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1. Анотація курсу. Вивчення цієї дисципліни за вибором надасть можливості аспірантам, як майбутнім 

викладачам, здобути теоретичні знання та практичний досвід змісту інноваційної складової освітньої діяльності 

викладача ЗВО відповідно до вимог сучасного інформаційного суспільства з надання якісних освітніх послуг здобувачам 

вищої освіти та стати самим викладачами інноваційного типу. 

Мета та завдання курсу  

Мета вивчення вибіркової дисципліни «Викладач інноваційного типу»: висвітлити специфічні риси інноваційної 

педагогічної діяльності; розглянути класифікації та типології освітніх інновацій; довести результативність використання 

інноваційних технологій як засобу оптимізації навчання у ЗВО; засвоїти риси викладача інноваційного типу. 

Завдання курсу – опанувати концептуальними та методологічними знаннями в галузі інноваційних педагогічних 

технологій, особливостей їх застосування  для створення викладача інноваційного типу; 

 – обґрунтовано обирати і ефективно використовувати інноваційні технології, методи і засоби навчання й 

виховання з метою розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, забезпечення 

запланованого рівня особистісного та професійного розвитку здобувачів вищої освіти;  

– формувати творче, критичне, професійно-педагогічне мислення і діяльність за рахунок виконаних 

індивідуальних теоретичних і практичних завдань (проєктів), які дозволяють моделювати дії майбутніх педагогів-

новаторів під час творчого вирішення педагогічних ситуацій і практичних завдань, здійснювати критичний аналіз, 

оцінка і синтез нових та комплексних ідей;  

– творчо застосовувати під час започаткування, планування, реалізації та коригування послідовного процесу 

ґрунтовного наукового дослідження, презентації результатів власного наукового дослідження та в практичній 

педагогічній діяльності прогресивні наукові ідеї, педагогічні інновації, практичний педагогічний досвід;  
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– на основі самопізнання формувати власний стиль педагогічної діяльності, визначати перевагу та доцільність 

вибору тієї чи іншої технології навчання в процесі фахової підготовки здобувачів вищої освіти, шляхи безперервного 

саморозвитку та самовдосконалення та створення викладача інноваційного типу. 

 

Програмні компетентності та результати навчання  

       

 Загальні компетентності  

          ЗК04.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК05.Здатність до ініціювання та втілення інновацій для інтеграції науки і практики,розв’язання суспільно 

значущих освітньо-педагогічних проблем/навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК07.Здатність адекватно оцінювати освітнє середовище,визначати власне місце в ньому,проектувати стратегії 

своєї діяльності з урахуванням інтересів і потреб соціальних груп відповідно до суспільних норм і правил. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ФК 01. Здатність до наукового пошуку, самостійного відбору та обробки інформації й емпіричних даних у сфері 

освіти та педагогіки. 

ФК05.Знання інноваційних освітніх тенденцій і напрямів,наукових засад управління й забезпечення якості 

освіти, способів їх реалізації в практиці загальної середньої та вищої школи. 

ФК 08. Здатність розробляти та застосовувати інструментарій, проводити теоретичне та емпіричне 

дослідження,аналізувати,узагальнювати та презентувати його результати, обґрунтовувати висновки. 

ФК09.Здатність до апробації результатів наукового дослідження,їх поширення та впровадження у освітню 

практику. 

ФК 13. Здатність продуктивно працювати з науковцями, викладачами,учасниками освітнього процесу у групі та 

науково-дослідницькому об’єднанні,виконувати різні ролі,завдання та функції в ньому,проявляти ініціативу та 

творчість,підтримувати та управлятио собистими взаємостосунками на принципах співпраці та співтворчості. 

ФК 14. Здатність організовувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього процесу на засадах 

партнерських стосунків,формувати позитивні міжособистісні взаємини в студентському колективі,формувати 

корпоративну культуру й імідж ЗВО. 

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ: 

ПРН02.Здатність розробляти наукові проекти у галузі освіти та здійснювати керівництво ними,створювати 



пропозиції щодо фінансування наукових досліджень та реєстрації права інтелектуальної власності, працювати в 

міжнародному контексті. 

ПРН 03. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та письмової презентації результатів 

наукового дослідження державною та/або іноземною мовою,застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності. 

ПРН 06. Генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність) для планування та 

здійснення наукових комплексних досліджень з метою виявлення й аналізу освітньо-педагогічних проблем і пошуку 

шляхів їх розв’язання на науково-методологічному рівні. 

ПРН07.Ініціювання та втілення інновацій для інтеграції науки і практики, розв’язання суспільно значущих 

освітніх проблем, планування й управління змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових освітніх 

систем. 

ПРН 13. Використовувати інноваційні педагогічні методи у вирішенні завдань освіти та викладанні фахових 

дисциплін у закладах вищої освіти в умовах формальної та неформальної освіти. 

ПРН16.Демонструє здатність організовувати освітній процес і викладання дисциплін відповідно до мети, 

завдань, форм та засобів у сучасних закладах вищої освіти,з урахуванням наукової, навчально-методичної, 

організаційно-педагогічної складової та нормативно-правового забезпечення функціонування освіти в Україні. 

ПРН.17.Має навички застосовування сучасних інформаційних технології для обробки,аналізу результатів 

наукового пошуку та його презентації та апробації. 

ПРН19.Застосовувати сучасні технології трансформації та конструктивного розв’язання конфліктів, досягнення 

прийняття спільних рішень,відповідати за обґрунтовані рішення та їх успішне виконання. 

ПРН20.Вміти співпрацювати в організованій груповій роботі,планувати,розробляти та спільнозреалізовувати 

освітні проекти,застосовувати інноваційні стратегії спілкування,на партнерських засадах. 

 

 
2. Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

Кількість кредитів/годин Лекції (год.) Практичні заняття (год.) Самостійна робота 

(год.) 

5/ 26 24 100 



3. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) Обов’язкова/ 

вибіркова 

компонента 

2021/2022 4 011 

Освітні/Педагогічні 

науки 

2 курс Вибіркова 

 

4. Технічне й програмне забезпечення (обладнання)  

 Ноутбук, персональний комп’ютер, мобільний пристрій (телефон, планшет) з підключенням до Інтернет для: 

комунікації та опитувань; виконання індивідуальних завдань; виконання завдань самостійної роботи; проходження 

поточного, підсумкового контролю (тестування).  

Програмне забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів освітньої 

діяльності: Програмне забезпечення MS Windows XP; Star Office; Internet Explorer; Win RAR. 

 Курс передбачає роботу в колективі.  

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.  

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних 

причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в дистанційному режимі за 

погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації викладача.  

 Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не 

ввійшли до теоретичного курсу, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою 

літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу.  

 Усі завдання, передбачені навчальною програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  

 Дотримуватися Кодексу академічної доброчесності здобувача вищої освіти Херсонського державного 

університету. 

 

 

 

 

 
 



Схема курсу 

Тиждень, дата, 

години 

(вказується 

відповідно до 

розкладу 

навчальних 

занять) 

Тема, план  Форма навчального 

заняття,  

кількість годин 

(аудиторної та 

самостійної роботи) 

Список 

рекомендовани

х джерел (за 

нумерацією 

розділу 11) 

Завдання для занять 

(у тому числі 100 

год. із самостійної 

роботи) 

Максимальна 

кількість балів 

Змістовий модуль 1. Педагогічна інноватика   

Тиждень А 

6 годин 

1. Тема: 
Педагогічна інноватика 

та інноваційна 

діяльність в освіті 

Лекція  2 год.  1, 2, 3, 7,15, 

40,48,62 

Підготовка тез 

виступу 

 

 2. Тема: 
Концептуальні підходи 

щодо інноваційної 

діяльності в освіті 

Лекція 2 год. 3,43,50 Розробка словника 

з проблем 

інноватики 

 

 3. Тема: 
Підходи до класифікації 

педагогічних технологій 

Лекція 2 год. 4,15,52,55 Підготувати виступ 

на методичному 

семінарі кафедри 

 

Тиждень Б 

4 годин  

  

Тема 1. 

Технологічний підхід до 

інноваційної діяльності в 

освіті  

Семінарське заняття 

2 год. 

   

 1,13,48 

  

 Презентаційні 

матеріали як 

ілюстрація виступу 

5 

  Тема 2: Порівняльний 

аналіз традиційного та 

інноваційного підходів в 

освіті. 

Практичне заняття  

2 год.  

2,15,48 Порівняльна таблиця 

традиційних та 

інноваційних 

технологій 

5 

Максимальна кількість балів за модуль – 10 балів 

Змістовий модуль 2. Педагогічні технології формування особистості інноваційного типу 

Тиждень А 

 12 годин 

4. Тема: Технології 

особистісно-
 Лекція 2 год. 1, 7,13,15,41 Схема-класифікація 

педагогічних 

  



орієнтованого та 

особистісно-

діяльнісного навчання 

технологій 

   Тема 5: Проблемне, 

розвивальне навчання  

Лекція 2 год.  2,15,52,57,58 Розробка бюлетеня 

за шаблоном 

 

   Тема 6: Інтерактивні 

технології 
Лекція 2 год.  2,7,15,18,51,53 Обгрунтування 

етапу практичного 

заняття з обраної 

теми 

 

   Тема 7: Проєктна 

діяльність та проєктні 

технології 

 Лекція 4 год.  4,7,15,42  Створення за 

шаблоном 

бюлетеня з теми 

дослідження 

  

 Тема 8: Технології 

дистанційної освіти. Роль 

педагога в системі 

викладач-здобувач 

Лекція 2 год. 3,7,48 Відео запис(до 10 

хв.) витупу на 

конференції 

 

Тиждень Б 

 12 год. 
Тема 3: Технології 

професійного зростання 

педагога  

Круглий стіл 2 год.  5,6,12,14,15  5 

  Тема 4: Технологія 

тренінгового навчання. 
Гостевої лектор 

(4год.): 

Чудакова В.П. 

Проведення міні-

тренінгу 

 15,16,17,56,59 Розробка 

практичного 

заняття-тренінга за 

обраною 

дисципліною 

5 

  Тема 5: Технологія 

ігрового навчання 
Практичне заняття 

 4 год.  

 8,15,54 Розробка заняття за 

ігровою 

технологією 

10 



  6. Тема:  Особливості 

реалізації проектної 

технології в освітній 

процес 

 Проєктна 

діяльність 2 год. 

  

 

 7,15,54,55 

  

Розробка 

дослідницьких міні-

проєктів та їх 

презентація 

10 

  

  

  

Максимальна кількість балів за модуль – 30 балів 

Змістовий модуль 3.   Технології формування педагога інноваційного типу 

 Тиждень А Тема 9:  Сучасний 

концепт розвитку 

професіонала ХХІ ст..  

Лекція 2 год.  3,12,48,55 Тези виступу  

8 год.   Тема 10: Модель-

характеристика 

педагога 

інноваційного типу 

 Лекція 2 год. 6,9,10,11,14,  Розробка інтелект-

картки 

 

   Тема 11: 

Компетентнісний 

підхід щодо 

формування педагога 

інноваційного типу 

 Лекція 1 год. 2,7,10,48,62,64  

  

 Анотація до статті 

за обраною темою 

  

   Тема 12: 

Дослідницька 

компетентність 

педагога 

інноваційного типу   

  Лекція 1 год.  Розробка інтелект-

картки 

  

   Тема 1 13: 

Діагностичні 

методики 

професійно-

іннваційної складової 

особистості педагога 

Лекція 2 год.   18,19,45 Обгрунтування 

розробленого 

комплексу 

діагностики в 

межах свого 

дослідження 

 

Тиждень Б Тема 7: Практичне заняття  11,12,48,49    Розробка моделі 10 



8 годин  Моделювання 

гіпотетично-

функціональної 

моделі педагога 

інноваційного типу 

2 год. професіонала 

інноваційного типу в 

галузі 

01Освіта\Педагогіка 

 Тема 8: 

Компетентнісний 

підхід у формуванні 

педагога 

інноваційного типу 

Практичне заняття  

2 год. 

10,13 Підготовка рецензій 

на освітні програми 

(комплекси 

компетентностей) 

магістерського 

рівня 

5  

 Тема 9-13: 

Діагностика в 

дослідницької 

діяльності 

 Практичне заняття 

2 год. 

18,19,45 Розробка інтелект 

картки 

5 

Максимальна кількість балів  за модуль – 20 балів 

 

9. Форма (метод) контрольного заходу та вимоги до оцінювання програмних результатів навчання  

Види контролю: поточний, підсумковий.  

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне опитування, письмовий 

контроль, кейс-метод, тестовий контроль тощо.  

Шкала оцінювання результатів навчання, отриманих здобувачем під час вивчення освітньої 

компоненти/навчальної дисципліни, формою семестрового контролю якої є екзамен, здійснюється на основі оцінювання 

поточної успішності. Загальна оцінка визначається як сума оцінок за виконання всіх обов’язкових видів навчальної 

діяльності (робіт).  

Кількість балів за вибіркові види діяльності (робіт), які здобувач може отримати для підвищення семестрової оцінки, не 

може перевищувати 10 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач – 100.  



Система оцінювання та вимоги 

 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС  

Сума балів /Local grade Оцінка ЄКТС Оцінка за національною 

шкалою/National grade 

90 – 100 А Excellent Відмінно 

82-89 В Good Добре 

74-81 С 

64-73 D Satisfactory Задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX Fail Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 FХ Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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