
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 
Мета курсу: висвітлити специфічні риси інноваційної педагогічної діяльності; 

розглянути класифікації та типології освітніх інновацій; довести результативність 
використання інноваційних технологій як засобу оптимізації навчання. 

Навчальна дисципліна пов’язана з такими дисциплінами як психолого-
педагогічний супровід професійного самовизначення, педагогічний контроль в 
системі освіти, методика вузівського викладання,  теорія і практика вищої школи в 
Україні тощо. 

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; структуру та технологію інноваційної педагогічної 
діяльності, шляхи розвитку творчих педагогічних здібностей; види психологічних 
бар'єрів та шляхи подолання стереотипів інноваційної поведінки; особливості 
проектування і реалізації педагогічних іновацій на різних рівнях від навчального 
предмета до модернізації освітнього закладу; методику педагогічної експертизи 
освітніх інновацій, інноваційного педагогічного досвіду. 

уміти: планувати освітню діяльність використовуючи інноваційний підхід до 
організації освітнього процесу вищого освітнього закладу; реалізувати зміст освітніх 
програм засобами різних видів інноваційних педагогічних технологій; проводити 
основні операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати та 
опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах; 
використовувати засоби ІКТ для обміну повідомленнями та організації співпраці при 
розв’язуванні навчально-дослідницьких і практичних життєвих завдань; 
застосовувати інноваційні педагогічні технології у процесі власної професійної 
діяльності. 

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; навичками аналітично застосовувати інноваційні 
педагогічні технології у процесі своєї професійної діяльності; методикою діагностики 
професійно значущих якостей педагога-інноватора; методикою педагогічної 
експертизи, застосування інноваційного досвіду педагогів; методикою проектування і 
реалізації авторських інновацій у навчально-виховному процесі.  

Основний категорійний апарат навчальної дисципліни  
Освітня технологія, інновація, інноватика, інноваційність, педагогічна 

інноватика, інноваційні педагогічні процеси, інноваційний клімат ЗВО, дослідницькій 
університет, якість вищої освіти, інформаційне суспільство, креативність освіти, 
креативно-компетентна особистість, інноваційна особистість, технології навчання, 
педагогіка співробітництва, особистісно-орієнтована освіта, компетентнісний підхід, 



інтерактивність, інформаційно-комунікаційні технології, активізація пізнавальної 
діяльності студентів, контекстне навчання. 

 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. Структура і динаміка розвитку освітніх інноваційних процесів. Типи 
структур інноваційних процесів. Умови ефективності інноваційних педагогічних 
процесів. Інноваційний розвиток вищої освіти в Україні. Формування інноваційного 
клімату ЗВО. Теоретико-методологічна основа інноваційного розвитку вищої освіти в 
Україні. Складові формування екзогенного середовища інноваційної діяльності ВНЗ. 
Поняття якості вищої освіти, її моделі. Європейські моделі оцінки якості вищої 
освіти. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Дослідницький 
університет в інноваційному суспільстві знань. Поняття «комерціалізації інновацій». 
Креативна компетентність особистості. Поняття освітніх технологій. Технологічний 
підхід до процесу навчання. Особистісно-орієнтована освіта і технології. 
Цілепокладання як важлива умова проектування сучасних особистісно-орієнтованих 
педагогічних технологій. Гуманістична спрямованість освітніх технологій. Технології 
колективно-творчого виховання. Педагогіка співробітництва. Процес функціонування 
нових педагогічних технологій. Перспективи та проблеми впровадження нових 
педагогічних технологій у ЗВО. Інноваційна діяльність педагога. Особливості 
інноваційної педагогічної діяльності. Сутність інноваційної педагогічної діяльності. 
Антиінноваційні бар’єри у професійній діяльності педагога та способи їх подолання. 
Управління інноваційною педагогічною діяльністю. Готовність педагога до 
інноваційної професійної діяльності. Структура готовності до інноваційної 
педагогічної діяльності Розвиток інноваційної поведінки педагога. Інновації як засіб 
активізації навчання у ЗВО. Проблема активізації пізнавальної діяльності студентів 
ЗВО. Технологія пошукового навчання. Предметно орієнтовані технології. 
Особистісно-орієнтовані технології навчання у ЗВО. Партнерські технологія 
(технологія співпраці). Характеристика проблемного навчання. Види інтенсивних 
технологій.  

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. Специфіка впровадження компетентнісного підходу в освіті як системної 
інновації. Технологія знаково-контекстного навчання. Поняття «контекст», 
«контекстне навчання». Принципи контекстного навчання. Вимоги до проектування 
змісту контекстного навчання. Проблемні зони традиційного навчання майбутнього 
вчителя з позиції теорії контекстного навчання. Складові технології знаково-
контекстного навчання. Навчальні моделі контекстного навчання. Ігрові технології у 
вищій школі. Психолого-педагогічні принципи побудови ділової гри. Моделювання 
професійної діяльності викладача із застосуванням педагогічних ситуацій. Технології 
Ассессмент-центру. Технології проблемного навчання. Організація проблемного 



навчання. Форми та методи реалізації проблемного навчання Характеристика та види 
проблемної лекції. Педагогічні умови проведення проблемних семінарів, 
лабораторних та практичних занять. Проблема розробки проблемного завдання та 
ситуації.. Реалізація технології проблемного навчання у ЗВО. Інтерактивні технології 
навчання. Характеристика інтерактивного навчання. Історичні аспекти виникнення 
концепції інтерактивного навчання. Педагогічні умови реалізації інтерактивного 
навчання. Робота в динамічних парах. Технології колективно-групового 
інтерактивного навчання. Технології ситуативного моделювання. Технології 
опрацювання дискусійних питань. Методи кооперативного навчання. Методи 
колективно-групового навчання. Технології ситуативного моделювання.  Проектна 
технологія навчання. Зміст і завдання технології проектного навчання. Типи проектів. 
Головні умови організації роботи над проектом. Структура та етапи роботи над 
проектом. Педагогічне проектування. Етапи розробки інноваційного освітнього 
процесу. Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології навчання як 
педагогічні інновації. Методологічні аспекти організації модульно-рейтингового 
навчання. Особливості та принципи модульного навчання. Методика побудови і 
модульних програм. Формування змісту модулів. Інтеграція дисциплін. Умови для 
організації модульного навчання. Інноваційні виховні технології у ЗВО. Інноваційні 
виховні технології у ЗВО в роботі куратора академічної групи. Суб’єкт-суб’єктні 
стосунки між викладачем та студентами. Психологічна характеристика активного 
рефлексивного слухання та «Я-повідомлення» в комунікативному процесі викладача 
зі студентом. Засоби, методи, прийоми підвищення ефективності професійно-
педагогічного спілкування зі студентською аудиторією під час лекції, семінарського 
заняття тощо. 

Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід. Освітні інноваційні 
інформаційно-комунікаційні технології. Етапи процесу впровадження та 
використання ІКТ в освітньому процесі. Поняття та завдання інформатизації освіти. 
Процес інформатизації освітнього закладу, його складові та необхідна матеріально-
технічна база. Застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у 
педагогічних ЗВО. Віртуальний університет. Віртуальні тренажери. Роль 
інформаційних технологій у освітньому процесі. Засоби інформаційно-
комунікаційних технологій.  Інформаційно-комунікаційні технології в самостійній і 
позааудиторній роботі студентів. Інформаційне освітнє середовище освітнього 
закладу. Поняття про інформаційно-освітнє середовище освітнього закладу. 
Проблема створення наукових і методичних основ розвитку ІОС. Етапи 
проектувальної і організаційної діяльності викладача. Функції та педагогічні 
принципи функціонування єдиного ІОС у освітніх закладах. Критерії ефективності 
впровадження інформаційних технологій у освітній процес. Рівні комп’ютерної 
підготовки педагога. Створення та використання інформаційно-освітнього порталу. 
Електронне та змішане навчання. Прикладні аспекти застосування ІКТ в освіті.  
Інтерактивні технології навчання на основі використання ІКТ. Моделювання як 
інноваційна технологія навчання. Форми реалізації інтерактивності засобами ІКТ. 
Характеристика видів навчальної інтерактивності. Комплексне застосування 
інтерактивних засобів навчання.  Використання мобільного навчання в освіті. 
Застосування Інтернет-ресурсів у освітньому процесі. Створення електронного 
навчально-методичного комплексу дисципліни. Навчання студентів ЗВО на основі 
використання ЕНМК. Використання електронних підручників у освітньому процесі.  
Використання Веб-технологій в освітньому процесі: тенденції та перспективи. 
Організація освітнього процесу з використанням сервісів Веб 2.0. Функції соціальних 
мережевих сервісів у освітньому процесі. Особливості інструментів мережі. Система 



соціальних сервісів Веб 2.0. Формування навчальних спільнот. Сучасні Веб-
технології та їх використання в освітній діяльності. Педагогічні співтовариства, що 
сприяють розвитку спільного мислення. Відеоконференції. Технологія ВікіВікі та її 
використання в освітньому процесі. Технології дистанційного навчання у вищій 
школі. Характерні риси дистанційного навчання. Основні моделі реалізації 
дистанційного навчання. Користувачі дистанційного навчання.  Аналіз 
розповсюдження дистанційного навчання в світі. Дистанційні і відкриті університети. 
Консорціум університетів. Телеуніверситети. Віртуальні університети. Концепція 
розвитку технологій дистанційного навчання в Україні. 

Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 7 кредити ЄКТС, загальний обсяг 210 
годин, у тому числі 72 годин аудиторних навчальних занять і 138 годин самостійної 
та індивідуальної роботи. 

Форма семестрового контролю: іспит. 


