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1. Пояснювальна записка 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноватика в галузі освіти» є формування у 

здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: системи знань у галузі освітньої 

інноватики, здатність на основі концептуальних методологічних знань здійснювати аналіз 

інноваційних педагогічних явищ, процесів, конструювати нові цілісні знання, ідеї, розв’язувати 

комплексні проблеми, які мають бути реалізовані в дослідницько-інноваційних 

дослідженнях/професійній практиці з урахуванням реформаційних, інтеграційних процесів, що 

відбуваються у вітчизняній і світовій вищій освіті.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інновації в галузі освіти» є опанування 

наступними компетентностями: 

ІК здатність на основі концептуальних методологічних знань здійснювати аналіз 

педагогічних явищ, процесів, конструювати нові цілісні знання, ідеї, розв’язувати комплексні 

проблеми в науково-дослідницькій, педагогічній діяльності з урахуванням національного і 

світового досвіду; 

ЗК5 здатність до академічної і професійної мобільності, оптимальної мовної поведінки у 

професійній/академічній сфері, виявлення лідерських якостей, до командної роботи та взаємодії з 

науковою спільнотою; 

ЗК6 здатність сприймати, аналізувати й інтерпретувати нову освітню інформацію з наукових 

джерел українською/іноземними мовами, узагальнювати її та робити аргументований виклад у 

зв’язній формі під час апробації результатів дослідження; 

ФК14 інтегровані  знання з історії педагогіки, порівняльної педагогіки, інноватики в галузі 

освіти, методології науково-педагогічного дослідження; 

ФК15 здатність розв’язувати складні комплексні проблеми в дослідницькій, інноваційній 

видах діяльності на засадах професійної етики; володіти вміннями розробляти  наукові, освітні, 

грантові  проєкти;  

ФК16 здатність організовувати та проводити педагогічний експеримент (констатувальний, 

формувальний, контрольний етапи), здійснювати обробку даних методами математичної 

статистики з використанням ІКТ, генерувати нові ідеї; 

ФК17 здатність критично аналізувати, самостійно та вільно орієнтуватися в змісті 

педагогічної інноватики, сучасних освітніх технологій, застосовувати досягнення в науковій та 

проєктній діяльності й педагогічній практиці; 

ФК18 знання інноваційних освітніх тенденцій і напрямів, наукових засад управління й 

забезпечення якості освіти, способів їх реалізації в практиці загальної середньої та вищої школи 

 

Результати навчання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі здатні:  

ПРН7 продемонструвати знання концепцій розвитку «материнських» і «національних» 

моделей вищої (університетської) освіти, розуміння процесів інтеграції, сталого розвитку 

суспільства, цифровізації в освітній галузі на сучасному етапі; 

ПРН8 аналізувати змістове забезпечення освітнього процесу в ЗВО, визначати шляхи його 

оновлення, критично оцінювати практичне значення нововведень у вищій школі, самостійно 

продукувати ідеї; 

ПРН12 продемонструвати знання концепцій та методологічних підходів у галузі педагогіки, 

історії педагогіки, освітньої інноватики, уміння виявляти суперечності та тенденції розвитку 

освітньої галузі; 

ПРН13 критично оцінювати існуючі системи освіти і програми виховання, досвід 

професійних практик, представлених в історико-педагогічному дискурсі; 

ПРН 16 послуговуватись нормативно-правовими й програмно-методичними документами 

для якісного виконання авторського дослідження і здійснення висококваліфікованої викладацької 

діяльності з дотриманням корпоративної культури;  

ПРН17 використовувати досягнення педагогічної інноватики у власній науковій та 



педагогічній діяльності, осмислювати теоретичну і практичну значущість освітніх нововведень, 

генерувати і презентувати власні інноваційні ідеї. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120годин. 

 

1. Зміст навчальної дисципліни за модулями та темами 
 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади освітньої інноватики 

Тема 1. Предмет та основні категорії освітньої інноватики 

Тема 2. Становлення й розвиток інноваційних педагогічних ідей у зарубіжній та вітчизняній 

освітній практиці 

Тема 3. Інноваційний навчальний заклад як соціально-педагогічний феномен 

Тема 4. Прогнозування інноваційних процесів у освіті 

 

Змістовий модуль 2.Інноваційна  педагогічна   діяльність викладача  вищої  школи 

Тема 1.  Особливості інноваційної діяльності педагога 

Тема 2. Готовність викладача вищої школи до інноваційної педагогічної діяльності 

Тема 3. Інноваційні освітні технології у вищій школі 

Тема 4. Упровадження педагогічних інновацій у освітній процес вищого навчального закладу 

 

2. Засоби діагностики успішності навчання 

Контроль і оцінювання результатів навчання здійснюється згідно Положення про 

організацію освітнього процесу в Харківському національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди. 

Діагностика навченості здобувачіввміщує: поточний контроль (відвідування лекційних 

занять, участь у семінарських заняттях),  рубіжний контроль проводиться у формі захисту творчої 

роботи (ІНДЗ),  а також оцінюється якість виконання завдань самостійної роботи;  підсумковий 

контроль передбачає складання іспиту. 

 

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит  
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