
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 

ЗАКЛАД 
 

 
МІЖРЕГІОНАЛЬНА 

АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

 

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА 
дисципліни 

 
"СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

(для магістрів) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Київ 2018 



Підготовлено професором кафедри професійної освіти та управління 
навчальним закладом  І.М. Найдьоновим 

 
 
 
Затверджено на засіданні кафедри професійної освіти та управління 

навчальним закладом (Протокол № 1 від 29 серпня 2018 р .) 
 
 
 
 
 
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
І.М. Найдьонов Навчальна програма дисципліни "Сучасні освітні 

технології" (для магістрів ). – К.: МАУП, 2018. – 14 с. 
 
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план 

дисципліни " Сучасні освітні технології", зміст дисципліни " Сучасні освітні 
технології", методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи, теми 
контрольних/рефератів, питання для самоконтролю студентів, а також список 
літератури. 

 

                                                                               
                                                                         ©   ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 2018 

 
 
 
 
 
 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

В Україні активно проходить процес становлення нової системи освіти, 
орієнтованої на входження у світовий освітній простір, що супроводжується 
суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного 
процесу. 

Сучасна психолого-педагогічна наука, як і педагогічна практика, 
перебуває в стані переоцінки цінностей. Основний пріоритет звернено до 
духовного становлення розвитку особистості, наповнення процесу 
формування та самореалізації сучасної особистості, культуро творчі, життєво 
творчі, духовним змістом навчання і виховання. 

Саме тому пошук освітніх технологій , які б розглядали особистість як 
головний пріоритет і цінність, як суб’єкт культури і життя, є 
найактуальнішим завданням сучасної педагогічної науки і практики. 

Навчальна дисципліна “Сучасні освітні технології ” має мету озброїти 
студентів знаннями про зміст і сутність сучасних інноваційних освітніх 
технологій виховання. 

В результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти вміннями: 
- обирати світні технології виховання у відповідності до цілей і завдань 

сучасної освіти; 
- обирати засоби основних та додаткових компонентів освітніх 

технологій; 
- інтегрувати в освітньому процесі основні та додаткові компоненти 

технологій освіти. 
У навчальній програмі подано пояснювальну записку, тематичний план, 

зміст дисципліни "Сучасні освітні технології", методичні вказівки до виконання 
контрольних робіт, , питання для самоконтролю студентів, список літератури.  

Всього навчальна дисципліна «Сучасні освітні технології» включає 54 год 
з яких 24 - години лекційні, 12 - годин семінарські, 18 год - самостійна робота 
студентів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 
"СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

 
№ пор. Назва змістового модуля та теми 

Змістовий модуль І Загальна характеристика сучасного освітнього 
простору 

Тема 1. Модернізація освіти в Україні. Особистісно-
орієнтований підхід. Індивідуалізація навчання. 

Тема 2. Основні пріоритети модернізації освітнього простору 
в Україні 

Тема 3 Поняття про технології в освіті. 
Змістовий модуль ІІ Інновації сучасного процесу освіти 

Тема 4 Загальна характеристика сучасного освітнього 
простору України. Нормативно-правова база 
української системи освіти. 

Тема 5. Інтерактивна взаємодія як один із пріоритетів 
модернізації в освіті. 

Тема 6 Якість освіти: проблеми та перспективи розвитку 

Змістовий модуль ІІІ Сучасні технології виховної роботи 
Тема 7. Структура технологій виховання. Основні елементи 

технологій виховання. 
Тема 8. Класифікація технологій виховання. Сучасні 

технології виховного процесу. 
Тема 9. Технологія колективної творчої справи. 
Тема 10 Інновації у сучасному виховному процесі. 

Разом годин: 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Зміст дисципліни  
«Сучасні освітні технології» 

 
Змістовий модуль І. Загальна характеристика сучасного освітнього 

простору. 
 
Тема 1. Модернізація освіти в Україні. Особистісно-орієнтований 

підхід. Індивідуалізація навчання. 
 
Загальна характеристика реформування та модернізації освіти в Україні 

(1991-2010 рр.). нормативно-правова база української національної системи 
освіти: закони, нац.. програми , доктрини, концепції, інформаційні листи 
тощо. 

Особистісно-орієнтований підхід як пріоритетний напрямок 
модернізації в сучасному українському просторі. Індивідуалізація навчання: 
традиційний досвід української системи освіти; досвід європейського та 
міжнародного освітніх просторів.  

Болонський процес: проблеми та перспективи розвитку. 
 
Література: [7, 11, 24, 37, 59]. 
 
Тема 2. Основні пріоритети модернізації освітнього простору в 

Україні. 
 
Гуманізація та гуманітаризація освіти. Демократизація сучасного 

освітнього простору. Основні напрямки та принципи модернізації 
національної системи освіти. 
 

Література:: [11, 24, 72, 91].  
 
Тема 3. Поняття про технології в освіті. 

 
Поняття і зміст педагогічних технологій і технологічного підходу. Історія 

виникнення і концептуальні положення педагогічних технологій. Ключові 
слова. Еволюція поняття "педагогічна технологія". Питання для обговорення 
та перевірки. 
 

Література: [3; 13; 18; 23; 28; 42-45; 54] 
 

Змістовий модуль ІІ. Інновації сучасного процесу освіти 
 

Тема 4. Загальна характеристика сучасного освітнього простору 
України. Нормативно-правова база української системи освіти. 

 



Зміни в освіті України за останні 20 років: проблеми, досвід та 
перспективи розвитку. Законодавча база української національної системи 
освіти. Входження України до Болонського процесу: проблеми та 
перспективи.  

 
Література: [1; 3; 13; 18; 23; 28; 42; 45; 54,67,79] 
 
 
Тема 5. Інтерактивна взаємодія як один із пріоритетів модернізації 

в освіті. 
 
Інтерактивна взаємодія як один із пріоритетів модернізації в освіті: 

проблеми та перспективи розвитку. Провідні методи інтерактивної взаємодії. 
Інтерактивна взаємодія в традиційній моделі освіти та в сучасній українській 
національній системі освіти. Основні принципи інтерактивної освіти. 

 
Література: [18; 23; 28; 54,67,79] 
 
Тема 6. Якість освіти: проблеми та перспективи розвитку. 
 
Якість освіти: досвід традиційної української системи освіти; 

ефективний досвід європейського та міжнародного освітнього простору. 
Європейський вектор розвитку в модернізацій них процесах щодо якості 
освіти в Україні. 

 
Література: [, 24, 72, 91; 54,67,79]. 
 

Змістовий модуль ІІІ. Сучасні технології виховної роботи. 
 
Тема 7. Структура технологій виховання. Основні елементи 

технологій виховання. 
 
Виховна робота – стрижень національної ідеї в Україні. Особливості 

сучасного виховання в українському соціумі. Нормативно-правова база 
процесу виховання в Україні. Гуманістичний характер сучасного виховання. 
Основні ідеали, принципи та пріоритети виховного процесу. 

Загальна, структурна та змістовна характеристика технологій 
виховання. Основні компоненти та елементи сучасних технологій виховання. 
Форми, методи, принципи виховання. 

 
Література: [18; 23; 28; 54,67,79]. 
 
 
 



Тема 8. Класифікація технологій виховання. Сучасні технології 
виховного процесу. 

 
Загальна характеристика сучасних класифікацій технологій виховання 

(український європейський та міжнародний досвід). 
Сучасні технології виховного процесу: інновації та перспективи 

розвитку. Інтерактивна взаємодія як пріоритет сучасних технологій 
виховного процесу. 

 
Література: [ 13; 24; 54,67] 
 
Тема 9. Технологія колективної творчої справи. 
 
Технологія колективної творчої справи – як найбільш ефективна та 

інноваційна технологія сучасного виховного процесу. Умови та шляхи 
успішного використання в педагогічній практиці технологій колективної 
творчої справи. 

Література: ; 42; 45; 54,67,79] 
 
Тема 10. Інновації у сучасному виховному процесі. 
 
Мета сучасного виховного процесу. Система виховних завдань. 

Принципи виховання. Форми та методи сучасної виховної роботи.  
Інновації у сучасному виховному процесі: досвід та перспективи 

розвитку. Інтерактивна взаємодія у сучасному процесі виховання. 
 
Література: ; 4; 12; 15; 44,77,79] 
 

Питання для самоконтролю: 
 

1. Модернізація освіти в Україні: проблеми та перспективи.  
2. Нормативно – правова база української національної системи освіти. 
3. Пріоритетні завдання освіти в Україні.  
4. Особистісно-орієнтований підхід.  
5. Індивідуалізація навчання. 
6. Болонський процес досвід та перспективи. 
7. Сучасні Сучасні освітні технології як предмет і навчальна 

дисципліна. 
8. Теоретичні засади сучасних освітніх технологій.  
9. Сутність поняття "сучасні педагогічні технології".  
10. Необхідність переходу до нових технологій управління, 

навчання і виховання. 
11. Основні шляхи реформування традиційної системи навчання. 
12. Становлення і розвиток педагогічних технологій.  
13. Характеристика основних категорій та термінології.  



14. Структура педагогічної технології і вимоги до її проекту. 
15. Класифікація педагогічних технологій.  
16. Модульні технології навчання, їх характеристика.  
17. Сутність і принципи модульного навчання.  
18. Зміст модульної технології навчання.  
19. Блочно-консультативні аспекти модульного навчання. 
20. Теоретичні основи блочного навчання.  
21. Зміст і організація блочно-консультативної технології.  
22. Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації. 
23. Види творчо-розвивальних технологій.  
24. Структура розвивального навчання.  
25. Технології індивідуалізованого навчання.  
26. Інтеграція індивідуальної роботи з іншими формами навчальної 

діяльності. 
27. Особливості навчання обдарованих дітей.  
28. Характеристика технологічного підходу в освіті.  
29. Особистісно-орієнтована освіта і технологія, мета і завдання . 
30. Історія виникнення Вальдорфської педагогіки.  
31. Технологія саморозвитку (М. Монтессорі), її характеристика. 
32. Історія виникнення проектної технології.  
33. Технологія навчання як дослідження, концептуальні положення. 
34. Якість освіти: проблеми та перспективи. 
35. Інтерактивна взаємодія в освіті.  
36. Технології виховної роботи. 
37. Основні компоненти технології виховання 
38. Класифікація технології виховання 
39. Технологія колективної творчої справи 
40. Інновації у сучасному виховному процесі. 
41. Принципи сучасного управління. 
42. Рівні управління, їх характеристика. 
43. Проаналізуйте систему педагогічних технологій  
44. Виокремити спільні і відмінні ознаки педагогічних технологій 
45. Охарактеризувати сучасні навчальні технології 
46. Визначити освітні види внутрішкільного контролю 
47. Розробити кваліметричну модель діяльності вчителя 
48. Аналіз механізму адаптивного управління 
49. Проаналізувати відомі теорії управління навчальним закладом   
50. Сутність основних вимог до планування 
51. Основні вимоги до структури перспективного плану 
52. Характеристика традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи. 
53. Основні завдання внутрішкільного контролю. 
54. Системно-структурний підхід в управлінні 
55. Характеристика новітніх досягнень в управлінні  
56. Проблема децентралізації управління освітою 
57. Стратегія, що застосовують у сучасних нововведеннях 



58. Основні функції управління освітою.  
59. Універсальність функцій управління освітою в регіоні  
60. Освітній моніторинг як механізм управління.  
61. Сутність і принципи модульного навчання.  
62. Зміст модульної технології навчання.  
63. Блочно-консультативні аспекти модульного навчання 
64. Історія виникнення проектної технології.  
65. Технологія навчання як дослідження, концептуальні положення. 
66. якість освіти: проблеми та перспективи. 
67. Інтерактивна взаємодія в освіті.  
68. Методи управління як складові технології. 
69. Прийоми управління як складові технології. 
70. Види творчо-розвивальних технологій.  
71. Структура розвивального навчання.  
72. Технології індивідуалізованого навчання. 
73. Теоретичні основи блочного навчання.  
74. Зміст і організація блочно-консультативної технології.  
75. Творчо-розвивальні технології навчання та умови їх реалізації. 
76. Управління якістю роботи персоналу, його специфіка. 
77. Основні функції управління освітою. 
78. Основні шляхи реформування традиційної системи навчання. 
79. Становлення і розвиток педагогічних технологій.  
80. Характеристика основних категорій та термінології. 
81. Структура педагогічної технології і вимоги до її проекту. 
82. Класифікація педагогічних технологій.  
83. Модульні технології навчання, їх характеристика.  
84. Сутність поняття «сучасні технології управління». 
85. Новітні досягнення в управлінні. 
86. Сучасні навчальні технології. 
87. Особистісно-орієнтований підхід.  
88. Індивідуалізація навчання. 
89. Болонський процес досвід та перспективи. 
90. Пріоритетні завдання освіти в Україні.  

 
 

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи 
Контрольна робота є формою самостійної роботи студента, метою якої 

є поглиблення та засвоєння знань з дисципліни «Сучасні освітні технології». 
Тему контрольної роботи студент визначає за останньою цифрою 

номера своєї залікової книжки – одну з трьох варіантів (див. таблицю). При 
виконанні контрольних робіт доцільно користуватися літературою до 
навчального курсу “ Сучасні освітні технології ”, список якої додається. 

 
 
 



Остання цифра номера 
залікової книжки 

студента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
Номер теми 

контрольної роботи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 
В окремих випадках студент може самостійно запропонувати та 

розробити тему контрольної роботи, попередньо обговоривши її з 
викладачем.  

Структура і зміст теми контрольної роботи визначаються програмою 
курсу, що зумовлює таку послідовність роботи: 

• вибір теми; 
• розробка плану;  
• ознайомлення з рекомендованою літературою; 
• написання та оформлення роботи. 
При написанні роботи та її оформленні варто керуватися такими 

вимогами: 
- обґрунтування вибраної теми; 
- опрацювання відповідної літератури; 
- наявність авторського розділу; 
- наявність списку використаної літератури. 
Контрольна робота повинна бути оформлена на аркушах паперу 

формату А4 відповідно до вимог ДОСТУ. На титульній сторінці необхідно 
вказати прізвище, ім’я та по-батькові студента, курс, групу та спеціальність, а 
також домашню адресу та контактний телефон. 

Робота повинна бути надрукована. Після розкриття суті питань 
обов’язково повинен бути перелік використаної літератури в алфавітному 
порядку відповідно до існуючих вимог написання таких списків. 

Контрольну роботу студент виконує у вигляді реферату. Реферат має 
складатися із вступу (актуальність теми, предмет, об’єкт, мета, завдання), 
основної частини (визначення проблеми та послідовне її розкриття), 
висновків та списку використаної літератури.  

Цитати та статистичні матеріали слід обов’язково супроводжувати 
посиланнями на джерела інформації, які мають бути відображені у списку 
використаної літератури. Посилання на інформаційні джерела необхідно 
подавати по тексту контрольної роботи у квадратних дужках, наприклад [7, с. 
44-45] свідчить, що 7 – це порядковий номер джерела, позначеного у списку 
літератури, а 44-45 – сторінки із вказаного джерела. Обсяг контрольної 
роботи не має перевищувати 15 сторінок, набраних 14 шрифтом через 1,5 
інтервала (верхне/нижне – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см.). При цьому слід 
мати на увазі, що головною вимогою до контрольної роботи є розкриття суті 
питань, а не кількість сторінок. 



Наприкінці роботи студент обов’язково повинен поставити підпис та 
дату закінчення виконання контрольної роботи. 
 

Теми контрольних робіт / рефератів: 
 
1. Теоретичні засади сучасних педагогічних технологій. 
2. Становлення та розвиток особистісно-орієнтованої освіти і технологій. 
3. Концептуальні положення Вальдорфської педагогіки.  
4. Основні засади технології саморозвитку (М. Монтеесорі). 
5. Технологія організації групової навчальної діяльності . 
6. ЗМІСТ І завдання технології розвивального навчання. 
7. Особливості формування і навчання творчої особистості. 
8. Технології навчання як дослідження. 
9. Характеристика проектної технології. 
10.Сутність і особливості нових інформаційних технологій навчання. 
11.Модернізація освіти в Україні: проблеми та перспективи.  
12.Нормативно – правова база української національної системи освіти. 
13.Пріоритетні завдання освіти в Україні. 
14.Сутність поняття "сучасні педагогічні технології". Необхідність 
переходу до нових технологій управління, навчання і виховання. 
15.Основні шляхи реформування традиційної системи навчання. 
16.Становлення і розвиток педагогічних технологій.  
17.Характеристика основних категорій та термінології.  
18.Структура педагогічної технології і вимоги до її проекту. 
19.Розробити кваліметричну модель діяльності вчителя 
20.Аналіз механізму адаптивного управління 
21.Проаналізувати відомі теорії управління навчальним закладом   
22.Сутність основних вимог до планування 
23.Основні вимоги до структури перспективного плану 
24.Характеристика традиційних і нетрадиційних форм методичної роботи. 
25.Основні завдання внутрішкільного контролю. 
26.Системно-структурний підхід в управлінні 
27.Характеристика новітніх досягнень в управлінні  
28.Універсальність функцій управління освітою в регіоні  
29.Освітній моніторинг як механізм управління.  
30.Інновації у сучасному виховному процесі. 
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3. Державна національна програма “Освіта” (Україна ХХI століття) 
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5. Законодавство України про освіту. – К.: 2002. 
6. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного 
процесу у вищому навчальному закладі. - К.: 2003. 
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11. Боднар В.І. Дидактика. – К.: 2005. 
12. Болегіна І.А., Богоград М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання 
економіки. – К.: 2005. 
13. Бутенко Н.Ю. Комунікативна майстерність викладача. – К.: 2007. 
14. Вікова та педагогічна психологія. – К.: 2007. 
15. Вітвицька С.С. Практикум з педагогіки вищої школи. – К.: 2005. 
16. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи .- К.: 2006.   
17. Волкова Н.П. Професійно-педагогічна комунікація. – К.: 2006. 
18. Волкова Н.П. Педагогіка. – К.: 2003. 
19. Гронлунд Н.Е. Оцінювання студентської успішності. – К.: 2005.  
20. Євтух М.Б. Нові технології навчання.- К., 2003. 
21. Єльникова Г.В. Методика викладання економічних дисциплін. Управління 
трудовими ресурсами. – К.: 2003. 
22. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: 2004. 
23. Карамушка Л.М. Психологія управління .- К.: 2003.  
24. Кремень В. Освіта і наука України –іноваційні аспекти: стратегія, реалізація, 
результати. – К.: 2005.  
25. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – К.: 2007. 
26. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі. – К.: 2007. 
27.  Найдьонов І.М. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Основи 
психології і педагогіки». Навч. посіб. Вид. друге.- К., 2009. 
28. Найдьонов І.М., Ігнатюк А.І. Методика викладання фінансово-економічних 
дисциплін. Навч. посібн. Вид. друге .- К., 2005. 
29. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління .- К.: 2003. 
30. Пальчевський С.С. Сугестопедагогіка: новітні Сучасні освітні технології – 
К.: 2005. 
31. Пальчевський С.С. Педагогіка. – К.: 2007. 
32. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І. А. Зязюна. - К., 2007. 
33. Преподаватель вуза: технология и организация деятельности .- М.: 2009. 
34. Самаріна С. Нові технології навчання. - К., 2004. 
35.  Сучасна економічна освіта: Україна і Болонський  процес. - К., 2006. 
36. Резник С.Д. Управление кафедрой .- М.: 2009.  
37. Федулова Л.І. Методика викладання менеджменту. – К.: 2002. 
38. Фіцула М.М. Педагогіка. – К.: 2007. 
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61. Найдьонов І.М. Європейський вибір української вищої освіти //Персонал.- 
2005.- № 2. 
62. Проблеми освіти. – К.: 2006. 
63. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник – 3-е изд. перераб. и 
доп. – К.; МАУП 2003. 
64. Щокін Р.Г. Соціально-економічний розвиток //Персонал .- 2004.- № 2.  
 



 
 
 

 
З М І С Т 

 
Пояснювальна записка........................................................................3 
Тематичний план дисципліни.............................................................4 
Зміст дисципліни..................................................................................6 
Тематика контрольних робіт..............................................................16 
Питання для самоконтролю................................................................19 
Список літератури...............................................................................20 

 
 
 
 


	НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
	дисципліни
	З М І С Т
	Пояснювальна записка........................................................................3



