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1. Анотація курсу
«Інноваційні освітні технології» є обов’язковою навчальною дисципліною.
У результаті її вивчення у студентів мають бути сформовані такі
компетентності: здатність оперувати педагогічними поняттями, концепціями та
теоріями; здатність комплексно використовувати професійні знання та
практичні навички у процесі педагогічної діяльності; знання та володіння
методами
викладання
історії,
суміжних
дисциплін
і
правознавства/українознавства у закладах загальної середньої, професійної та
вищої освіти; компетентність у інноваційних методах навчання і методиках
викладання фахових дисциплін; здатність запроваджувати інноваційні
технології в освітній процес; здатність дотримуватися принципів науковості,
гуманізму, антропоцентризму при трансляції знань з історії у площину
освітнього процесу закладів освіти; здатність до міждисциплінарної взаємодії і
вміння співпрацювати з іншими фахівцями у процесі професійної діяльності.
Навчальна дисципліна «Дидактичні системи у вищій освіті» для студентів
магістратури (ІІІ-й семестр) включає 10 годин лекційних і 20 годин практичних
занять, а також 60 годин самостійної роботи.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Теоретичні засади застосування інноваційних освітніх технологій.
2. Практичне застосування інноваційних технологій навчання в
освітньому процесі.
2. Передреквізити курсу
Для освоєння змісту навчального курсу необхідно засвоїти навчальні
дисципліни «Педагогіка вищої школи», «Методика викладання історії у ЗВО»,
«Сучасні інформаційні технології та методика застосування комп’ютерної
техніки у навчальному процесі та наукових дослідженнях».
3. Постреквізити курсу
Отримані знання, вміння та навички будуть корисними для навчання на
третьому освітньо-науковому рівні для здобуття наукового ступеня доктора
філософії у галузі педагогіки.
4. Мета курсу
Мета дисципліни «Інноваційні освітні технології» полягає у формуванні
у здобувачів освіти компетентностей, пов’язаних із розумінням сутності
інноваційних освітніх технологій і застосуванням їх у освітньому процесі.
Предметом вивчення є сучасні освітні технології та методичні
можливості їх застосування в освітньому процесі, зокрема при викладанні
історії та інших суспільних дисциплін (правознавство, українознавствл) у
закладах освіти різного рівня.

5. Очікувані результати курсу
Знання теоретичних і практичних основ інноваційних освітніх технологій,
їх сутності та класифікацій, дидактичних принципів інноваційної освіти,
основних положень та вимог до використання сучасних інноваційних
технологій навчання.
Знання основних положень теорії навчання, методики викладання історії
та правознавства/українознавства.
Вміння використовувати інноваційні технології навчання в освітньому
процесі. Вміння організовувати та проводити навчальні (освітні) дискусії,
дебати, круглі столи, студентські та учнівські конференції, брифінги тощо, а
також вміння організовувати роботу здобувачів освіти в малих групах.
Вміння використовувати різноманітні форми і методи навчання учнів і
студентів у закладах освіти.
Вміння формувати у здобувачів освіти навички самостійної роботи.
6. Організація навчання
Тематичний план
Назви змістових
модулів і тем
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Змістовий модуль 1. Теоретичні засади застосування інноваційних
освітніх технологій
Тема 1. Сутність і

12
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2

18

40

90

10 20

60
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7. Тематика практичних занять
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва теми
Інноваційна діяльність педагога
Технології активізації пізнавальної діяльності здобувачів
освіти
Технології розвивального навчання
Інтерактивні та ігрові технології навчання
Метод проєктів як різновид інноваційних освітніх технологій
Технології позааудиторного навчання учнів і студентів

Усього годин практичних занять

Кількість
годин
2
4
2
4
4
4
20

8. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1

Назва теми
Сутність і зміст інноваційних освітніх технологій:
Сутність понять «освітня технологія», «технологія
навчання»,
«інновація»,
«інноваційний
процес»,
«інноваційна
діяльність»,
«інноваційна
технологія»,
«інновації в навчанні».
Традиційна та інноваційна системи навчання.
Тенденції розвитку міжнародного освітнього простору.

Кількість
годин
8

2

3

4

5

6

7

Глобалізація освіти.
Умови ефективності інноваційних педагогічних процесів.
Інноваційна діяльність педагога:
Підготовка до практичного заняття 1.
Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога
та способи їх подолання.
Управління
інноваційною
педагогічною
діяльністю.
Готовність педагога до інноваційної професійної діяльності.
Наукові підходи та досвід запровадження інновацій у
освітній процес:
Зарубіжний досвід освітніх інновацій та шляхи його
імплементації в українську освіту.
Технології активізації пізнавальної діяльності здобувачів
освіти:
Підготовка до практичних занять 2 – 3.
Поняття про методи навчання, що активізують пізнавальну
діяльність учнів і студентів, їх різновиди та характеристика.
Засоби навчання, що активізують пізнавальну діяльність
учнів і студентів.
Суб’єкт-суб’єктні стосунки між викладачем та студентами як
основа інноваційних методів навчання.
Технології розвивального навчання:
Підготовка до практичного заняття 4.
Застосування технологій розвивального навчання у старшій
школі та в закладах вищої освіти.
Інтерактивні та ігрові технології навчання:
Підготовка до практичних занять 5 – 6.
Сучасні форми та методи навчання у ЗВО: вивчення й
закріплення нового матеріалу (інтерактивна лекція, робота з
наочними приладами, відео- й аудіоматеріалами, «Студент у
ролі викладача», «Кожний навчає кожного», «Мозаїка»,
«Ажурна пилка», використання питань «Сократичний
діалог» тощо).
Сучасні форми та методи навчання у ЗВО: Обговорення
складних і дискусійних питань і проблем («Займи позицію»,
шкала думок, «Один-удвох-усі разом», «Зміни позицію»,
«Карусель», «Дискусія в стилі телевізійного шоу», дебати,
симпозіум тощо).
Сучасні методи перевірки та оцінки знань у вищій школі.
Метод проєктів як різновид інноваційних освітніх
технологій:

4

8

8

4

8

8

Підготовка до практичних занять 7 – 8.
Організація аудиторної, самостійної та науково-дослідної
роботи учнів і студентів за допомогою методу проєктів.
8

Технології позааудиторного навчання учнів і студентів:
Підготовка до практичних занять 9 – 10.

12

Розробка дистанційних навчальних курсів.
Розробка завдань для самостійної роботи студентів з
конкретних навчальних дисциплін.
Усього годин на самостійну роботу

60

9. Порядок оцінювання
№

Назва теми

1

Сутність і зміст
інноваційних освітніх
технологій
Інноваційна діяльність
педагога
Наукові підходи та
досвід запровадження
інновацій в освітній
процес
Технології активізації
пізнавальної
діяльності здобувачів
освіти
Технології
розвивального
навчання
Інтерактивні та ігрові
технології навчання
Метод проєктів як
різновид інноваційних
освітніх технологій
Технології
позааудиторного
навчання учнів і
студентів
Контрольна і творча

2
3

4

5

6
7

8

9

Практичні
заняття

Самостійна
робота

Творча
робоиа

Контрольна
робота

Усього
балів

5

5

5

10

5

5

10

5

15

5

5

10

10

5

15

10

5

15

10

5

15

5

5

5

10

роботи
Разом за курс

50

40

5

5

100

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА РЕЙТИНГОВОЮ СИСТЕМОЮ
Модулі
Бали
З них:
Контрольна робота
Творча робота
Практичні заняття
Самостійна
робота

І

ІІ

Разом (балів)

0 – 25

0 – 75

0 – 100

0–5

–
0–5
0 – 45
0 – 25

0–5
0–5
0 – 50

0–5
0 – 15

0 – 40

Разом

100

Критерії
оцінювання знань студентів за вимогами ЄКТС:
а) відповідь, доповнення і виконання інших завдань на практичному
занятті
(разом до 5 балів)
б) самостійна робота (до 5 балів за тему)
в) контрольна робота (до 5 балів)
г) творча робота
(до 5 балів)
Відповідь на практичному занятті оцінюється за наступними критеріями:
4 бали – студент у повному обсязі опрацював програмний матеріал,
основну і додаткову літературу, має глибокі й міцні знання, упевнено оперує
набутими знаннями у вирішенні практичних завдань, робить аргументовані
висновки, може вільно висловлювати власні судження і переконувати інших,
здатний презентувати власне розуміння питання. Практичне завдання виконане
повністю відповідно до встановлених вимог.
3 бали – студент загалом самостійно відтворює програмний матеріал, може
дати стислу характеристику питання, але у викладеному матеріалі є певні
неточності. Практичне завдання виконане з незначними недоліками.
2 бали – є істотні прогалини як у відтворенні матеріалу, так і у висновках,
аргументація низька, використання набутих знань у вирішенні практичних
завдань на низькому рівні. Практичне завдання виконане поверхово без
урахування встановлених вимог.
1 – 2 бали – доповнення відповідей інших студентів.
Самостійна робота оцінюється до 5 балів за кожну тему.
10. Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
83-89

Оцінка за національною шкалою
Оцінка ECTS
для екзамену
А
В

відмінно
добре

для заліку

зараховано

75-82
68-74
60-67

С
D
Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю
повторного складання

0-34

F

незадовільно з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

задовільно
не зараховано з можливістю
повторного складання
не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

11. Політика курсу
Викладання навчальної дисципліни відбувається на засадах
студентоцентризму,
антропоцентризму,
гуманізму,
поваги
до
соціокультурного плюралізму.
Студент має право:
- вільно висловлювати свої думки усно або письмово, аргументуючи їх
знаннями провідних засад дидактики, історії педагогіки, педагогіки, філософії
тощо;
- вносити пропозиції щодо формування та реалізації власної освітньої
траєкторії; активізації власної самостійної пізнавальної діяльності, форм і
методів проведення аудиторних занять;
- відпрацьовувати пропущені заняття в установленому порядку;
- отримати індивідуальні консультації у викладача.
Студент зобов’язаний:
- дотримуватися навчальної дисципліни (брати активну участь у роботі
під час аудиторних занять, запізнюватися на заняття тільки з
поважних причин, дотримуватися правил суспільної поведінки,
поважати думки та права інших студентів і викладача);
- виконувати завдання, визначені для практичних занять і самостійної
роботи;
- набрати під час вивчення навчальної дисципліни мінімум 60 балів.
12. Політика академічної доброчесності
Дотримання академічної доброчесності студентами передбачає:
 Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
 Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
 Дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

Надання достовірної інформації про результати власної (наукової,
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела
інформації.

13. Рекомендована література
Основна література:
1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій.
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