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Біла Церква  2021 

1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові: Клочко Алла Олексіївна 

Науковий ступінь 
(спеціальність): 

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 
«Теорія та методика професійної освіти» 

Вчене звання 

(спеціальність): 

Доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту 

Посада: Доцент  кафедри педагогіки, психології та 
менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419 

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOP
Az0AAAAJ&hl=ru 

e-mail: allalider1410@gmail.com 

Контактний телефон: +38067-426-15-48 

 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 4 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: – 

Практичні заняття: 10 

Самостійна робота : 102 

Курсова робота:  –  

Вид контролю: екзамен 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: 
очна/дистанційна (з використанням 

програмного ресурсу https://profosvita.org) 

 

3. Інформація про доступність в мережі 

Профіль навчальної дисципліни  –  

Репозитарій навчальної дисципліни 
Доступ надається в індивідуальному 

порядку 

Консультації 
Онлайн-консультації за попередньою 
домовленістю: (Viber: +38-067-426-

15-48) в робочі дні з 9.00 до 17.00 

https://orcid.org/0000-0003-0622-
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOPAz0AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOPAz0AAAAJ&hl=ru
mailto:allalider1410@gmail.com
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4. Перелік компетентностей і результатів навчання, 

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 
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); 
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). 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 
дисципліна: 

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); 
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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). 

 
5. 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. 

 
6. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 
вищої освіти наукових понять про педагогічні технології, їх цілі і завдання, 

оволодіня основними інноваційними положеннями та уміннями застосувати 
їх у майбутній діяльності. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 

вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній 
дисципліні (пререквізити): «Теорія організацій», «Менеджмент організацій». 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): «Інноваційний 

менеджмент». 

 

8. Зміст навчальної дисципліни 
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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 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 р івні 
технологічного аспекту. 

Тема 5. Загальна характеристика модульних і локальних 
педагогічних технологій. 

Педагогічна технологія «Створення ситуації успіху». Теоретичне 
підґрунтя та етапи розвитку технологій кооперативного  навчання. Ігр ові 

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. Теорія контекстного навчання як концептуальна основа 

реалізації компетентнісного підходу в освіті. 
Педагогічна технологія рефлексивної освіти. Теорія і практика 
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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 пр ограми. 

Підготовка матеріалів тренінгу. Логістика тренінгу. Облаштування 
навчальної аудиторії. Виклики та ускладнення під час тренінгу. Зворотній 

зв'язок. Запитання у процесі тренінгу та активне слухання. Оцінювання 
ефективності тренінгу. 

 

9. Структура курсу та форма контролю знань 
 

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 Ключові завдання    20 5 
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робота 3 особистісно-

орієнтованого навчання 

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 

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 

 

Поточний контроль здійснюється впродовж кожного практичного заняття 

(всього за ЗМ 1 – 0  балів, ЗМ 2 – 73 бали). 

Контроль самостійної роботи здійснюється впродовж кожного заняття  

Підсумковий модульний контроль (дистанційне тестування) складається із 2 

модулів (всього за ПМК 1 – 11балів, ПМК 2 – 89 балів). 

Підсумковий контроль – залік, що є результатом суми балів за усіма видами 

робіт (ЗМ 1 + ЗМ 2 + ПМК 1 + ПМК 2). 

 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції нараховується 0,5 бала. За 

об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись дистанційно за умови погодження із викладачем. У цьому 
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випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються 

за результатами тестування за темою лекції / практичного заняття. 

Політика щодо діяльності на заняттях. Під час практичних занять 

створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок 

роботи у соціумі, зокрема у колективі. На заняттях обов’язковим є 

дотримання правил роботи у групі, шанобливе ставлення до поглядів колег, 

налаштованість на дружню співпрацю та взаємодопомогу, роботу у команді.  

На заняттях вітаються прояви творчості, креативності та індивідуальний 

підхід. При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, 

теоретична підготовка, виконання практичних завдань та завдань для 

самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати в оговорений 

викладачем термін. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(хвороба, міжнародне стажування, тощо).  

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та екзамену заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

онлайн тестування. За плагіат та некоректну поведінку (у тому числі 

запізнення) знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну 

поведінку від 0,2 балів до 5 балів включно. 

 

11. 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 
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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 

 

12. 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). 
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