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ВСТУП

Навчальна програма дисципліни „Освітні технології” складена відповідно
до  освітньої  програми  та  навчального  плану  підготовки  здобувачів
магістерського  рівня  вищої  освіти  за  спеціальністю  073  Менеджмент.
спеціалізації Управління навчальним закладом.

Предметом  вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та прикладні
аспекти  проектування  та  застосування  освітніх  технологій  у  навчально-
виховному  процесі  навчального  закладу   майбутніми  управлінцями  у  галузі
освіти.

Міждисциплінарні зв’язки: „Менеджмент”,  „Стратегічний менеджмент”,
„Управління персоналом”, „Менеджмент організацій”.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. Освітні технології у теорії та практиці сучасної освіти.
2. Освітні технології як засіб самовдосконалення педагога.

1. Мета і завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою вивчення  навчальної  дисципліни  „Освітні  технології”  є
здобуття  знань  теоретико-методичних  основ  та  формування  здатності
практичного використання освітніх технологій у навчально-виховному процесі
навчального закладу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Освітні технології” є: 
 ознайомлення  студентів  з  новими  підходами  щодо  визначення

поняття «освітні технології», їх класифікаціями та структурами;
 ознайомлення студентів із навчальними, виховними, соціально-

виховними  технологіями,  технологіями  педагогічної  діагностики  в  процесі
навчання  та  виховання,  технологіями  організації  успішної  діяльності  та
управління загальноосвітнім навчальним закладом; 

 сприяння засвоєнню та апробації  сучасних освітніх технологій
на основі принципів гуманістичної педагогічної взаємодії; 

 формування  у  студентів  уміння  вибирати  особистісно-
орієнтовані  освітні  (педагогічні)  технології  в  навчально-виховному  процесі
школи;

 вдосконалення  у  майбутніх  фахівців  навички  складання
технологічних карт уроків та виховних справ;

 формування  у  студентів  уміння  використовувати  інформаційні
технології  для  розробки  дидактичних  матеріалів  навчальних  дисциплін  та
управління навчальними ресурсами;

 ознайомлення студентів із технологією вивчення та узагальнення
передового педагогічного досвіду;

 створення  умов  для  опанування  студентами  технологією
професійно-педагогічного  саморозвитку,  стимулювання  професійного
самовиховання та прагнення бути успішним у професійній діяльності.



1.3. За результатами вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
 соціально-історичне підґрунтя виникнення освітніх технологій;
 визначення  поняття  «освітні  технології»,  їх  класифікації  та
структури;
 сутність та специфіку навчальних, виховних, соціально-виховних
технологій,  технологій  педагогічної  діагностики  в  процесі  навчання  та
виховання,  технологій  організації  успішної  діяльності  та  управління
загальноосвітнім  навчальним  закладом,  технологію  вивчення  та
узагальнення передового педагогічного досвіду; технології  педагогічного
самовдосконалення та саморозвитку;
вміти:
 використовувати  у  професійній  діяльності  сучасні  освітні
технології;
 складати технологічні карти уроків та виховних справ;
 використовувати  інформаційні  технології  для  розробки
дидактичних матеріалів навчальних дисциплін та управління навчальними
ресурсами; 
 застосовувати технології професійно-педагогічного саморозвитку,
стимулювання професійного самовиховання та прагнення бути успішним у
професійній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин /4 кредити ECTS.



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1
Освітні технології у теорії та практиці сучасної освіти

Тема 1. Розвиток освітніх технологій

Історія розвитку освітніх технологій стародавнього світу, середньовіччя,
епохи  відродження.  Технологічний  підхід  у  зарубіжній  педагогіці  ХХ  ст.
Генезис освітніх технологій в українській педагогічній науці.

Еволюційна  трансформація  терміну  „технологія”  в  системі  освіти.
Сучасні трактування поняття „педагогічної технології”. Структура педагогічної
технології  та  її  основні  ознаки.  Методологічні  вимоги  до  педагогічної
технології.

Класифікація освітніх технологій.

Тема 2. Навчальні технології в професійній діяльності вчителя
Педагогічна  навчальна  технологія  як  важливий  компонент  професійної

підготовки сучасного вчителя.
Проектування технології навчання. Цілі у навчальній технології. Вимоги

до діагностичної постановки цілей.
Технологічний процес, технологічна схема, технологічна карта. Методика

складання технологічної карти уроку  за І.І.Зайцевою.
Огляд сучасних навчальних технологій.
Технологія  традиційного навчання.  Технологія  розвивального навчання.

Технологія  проблемного  навчання.  Ігрові  технології.  Інтерактивні  технології.
Технологія  проектного  навчання.  Тренінгова  технологія.  Інформаційно-
комунікаційні  технології.  Технологія   інтенсифікації  навчання  на  основі
опорних схем і знакових моделей. Технологія рівневої диференціації навчання
на  основі  обов'язкових  результатів.  Технологія  модульно-блочного  навчання.
Технологія  блочно-консультативного  навчання.  Технологія   колективного
способу навчання. Технології групового способу навчання. Технологія групових
творчих  справ.  Інтегральна  освітня  технологія  В.Гузєєва.  Інтегральна
педагогічна технологія. 

Рекомендації  щодо  вибору  та  впровадження  навчальних  технологій  у
навчальний процес.

Тема 3. Виховні технології у педагогічній теорії і практиці 
Технологічність  процесу  виховання.  Основні  компоненти  виховних

технологій,  їх  характеристика.  Проектування  нових  виховних  технологій  у
педагогічній теорії і практиці.

Технологія виховання у спадщині А.С. Макаренка.
Особистісно зорієнтовані виховні технології (за І.Д.Бехом).



Технологія колективного творчого виховання (КТВ) як соціально значуща
технологія у формуванні колективу учнів (за І.П.Івановим ).

Технологія «Створення ситуації успіху» (за А.Бєлкіним).
Технологія  формування  учнівського  колективу  (виховної  роботи  з

колективом класу).
Шоу-технології.
Технології сімейного виховання.
Соціально-виховні технології.
Технологія «Школа – центр виховання в соціальному середовищі».
Технології соціально-педагогічних комплексів.
Школа-комплекс М.П. Гузика (Крим, селище Південне).

Тема 4. Управління загальноосвітнім навчальним закладом як
технологічний процес та система 

Поняття  про  управління,  менеджмент,  внутрішньошкільне  управління,
педагогічний менеджмент.

Історія становлення системи управління освітою.
Зміст  управлінської діяльності в сучасній школі.
Типи навчальних закладів та основні управлінські органи.
Роль керівника в системі шкільного менеджменту.
Школа як педагогічна система й об'єкт управління.
Функції як складова процесу управління навчальним закладом.
Загальні  принципи  управління  загальноосвітніми  навчальними

закладами.
Традиційні та інноваційні технології управління

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2
Освітні технології як засіб самовдосконалення педагога

Тема 1. Технології актуалізації потенціалу суб’єктів освітнього процесу 
Технології актуалізації мотиваційного потенціалу. 
Технології самопрезентації. 
Технології формування впевненості і готовності до самостійної успішної

професійної діяльності.
Технологія формування „Я-позиції”. Технологія розвинення позитивності

у системі відносин.
Технологія розвиненості компетентності. 
Технологія розвитку критичного мислення. 
Технологія підвищення комунікативної компетентності педагога. 
Технологія підготовки викладача до навчальних занять. 
Технологія «Організація успішної діяльності».  
Технологія формування іміджу успішної особистості. 
Технологія фізичного саморозвитку педагога. 



Технологія психічного саморозвитку педагога. 
Технологія соціального саморозвитку педагога. 
Технологія етичного саморозвитку педагога. 
Технологія інтелектуального саморозвитку педагога.
Технологія духовного саморозвитку педагога. 
Технологія запровадження педагогічних інновацій.

Тема 2. Технологія саморозвитку педагога
Сутність  поняття  розвиток  та  саморозвиток.  Психолого-педагогічна

характеристика  процесу  саморозвитку:  фізичний,  психічний,  соціальний,
етичний, інтелектуальний та духовний саморозвиток. 

Прагнення до самовдосконалення, саморозвитку як провідна вимога при
впровадженні технологій навчання.

Теоретична  готовність  до  педагогічної  діяльності:  аналітичні,
прогностичні, проективні, рефлексивні уміння. 

Практична готовність до педагогічної діяльності. 
Інноваційна  діяльність  як  умова  формування  педагогічної  творчості.

Структура інноваційної діяльності вчителя.

3. Рекомендована література

Беспалько  В.  П.  Слагаемые  педагогической  технологии  /  Владимир
Павлович Беспалько. – М.: Педагогика, 1989. – 190,[1] с.ил. – Библиогр.: с. 190.

Даниленко Л. І.  Системи освітніх технологій:  (навч.-метод.  комплекс)  /
Лідія Іванівна Даниленко; АПН України; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти. –
К.: Міленіум, 2003. – 24 с. – Бібліогр.: с. 9-12.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології:  навч. посіб. / Ілона
Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

Даниленко  Л.І.Модернізація  змісту,  форм  та  методів  управлінської
діяльності: Монографія.—2-е вид.—К.: Логос, 2002. – 140 с.

Єльникова Г.В.Основи адаптивного управління: курс лекцій.—К.: ЦІППО
АПН України, 2002. – 133 с.

Колеченко А. К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для
преподавателей / Александр Кузьмич Колеченко. – СПб.: КАРО, 2008. – 368 с.

Нісімчук  А.  С.  Педагогічна  технологія:  підруч.  для  підготов.
спеціалістів  / А. С.  Нісімчук,  О.  С.  Падалка,  І.  О.  Смолюк;  АПН  України;
Відділення педагогіки і психології вищої школи. – К.: Четверта хвиля, 2003. –
222с. – Бібліогр.: в кінці розд.

Освітні  технології:  навч.-метод.  посіб.  /  О.  М.  Пєхота,  А. З. Кітенко,
О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2002. – 255 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті / С. О. Сисоєва,
А. М. Алексюк, П. М. Воловик та ін.; ред. С. О. Сисоєва; Академія пед. наук



України; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с. –
Бібліогр.: с.:485-502. 

Педагогічні  технології:  теорія  та  практика:  [навч.-метод.
посіб.]  / К. О. Вовк,  М.  О.  Герасименко,  М.  В.  Гриньова  та  ін.;
ред. М. В. Гриньова;  Полтав.  держ.  пед.  ун-т  ім.  В.  Г.Короленка.  –  Полтава:
[АСМІ], 2006. – 230с. – Бібліогр.: в кінці розд. 

Прокопенко І. Ф. Педагогічні технології: навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко,
В. І. Євдокімов; АПН України; Харків. нац пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х.:
Колегіум, 2005. – 224с.: табл. – Бібліогр.: в кінці розд.

Селевко  Г.  К.  Энциклопедия  образовательных  технологий:  в  2  т.  Т.
1 / Георгий Константинович Селевко. – М.: НИИ школ. Технологий, 2006. – 816
с.

Современные образовательные технологии: учеб. пособие / кол. авт.; под
ред. Н. В. Бордовской. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.

Теория и практика образовательной технологии / науч. ред. В. В. Гузеев. –
М.: НИИ школ. технологий, 2004. – 192 с.

Янкович  О.  І.  Освітні  технології  в  історії  вищої  педагогічної  освіти
України (1957-2008): монографія / Олександра Іванівна Янкович; за ред. В. М.
Чайки. – Т.: Підручники і посібники, 2008. – 320 с. 

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання
Формою підсумкового контролю є іспит.

5. Засоби діагностики результатів навчання
Основними засобами діагностики результатів навчання є:
 усні відповіді на теоретичні питання;
 тести;
 ситуаційні завдання.
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