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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 4 

Галузь знань: 

073 Менеджмент 

 

Спеціальність:  

07 Управління та 

адміністрування 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

«Управління навчальними 

закладами» 

Вибіркова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 120 

1 

Семестр 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

10 

Самостійна робота 

102 

Індивідуальні завдання 

Творчі практичні завдання 

Вид контролю - залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти наукових понять про педагогічні технології, їх  цілі і завдання, оволодіння 

основними інноваційними положеннями та уміннями застосувати їх у майбутній 

діяльності. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти ряду компетентностей зазначених нижче: 

- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня 

(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК2);  
- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети (ЗК4);  

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК5); 
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- здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 
стандартів (ФК1); 

- здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 
навчальний заклад визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 
відповідні стратегії та плани (ФК2); 

- здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 
самоменеджменту (ФК3); 

- здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів навчального 
закладу (ФК4); 

- здатність управляти навчальним закладом та його  розвитком (ФК10); 
- здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, 

презентувати їх результати (ФК11); 
- здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у 

навчальних закладах(ФК12; 
- здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання 

сучасних освітніх та дослідницьких технологій (ФК13). 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Юридична психологія» 

здобувачі вищої освіти повинні: 

- критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах 
(ПРН1); 

- ідентифікувати проблеми в навчальному закладі та обґрунтовувати методи їх 
вирішення (ПРН2); 

- проектувати ефективні системи управління навчальним закладом (ПРН3); 
- мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 
законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність (ПРН6); 

- організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 
представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті (ПРН7); 

- демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач (ПРН10); 
- забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу 

(ПРН12); 
- вміти делегувати повноваження та керівництво навчальним закладом 

(навчальним підрозділом) (ПРН12). 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

1. Змістовий модуль 1. Загальні засади освітніх технологій 

Тема 1. Освітня технологія як наукова дисципліна 
Технологічний підхід в освіті: проблеми становлення і розвитку. Об’єкт, 

предмет та завдання дисципліни «Освітні технології». Взаємозв`язок навчальної  
дисципліни «Освітні технології» з іншими науками. Основні категорії та поняття  
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навчальної дисципліни «Освітні технології»: «інновація», «новація», 

«технологія», «освітня технологія», «педагогічна технологія», «технологія 
навчання». Технологічна схема та технологічна карта. Функціонально-операційна  

розробка змісту освітньої технології. 
Тема 2. Сутнісна характеристика педагогічних технологій, ознаки, 

класифікація 
Сутність поняття «педагогічна технологія». Складові педагогічної технології,  

їх характеристика. Види педагогічних технологій. Педагогічна технологія як 
показник рівня компетентності вчителя. Шляхи та рівні оволодіння педагогічною  

технологією. 
Змістовий модуль 2. Системні, модульні та локальні педагогічні технології 

Тема 3. Концептуальні положення особистісно-орієнтованого навчання. 

Наукові основи створення особистісно-орієнтованих технологій. Мета і 
ключові завдання особистісно-орієнтованого навчання. Особливості особистісно - 

орієнтованого підходу. 
Тема 4. Системні педагогічні технології, їх загальна характеристика. 

Методологічна основа системних педагогічних технологій. Особливості 
організації навчального процесу у системних педагогічних технологіях. Вияв 

творчості у системних педагогічних технологіях на рівні технологічного аспекту. 
Тема 5. Загальна характеристика модульних і локальних педагогічних  

технологій. 
Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху». Теоретичне 

підґрунтя та етапи розвитку технологій кооперативного навчання. Ігрові 
технології та їх характеристика. Проектна технологія як важливий аспект 
компетентнісної освіти. 

Теорія і технологія контекстного навчання у новій освітній парадигмі.  
Теорія та практика організації контекстного навчання у сучасному  НЗ. Теор ія 

Теорія контекстного навчання як концептуальна основа реалізації компетентнісного 
підходу в освіті. 

Педагогічна технологія рефлексивної освіти. Теорія і практика 
рефлексивної освіти як природної освіти людини і компетентного фахівця. 

Типологія та функції рефлексії. Закономірності практики і принципи теорії 
рефлексивної освіти. Судження як одиниця вчення. Рефлексивний освітній 

простір  як динамічна система. 
Ключові ознаки сучасного тренінгу та базові компетенції тренера. 

Поняття «тренінг», його особливості. Види, структура та принципи побудови 
тренінгу. Ключові професійні компетенції тренера, їх оцінка та розвиток. Підходи  

до підготовки та проведення тренінгів. 
Технологія підготовки та методологія проведення тренінгу. Діагностика 

учасників тренінгу. Методи визначення їх навчальних потреб. Визначення мети,  

завдань і результатів навчання. Концепція та зміст тренінгу. Вибір  методів 
навчання. Побудова навчальної програми. Підготовка матеріалів тренінгу. 

Логістика тренінгу. Облаштування навчальної аудиторії. Виклики та ускладнення  
під час тренінгу. Зворотній зв'язок. Запитання у процесі тренінгу та активне 
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слухання. Оцінювання ефективності тренінгу. 
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 4. Структура навчальної дисципліни 

Номер 
тижня 

Вид занять Тема заняття або 
завдання на самостійну 

роботу 

Кількість 

годин Балів 
(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 
«Загальні засади освітніх технологій» 

1 Лекція 1 Освітня технологія як 
наукова дисципліна 

2   20 0,5 

1 Самостійна 

робота 1 

Технологічна схема та 

технологічна карта. 
Функціонально-

операційна розробка 
змісту освітньої 

технології 

   20 5 

1 Лекція 2 Сутнісна 
характеристика 

педагогічних 
технологій, ознаки, 

класифікація 

2   22 0,5 

1 Самостійна 
робота 2  

Педагогічна технологія 
як показник рівня 

компетентності вчителя 

   22 5 

Всього за змістовий модуль 1 – 46 год. 4   42 11 

Змістовий модуль 2  
«Системні, модульні та локальні педагогічні технології» 

2 Лекція 3 Концептуальні 

положення 
особистісно- 

орієнтованого навчання 

2   20 0,5 

2 Самостійна 
робота 3 

Ключові завдання 
особистісно-

орієнтованого навчання 

   20 5 

3 Практичне 

заняття 1 

Особливості 

особистісно- 
орієнтованого підходу 

  2  15 

 Лекція 4 Системні педагогічні 

технології, їх загальна 
характеристика 

2   20 0,5 

Самостійна 

робота 4 

Вияв творчості у 

системних 
педагогічних 

технологіях на рівні 
технологічного аспекту 

   20 5 
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Практичне 

заняття 2 

Особливості організації 

навчального процесу у 
системних педагогічних 

технологіях 

  2  15 

Практичне 
заняття 3 

Загальна 
характеристика 

модульних і 
локальних педагогічних 

технологій 

  2  15 

 Самостійна 
робота 5 

Теорія і технологія 
контекстного навчання 

у новій освітній 
парадигмі 

   20 5 

 Практичне 

заняття 4 

Педагогічна технологія 

«Створення ситуації 

  2  14 

 Практичне 
заняття 5 

Педагогічна технологія 
рефлексивної освіти 

  2  14 

Всього за змістовий модуль 2 –74 год. 4  10 60 89 

Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 8  10 102 100 

 

 

5. Теми лекцій 

 

Тема 1. Освітня технологія як наукова дисципліна  

1. Технологічний підхід в освіті: проблеми становлення і розвитку.  

2. Об’єкт, предмет та завдання дисципліни «Освітні технології». 
 

Тема 2. Сутнісна характеристика педагогічних технологій, ознаки, 
класифікація 

1. Сутність поняття «педагогічна технологія».  
2. Складові педагогічної технології, їх характеристика.  

3. Види педагогічних технологій. 
 
Тема 3. Концептуальні положення особистісно-орієнтованого 

навчання 
1. Наукові основи створення особистісно-орієнтованих технологій.  

2. Мета і ключові завдання особистісно-орієнтованого навчання 
 

Тема 4. Системні педагогічні технології, їх загальна 
характеристика 

1. Методологічна основа системних педагогічних технологій.  
2. Особливості організації навчального процесу у системних 

педагогічних технологіях. 
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6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Особливості особистісно-орієнтованого підходу 

 
1. Наукові основи створення особистісно-орієнтованих технологій.  

2. Мета і ключові завдання особистісно-орієнтованого навчання 
 

Тема 2. Особливості організації навчального процесу  у  системних  
педагогічних технологіях 

 

1. Методологічна основа системних педагогічних технологій. 

2. Вияв творчості у системних педагогічних технологіях на рівні 
технологічного аспекту. 

 

 

Тема 3. Загальна характеристика модульних і локальних  
педагогічних технологій 

1. Поняття «тренінг», його особливості. Види, структура та 
принципи побудови тренінгу.  

2. Ключові професійні компетенції тренера, їх оцінка та розвиток.  
Підходи   до підготовки та проведення тренінгів. 

 
Тема 4. Педагогічна технологія «Створення ситуації» 

 
1 .  Теоретичне підґрунтя та етапи розвитку технологій 

кооперативного навчання.  
2. Ігрові технології та їх характеристика.  

3. Проектна технологія як важливий аспект компетентнісної 
освіти. 

 
 

Тема 5. Педагогічна технологія рефлексивної освіти 

1.  Теорія і практика рефлексивної освіти як природної освіти людини 
і компетентного фахівця.  

2. Типологія та функції рефлексії. Закономірності практики і 
принципи теорії рефлексивної освіти.  

3. Судження як одиниця вчення. Рефлексивний освітній простір  як 
динамічна система. 

 
 

7. Перелік питань, що виносяться на підсумковий контроль 

 

1. Інтеграційні процеси у європейському освітньому просторі. 
2. Сучасні дидактичні концепції освіти. 
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3. Шляхи підвищення рівня управлінської компетентності керівника ЗО. 

4. Проект як форма підсумкової атестації. 
5. Проект як засіб методичної роботи. 
6. Природа стереотипів та упереджень та їх вплив на ефективність 

навчального процесу. 
7. Впровадження концепції «Освіта для соціальної справедливості» у 

підготовці педагогів: перспективи розвитку та виклики. 

8. Практика наставництва у середній школі як спосіб професійного 
розвитку  педагогів. 
9. Запровадження компетентнісно-орієнтованого підходу для 
оцінювання і           розвитку професійної компетентності вчителів. 

10. Основне призначення та можливості діагностики результатів
 освітньої                  діяльності. 

11. Експертиза якості тестових завдань та інтерпретація результатів 
педагогічних вимірювань на рівні навчального закладу. 

12. Розроблення та структурно-функціональний підхід до навчальної 
програми за  матрично-модульним підходом. 

13. Управлінська діяльність керівника ЗО та освітні технології.  

14. Інтерактивність – здатність до взаємодії, діалогу. 
15. Особистістно орієнтований підхід до процесу навчання та
 шляхи його  реалізації. 

16. Шляхи та засоби створення ситуації успіху в педагогічному колективі. 

 

 

8. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма 

роботи, кейси.   

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 

знаннями за темами навчальної дисципліни. 
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9. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 2 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
73 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

опрацювання спеціальної літератури, виконання 

індивідуально-дослідницьких завдань) 

15 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Педагогіка та освітні технології» (електронне видання, що 
знаходиться в репозитарії навчальної дисципліни). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти за навчальною дисципліною «Психологія управління та лідерство» 

(електронне видання, що знаходиться в депозитарії навчальної дисципліни). 

 

11. Рекомендована література 

1. Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : 
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підручник. 2-ге вид., переробл. і доповн. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 

290 с. 

2. Загальна педагогіка : навчальний посібник / О. Ф. Євсюков, С.А. 

Чупахін. Xарків, 2020. 150 с. 

3. Зайченко І.В. Педагогіка: підручник. 3-тє видання, пер ер облене та 

доповнене. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. 608 с. 

4. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

5. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VІІІ 

[Електронний ресурс]. Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text 

6. Кучерявий О.Г. Педагогіка: Особистісно-розвивальні аспекти. 

Навчальний посібник. Київ, 2015. 440 с. 

7. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на пер іод до 2021 

року. [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013. 

8. Основи сучасної педагогіки: монографія / Дмитренко Т.О., Яресько 

К.В., Нагаєв В.М., Колбіна Т.В. та ін. Херсон: вид-во ПП Вишемирський В.С, 

2016. 462 с. 

9. Супрун М.О. Педагогіка: Підручник для духовних і світських 

закладів освіти. К.: КДА, 2018. 400 с. 

10. Тараненко Г.Г. Методика викладання у вищому навчальному 

закладі: навчально-методичний посібник. Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., 

2017. 202 с. 
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