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Анотація навчальної дисципліни 

Дисципліна «Сучасні освітні технології» є однією із вибіркових дисциплін у межах 

підготовки фахівців освітнього рівня «магістр». Дисципліна викладається для студентів усіх 

форм навчання другого (магістерського) рівня. При викладанні дисципліни використовуються 

активні і творчі форми проведення занять, зокрема оглядові лекції, заняття з використанням 

методів візуалізації навчального матеріалу тощо. 
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Мета і завдання дисципліни 
Мета дисципліни. Формування особистості фахівця, здатного вирішувати типові та 

складні завдання у освітній галузі, використовуючи теоретичні знання сучасних освітніх 
технологій. 

Завдання дисципліни. Формування загальних та спеціальних компетентностей  
щодо застосування сучасних освітніх технологій у освітньому процесі закладів освіти 
різних рівнів.  

Очікувані результати навчання 

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, має: досконало володіти 

професійною термінологією та основними поняттями освітніх інновацій, сучасних 

освітніх технологій, методами опису, ідентифікації та їх класифікації; застосовувати 

тренінгові, коучингові, адаптивні, кейс-технології та технології «перевернутого» й 

ресурсно-орієнтованого навчання в освітньому процесі закладів освіти; використовувати 

комп’ютерні  технології для створення та візуалізації навчального контенту. 
 

Тематичний і календарний план вивчення дисципліни  
 

№ 
тижня 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 

Самостійна робота студента 

зміст год. література 
 

1 
Теоретичні 

аспекти освітніх 
технологій 

Практична робота 
(далі ПР) 1. 

Характеристика 
освітніх технологій 

Опрацювання лекційного 
матеріалу (лек. 1), 

підготовка до виконання 
ПР 1, підготовка до 

підсумкового тестування, 
видача творчого завдання 

(далі ТЗ) 

5 
[1], с. 6-26; 
[2], с. 12-28; 
[3], с. 5-14; 

[10] 2  5 

 

3 

Особливості 
технології 

«перевернутого» 
навчання 

ПР 2. Розроблення 
конспекту заняття із 

застосуванням 
технології 

«перевернутого» 
навчання 

Опрацювання лекційного 
матеріалу (лек. 2), 

підготовка до виконання 
ПР 2, підготовка до 

підсумкового тестування, 
робота над ТЗ 

5 
[3]; [4]; [8] 

4  5 
 

5 
Кейс-технології в 

освітньому 
процесі ПР 3. Розроблення 

кейсів 

Опрацювання лекційного 
матеріалу (лек. 3), 

підготовка до виконання 
ПР 3, підготовка до 

підсумкового тестування, 
робота над ТЗ 

5 

[1], с. 266-
283; [3]; [8] 

6  5 

 

7 

Тренінгові та 
коучингові 
технології в 

освіті 

ПР 4. Розроблення 
конспекту 

тренінгового заняття 

Опрацювання лекційного 
матеріалу (лек. 4), 

підготовка до виконання 
ПР 4, підготовка до 

підсумкового тестування, 
робота над ТЗ 

5 
[1], с. 254-
265; [6]; [8] 

8  5 
 

9 
Комп’ютерні 

технології 
навчання 

ПР 5. Розроблення 
конспекту заняття із 

використанням 
комп’ютерних 

технологій навчання 

Опрацювання лекційного 
матеріалу (лек. 5), 

підготовка до виконання 
ПР 5, підготовка до 

підсумкового тестування, 
робота над ТЗ 

5 
[3], с. 145-
180; [4], с. 
33-53, 56-
86; [7], с. 
11-15, 85-

136 
10  5 

 

  



№ 
тижня 

Тема лекції 
Тема практичного 

заняття 

Самостійна робота студента 

зміст год. література 
 

11 

Технології 
комп’ютерної 

візуалізації 
освітнього 
контенту 

ПР 6. Розроблення 
засобів візуалізації 

освітнього контенту 

Опрацювання лекційного 
матеріалу (лек. 6), 

підготовка до виконання 
ПР 6, підготовка до 

підсумкового тестування, 
робота над ТЗ 

5 
[3], с. 145-
180; [4], с. 

56-86; [7], с. 
85-136 

12  5 
 

13 

Технології 
ресурсно-

орієнтованого 
навчання 

ПР 7. Розроблення 
засобів ресурсно-

орієнтованого 
навчання 

Опрацювання лекційного 
матеріалу (лек. 7), 

підготовка до виконання 
ПР 7, підготовка до 

підсумкового тестування, 
захист ТЗ 

5 [4], с. 161-
195; [5], с. 

104-108; [9] 
14  5 

15 
Адаптивні 
технології 
навчання 

ПР 8. Розроблення 
конспекту заняття із 

застосуванням 
адаптивних технологій 

Опрацювання лекційного 
матеріалу (лек. 8), 

підготовка до виконання 
ПР 8, підготовка до 

підсумкового тестування 

5 [3, 11, 12] 

 
Примітка.  * Лекції проводяться раз у два тижні по дві години (знаменник відповідно до 
розкладу занять). Практичні заняття проводяться щотижня по дві години (чисельник і 
знаменник відповідно до розкладу занять). 
 

Політика дисципліни 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про 

організаційне і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі 

та навчальному плану. Студент зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно 

із розкладом, не запізнюватися на заняття, домашні завдання виконувати якісно і 

відповідно до графіка. 
Термін здачі практичної роботи вважається своєчасним, якщо студент здав її на 

наступному після виконання роботи занятті. Пропущене практичне заняття студент 
зобов’язаний відпрацювати в аудиторіях кафедри у встановлений викладачем термін, але не 
пізніше, ніж за два тижні до кінця теоретичних занять у семестрі. 

Здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни можуть користуватись як наявним 
в аудиторіях кафедри комп’ютерним обладнанням, так і власними пристроями 
(ноутбуками, планшетами, смартфонами). Власними пристроями можна користуватися як 
для роботи в системі Moodle, так і для доступу до зовнішніх інформаційних ресурсів, які 
необхідні для виконання практичних робіт. 

Практичні роботи виконуються індивідуально або групами, згідно з варіантами, що 
представлені у методичних вказівках до практичних робіт. Під час роботи над 
індивідуальними завданнями недопустимі порушення правил академічної доброчесності. 
У разі наявності плагіату (спроба здати практичну роботу іншого варіанту) здобувач 
вищої освіти отримує незадовільну оцінку і має повторно виконати практичну роботу 
згідно із його варіантом. Набутті особою знання з дисципліни або її окремих розділів у 
неформальній освіті зараховуються відповідно до Положення про порядок 
перезарахування результатів навчання у ХНУ. 

При виконанні індивідуального творчого завдання з дисципліни студент має 

дотримуватися політики доброчесності. У разі виявлення плагіату він отримує 

незадовільну оцінку і має виконати індивідуальне творче завдання за новою темою. 
 

Критерії оцінювання результатів навчання 
Кожний вид роботи з дисципліни оцінюється за чотирибальною шкалою 

відповідно до Положення про контроль і оцінювання результатів навчання здобувачів 



вищої освіти у ХНУ. Семестрова підсумкова оцінка визначається як середньозважена з усіх 
видів навчальної роботи, виконаних і зданих позитивно з урахуванням коефіцієнта 
вагомості. Вагові коефіцієнти змінюються залежно від структури дисципліни і важливості 
окремих видів її робіт. 

Поточний контроль здійснюється під час лекційних та практичних занять, а також 
у дні проведення контрольних заходів, встановлених робочою програмою і графіком 
навчального процесу. Оцінка, яка виставляється за практичне заняття, складається з таких 
елементів: усне опитування студентів перед початком виконання практичної роботи; 
знання теоретичного матеріалу з теми; якість оформлення практичної роботи; вільне 
володіння студентом спеціальною термінологією і уміння професійно обґрунтувати прийняті 
рішення; своєчасна здача практичної роботи. 

При цьому використовуються методи поточного контролю: здача практичних робіт; 
тестовий контроль теоретичного матеріалу з теми; презентація індивідуальних творчих завдань. 

При виведенні підсумкової семестрової оцінки враховуються результати як 
поточного контролю, так і підсумкового контрольного заходу, який проводиться 
тестуванням з усього матеріалу дисципліни. Студент, який набрав позитивний 
середньозважений бал за поточну роботу і не здав підсумковий контрольний захід 
(тестування), вважається невстигаючим. Засвоєння студентом теоретичного матеріалу з 
дисципліни оцінюється тестуванням. 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і оцінювання результатів навчання 
студентів денної форми навчання у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота 
Самостійна, 

індивідуальна робота 
Семестровий 

контроль, 
залік Практичні роботи №: 

Тестовий 
контроль: 

Творче 
завдання 

1 2 3 4 5 6 7 8 ТК ТЗ За рейтингом 
ВК*:                   0,5 0,25 0,25 0 

Умовні позначення: ВК – ваговий коефіцієнт; ТК – тестовий контроль; ТЗ – творче завдання 
 

Розподіл вагових коефіцієнтів для складових індивідуального творчого завдання 
Якість виконання Якість презентації роботи 

Відповідність темі 

індивідуального творчого 

завдання, його структурі та 

якість оформлення текстової 

частини 

Повнота розкриття теми Доповідь  

(презентація,  

зміст та якість слайдів) 

Відповідь на 

запитання 

(захист) 

0,1 0,4 0,1 0,4 

 

Структурування дисципліни за видами робіт і 

оцінювання результатів навчання студентів заочної форми навчання 

у семестрі за ваговими коефіцієнтами 

Аудиторна робота Контрольні заходи Семестровий 
контроль Практичні роботи №: Контрольна робота 

1 2 Якість 
виконання 

Оцінка за захист залік 

ВК*:                   0,2 0,2 0,1 0,5 
 

Оцінювання тестових завдань 
Підсумковий тест для кожного студента складається з двадцяти п’яти тестових 

завдань, кожне з яких оцінюється одним балом. Максимальна сума балів, яку може набрати 
студент, складає 25. 

Тестові завдання для кожного студента випадково генеруються із загального банку 
питань у середовищі для навчання Mооdlе. Оцінювання відповідей студента здійснюється 
в автоматичному режимі. Оцінювання здійснюється за чотирибальною шкалою. Сума 
балів пропорційна кількості правильних відповідей. Відповідність набраних балів за 



тестове завдання оцінці, що виставляється студенту, представлена у нижченаведеній 
таблиці. 
Сума балів за тестові завдання 1–13 14–16 17–22 23–25 
Оцінка за 4-бальною шкалою 2 3 4 5 

 
На тестування відводиться 30 хвилин. 
Якщо студент отримав негативну оцінку, то він має перездати її в установленому 

порядку, але обов’язково до терміну наступного контролю. 
Підсумкова семестрова оцінка за інституційною шкалою і шкалою ЄКТС 

встановлюється в автоматизованому режимі після внесення викладачем усіх оцінок до 
електронного журналу. Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали 
оцінювання ЄКТС наведені у таблиці. 
 
 
Співвідношення інституційної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС 

Оцінка 
ЄКТС 

Інституційна 
інтервальна шкала 

балів 
Вітчизняна оцінка, критерії 

A 4,75–5,00 5 
Відмінно – глибоке і повне опанування навчального матеріалу і 
виявлення відповідних умінь та навичок 

B 4,25–4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 
незначними помилками 

C 3,75–4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, але 
достатнє для практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, що 
задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 
Незадовільно – безсистемність одержаних знань і неможливість 
продовжити навчання без додаткових знань з дисципліни 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і повторне 
вивчення дисципліни 

 
Питання для підсумкового контролю з дисципліни 

1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. 

2. Інноваційність як ознака сучасності  

3. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів. 

4. Технологічний підхід до процесу навчання. 

5. Технологія як наука про майстерність. 

6. Сутність та особливості освітніх технологій. 

7. Історичні аспекти освітньої технології. 

8. Класифікація сучасних освітніх технологій. 

9. Класифікація сучасних педагогічних технологій. 

10. Основні поняття та принципи технології «перевернутого» навчання. 

11. Особливості застосування технології «перевернутого» навчання в 

освітньому процесі закладів освіти різних рівнів. 

12. Поняття про кейс-метод. 

13. Особливості застосування кейс-технології в освітньому процесі. 

14. Сучасні тренінгові технології: поняття, види, особливості застосування.  

15. Коучинг як інноваційна технологія в освіті. 

16. Сутність та принципи адаптивного навчання. 

17. Інструменти адаптивного навчання. 

18. Особливості застосування адаптивних технологій навчання в освітньому 

процесі закладів освіти різних рівнів 



19. Концептуальні засади комп’ютерних технологій. 

20. Особливості організації навчальних занять із використанням 

комп’ютерних технологій навчання. 

21. Поняття про візуалізацію навчальної інформації 

22. Засоби комп’ютерної візуалізації освітнього контенту. 

23. Ресурсно-орієнтоване навчання: сутність та основні характеристики. 

24. Педагогічні технології ресурсно-орієнтованого навчання. 

25. Особливості організації ресурсно-орієнтованого навчання у закладах 

освіти. 
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