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І. Пояснювальна записка 

 

Розвиток системи освіти в Україні, який відбувається під впливом соціально-економічних змін, базується на основі 

пріоритетів якості навчання та глибини духовного розвитку особистості. Інноваційні освітні технології покликані 

забезпечити розвиток такого типу взаємодії педагога і школяра, який полегшує взаєморозуміння, сприяє більш 

глибокому розумінню навчальної проблеми та її вирішенню, прискорює темп навчання та обумовлює кращі результати 

освітньої діяльності в сучасному навчально-виховному закладі. 

Підготовка педагогів до реалізації інноваційних освітніх технологій є однією з провідних цілей післядипломної 

педагогічної освіти. Державні документи про освіту підкреслюють необхідність забезпечення можливостей особистісно-

професійного розвитку педагога, його основоположних компетенцій, педагогічної майстерності; організації наукового 

супроводу інноваційної діяльності закладів освіти, впровадження інноваційних технологій навчання й виховання.  

Зокрема, реалізація Національної доктрини розвитку освіти має забезпечити перехід до нового типу гуманістично-

інноваційної освіти, що сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу 

особистості та суспільства. Запровадження освітніх інновацій стає пріоритетним напрямом державної політики щодо 

розвитку освіти. 

В умовах розвитку педагогічної освіти в Україні та необхідності забезпечення рівного доступу до якісної освіти на 

систему післядипломної педагогічної освіти покладено завдання впровадження багатоваріантних освітніх програм і 

проектів «з проблем педагогічної майстерності, інноваційних технологій та інтерактивних форм і методів навчання, 

досягнень в теорії і практиці психології, педагогіки, методики навчання і виховання», активного використання 

дистанційної форми навчання (Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 

європейський освітній простір).  

Актуальною проблемою сьогодення є ліквідація розриву між змістом педагогічної освіти і досягненнями 

педагогічної науки та практики, здійснення наукового супроводу інноваційних технологій, збагачення національної 

освіти зарубіжними інноваційними технологіями навчання, на що вказує Державна програма «Вчитель».  

Модернізація системи освіти згідно Національної доктрини розвитку освіти передбачає поєднання освіти і науки, 

забезпечення інноваційного характеру навчально-виховної діяльності. Тому виникає необхідність розвитку майстерності 

педагогів у реалізації інноваційних освітніх технологій, що свідчить про актуальність впровадження проблемних курсів 

з даної проблематики. 



В основу програми проблемних курсів «Упровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес» за 

дистанційною формою покладені Закон України «Про загальну середню освіту», «Національна доктрина розвитку 

освіти. Україна ХХІ століття», «Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 

європейський освітній простір», Концепція загальноосвітньої середньої освіти (12-річна школа), Концепція 

інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів та останні досягнення як зарубіжної, так і вітчизняної педагогічної 

науки у галузі дистанційної освіти. Програма зорієнтована на широке впровадження інноваційних педагогічних 

технологій, у тому числі й комп’ютерних, реалізацію принципу «Освіта без кордонів».  

Мета курсів – формування готовності педагога до впровадження інноваційних освітніх технологій на рівні 

майстерності, його відповідних професійних компетенцій, особистісних, професійних якостей. 

Завдання:  

Систематизувати знання щодо: 

 основ інноваційного розвитку освіти, прав педагога і школяра в інноваційному освітньому процесі, безпеки 

дитини в умовах інноваційного навчання; 

 стану і перспектив інноваційного розвитку освіти в Україні; 

 сутності й особливостей сучасних технологій навчання і виховання. 

Сформувати вміння (навички): 

 захищати права педагога і школяра в інноваційному освітньому процесі, створювати умови безпеки дитини в 

умовах інноваційного навчання; 

 аналізувати стан і перспективи інноваційного розвитку освіти в Україні; 

 реалізовувати сучасні технології навчання і виховання в практиці роботи вчителя; 

 узагальнювати технологію власної діяльності з вирішення актуальних педагогічних проблем. 

Розвинути мотивацію до: 

 системності,  

 креативності,  

 інноваційності; 

 професійного й особистісного саморозвитку. 

Навчальна програма курсу розрахована на 38 годин у міжкурсовий період: 



 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
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 Модуль 1. Фундаментальна підготовка    

1.1. Сутність і особливості сучасних технологій навчання 18 9 9 

1.1.1 Сутність і особливості сучасних технологій навчання 2 1 1 

1.1.2 Проектування уроку на основі інноваційних технологій навчання 2 1 1 

1.1.3 Технологія особистісно орієнтованого уроку 2 1 1 

1.1.4. Метод проектів як інноваційна технологія 2 1 1 

1.1.5 Педагогічна технологія розвитку критичного мислення 2 1 1 

1.1.6 Ігрові технології навчання 2 1 1 

1.1.7 Технології формування творчої особистості 2 1 1 

1.1.8 Труднощі в процесі впровадження інноваційних технологій 

навчання та способи їх подолання  

2 1 1 

1.1.9 Сутність інноваційних технологій навчання (поточний контроль) 2 1 1 

2.2 Інноваційні технології виховання 18 9 9 

2.2.1 Інноваційні технології у виховній роботі 2 1 1 

2.2.2 Технологія педагогічної підтримки 2 1 1 

2.2.3 Можливості сучасних освітніх технологій в духовному розвитку 

школярів 

2 1 1 



2.2.4 Педагогічні арт-технології в навчально-виховному процесі 2 1 1 

2.2.5 Технології збереження здоров’я педагога і школяра в 

інноваційному освітньому процесі 

2 1 1 

2.2.6 Технологія діяльності педагога з профілактики і подолання 

конфліктів 

2 1 1 

2.2.7 Врегулювання педагогічних конфліктів 2 1 1 

2.2.8 Особливості впровадження в навчально-виховний процес 

технології духовно-економічного виховання 

2 1 1 

2.2.9 Сутність інноваційних технологій виховання  2 1 1 

 Модуль 3. Контрольно-діагностичний    

3.1 Вихідне тестування 2  2 

 Разом 2  2 

 Усього 38 18 20 
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