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1. Опис навчальної дисципліни  

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, 
спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 
навчальної дисципліни 
Денна форма навчання 

Кількість кредитів  - 3 Галузь знань 
01 Освіта/Педагогіка Обов’язкова  

Модулів – 2 

           Спеціальність: 
011 «Освітні, педагогічні 
науки» 
 

Рік підготовки 
Змістових модулів – 2 1-й 
Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання  ІНДЗ: 
проєкт, портфоліо. 

Семестр 

Загальна кількість 
годин –  90 

2-й 
Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 2 
самостійної роботи – 
4 

Освітній рівень: 
магістр 

 

14 год. 
Практичні, семінарські 

10 год. 
Лабораторні 

12 год. 
Самостійна робота 

54 год. 
Вид контролю:  

Залік 
Передумови для вивчення дисципліни: «Філософія», «Педагогіка», 

«Психологія» та ін.  
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  
Програма навчальної нормативної дисципліни ОК 11 «Інноваційні освітні технології у 

вищій школі» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 
науки». 

Підготовка майбутнього фахівця до професійної педагогічної діяльності у закладах 
вищої освіти набуває надзвичайної ваги особливо в сучасних умовах, у період реформування 
освіти. Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти вимагає від здобувача 
серйозної підготовки, прикладання зусиль в оволодінні найновішими формами, методами, 
засобами професійної діяльності. Саме тому пошук сучасних освітніх технологій, які б 
розглядали особистість як головний пріоритет і цінність, як суб’єкт культури і життя, є 
найактуальнішим завданням сучасної педагогічної науки і практики.  

Мета навчальної дисципліни «Інноваційні освітні технології у вищій школі» полягає у 
формуванні в здобувачів вищої освіти системи знань про сучасні освітні технологічні 
процеси та про зміст і сутність інноваційних освітніх технологій у вищій школі.  

Завдання навчальної дисципліни «Інноваційні освітні технології у вищій школі»: 
- розв’язувати дидактичні проблеми освітнього процесу за допомогою сучасних 

інноваційних технологій, аналізувати і прогнозувати ефективність застосовуваних 
технологій навчання, формувати почуття відповідальності за їх результати; 



- розвивати потребу у творчості, формувати педагогічну культуру і новий стиль 
педагогічного мислення; 

- актуалізувати навчальну мотивацію, запроваджувати систему вільного пошуку 
власних технологій; 

- поглиблювати самопізнання з метою виявлення педагогічних якостей, що потребують 
удосконалення і розвитку; 

- сприяти творчому розвитку особистості майбутнього викладача, індивідуалізації 
процесу навчання у закладі вищої освіти; 

- розвивати інтелектуальний потенціал майбутнього викладача, зорієнтованого на 
креативний рівень опанування матеріалом, спроможного до постійної самоосвіти та 
самовдосконалення. 

Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 
освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК).  
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 

обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; 
проявляти емпатію та толерантність. 

ЗК-4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових 

ідей (креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 
ЗК-9. Здатність мотивувати, працювати автономно та в команді, налагоджувати 

конструктивну міжособистісну взаємодію з іншими суб’єктами спільної діяльності. 
Фахові компетентності (ФК) 
ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 

впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 
ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, 

форм і методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових 
дисциплін. 

ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати 
рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 
діяльності. 

3. Очікувані результати навчання 
ПРН 1. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній 
діяльності з метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та 
майстерності. 

ПРН 3. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно-інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 

ПРН 8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-
комунікаційні технології. 

ПРН 14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та 
інтеграцію знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній 
діяльності; самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на 
належному професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних 
об’єднань; нести відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної 
етики. 

ПРН 16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних 
ситуаціях, вибору шляхів їх вирішення з урахуванням нових підходів в освіті. 

 



 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти освітніх технологій у ЗВО 
Тема 1. Теоретичні аспекти освітніх технологій 
Технологічний підхід до процесу навчання. Трактування понять і взаємозв’язки між 

ними. Ієрархія та взаємозв’язки понять «технологія» в педагогіці. Критерії та структура 
освітніх технологій. Особистісно орієнтована освіта і технології. Історичний розвиток 
технологічного підходу в педагогічній теорії та практиці. Гуманістична спрямованість 
освітніх технологій. Педагогіка співробітництва. Класифікації освітніх технологій. Процес 
функціонування нових педагогічних технологій. Перспективи та проблеми впровадження 
нових педагогічних технологій у ЗВО. 

 
Тема 2. Навчальні технології 
Теоретичні аспекти навчальних технологій. Педагогічне цілеутворення в освітніх 

технологічних процесах та його роль у педагогічній технології. Основні критерії навчальних 
технологій. Таксономія цілей та їх реалізація в освітньому процесі. Сучасні навчальні 
технології: інтерактивні, ігрові, проєктна, проблемного навчання, формування творчої 
особистості, вітагенної освіти, розвитку критичного мислення. Портфоліо як навчальна 
технологія і метод діагностики.  

 
Тема 3. Інновації як засіб активізації навчання у ЗВО  
Проблеми втілення освітньої технології у ЗВО. Предметно орієнтовані технології. 

Особистісно-орієнтовані технології навчання у ЗВО. Партнерська технологія (технологія 
співпраці). Організація проблемного навчання. Види інтенсивних технологій. Методика 
інтенсивного навчання та вимоги до її організації.  

 
Змістовий модуль 2. Сучасні інноваційні педагогічні технології вищої школи 
Тема 4. Технології дослідницького (евристичного) навчання у вищій школі 
Модульно-тьюторна система підготовки спеціалістів. Технологія ситуаційного 

навчання (кейс-метод). Критична (екстремальна) ситуація як навчальна модель. Технологія 
повного засвоєння. Технології дослідницького (евристичного) навчання у вищій школі. 
Основні принципи, зміст та засоби дослідницького (евристичного) навчання. Варіанти 
технологій навчання, заснованих на навчальному дослідженні студента. Педагогічні 
технології, форми і методи евристичного навчання. Переваги і перспективи дослідницького 
(евристичного) навчання. 

 
Тема 5. Інформаційні технології  навчання та можливості дистанційної освіти у 

вищій школі 
Загальна характеристика інформаційних технологій навчання. Переваги гіпертексту й 

електронного підручника над традиційним підручником. Застосування комп’ютерних 
технологій як інструментів пізнання. Комп’ютеризація і розвиток креативності студента. 
Дидактичні можливості інформаційних технологій. Можливості застосування інформаційних 
технологій навчання у вищій школі. Особливості дистанційного навчання. Використання 
комп’ютерних телекомунікацій у вищій освіті. Проєктування і реалізація навчання в мережі 
Інтернет.  

  
Тема 6. Метод проєктів як різновид інноваційних педагогічних технологій. 

Технології розвивального навчання 
Сутність методу проєктів. Різновиди навчальних проєктів. Організаційні передумови 

освітніх проєктів. Проведення проєкту зі студентами. Психолого-педагогічна сутність 
інтерактивних методів навчання. Групова робота студентів. Інноваційні методи навчання у 
ЗВО. 

 



 
 
Тема 7. Ігрові технології у процесі оволодіння змістом педагогічних дисципліни 
Технології розвитку критичного мислення.  Методика проведення дидактичних ігор у 

контексті педагогічних інновацій. Ігрові технології навчання.  Соціально-психологічний 
тренінг як технологія навчання. Варіанти технологій навчання у співробітництві. 
 

3. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма навчання 
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Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти освітніх технологій у ЗВО 
Тема 1. Теоретичні аспекти освітніх технологій 10 2 2  6 
Тема 2. Навчальні технології 9 2 2  5 
Тема 3. Інновації як засіб активізації навчання у ЗВО 9 2 2  5 
Разом за змістовим модулем 1 28 6 6  16 
Змістовий модуль 2. Сучасні інноваційні педагогічні технології вищої школи 
Тема 4. Технології дослідницького (евристичного) навчання 
у вищій школі 

13 2 2 2 7 

Тема 5. Інформаційні технології  навчання та можливості 
дистанційної освіти 

13 2 2 2 7 

Тема 6. Метод проєктів як різновид інноваційних 
педагогічних технологій. Технології розвивального 
навчання 

13 2  4 7 

Тема 7. Ігрові технології у процесі оволодіння змістом 
педагогічних дисципліни 

13 2  4 7 

Разом за змістовим модулем 2 52 8 4 12 28 
ІНДЗ 10    10 
Усього годин 90 14 10 12 54 

 
6.  Теми практичних занять 

№ п/п Назва теми Кількість годин 
1. Теоретичні аспекти освітніх технологій 2 
2. Навчальні технології 2 
3. Інновації як засіб активізації навчання  2 
4. Технології  дослідницького (евристичного) навчання та метод 

проєктів у вищій школі 
2 

5. Інформаційні технології навчання та ігрові технології навчання 2 
 Всього 10 

 
7. Теми лабораторних занять 

№ п/п Назва теми Кількість годин 
1. Розробка та впровадження ігрових технологій  

у освітній процес вищої школи 
2 

2. Організація та проведення занять толерантності. Рефлексія 
(секрети ефективності) 

2 



3. Організація та проведення онлайн полілогів на обрану тему 2 
4. Розробка та проведення відкритого діалогу на обрану тему 2 
5. Організація та проведення психолого-педагогічних тренінгів 2 
6 Підготовка та оформлення портфоліо як метод діагностики. Види 

портфоліо 
2 

 Всього 12 
 
8. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Кількість годин 
1. Теоретичні аспекти освітніх технологій 6 
2. Навчальні технології 5 
3. Інновації як засіб активізації навчання у ЗВО 5 
4. Технології дослідницького (евристичного) навчання у вищій 

школі 
7 

5. Інформаційні технології  навчання та можливості дистанційної 
освіти 

7 

6. Метод проєктів як різновид інноваційних педагогічних 
технологій. Технології розвивального навчання 

7 

7. Ігрові технології у процесі оволодіння змістом педагогічних 
дисципліни 

7 

 ІНДЗ 10 
 Всього 54 год. 
 

9. Індивідуальні навчально-дослідні завдання 
1. Підготувати проєкт відкритого діалогу на обрану тему. Організація та 

проведення.  
2. Підготовка особистого портфоліо. 

 
10. Методи навчання.  
МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  
МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  
МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  
МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату);  
МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо);  
МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  
МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.  
 
11. Методи оцінювання.  
МО2 –усне або письмове опитування  
МО4 –тестування;  
МО5 – проєкти;  
МО6 – реферати, есе;  
МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  
МО10 –залік.  
 
12. Засоби діагностики результатів навчання: 
- залік;  - стандартизовані тести; - проєкти; - реферати, - есе; - презентації результатів 

виконаних завдань та досліджень. 
 
13. Критерії оцінювання результатів навчання 



Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінка 
в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен  залік 

 
 
 
 
 

90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно
-варіативний)  

 
 
 
 
 
 
 
 

добре 

74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 
зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи 
для підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно здобувач вищої освіти    



з 
можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину 
навчального матеріалу  

 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
незадовільно 

 
 
 

не 
зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

       
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 
самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за 
ІНДЗ.  

14. Розподіл балів, що присвоюються студентам при вивченні навчального 
курсу 
 Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 10 100 

8 8 8 15 15 15 15 

Модульний контроль – 3 Модульний контроль – 3   

Критерії по видах діяльності 
№№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні 
бали 

Кількість 
балів 

 Обов’язкові  
Т1 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 

Виконання завдань практичних, лабораторних занять, 
виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5 
2 

8 

Т2 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних, лабораторних занять, 
виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 
5 
2 

8 

Т3 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних, лабораторних занять, 
виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5 
2 

8 

Модульна контрольна робота 0-3 3 
Т4 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 

Виконання завдань практичних, лабораторних занять, 
виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5*2 
2*2 

15 

Т5 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних, лабораторних занять, 
виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5*2 
2*2 

15 

Т6 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних, лабораторних занять, 

1 
 15 



виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

5*2 
2*2 

Т7 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних, лабораторних занять, 
виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5*2 
2*2 

15 

Модульна контрольна робота 0-3 б 3 
ІНДЗ 0-10 10 
Разом  100 
 

15. Методичне забезпечення:  
1. Робоча програма навчальної дисципліни. 
2. Силабус. 
3. Навчальні посібники, підручники. 
4. Освітній контент: 
- Опорні конспекти лекцій. 
- Методичні рекомендації для проведення практичних занять. 
- Методичні рекомендації для організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 
- Пакети завдань для контрольних заходів. 
5. Візуальний супровід навчальної дисципліни. 
 
16. Питання для підготовки до підсумкового контролю 
1. Дайте визначення сутності освітньої, педагогічної технології у ЗВО. 
2. Охарактеризуйте структуру освітньої технології у ЗВО та дайте визначення основних 
понять освітньої технології. 
3. Схарактеризуйте основні критерії технологічного процесу у ЗВО. 
4. Опишіть основні етапи реалізації освітньої технології у ЗВО. 
5. Охарактеризуйте мету особистісно орієнтованого навчання та виділіть головні завдання 
особистісно орієнтованої технології у ЗВО. 
6. Схарактеризуйте основні вимоги особистісно орієнтованих технологій навчання у ЗВО. 
7. Охарактеризуйте основні принципи особистісно орієнтованого навчання у вищій школі. 
8. Опишіть основні вимоги до побудови особистісно орієнтованої освіти у ЗВО. 
9. Доведіть важливість гуманістичної спрямованість сучасних освітніх технологій у ЗВО та 
охарактеризуйте її характерні ознаки. 
10. Охарактеризуйте три групи класифікацій освітніх технологій у ЗВО. 
11. Опишіть рівні функціонування педагогічних технологій у ЗВО. 
12. Визначте класифікацію педагогічних технологій у ЗВО за різними ознаками. 
13. Охарактеризуйте педагогічне цілеутворення в освітніх технологічних процесах ЗВО. 
14. Опишіть основні правила успішного цілеутворення у студентів в процесі навчання. 
15. Визначте сучасні навчальні технології, що функціонують та впроваджуються у ЗВО. 
16. Визначте сутність та мету інтерактивних технологій у ЗВО та наведіть приклади методів. 
17. Визначте сутність, мету, функції та види  ігрових технологій у ЗВО та опишіть етапи 
реалізації. 
18. Визначте сутність, мету та різновиди  проєктної технології у ЗВО та опишіть її етапи 
реалізації. 
19. Визначте сутність та мету технології проблемного навчання  у ЗВО та опишіть її етапи 
реалізації. 
20. Визначте сутність та мету технології  формування творчої особистості у ЗВО та опишіть 
етапи творчого процесу. 
21. Визначте сутність та мету вітагенної освіти у ЗВО та наведіть приклад основних методів 
і прийомів вітагенного навчання. 
22. Визначте сутність та мету технології розвитку критичного мислення у ЗВО та опишіть її 
етапи реалізації. 



23. Визначте сутність та мету технології кейсів (case-study) у ЗВО та опишіть основні етапи 
її реалізації. 
24. Визначте сутність та мету порт фоліо як навчальної технології у ЗВО та охарактеризуйте 
види портфоліо. 
25. Схарактеризуйте продуктивну (предметно орієнтовану) технологію ЗВО та опишіть її 
модель. 
26. Охарактеризуйте особистісно-орієнтовану технологію у ЗВО. 
27. Виділіть чотири основні варіанти особистісно-орієнтованої педагогічної технології та 
охарактеризуйте їх. 
28. Схарактеризуйте сім показників особистісно-орієнтованої технології викладання 
навчального предмету у вищій школі. 
29. Схарактеризуйте партнерську технологію (технологія співпраці) у ЗВО та виділіть три 
умови її ефективної реалізації. 
30. Визначте сутність   організації проблемного навчання та визначіть її успішні умови при 
створенні проблемних ситуацій. 
31. Наведіть приклади інтенсивних технологій у ЗВО, визначте їх особливості та принципи. 
32. Опишіть особливості застосування кейс методу як інноваційної діяльності студентів. 
33. Схарактеризуйте особливості модульних технологій та визначіть мету модульного 
навчання у ЗВО. 
34. Схарактеризуйте модульно-тьюторну систему підготовки спеціалістів. 
35. Схарактеризуйте технологію повного засвоєння та опишіть її етапи впровадження. 
36. Схарактеризуйте технології дослідницького (евристичного) навчання у вищій школі. 
37.  Опишіть основні принципи, зміст та засоби дослідницького (евристичного) навчання 
ЗВО. 
38. Охарактеризуйте форми і методи евристичного навчання у ЗВО. 
39. Охарактеризуйте інформаційні технології навчання у ЗВО та назвіть  основні форми їх 
використання. 
40. Охарактеризуйте розвиток креативності студента за допомогою інформаційних 
технологій у ЗВО. 
41. Сформулюйте дидактичні вимоги до сучасних інформаційних технологій навчання у 
ЗВО. 
42. Охарактеризуйте особливості технології дистанційного навчання в ЗВО та визначіть 
сучасні напрями розвитку дистанційного навчання. 
43. Сформулюйте принципи дистанційної освіти у ЗВО. 
44. Опишіть соціально-психологічний тренінг як новітній засіб навчання студентів та етапи 
його проведення. 
45. Опишіть методику проведення дидактичних ігор у контексті педагогічних інновацій. 
 

17. Рекомендована література: 
Основна:  
1. Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний 

посібник / за ред. Гуревича Р.С. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. 348 с. 
2. Макаренко В.М. Як опанувати технологію формування критичного мислення / В.М. 

Макаренко, О.О. Туманцова.  Харків : Вид. група «Основа»: «Тріада +», 2008. 96 с. 
3. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. 

Волошенюк; за науковою редакцією В.В. Різуна.  Київ : Центр вільної преси, 2012.  352 с.  
4. Освітні технології: [навч.-метод. посібник] / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. 

Любарська та ін.; за заг. ред. О.М. Пєхоти. Київ: А. С. К., 2001. 256 с. 
5. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для 

педагогів ринкової системи освіти. К. : Вид. дім «Слово», 2004. 616 с. 
6. Стрельніков В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник 

для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава: 
ПУЕТ, 2013. 309 с. 



7. Янкович О.І. Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–
2008): монографія  Тернопіль: Підручники та посібники, 2008. 320 с.  

Додаткова: 
1. Вища освіта України: Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання колегії 

Міністерства освіти і науки. Київ, 2018. 211 с.  
2. Діагностика успішності учителя / упоряд. Т.В. Морозова. Харків: Веста: Видавництво 

«Ранок», 2007. 160 с. 
3. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога: навч. 

посібник для ВНЗ. Київ: Вид. дім «Слово», 2008.  240 с. 
4 Інтерактивні вправи та ігри. Харків : Вид. група «Основа», 2009. 144 с.  
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. Київ: 

Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.  
6. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. 

Наволокова. Харків : Вид. група «Основа», 2009. 176 с.  
7. Шпак В. На сучасному етапі розвитку вищої школи. Гуманізація навчально-виховного 

процесу. Випуск LV. Частина ІІ Слов’янськ. 2011 [електронний ресурс] 
intellectinvest.org.ua/content/userfiles/files/gnvp/GNVP_55-2.pdf  

8. Пєхота О.М. Особистісно-орієнтована освіта і технології [електронний ресурс]: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf 

9. Портфоліо як засіб оцінювання особистих досягнень учнів [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-4E5C030C3CF87/list211469C1327 

10. Практикум з курсу «Сучасні педагогічні технології» : [навчально-методичний 
посібник / укл. Солова В. М., Яковець Н. І., Мушенок Т. А.; за заг. ред. Н. І. Яковець]. Ч. 1. 
Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2006. 197 с.  

11. Практикум з курсу «Сучасні педагогічні технології» : [навчально-методичний 
посібник / укл. Солова В. М., Яковець Н. І., Мушенок Т. А.; За заг. ред. Н. І. Яковець]. Ч. 2. 
Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2006. 219 с.  

12. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ: Кондор, 2011. 628 с. 
[електронний ресурс] www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=23&ida=606 

13. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ: А. С. К., 2007. 144 с.  
14. Янкович О. І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом : технології та 

правові засади : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНПУ, 2007. 217 с. 
15. Янкович О.І. Освітні технології у короткому викладі. Тернопіль: Астон, 2013. 160 с. 
 
18. Інформаційні (інтернет) ресурси 
1. Закон України «Про вищу освіту» [електронний ресурс]: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  
2. Академія:  academia.edu/40510387 
3. https://www.ed-era.com/courses/ 
4. Енцикопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укл. Н. Наволокова.. 

Харків: Основа. 2010. 167 с. Режим доступу: http://e-kniga.in.ua 
5. Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології: навч. посібник. Київ: ПЦ 

«КОМПРИНТ». 2016. 583 с. Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/316190546_Osvitni_tehnologii/citation/download 

6. Пєхота О. М. Особистісно-орієнтована освіта і технології.. Режим доступу: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf 

7. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник. 
Київ: Вид-во А.С.К. 2004. 192 с. Режим доступу:  
https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Suchasnyj_urok.pdf 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=23&ida=606
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://www.ed-era.com/courses/
http://e-kniga.in.ua/
https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Suchasnyj_urok.pdf


Силабус 

 «Інноваційні освітні технології у вищій школі» 

Рівненський державний гуманітарний університет 

Кафедра педагогіки початкової освіти 

Назва дисципліни ОК 11 Інноваційні освітні технології у  
вищій школі 

Загальна кількість кредитів та 
кількість годин для вивчення 
дисципліни 

3 кредита / 90 годин 

Вид підсумкового контролю залік 
Викладач Сойчук Руслана Леонідівна 

Колупаєва Тетяна Євстафіївна 
Міщеня Оксана Миколаївна 

Профайл викладача на сайті 
кафедри, в соцмережі 

http://kppivo-rshu.org.ua 

E-mail викладача ruslana.soichuk@rshu.edu.ua 
oksana.mishchenia@rshu.edu.ua 

Посилання на освітній контент 
дисципліни в CMS Moodle 
Мова викладання Українська 
Консультації Очні консультації: вівторок  10.00-13.00 

Он лайн – консультації: середа 18.00-20.00 

mailto:ruslana.soichuk@rshu.edu.ua
mailto:oksana.mishchenia@rshu.edu.ua


Цілі навчальної дисципліни 
Програма навчальної нормативної дисципліни ОК 11 «Інноваційні освітні технології у 

вищій школі» складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки». 

Підготовка майбутнього фахівця до професійної педагогічної діяльності у закладах вищої 
освіти набуває надзвичайної ваги особливо в сучасних умовах, у період реформування освіти. 
Навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти вимагає від здобувача серйозної 
підготовки, прикладання зусиль в оволодінні найновішими формами, методами, засобами 
професійної діяльності. Саме тому пошук сучасних освітніх технологій, які б розглядали 
особистість як головний пріоритет і цінність, як суб’єкт культури і життя, є найактуальнішим 
завданням сучасної педагогічної науки і практики.  

Мета навчальної дисципліни «Інноваційні освітні технології у вищій школі» полягає у 
формуванні в здобувачів вищої освіти системи знань про сучасні освітні технологічні процеси 
та про зміст і сутність інноваційних освітніх технологій у вищій школі.  

Завдання навчальної дисципліни «Інноваційні освітні технології у вищій школі»: 
- розв’язувати дидактичні проблеми освітнього процесу за допомогою сучасних 

інноваційних технологій, аналізувати і прогнозувати ефективність застосовуваних технологій 
навчання, формувати почуття відповідальності за їх результати; 

- розвивати потребу у творчості, формувати педагогічну культуру і новий стиль 
педагогічного мислення; 

- актуалізувати навчальну мотивацію, запроваджувати систему вільного пошуку власних 
технологій; 

- поглиблювати самопізнання з метою виявлення педагогічних якостей, що потребують 
удосконалення і розвитку; 

- сприяти творчому розвитку особистості майбутнього викладача, індивідуалізації процесу 
навчання у закладі вищої освіти; 

- розвивати інтелектуальний потенціал майбутнього викладача, зорієнтованого на 
креативний рівень опанування матеріалом, спроможного до постійної самоосвіти та 
самовдосконалення. 

Інтегральна компетентність. Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері 
освітніх, педагогічних наук та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень, 
здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні компетентності (ЗК).  
ЗК-1. Здатність діяти соціально відповідально, свідомо виконувати свої громадянські 

обов’язки; діяти на основі етичних міркувань (мотивів) та поваги до різноманітності; проявляти 
емпатію та толерантність. 

ЗК-4. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 
ЗК-6. Здатність до виявлення, окреслення та вирішення проблем; генерування нових ідей 

(креативність); до адаптації та діяльності у нових умовах. 
ЗК-9. Здатність мотивувати, працювати автономно та в команді, налагоджувати 

конструктивну міжособистісну взаємодію з іншими суб’єктами спільної діяльності. 
Фахові компетентності (ФК) 
ФК-2. Здатність до оволодіння інформацією та до аналізу, порівняння, практичного 

впровадження й популяризації кращого досвіду вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки. 
ФК-3. Здатність до організації освітнього процесу з використанням сучасних засобів, 

форм і методів, методик та технологій; володіння методикою викладання фахових дисциплін. 
ФК-7. Здатність до творчого і критичного мислення, інноваційної діяльності, приймати 

рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 
діяльності. 

 
Програмні результати навчання 
ПРН1. Критично осмислювати історичні й сучасні тенденції розвитку вищої освіти в 

Україні та світі; теоретичні завдання і практичні проблеми у професійній педагогічній 



діяльності з метою організації освітнього простору, розвитку особистого досвіду та 
майстерності. 

ПРН3. Володіти спеціалізованими концептуальними знаннями у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології вищої школи, інклюзивної педагогіки, комп’ютерно-інформаційних 
технологій та інтернет-ресурсів у професійному саморозвитку; аналізувати передовий 
педагогічний досвід та впроваджувати кращі практики у своїй професійній діяльності. 

ПРН8. Знати і застосовувати традиційні та інноваційні форми, методи, методики й 
технології організації освітнього процесу у вищій школі, зокрема й інформаційно-комунікаційні 
технології. 

ПРН14. Вміти здійснювати професійну діяльність, що потребує оновлення та інтеграцію 
знань; узагальнювати і генерувати нові ідеї, проявляти творчість в освітній діяльності; 
самостійно приймати рішення та організовувати інноваційну діяльність на належному 
професійному рівні, брати участь у роботі кафедри та інших професійних об’єднань; нести 
відповідальність за виконувану роботу з дотриманням вимог педагогічної етики. 

ПРН16. Здійснювати рефлексію, володіти навичками оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення соціально-педагогічних проблем у складних і непередбачуваних 
ситуаціях, вибору шляхів їх вирішення з урахуванням нових підходів в освіті. 
 

Передумови вивчення дисципліни для формування 
програмних результатів навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інноваційні освітні технології в закладі вищої 
освіти» значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо опанував матеріалом 
таких дисциплін як: «Філософія», «Психологія», «Педагогіка», «Методика викладання 
дисциплін у закладах вищої освіти», «Технологія та організація наукових досліджень в освіті» 
та ін. 

Мотивація здобувачів вищої освіти: підвищення інтересу здобувачів до професійної 
компетентності шляхом розкриття його суті, структури, ролі у професійній діяльності 
викладача; забезпечення усвідомлення студентами того, що в основі формування професійної 
компетентності лежить чітке уявлення про власні професійні та особистісні характеристики, від 
яких залежить ефективність їх професійної діяльності; сформувати інтерес у здобувачів до 
роботи в закладі вищої освіти, на яку спрямована його професійна діяльність і з урахуванням 
необхідності формувати власний позитивний імідж; забезпечити усвідомлення здобувачами 
залежності професійного успіху від сформованого позитивного іміджу; забезпечити позитивне 
ставлення і налаштованість студентів на формування професійної компетентності викладача і 
ретельну роботу в цьому напрямі. 

Спільна (групова) діяльність. Вивчення курсу проводиться на лекціях, практичних та 
лабораторних заняттях, у процесі індивідуальної роботи зі студентами в аудиторний час 
(консультації) та в процесі їх самостійної роботи. Практичні заняття передбачають виконання 
творчих, навчально-дослідницьких завдань, розробку і захист проєктів, аналіз проведеної 
роботи. Лабораторні заняття проводяться у формі відкритих діалогів, тренінгів та круглих 
столів з обговорення певних питань, виступів студентів, які підготували доповіді з даної теми, 
проведення дискусій.  

Самостійна діяльність здобувачів вищої освіти. Самостійна робота здобувачів 
передбачає опрацювання нормативних документів, основної та додаткової педагогічної 
літератури, виконання проєктів, розробки тренінгів, різних видів науково-дослідницької 
роботи. 

 
Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Теоретичні  аспекти освітніх технологій у ЗВО 
Тема 1. Теоретичні аспекти освітніх технологій 
Технологічний підхід до процесу навчання. Трактування понять і взаємозв’язки між ними. 

Ієрархія та взаємозв’язки понять «технологія» в педагогіці. Критерії та структура освітніх 
технологій. Особистісно орієнтована освіта і технології. Історичний розвиток технологічного 
підходу в педагогічній теорії та практиці. Гуманістична спрямованість освітніх технологій. 



Педагогіка співробітництва. Класифікації освітніх технологій. Процес функціонування нових 
педагогічних технологій. Перспективи та проблеми впровадження нових педагогічних 
технологій у ЗВО. 

 
Тема 2. Навчальні технології 
Теоретичні аспекти навчальних технологій. Педагогічне цілеутворення в освітніх 

технологічних процесах та його роль у педагогічній технології.  Основні критерії навчальних 
технологій. Таксономія цілей та їх реалізація в освітньому процесі. Сучасні навчальні 
технології: інтерактивні, ігрові, проєктна, проблемного навчання, формування творчої 
особистості, вітагенної освіти, розвитку критичного мислення. Портфоліо як навчальна 
технологія і метод діагностики.  

 
Тема 3. Інновації як засіб активізації навчання у ЗВО  
Проблеми втілення освітньої технології у ЗВО. Предметно орієнтовані технології. 

Особистісно-орієнтовані технології навчання у ЗВО. Партнерська технологія (технологія 
співпраці). Організація проблемного навчання.  Види інтенсивних технологій. Методика 
інтенсивного навчання та вимоги до її організації.  

 
Змістовий модуль 2. Сучасні інноваційні педагогічні технології вищої школи 
Тема 4. Технології дослідницького (евристичного) навчання у вищій школі 
Модульно-тьюторна система підготовки спеціалістів. Технологія ситуаційного навчання 

(кейс-метод). Критична (екстремальна) ситуація як навчальна модель. Технологія повного 
засвоєння. Технології дослідницького (евристичного) навчання у вищій школі. Основні 
принципи, зміст та засоби дослідницького (евристичного) навчання. Варіанти технологій 
навчання, заснованих на навчальному дослідженні студента. Педагогічні технології, форми і 
методи евристичного навчання. Переваги і перспективи дослідницького (евристичного) 
навчання. 

 
Тема 5. Інформаційні технології  навчання та можливості дистанційної освіти у 

вищій школі 
Загальна характеристика інформаційних технологій навчання. Переваги гіпертексту й 

електронного підручника над традиційним підручником. Застосування комп’ютерних 
технологій як інструментів пізнання. Комп’ютеризація і розвиток креативності студента. 
Дидактичні можливості інформаційних технологій. Можливості застосування інформаційних 
технологій навчання у вищій школі. Особливості дистанційного навчання. Використання 
комп’ютерних телекомунікацій у вищій освіті. Проєктування і реалізація навчання в мережі 
Інтернет.  

  
Тема 6. Метод проєктів як різновид інноваційних педагогічних технологій. Технології 

розвивального навчання 
Сутність методу проєктів. Різновиди навчальних проєктів. Організаційні передумови 

навчально-виховних проєктів. Проведення проєкту зі студентами. Психолого-педагогічна 
сутність інтерактивних методів навчання. Групова робота студентів. Інноваційні методи 
навчання у ЗВО. 

 
Тема 7. Ігрові технології у процесі оволодіння змістом педагогічних дисципліни 
Технології розвитку критичного мислення.  Методика проведення дидактичних ігор у 

контексті педагогічних інновацій. Ігрові технології навчання.  Соціально-психологічний тренінг 
як технологія навчання. Варіанти технологій навчання у співробітництві. 
 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 
Основна:  
1. Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : навчальний 

посібник / за ред. Гуревича Р.С. Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. 348 с. 



2. Макаренко В.М. Як опанувати технологію формування критичного мислення / В.М. 
Макаренко, О.О. Туманцова.  Харків : Вид. група «Основа»: «Тріада +», 2008. 96 с. 

3. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник / Ред.-упор. В. Ф. Іванов, О. В. Волошенюк; 
за науковою редакцією В.В. Різуна.  Київ : Центр вільної преси, 2012.  352 с.  

4. Освітні технології: [навч.-метод. посібник] / О.М. Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М. 
Любарська та ін.; за заг. ред. О.М. Пєхоти. Київ: А. С. К., 2001. 256 с. 

5. Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології : інтерактивний підручник для 
педагогів ринкової системи освіти. Київ : Вид. дім «Слово», 2004. 616 с. 

6. Стрельніков В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для 
слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава: ПУЕТ, 
2013. 309 с. 

7. Янкович О.І. Освітні технології в історії вищої педагогічної освіти України (1957–2008): 
монографія  Тернопіль: Підручники та посібники, 2008. 320 с.  

 
Додаткова: 
1. Вища освіта України: Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання колегії 

Міністерства освіти і науки. Київ, 2018. 211 с.  
2. Діагностика успішності учителя / упоряд. Т.В. Морозова. Харків: Веста: Видавництво 

«Ранок», 2007. 160 с. 
3. Завацька Л. М. Технології професійної діяльності соціального педагога: навч. посібник 

для ВНЗ. Київ: Вид. дім «Слово», 2008.  240 с. 
4 Інтерактивні вправи та ігри. Харків : Вид. група «Основа», 2009. 144 с.  
5. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. Київ: Юрінком 

Інтер, 2008. 1040 с.  
6. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. 

Харків : Вид. група «Основа», 2009. 176 с.  
7. Шпак В. На сучасному етапі розвитку вищої школи.  Гуманізація навчально-виховного 

процесу. Випуск LV. Частина ІІ Слов’янськ. 2011 [електронний ресурс] 
intellectinvest.org.ua/content/userfiles/files/gnvp/GNVP_55-2.pdf  

8. Пєхота О.М. Особистісно-орієнтована освіта і технології [електронний ресурс]: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf 

9. Портфоліо як засіб оцінювання особистих досягнень учнів [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-4E5C030C3CF87/list211469C1327 

10. Практикум з курсу «Сучасні педагогічні технології» : [навчально-методичний посібник 
/ укл. Солова В. М., Яковець Н. І., Мушенок Т. А.; за заг. ред. Н. І. Яковець]. Ч. 1. Ніжин : Вид-
во НДУ ім. М. Гоголя, 2006. 197 с.  

11. Практикум з курсу «Сучасні педагогічні технології» : [навчально-методичний посібник 
/ укл. Солова В. М., Яковець Н. І., Мушенок Т. А.; За заг. ред. Н. І. Яковець]. Ч. 2. Ніжин: Вид-
во НДУ ім. М. Гоголя, 2006. 219 с.  

12. Туркот Т. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ: Кондор, 2011. 628 с. 
[електронний ресурс] www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=23&ida=606 

13. Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ: А. С. К., 2007. 144 с.  
14. Янкович О. І. Управління загальноосвітнім навчальним закладом : технології та 

правові засади : навчально-методичний посібник. Тернопіль : ТНПУ, 2007. 217 с. 
15. Янкович О.І. Освітні технології у короткому викладі. Тернопіль: Астон, 2013. 160 с. 
 
Посилання на сайти: 
1. Закон України «Про вищу освіту» [електронний ресурс]: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  
2. Академія:  academia.edu/40510387 
3. https://www.ed-era.com/courses/ 
4. Енцикопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укл. Н. Наволокова.. Харків: 

Основа. 2010. 167 с. Режим доступу: http://e-kniga.in.ua 

http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf
http://www.libr.dp.ua/site-libr/?idm=1&idp=23&ida=606
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://www.ed-era.com/courses/
http://e-kniga.in.ua/


5. Михайліченко М. В., Рудик Я. М. Освітні технології: навч. посібник. Київ: ПЦ 
«КОМПРИНТ». 2016. 583 с. Режим доступу: 
https://www.researchgate.net/publication/316190546_Osvitni_tehnologii/citation/download 

6. Пєхота О. М. Особистісно-орієнтована освіта і технології.. Режим доступу: 
http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/pedagogika/2000/7-1-4.pdf 

7. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. посібник. 
Київ: Вид-во А.С.К. 2004. 192 с. Режим доступу:  
https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Suchasnyj_urok.pdf 
 

Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з 

підключенням до мережі Інтернет, відеопроєктор для: 
- для комунікації та опитування (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для домашніх завдань (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для завдань самостійної роботи (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет); 
- для проходження тестування (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет). 
Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання 

передбачених видів освітньої діяльності: операційна система Windows, MS Office, програма для 
створення презентацій (Microsoft Pover Point). 

 
Види та методи навчання і оцінювання 

Код 
компетентності 
(згідно ОПП) 

Назва 
компетентності 

Код 
програмного 
результату 
навчання 

Назва програмного результату 
навчання 

Методи 
навчання 

Методи 
оцінювання 
результатів 
навчання 

 
ЗК 1 
 

Здатність діяти 
соціально, 
відповідально, 
свідомо 
виконувати свої 
громадянські 
обов’язки; діяти 
на основі 
етичних 
міркувань 
(мотивів) та 
поваги до 
різноманітності; 
проявляти 
емпатію та 
толерантність. 

 
ПРН 14 

Вміти здійснювати 
професійну діяльність, що 
потребує оновлення та 
інтеграцію знань; 
узагальнювати і генерувати 
нові ідеї, проявляти 
творчість в освітній 
діяльності; самостійно 
приймати рішення та 
організовувати інноваційну 
діяльність на належному 
професійному рівні, брати 
участь у роботі кафедри та 
інших професійних 
об’єднань; нести 
відповідальність за 
виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН 16 Здійснювати рефлексію, 
володіти навичками 
оцінювання та самостійного 
і відповідального вирішення 
соціально-педагогічних 
проблем у складних і 
непередбачуваних ситуаціях, 
вибору шляхів їх вирішення 
з урахуванням нових 
підходів в освіті. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Suchasnyj_urok.pdf


 
ЗК 4 
 

Здатність 
використовувати 
інформаційні та 
комунікаційні 
технології. 
 

 
ПРН 3 

Володіти спеціалізованими 
концептуальними знаннями у 
сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології 
вищої школи, інклюзивної 
педагогіки, комп’ютерно-
інформаційних технологій та 
інтернет-ресурсів у 
професійному саморозвитку; 
аналізувати передовий 
педагогічний досвід та 
впроваджувати кращі 
практики у своїй професійній 
діяльності. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
ПРН 8 

Знати і застосовувати 
традиційні та інноваційні 
форми, методи, методики й 
технології організації 
освітнього процесу у вищій 
школі, зокрема й 
інформаційно-комунікаційні 
технології. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
ЗК 6 
 

Здатність до 
виявлення, 
окреслення та 
вирішення 
проблем; 
генерування 
нових ідей 
(креативність); 
до адаптації та 
діяльності у 
нових умовах. 
 

 
ПРН 1 

Критично осмислювати 
історичні й сучасні тенденції 
розвитку вищої освіти в 
Україні та світі; теоретичні 
завдання і практичні 
проблеми у професійній 
педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього 
простору, розвитку 
особистого досвіду та 
майстерності. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН 14 
 

Вміти здійснювати 
професійну діяльність, що 
потребує оновлення та 
інтеграцію знань; 
узагальнювати і генерувати 
нові ідеї, проявляти творчість 
в освітній діяльності; 
самостійно приймати рішення 
та організовувати інноваційну 
діяльність на належному 
професійному рівні, брати 
участь у роботі кафедри та 
інших професійних 
об’єднань; нести 
відповідальність за 
виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН 16 Здійснювати рефлексію, 
володіти навичками 
оцінювання та самостійного 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 



і відповідального вирішення 
соціально-педагогічних 
проблем у складних і 
непередбачуваних ситуаціях, 
вибору шляхів їх вирішення 
з урахуванням нових 
підходів в освіті. 
 

МН5, 
МН6,  
МН7 

 
ЗК  9 
 

Здатність 
мотивувати, 
працювати 
автономно та в 
команді, 
налагоджувати 
конструктивну 
міжособистісну 
взаємодію з 
іншими 
суб’єктами 
спільної 
діяльності. 
 

 
ПРН 1 

Критично осмислювати 
історичні й сучасні тенденції 
розвитку вищої освіти в 
Україні та світі; теоретичні 
завдання і практичні 
проблеми у професійній 
педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього 
простору, розвитку 
особистого досвіду та 
майстерності. 
 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
ПРН 3 

Володіти спеціалізованими 
концептуальними знаннями 
у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології 
вищої школи, інклюзивної 
педагогіки, комп’ютерно-
інформаційних технологій та 
інтернет-ресурсів у 
професійному саморозвитку; 
аналізувати передовий 
педагогічний досвід та 
впроваджувати кращі 
практики у своїй 
професійній діяльності. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН 16 Здійснювати рефлексію, 
володіти навичками 
оцінювання та самостійного і 
відповідального вирішення 
соціально-педагогічних 
проблем у складних і 
непередбачуваних ситуаціях, 
вибору шляхів їх вирішення з 
урахуванням нових підходів в 
освіті. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
ФК 2  
 

Здатність до 
оволодіння 
інформацією та 
до аналізу, 
порівняння, 
практичного 
впровадження й 
популяризації 
кращого досвіду 
вітчизняної та 

 
ПРН 1 
 

Критично осмислювати 
історичні й сучасні тенденції 
розвитку вищої освіти в 
Україні та світі; теоретичні 
завдання і практичні 
проблеми у професійній 
педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього 
простору, розвитку 
особистого досвіду та 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 



зарубіжної 
освіти і 
педагогіки. 

майстерності. 
ПРН 3 Володіти спеціалізованими 

концептуальними знаннями у 
сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології 
вищої школи, інклюзивної 
педагогіки, комп’ютерно-
інформаційних технологій та 
інтернет-ресурсів у 
професійному саморозвитку; 
аналізувати передовий 
педагогічний досвід та 
впроваджувати кращі 
практики у своїй професійній 
діяльності. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН 14 Вміти здійснювати 
професійну діяльність, що 
потребує оновлення та 
інтеграцію знань; 
узагальнювати і генерувати 
нові ідеї, проявляти 
творчість в освітній 
діяльності; самостійно 
приймати рішення та 
організовувати інноваційну 
діяльність на належному 
професійному рівні, брати 
участь у роботі кафедри та 
інших професійних 
об’єднань; нести 
відповідальність за 
виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
ФК 3 
 

Здатність до 
організації 
освітнього 
процесу з 
використанням 
сучасних 
засобів, форм і 
методів, методик 
та технологій; 
володіння 
методикою 
викладання 
фахових 
дисциплін. 

 
ПРН 1 

Критично осмислювати 
історичні й сучасні тенденції 
розвитку вищої освіти в 
Україні та світі; теоретичні 
завдання і практичні 
проблеми у професійній 
педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього 
простору, розвитку 
особистого досвіду та 
майстерності.досвіду та 
майстерності. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
ПРН 3 

Володіти спеціалізованими 
концептуальними знаннями у 
сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології 
вищої школи, інклюзивної 
педагогіки, комп’ютерно-
інформаційних технологій та 
інтернет-ресурсів у 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 



професійному саморозвитку; 
аналізувати передовий 
педагогічний досвід та 
впроваджувати кращі 
практики у своїй професійній 
діяльності. 

 
ПРН 8 

Знати і застосовувати 
традиційні та інноваційні 
форми, методи, методики й 
технології організації 
освітнього процесу у вищій 
школі, зокрема й 
інформаційно-комунікаційні 
технології. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
ФК 7 
 

Здатність до 
творчого і 
критичного 
мислення, 
інноваційної 
діяльності, 
приймати 
рішення у 
складних і 
непередбачувани
х умовах, 
адаптуватися до 
нових ситуацій 
професійної 
діяльності. 

 
ПРН 1 

Критично осмислювати 
історичні й сучасні тенденції 
розвитку вищої освіти в 
Україні та світі; теоретичні 
завдання і практичні 
проблеми у професійній 
педагогічній діяльності з 
метою організації освітнього 
простору, розвитку 
особистого досвіду та 
майстерності. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
ПРН 3 

Володіти спеціалізованими 
концептуальними знаннями 
у сфері освітніх наук, 
педагогіки та психології 
вищої школи, інклюзивної 
педагогіки, комп’ютерно-
інформаційних технологій та 
інтернет-ресурсів у 
професійному саморозвитку; 
аналізувати передовий 
педагогічний досвід та 
впроваджувати кращі 
практики у своїй 
професійній діяльності. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

ПРН 14 
 
 

Вміти здійснювати 
професійну діяльність, що 
потребує оновлення та 
інтеграцію знань; 
узагальнювати і генерувати 
нові ідеї, проявляти 
творчість в освітній 
діяльності; самостійно 
приймати рішення та 
організовувати інноваційну 
діяльність на належному 
професійному рівні, брати 
участь у роботі кафедри та 
інших професійних 
об’єднань; нести 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 



відповідальність за 
виконувану роботу з 
дотриманням вимог 
педагогічної етики. 

ПРН 16 
 

Здійснювати рефлексію, 
володіти навичками 
оцінювання та самостійного 
і відповідального вирішення 
соціально-педагогічних 
проблем у складних і 
непередбачуваних ситуаціях, 
вибору шляхів їх вирішення 
з урахуванням нових 
підходів в освіті. 

МН1, 
МН2, 
МН3, 
МН4, 
МН5, 
МН6,  
МН7 

МО2, МО4, 
МО5, МО6, 
МО7, МО9, 
МО10 

 
Методи навчання:  
МН 1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН 2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МН 3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН 4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату); 
МН 5 – відео метод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп’ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні тощо); 
МН 6 – самостійна робота (розв’язання завдань); 
МН 7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 
Методи оцінювання результатів навчання 
МО 2 – усне або письмове опитування; 
МО 4 – тестування; 
МО 5 – проєкти; 
МО 6 – реферати, есе; 
МО 7 – презентації результатів виконання завдань та досліджень; 
МО 9 – захист лабораторних і практичних робіт; 
МО 10 – залік. 

 
Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Інноваційні освітні технології у закладі вищої освіти» 
 Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 ІНДЗ 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 Т 7 10 100 

8 8 8 15 15 15 15 

Модульний контроль – 3 Модульний контроль – 3   

 
Критерії по видах діяльності 

№№ 
з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні 
бали 

Кількість 
балів 

 Обов’язкові  
Т1 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 

Виконання завдань практичних (лабораторних, семінарських) 
занять, виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5 
2 

8 

Т2 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних (лабораторних, семінарських) 

1 
 8 



занять, виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

5 
2 

Т3 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних (лабораторних, семінарських) 
занять, виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5 
2 

8 

Модульна контрольна робота 0-3 3 
Т4 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 

Виконання завдань практичних (лабораторних, семінарських) 
занять, виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5*2 
2*2 

15 

Т5 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних (лабораторних, семінарських) 
занять, виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5*2 
2*2 

15 

Т6 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних (лабораторних, семінарських) 
занять, виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5*2 
2*2 

15 

Т7 Робота на лекційних заняттях, конспекти лекцій 
Виконання завдань практичних (лабораторних, семінарських) 
занять, виступи, участь в обговоренні, поточне тестування  
Виконання завдань самостійної роботи 

1 
 

5*2 
2*2 

15 

Модульна контрольна робота 0-3 б 3 
ІНДЗ 0-10 10 
Разом  100 

 
Система та критерії оцінювання 

у Рівненському державному гуманітарному університеті 
Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути різний, 

загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі вищої освіти 
при вивченні дисципліни. Результат освітньої діяльності здобувачів вищої освіти РДГУ за 
такими рівнями і критеріями:  

Суми 
балів за 

100- 
бальною 
шкалою 

Оцінк
а в 

ЄКТС  

Значення 
оцінки 
ЄКТС 

Критерії оцінювання  Рівень  
компетентності 

Оцінка за національною 
шкалою 

екзамен  залік 

 
 
 
 
 
90-100 

 
 
 
 
 

А 

 
 
 
 
 

відмінно 

здобувач вищої освіти 
виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 
здобувати знання, без 
допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 
необхідну інформацію, вміє 
використовувати набуті 
знання і вміння для 
прийняття рішень у 
нестандартних ситуаціях, 
переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 
розкриває власні здібності  

 
 
 
 
 

Високий 
(творчий) 

 
 
 

 
 

відмінно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

82-89 В добре здобувач вищої освіти вільно 
володіє теоретичним 
матеріалу, застосовує його на 

 
 
 

 
 
 



практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у стандартних 
ситуаціях, самостійно 
виправляє допущені 
помилки, кількість яких 
незначна  

 
 
 
 
 

Достатній 
(конструктивно-

варіативний)  

 
 
 
 
 

добре 
74-81 С добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 
систематизувати інформацію 
під керівництвом викладача, 
загалом самостійно 
застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 
діяльність; виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
суттєві, добирати аргументи 
для підтвердження думок  

64-73 D задовільно здобувач вищої освіти 
відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і розуміння 
основних положень, за 
допомогою викладача може 
аналізувати навчальний 
матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 
значна кількість суттєвих  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середній 
(репродуктивний)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
задовільно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
зараховано 

60-63 E задовільно здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 
матеріалом на рівні, вищому 
за початковий, значну 
частину його відтворює на 
репродуктивному рівні  

35-59 FX незадовільно 
з 

можливістю 
повторного 
складання 

семестрового 
контролю  

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
окремих фрагментів, що 
становлять незначну частину 
навчального матеріалу  

 
 
 
 

Низький 
(рецептивно-

продуктивний)  

 
 
 
 
 
незадовільно 

 
 
 
 

не 
зараховано 

1-34 F незадовільно 
з 

обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 
елементарного розпізнання і 
відтворення окремих фактів, 
елементів, об'єктів  

 
Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 
оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та самостійної 
роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних досліджень; оцінка 
(бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у наукових 
конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться по 
завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
 



Політика дисципліни 
При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у РДГУ, 
Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів 
вищої освіти, Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти тощо. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 
здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 
виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
недоцільне користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними 
пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти, виконуючи самостійну або індивідуальну роботу, повинен 
дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 
здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, 
які передбачені у силабусі. 
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