 

год. 

Презентація, 

дискусія. 

1, 4, 5, 9 14 

Інтернет 

ресурси 

 8 тиждень 



9 Тема 5. Вища освіта у країнах зарубіжжя: стан і 

перспективи розвитку 

Еволюція поняття “вища освіта”. Головні 

тенденції змін вищої освіти на зламі тисячоліть. 

Зміни і мережі контингентів вищих навчальних 

закладів ІІ і ІV рівнів акредитації за останні роки. 

Сучасна триступенева вища освіта у світі, її 

характеристика. Демократизація управління і 

діяльності університетів. Якість навчального 

процесу і дипломів. 

Лекція, 2 год. 1, 4, 5, 9 14 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

9 тиждень 

10 Тема 5. Сучасна триступенева вища освіта у світі, 

її характеристика. 

Практичне 

заняття, 2 год. 

Презентація, 

обговорення. 

1, 4, 5, 9 14 

Інтернет 

ресурси 

Підготувати повідомлення: 

Сучасна триступенева вища 

освіта у світі, її 

характеристика. 

Демократизація управління 

і діяльності університетів. 

Якість навчального процесу 

і дипломів. 

10 тиждень 

11 Тема 6. Вища освіта у країнах зарубіжжя: стан і 

перспективи розвитку 

Лекція, 2 год. 1, 4, 5, 9 14 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

11 тиждень 

12 Тема 6. Міжнародна взаємодія в освіті Семінарське 

заняття, 2 год. 

5 Підготувати повідомлення: 

1. Транснаціональна освіта 

2. Міжкультурна освіта 

3. Міжнародні освітні 

організації 

4. Міжнародні освітні 

програми 

5. Міжнародні товариства 

педагогів-компаративістів 

6. Міжнародні організації із 

захисту прав дітей 

7. Міжнародна стандартна 

класифікація освіти 

12 тиждень 

13 Тема 7. Чинники і стратегії реформування освіти Лекція, 2 год.  Опрацювати матеріали 13 тиждень 



Вплив інформатизації суспільства на розвиток 

освіти. Проектування інноваційного навчального 

середовища. Інтеграція і демократизація вищої 

освіти. Партнерство у сфері освіти 

1,  3, 4, 5, 8, 

9 14 

 

лекції 

14 Тема 7. Чинники і стратегії реформування освіти. Практичне 

заняття, 2 год. 

Індивідуальна 

робота, 

робота в 

малих групах, 

обговорення. 

1,  3, 4, 5, 9 

14 

Інтернет 

ресурси 

 

Підготувати повідомлення: 

1.Вплив інформатизації 

суспільства на розвиток 

освіти. 

2.Вплив на освіту 

глобалізації та 

регіоналізму. 

3.Проектування 

інноваційного навчального 

середовища. 

4.Інтеграція і 

демократизація вищої 

освіти. 

5.Партнерство у сфері 

освіти. 

14 тиждень 

15 Тема 7. Соціалізація особистості Лекція, 2 год. 

 

1, 4, 5, 9 14 

 

Опрацювати матеріали 

лекції 

15 тиждень 

16 Тема 7. Соціалізація особистості Практичне  

заняття , 2 

год. 

1, 4, 5, 9 14 

 

Підготувати повідомлення: 

 

Поняття «соціалізація 

особистості» та «соціальне 

виховання» 

2. Сучасні зарубіжні 

педагогічні виховні 

парадигми та концепції 

3. Виховання 

громадянськості 

4. Правове виховання 

5. Виховання молоді у дусі 

16 тиждень 



миру 

6. Екологічне виховання 

7. Моральне виховання 

8. Трудове виховання та 

професійне самовизначення 

учнів 

9. Позаурочна діяльність та 

самоврядування школярів. 

 


