
VI. Навчально-методична карта дисципліни „Педагогічна інноватика”  

Всього 180 год., Лекції – 40 год., Семінарські заняття- 20 год., Практичні заняття – 25 год., СРС – 95 год. Екзамен 

Тиждень I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII  

Модулі Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 

Лекції 1 2 1 2 1 2 3 

Теоретичні 
розділи 

Сутність і зміст педагоічної інноватики Інноваційні педагогічні технології Проектування та впровадження освітньої інноватики в 
дидактичний процес закладу освіти 

Теми лекцій Тема 1.1.Сутність та 
специфіка інновацій в 
освіті. Характеристика 
сучасних класифікацій 

інновацій в освіті 
 
 
 

Тема 1.2.Тенденції та 
закономірності розвитку 
інноваційних процесів в 

освіті 
 
 
 

 

Тема 2.1. Характеристика 
сучасних інноваційних 

технологій навчання 
 
 
 
 
 

Тема 2.2.Технології 
контроля та оцінки 
досягнень студентів 

 
 
 
 

Тема 3.1. 
Сутність, 

структура та 
етапи 

інноваційної 
педагогічної 
діяльності 

 
 

Тема 3.2. 
Науково-

педагогічна 
творчість як 

основа створення 
педагогічних 

інновацій 
 
 

Тема 3.3. Управління 
процесом 

впровадження 
педагогічних 

інновацій 
 
 

Теми 
семінарських 
занять 

Тема 1.1. 
Характеристика 

сучасних класифікацій 
інновацій в освіті. 

 
 
 
 
 
 

3 бали 

Тема 1.2. Сутність 
інноваційних процесів в 

освіті. 
Загальна характеристика 

етапів інноваційного 
процесу  

 
 
 
 

3 бали 

Тема 2.1. Виникнення і 
розвиток сучасних 

технологій навчання у вищій 
школі.  Сучасні педагогічні 

підходи до навчання 
 
 
 
 

3 бали 

Тема 2.2. Контроль та 
діагностики в 
педагогічному процесі 
 
 
 
 
 
 
 

3 бали. 

Тема 3.1. 
Інноваційна 
поведінка та 

індивідувальний 
стиль 

інноваційної 
педагогічної 
діяльності. 

 
 

3 бали 

Тема 3.2.Сутність 
наукової 

педагогічної 
творчості, її рівні 

 
 
 
 
 
 

3 бали 

Тема 3.3.  Наукові 
підходи до 

управління процесом 
упровадження 

освітніх інновацій у 
практику роботи 

навчального закладу: 
3 бали 

Теми практичних 
занять 

Тема 1. Загальні засади 
педагогічної інноватики 

 
 
 
 

2 бали 

Тема 2. Сучасні класифікації 
освітніх і педагогічних 

інновацій 
 
 
 

2 бали 

Тема 3. Особливості 
педагогічної технології 

 
 
 
 

2 бали 

Тема 4. Характеристика 
сучасних інноваційних 

технологій навчання 
 
 
 

2 бали 

Тема 5. Розвиток 
інноваційної 

діяльності 
педагога 

 
 

2 бали 

Тема 6. 
Готовності 
педагога до 
інноваційної 
професійної 
діяльності. 

2 бали 

Тема 7. 
Інноваційний 

розвиток 
навчального закладу 

 
2 бали 

Самостійна 
робота 

1. Опрацюйте матеріал посібників: 
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: 
Підручник. 3-тє вид., випр. Київ, 2015. С. 15-49. 
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. 
Практикум: навчальний посібник. Київ, 2013. С. 5-36 –
 читати, зробити виписки до теми «Загальні засади 
педагогічної інноватики» 
2.Вивчіть поняття: педагогічна інноватика, 
інноваційний процес, новація (новий засіб), інновація 
(нововведення). Бути готовому до написання 
термінологічного диктанту. 
3.Підготуйте реферативне повідомлення на тему «Роль 
інноваційних процесів у сучасній освіті». 

 
3 бали 

1. Опрацюйте матеріал посібників: 
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: 
Підручник. 3-тє вид., випр. Київ, 2015. С. 15-49. 
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. 
Практикум: навчальний посібник. Київ, 2013. С. 5-36 –
 читати, зробити виписки до теми «Особливості 
педагогічної технології» 
2.Підготуйте реферат за темою (тема на вибір): «Імітаційні 
технології навчання», «Методика проведення 
дидактичних ігор у контексті педагогічних інновацій», 
«Особливості застосування кейс-методу», «Технології 
дистанційного навчання» 

 
 

3 бали 
 

1. Опрацюйте матеріал посібників: 
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Підручник. 
3-тє вид., випр. Київ, 2015. С. 15-49. 
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Практикум: 
навчальний посібник. Київ, 2013. С. 5-36 – читати, зробити 
виписки до теми «Розвиток інноваційної діяльності педагога» 
2. Вивчіть поняття: інноваційна педагогічна діяльність, 
інноваційний педагогічний експеримент, новаторський 
педагогічний досвід, зразковий (репродуктивний педагогічний 
досвід), анти інноваційні бар’єри, психологічні бар’єри, 
фрустрація, готовність до інноваційної педагогічної діяльності, 
інноваційна компетентність педагога. 

 
3 бали 



Види контролю Контрольна робота 

Тест 1 

5 балів 

Контрольна робота 

Тест 2 

5 балів 

Тьюторська програма  

 

6 балів 

ЕКЗАМЕН 40 балів 

 

 


