
 
ППН.04 Педагогічні інновації в Україні та за рубежем 

Тип дисципліни нормативна 
Семестр перший; другий 
Обсяг дисципліни  загальна кількість годин – 240 (у кредитах ЄКТС - 8), аудиторні 

години: лекції – 32 год., семінарські – 32 год.; самостійна робота — 176 год. 
Лектор: доктор педагогічних наук, професор Пантюк Микола Павлович  
Результати навчання: 
знати ключові поняття: інновація, педагогічні інновації, педагогічні технології, розвиток, 

особистість, педагогіка розвитку, особистісна мотивація, активізація розвитку, творче 

мислення, критичне мислення, принцип сходження, продуктивне мислення, технологічна 

революція, пріоритет, парадигма, компетентність, інтеграція, педагогіка, вальдорфська 

педагогіка, технологія розвивального навчання, проблемне навчання, технологія 

саморозвитку,групова робота, ігрова технологія, інтерактивна педагогіка, співробітництво, 

інтерактивні методи навчання та ін. 
вміти використовувати терміни, ключові поняття педагогічних інновацій; 

виокремлювати особливості розвитку сучасних освітніх процесів в Україні та за рубежем; 

застосовувати основні тенденції інноваційних процесів в Україні і за рубежем; аналізувати 

сучасні класифікації педагогічних інновацій; орієнтуватися в сучасній системі управління 

освітою в Україні та за рубежем; аналізувати та порівнювати інноваційні процеси; 

осмислювати дидактичну, соціально-психологічну сутність педагогічної інновації; 

актуалізувати проблему власної професійної готовності до виконання професійних обов’язків; 

визначити передумови виникнення інноваційної діяльності в Україні. 
Спосіб навчання  аудиторне навчання 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі педагогічні технології, андрагогіка, 

порівняльна педагогіка, підручникознавство. 
Зміст навчальної дисципліни  
Інноваційний підхід в освіті України та за рубежем. Сучасні класифікації інноваційних 

процесів в Україні і за рубежем. Технологія саморозвитку М. Монтессорі. Ідеї Вальдорфської 

педагогіки. Інноваційні підходи до технології розвивального характеру 
Технологія організації групової навчальної діяльності. Педагогічні інновації "Створення 

ситуації успіху". Сугестивна технологія. Інновації у формуванні творчої особистості. 

Технологія навчання як дослідження. Нові інформаційні технології.  Педагогічні інновації у 

технології колективних творчих справ. Ігрові інноваційні технології у початковій школі. 

Педагогічні інновації інтерактивного характеру. Авторські школи в Україні та закордоном, їх 

створення та діяльність. Технологія раннього навчання Г.Домана. Технологія раннього та 

інтенсивного розвитку М.А.Зайцева. Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності.  
Рекомендована література:  
1. Бондар В.І. Дидактика: ефективні технології навчання студентів / В. Бондар. - К.: 

Вересень, 1996. - 120 с. 
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«Теніс», 2003. - 200с. 
3. Васьков Ю.В. Педагогічні теорії,технології, досвід (дидактичний аспект) / Ю. 

Васьков. - Харків: Скорпіон, 2000. - 120 с. 
4. Освітні технології. Навчально-методичний посібник / За заг. ред. д-ра пед. наук О.М. 

Пєхоти. - К.: АСК. - 2002.- 255 с. 
5. Основи наукових інформаційних технологій навчання: Посібник для вчителів/ Авт. 

кол. за ред. Ю.І. Молибіца. - К.: ТЗМН, 1997 
6. Падалка О.С. Педагогічні технології / О. Падалка, А. Нісімчук, О. Шпак. - К.: Вид-во 

«Укр. Енциклопедія». - 1995. - 255с. 
7. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій /За ред. 

акад. АПНУ І.А. Зязюна. - К., 2003.- 240с. 



 
8. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний 

збірник / О. Пометун, Л. Пироженко. - К., 2003. - 192 с. 
Форми та методи навчання:  лекції, семінарські заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: виконання самостійних робіт та індивідуальних завдань.  
- підсумковий контроль: перший семестр -  залік, другий - екзамен. 
- 100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання українська 
Кафедра: педагогіки та методики початкової освіти. 

 


