
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 
Мета курсу –  формування рис інноваційної педагогічної діяльності; 

опанування класифікації та типології освітніх інновацій; результативністю 
використання інноваційних технологій як засобу оптимізації навчання. 

Дисципліна «Інноваційні технології в освіті» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з: «Моделювання освітнього середовища закладу 
освіти», «Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування дисципліни 
«Методологія та технології моніторингу досліджень в освіті», «Менеджмент 
науково-педагогічної діяльності в Європейському освітньому вимірі». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність застосовувати інноваційні технології навчання з 
метою організації та здійснення освітнього процесу; здатність визначати 
інструментальні засоби інноваційних технологій у межах педагогічної освіти; 
здатність проектувати освітній процес на основі використання новітніх освітніх 
технологій; здатність працювати з інформацією в глобальних комп’ютерних 
мережах, використовувати навички публічного мовлення, ведення дискусії. 

Програмні результати навчання: 
знати: необхідні соціокультурні та психолого-педагогічні умови для 

здійснення інноваційної діяльності в освіті; соціальні та наукові передумови 
виникнення інноваційної педагогіки, історію розвитку педагогічної інноватики 
в Україні та за кордоном, основні напрями інноваційних процесів в системі 
освіти на сучасному етапі її розвитку;  

уміти: планувати освітню діяльність використовуючи інноваційний 
підхід до організації освітнього процесу вищого освітнього закладу; реалізувати 
зміст освітніх програм засобами різних видів інноваційних педагогічних 
технологій;  

володіти: навичками планування освітньої діяльності використовуючи 
інноваційний підхід до організації освітнього процесу вищого освітнього 
закладу; навичками реалізовувати зміст освітніх програм засобами різних видів 
інноваційних педагогічних технологій.  

Зміст навчальної дисципліни:  
Концептуальні засади та загальні інноваційні тенденції вищої освіти. 

Загальні засади педагогічної інноватики. Інноваційні тенденції розвитку 
сучасної освіти. Інноваційність як ознака сучасності. Історія виникнення 
інноваційного навчання. Педагогічна інноватика у структурі наукового знання. 
Сутність педагогічної інноватики. Структура педагогічної інноватики. 
Класифікація педагогічних нововведень. Інноваційні процеси у системі освіти. 
Закони перебігу інноваційних педагогічних процесів. Принципи управління 
інноваційними освітніми процесами. 

Інноваційні технології активізації навчання у ЗВО. Компетентнісний 
підхід в освіті як системна інновація. Еволюція розвитку компетентнісного 



підходу: західний досвід. Принципи традиційного «знаннєвого» та 
компетентнісного підходів. Поняття «компетентність» та «компетенція». 
Складові професійної компетентності викладача ЗВО. Теорія та практика 
послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн. 
Моніторинг рівнів досягнень компетентностей: інноваційні підходи. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3 кредити ЄКТС, загальний 
обсяг 90 годин, у тому числі 36 годин аудиторних занять і 54 години 
самостійної та індивідуальної роботи.  

Форма семестрового контролю: іспит. 


