
 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників 

Освітній ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  –3  

Магістр 
 

Обов’язкова  

 

Рік підготовки: 

         перший 

         Семестр      

Загальна кількість 

годин - 90 

  

         другий 

     Лекції 

 14 год. 

Практичні, семінарські 

   14 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

        60 год. 

Консультації:                                

        2 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

 

 



 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

 

Сформувати здатність студентів: 

 виявляти широке коло проблем, що стосуються інноваційних  змін, 

спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти;  

 вирішувати стратегічні завдання, що стоять перед національною 

системою освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, 

інтеграцію її в європейський і світовий освітній простір;  

 ставити мету та обирати ефективні шляхи її досягнення шляхом 

розуміння  фундаментальних основ інноваційних перетворень та 

використання як теоретичних, так і практичних методів інноваційної 

педагогічної діяльності. 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Передумовою є знання з філософії, загальної психології, педагогічної 

психології, загальної педагогіки, історії педагогіки, порівняльної 

педагогіки, методики викладання дисциплін зі спеціальності. 

3. Результати навчання за дисципліною 

 Програмовані результати 

навчання ОПП 

Знати 

ПРН 2 Знає сучасні концепції 

гармонійного рухового, 

функціонального, 

інтелектуального та 

духовного розвитку людини 

 

-   Знає і розуміє інноваційні зміни 

в системі дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної,  вищої, 

післядипломної освіти відповідно 

Закону України «Про освіту», 

«Про вищу освіту», Концепції 

«Нова українська школа», які 

нормують і обґрунтовують 

гармонійний руховий, 

функціональний, інтелектуальний 

та духовний розвиток людини. 

- Знає сутність рухового 

(фізичного), функціонального, 

інтелектуального та духовного 

розвитку людини. 



- Знає які чинники впливають на 

фізичний, розумовий та духовний 

розвиток людини. 

 

- Вміє визначити сутність 

інноваційних змін в системі 

освіти, які забезпечують 

гармонійний руховий, 

функціональний, інтелектуальний 

та духовний розвиток людини. 

- Вміє ефективно використати 

чинники, які ефективно впливають 

на фізичний, розумовий та 

духовний розвиток людини. 

ПРН 6. Володіє навичками аналізу, 

систематизації та оцінки 

передового педагогічного 

досвіду фізичного 

виховання студентів для 

подальшого використання 

на практиці його найкращих 

напрацювань і основних 

концепцій, включаючи 

можливість бути 

наставником молодших 

колег у вдосконаленні 

викладацької майстерності 

 

- Знає сутність передового 

педагогічного досвіду з фізичного 

виховання, його види. Розуміє 

етапи його вивчення, узагальнення 

і розповсюдження. 

 

- Вміє на практиці здійснювати 

вивчення, узагальнення, 

усвідомлення і запровадження 

результатів передового 

педагогічного досвіду з фізичного 

виховання за визначеними етапами 

і критеріями.  

- Вміє надавати необхідну 

консультативну допомогу 

молодшим  колегам щодо 

підвищення їх професійної 

майстерності з фізичного 

виховання сучасної молоді 

шляхом запровадження 

передового педагогічного досвіду 

з фізичного виховання. 

 

ПРН 10 

Вміє реалізовувати 

міждисциплінарні зв’язки 

залежно від завдань і змісту 

навчально-виховного 

процесу, перевіряти, 

уточнювати, поповнювати 

знання 

 

- Знає яким чином виявити 

міждисциплінарні зв’язки з 

дисциплінами, що забезпечують 

освітній процес учня і поєднані 

змістом з фізичним вихованням. 

 

- Вміє використовувати 

міжпредметні зв’язки під час 

проведення занять, виховних і 



оздоровчих заходів з фізичного 

виховання, зокрема, з анатомією та 

фізіологією людини, психологією, 

гігієною, естетикою та іншими з 

метою формування всебічно і 

гармонійно розвиненої 

особистості, збереження її 

здоров’я.  

- Вміє перевіряти, уточнювати, 

поповнювати знання з 

міждисциплінарних зв’язків 

фізичного виховання з іншими 

дисциплінами. 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Кількість балів Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90 - 100 

Вільно володіє навчальним матеріалом, висловлює власні 

думки, робить аргументовані висновки, рецензує відповіді 

інших студентів, творчо виконує індивідуальні та 

колективні завдання, самостійно знаходить додаткову 

інформацію, та використовує її для реалізації поставлених 

перед ним завдань, може аргументовано обирати 

раціональний спосіб  виконання завдання й оцінити 

результати власної творчої діяльності, вільно 

використовує знання для використання творчих завдань.  

82 - 89 

Вільно володіє навчальним матеріалом. Застосовує  

знання на практиці, узагальнює і систематизує навчальну 

інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, застосуванні знання на 

практиці. За зразком самостійно виконує практичні 

завдання, передбачені програмою, має стійкі навички 

виконання завдань. 

74 - 81 

Вільно володіє навчальним матеріалом. Застосовує  

знання на практиці, але узагальнює і систематизує 

навчальну інформацію не в повній мірі,  допускає  огріхи 

у порівняннях, формулюванні висновків, застосуванні 

знання на практиці. 

64 - 73 

Володіє навчальним матеріалом, знає основні поняття 

навчального матеріалу,  виконує поставлені завдання на 

репродуктивному рівні, має недостатньо стійкі навички 

виконання практичних завдань. 

60 - 63 
Володіє навчальним матеріалом поверхнево, 

фрагментарно, відтворює певну частину навчального 



матеріалу на рівні запам’ятовування, знає основні поняття 

навчального матеріалу. Має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдання. 

35-59 

Має фрагментарні знання при незначному загальному 

обсязі навчального матеріалу, відсутні сформовані вміння 

та навички, допускає суттєві помилки під час відповіді. 

Планує та виконує частину завдання за допомогою 

викладача.  

1 - 34  
Студент не володіє навчальним матеріалом. Виконує 

лише елементи завдання, потребує постійної допомоги 

викладача.  

 

Розподіл балів (залік) 

Поточний контроль Самостійна 

робота 

Сума 

 РОЗДІЛ 1 РОЗДІЛ 2          РОЗДІЛ 3 

Т1 Т2 Т

3 

Т4 Т

5 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3          

      

  28 

 

 

100 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Т1, Т2 ... Т 9 – теми розділів 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

82 - 89 В 
добре  

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно  

60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1 - 34 F 
незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

незараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 



5. Засоби діагностики результатів навчання 

Засобами діагностики навчальних досягнень є тести, а також 

індивідуальні творчі освітні проекти. 

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

7.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

РОЗДІЛ І. Інноваційний розвиток освіти України 

Тема 1. Основні напрямки і тенденції інноваційного розвитку освіти України.    

Тема 2 . Інноваційна людина як проект сучасної освіти. 

Тема  3.  Оновлення нормативно-правової бази інноваційного розвитку 

системи освіти 

Тема 4. Теоретико-методологічні основи управління інноваційним розвитком 

системи освіти 

Тема 5. Інтеграція національної системи освіти  в міжнародний освітній 

простір. 

РОЗДІЛ ІІ. Інноваційний розвиток загальноосвітніх, позашкільних та 

вищих  навчальних закладів 

Тема 1. Інноваційний розвиток загальноосвітнього навчального закладу. 

Тема 2. Сучасна інклюзивна освіта. 

Тема 3. Інноваційний розвиток  позашкільної освіти. 

Тема 4. Інноваційні перетворення вищої та післядипломної освіти. 

РОЗДІЛ ІІІ. Модернізація національної освіти на засадах 

компетентнісного та технологічного підходів 

Тема 1. Модернізація національної освіти на засадах компетентнісного 

підходу. 

Тема 2. Інноваційні технології в освіті. 

Тема 3. Дистанційне навчання як інноваційна педагогічна система. 

 

 



7.2. Структура навчальної дисципліни (денна форма навчання) 

 

 

 

 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 
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РОЗДІЛ І.. Інноваційний розвиток освіти України 

 

Тема 1. Основні напрямки і тенденції 

інноваційного розвитку освіти 

України 

6 2   4 

Тема 2. Інноваційна людина як проект 

сучасної освіти 

7 2 1  4 

Тема 3. Оновлення нормативно-

правової бази інноваційного розвитку 

системи освіти 

5  1  4 

Тема 4. Теоретико-методологічні 

основи управління інноваційним 

розвитком системи освіти 

5  1  4 

Тема 5. Інтеграція національної 

системи освіти  в міжнародний 

освітній простір 

5  1  4 

РОЗДІЛ ІІ. Інноваційний розвиток загальноосвітніх, позашкільних та 

вищих  навчальних закладів 

 

Тема 1. Інноваційний розвиток 

загальноосвітнього навчального 

закладу               

7 2 1  4 

Тема 2. Сучасна інклюзивна освіта 5  1  4 

Тема 3. Інноваційний розвиток  

позашкільної освіти 

5  1  4 

Тема 4. Інноваційні перетворення 

вищої та післядипломної освіти 

7 2 1  4 

РОЗДІЛ ІІІ. Модернізація національної освіти на засадах 

компетентнісного та технологічного підходів 



Тема 1. Модернізація 

національної освіти на засадах 

компетентнісного підходу 

7 2 1  4 

Тема 2. Інноваційні технології в 

освіті: суть, провідні завдання,  

роль у педагогічному процесі 

9 4 1  4 

Тема 3. Дистанційне навчання 

як інноваційна педагогічна система 

7   1 6 

ІНДЗ 13  2 1 10 

Залік 2  2   

Усього годин 90 14 14 2 60 

 

 

Теми семінарських  занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

1 Тема:  Інноваційна людина як проект 

сучасної освіти 

1 - 

2 Тема: Оновлення нормативно-правової 

бази інноваційного розвитку системи 

освіти 

1 - 

3 Тема: Теоретико-методологічні основи 

управління інноваційним розвитком 

системи освіти 

1 - 

4 Тема: Інтеграція національної системи 

освіти  в міжнародний освітній простір 

1 - 

5 Тема: Інноваційний розвиток 

загальноосвітнього навчального 

закладу               

2 - 

6 Тема: Сучасна інклюзивна освіта 1 - 

  7 Тема: Інноваційні перетворення вищої 

та післядипломної освіти 

1 - 

8 Тема: Модернізація національної 

освіти на засадах компетентнісного 

підходу 

1 - 

9 Тема: Інноваційні технології в освіті: 

суть, провідні завдання,  

роль у педагогічному процесі 

1 - 

10 ІНДЗ 2  

11 Залік 2 - 

12 Усього годин 14 - 

 

 



8. Рекомендовані джерела інформації 

Базова література 

 

1. Біла книга національної освіти України / Акад. пед. наук України; за    ред. 

В. Г. Кременя. – К.: вид-во Акад. пед. наук України, 2009. – 256 c. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. 

Дичківська. – 2-ге вид. доповн. – К.: Академвидав, 2012. – 357 с. 

3. Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика [Текст]: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, ( 30 - 31 березня 

2012року). Ч.І. – Суми:  [НІКО], 2012. – 175 с.  

4. Інновації як чинник суспільного розвитку: теорія і практика [Текст]: матеріали 

ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, ( 30 - 31 березня 

2012року). Ч.ІІ. – Суми:  [НІКО], 2012. – 215 с.  

5. Інноваційна діяльність ЗНЗ / Упоряд. Л. Галіцина. – К.: Вид. Дім «Шкільний 

світ», 2005. –  128 с. 

6. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процессу: інноваційні 

засоби і технології: колективна монографія. – К.: Аміак, 2005. –  252 с. 

7. Євтух М.В. Інноваційні методи оцінювання навчальних досягнень: моногр. / 

М.Б. Євнух, Е.В. Лузік, Л.М. Дибкова. – К.: КНЕУ. 2010. – 248 с. 

8. Калініна Л.М. Проект інноваційної школи: стратегічне планування, 

управління інноваціями / Л.М. Калініна. – Х.: Вид. група «Основа», 2007. – 

96 с. 

9. Керівник і керівництво: Інноваційні підходи / упоряд. Людмила Галіцина. – 

К.: Шк.. світ, 2011. – 112 с. –  (Бібліотека «Шкільного світу») 

10. Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики. І Т. / В.Ф. 

Паламарчук. – К.: Освіта України, 2005. – 420 с. 

11. Паламарчук В.Ф. Першооснови педагогічної інноватики. ІІ Т. / В.Ф. 

Паламарчук. – К.: Освіта України, 2005. – 504 с. 

12. Пашута М.Т. Інновації: понятійно-термінологічний апарат, економічна 

сутність та шляхи стимулювання: Навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. 

Шкільнюк. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 118 с. 

13. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, 

І. С. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – 3-е вид., допов. і переробл. – К.: 

СПД Богданова А.М., 2008. – 376 с. 

14. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: навч. посібник. / Упоряд.: 
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