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Анотація курсу
 Одним із провідних завдань закладів освіти різного типу є 

впровадження новітніх освітніх технологій. На жаль, як 
свідчать дослідження, лише невеликий відсоток педагогів 
постійно їх використовує у освітній діяльності, а ще менше 
керівників мотивує до використання новітніх освітніх 
технологій педагогічний персонал закладу.

 На заваді впровадження новітніх освітніх технологій стоїть 
недостатній рівень обізнаності педагогів та управлінців з 
теоретичними основами освітніх технологій, умінь для 
реалізації діагностики педагогічного процесу тощо. 

 Для усунення таких недоліків у підготовці майбутнього 
управлінця освітньої галузі пропонується курс «Освітні 
технології», який сприяє формуванню технологічної 
педагогічної та управлінської культури. 



Мета – Компетентність - РН
 Мета курсу - вивчення теоретико-методичних основ та формування здатності 

практичного використання освітніх технологій у освітньому процесі закладу освіти.
 Компетентності – здатність до критичного аналізу та оцінки сучасних наукових 

досягнень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і практичних завдань, 
зокрема в міждисциплінарних областях (до ЗК1 СВОУ); здатність спілкуватися з 
різними цільовими аудиторіями, використовуючи відповідну лексику, методи, техніки 
та прийоми (до ЗК 2 СВОУ); здатність розробляти нові освітні технології (до ЗК 6 
СВОУ); здатність володіти сучасною методологією, методикою та методами наукового 
педагогічного дослідження, зокрема з використанням новітніх інформаційно-
комунікаційних технологій (до СК 1 СВОУ);  здатність інтерпретувати результати 
педагогічного дослідження, оцінювати межі їх застосування, можливі ризики їх 
впровадження в освітньому та соціокультурному середовищі, визначати перспективи 
подальшого розвитку закладу освіти (до СК 10 СВОУ);  здатність обґрунтовано 
обирати і ефективно використовувати освітні технології, методи і засоби навчання й 
виховання з метою забезпечення запланованого рівня особистісного та професійного 
розвитку учасників освітнього процесу (до СК 9 СВОУ).

 Результати навчання - критично осмислювати, вибирати та використовувати 
необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для організації 
освітнього процесу (до РН1 СВОУ); проектувати ефективні освітні технології (до РН 3 
СВОУ); забезпечувати особистий професійний розвиток (до РН 11 СВОУ); вміти 
планувати і здійснюватиінформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 
забезпечення закладу освіти (до РН 13 СВОУ)



Інформаційний обсяг курсу
 Тема 1. Соціально-історичне підґрунтя розвитку 

освітніх технологій
 Тема 2. Освітні технології у сучасній педагогічній 

парадигмі
 Тема 3. Навчальні технології у освітньому процесі 

закладу освіти
 Тема 4. Виховні технології у педагогічній теорії і 

практиці
 Тема 5. Технології управління закладом освіти
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