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Коломия – 2019 рік 



  

Методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни  

«Педагогічна інноватика»  

  

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи педагогічних технологій 

Тема 1. Методологічні засади педагогічних технологій 

Питання для самостійного опрацювання: 
1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти.  

2. Гуманістична спрямованість освітніх інноваційних процесів.  

3. Поняття про педагогічну інноватику, її структура, класифікація.  

4. Типи структур інноваційних процесів – діяльнісна, суб'єктна, рівнева.  

5. Умови ефективності інноваційних процесів в сфері початкової освіти. 

 

Практичні задавання: 

o Укладання міні-словника основних понять теми.  

o Підготовка огляду періодичної преси з питань модернізації освітнього процесу початкової  школи 

(5-7публікацій). 

o Створення мультимедійної презентації «Різновиди педагогічних технологій». 

 

Рекомендована література 

1. Зайчук, В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Т. 2. / В. О.Зайчук, 

А. С. Нісімчук А. Д. Білан.– Луцьк: ПВД«Твердиня»,2015.– 312 с. 

2. Коновалова М. В., Куликова Ю. О., Семиволос О. П. Педагогічні технології: інструментарій, 

механізми, технологічна карта / М. В. Коновалова, Ю. О. Куликова, О.  П.  Семиволос. –  Х.  : Вид. 

група «Основа», 2015. – 96 с. 

3. Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч.посіб. / А. І. Кузьмінський, 

С. В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335 с. 

4. Телячук В. П. Інноваційні технології в початковій школі : [посібник] / В. П. Телячук, 

О. В. Лесіна. – 2-ге вид. – Харків : Основа, 2008. – 233 с.  

5. Федорчук В. В. Педагогічні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Федорчук В. В.; 

М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський: 

Зволейко Д. Г., 2014. – 267 с.  

6. Чепіль М. М. Педагогічні технології: навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К.: Академвидав, 

2012. – 224 с. 

 

Тема 2.  Історія розвитку педагогічних технологій 

                         Питання для самостійного опрацювання:   
1. Історичні засади формування «Педагогічні технології».  

2. Історія утвердження понятійного апарату педагогічних технологій. 

3. Різновиди інтерпретації поняття «Педагогічні технології».  

4. Особливості технологічного підходу як умови вдосконалення освіти.  

5. Періоди удосконалення шкільної освіти.  

6. Видатні педагоги про технологічний підхід в освіті.   

7. Соціальні передумови створення і впровадження нових педагогічних технологій.  

 

Практичні завдання: 

o Створити хронологічну таблицю утвердження поняття «Педагогічні технології». 

o Підготувати реферат на тему «Вітчизняні педагоги про важливість вдосконалення сучасної 

початкової школи». 

 

Рекомендована література. 
1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 3-тє вид., 

випр. – К. : Академвидав, 2015. – 304 с.  



  

2. Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ - перша третина ХХ ст.) : 

монографія / [Сухомлинська О. В., Дічек Н. П., Березівська Л. Д. та ін.] ; НАПН України, Ін-т 

педагогіки. – К.: Пед. думка, 2013. – 637 с.  

3. Сучасні педагогічні технології в освіті : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. 

техн. ун-т ”Харків. політехн. ін-т” ; за ред. Мигущенка Р. П., Панфілова Ю. І. – Харків : НТУ 

”ХПІ”, 2016. – 185 с. 

4. Чепіль М. М. Педагогічні технології: навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ: 

Академвидав, 2012. – 224 с. 

 

Тема 3. Традиційна система освіти та педагогічні інновації  

      Питання для самостійного опрацювання: 
1. Різновиди традиційного навчання. 

2. Визначальні компоненти традиційної системи навчання.  

3. Шляхи і способи удосконалення традиційної освіти.  

 

Практичні завдання: 

o Визначити аргументувати і занотувати основні складові початкової освіти, що потребують 

модернізації.  

o Послуговуючись ресурсом YouTube, підготувати добірку відео розповідей про інноваційну 

діяльність вчителів початкової школи (5-7 відео файлів).   

o Скласти анотовану бібліографію про науково-педагогічний доробок Я.-А. Коменського (8-10 

публікацій). 

o Розробити перелік питань для обговорення під час міні-дискусії «Класно-урочна система: за і 

проти». 

 

Рекомендована література. 

1. Аніщенко О.В., Яковець Н.І.Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. посібник / За 

заг.ред.Н.І.Яковець.- Ніжин:Видавництво НДУ ім. М.Гоголя,2007. – 199 с. 

2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 3-тє вид., 

випр. – К. : Академвидав, 2015. – 304 с.  

3. Рудницька Н.Ю., Синиця М.О. Педагогічні технології в початковій школі: Методичні 

рекомендації. - Житомир: Вид-во ЖДУ Р73 ім. І. Франка, 2010. – 87 с. 

4. Сучасні педагогічні технології в освіті : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. 

техн. ун-т ”Харків. політехн. ін-т” ; за ред. Мигущенка Р. П., Панфілова Ю. І. – Харків : НТУ 

”ХПІ”, 2016. – 185 с. 

5. Телячук В. П. Інноваційні технології в початковій школі : [посібник] / В. П. Телячук, 

О. В. Лесіна. – 2-ге вид. – Харків : Основа, 2008. – 233 с.  

6. Чепіль М. М. Педагогічні технології: навч.посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К.: Академвидав, 

2012. – 224 с. 

 

Змістовий модуль 2. 

Змістовне наповнення педагогічних технологій 

Тема 4. Особистісно орієнтовані технології навчання та виховання 

Питання для самостійного опрацювання: 
1. Пізнавальна активність школяра: сутність, рівні, фактори розвитку. 

2. Характеристики шкільних технологій, побудованих на стимуляції пізнавальної активності учнів        

(2-3 технології за вибором студента). 

3. Порівняльний аналіз ефективності репродуктивних і евристичних технологій навчання учнів. 

4. Сучасні тенденції в розробці технології навчання мисленню. 

5. Структура технологій активізації пізнавальної діяльності учнів. 

6. Алгоритм діяльності вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів. 

 

Практичні завдання: 

o Занотувати у словник педагогічних термінів опорні поняття теми та розкрити їх зміст. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjmk6Kp19DRAhWK8RQKHTzSAb4QjBAIIjAC&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%3Ftab%3Dw1%26gl%3DRU&usg=AFQjCNFZmUFNsBysZdD90-soNiQnbxNSxA&bvm=bv.144224172,d.bGs


  

o Створити мультимедійну презентацію на тему «Педагогіка співробітництва». 

o Скласти рецензії на 3-4 статті І.Д.Беха з питань особистісно-орієнтованого виховання.  

o Підготувати реферат на тему: «Використання гуманно-особистісної технології 

Ш.А.Амонашвілі у сучасній початковій школі». 

o Знайти Інтернет-ресурси (4-5 сайтів) присвячені  питанням гуманної педагогіки.    

 

Рекомендована література 

1. Амонашвілі Ш. О. Істина школи / Ш.О. Амонашвілі; [пер. з рос. Твердохліб Л. І.]. – 

Хмельницький: Поділ. культур.-просвітит. центр ім. М. К. Реріха, 2007. – 73 с. 

2. Амонашвілі Ш. О. Без Серця що зрозуміємо? / Ш.О. Амонашвілі; [пер. з рос. Гаврилькевич В. К.]. 

– Хмельницький: Поділ. культур.-просвітит. центр ім. М. К. Реріха, 2006. – 66 с. 

3. Амонашвілі Ш. О. Школа життя: трактат про початковий ступінь освіти, заснованої на принципах 

гуманно-особистісної педагогіки / Ш. О. Амонашвілі; [пер. з рос. Литвин М. М., Гаврилькевич В. 

К. ; вступ О. Асмолов]. – Хмельницький : Поділ. культур.-просвітит. центр ім. М. К. Реріха, 2012. 

– 169 с. 

4. Бех  І. Д. Вибрані наукові праці. Виховання особистості / І. Д. Бех.– Київ; Чернівці : Букрек, 2015. 

–  Т. 1 : 2015. — 839 с. 

5. Рудницька Н.Ю., Синиця М.О. Педагогічні технології в початковій школі: Методичні 

рекомендації. - Житомир: Вид-во ЖДУ Р73 ім. І. Франка, 2010. – 87 с. 

 

Тема 5. Технології, побудовані на активізації пізнавальної діяльності учнів 

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Пізнавальна активність школяра: сутність, рівні, фактори розвитку. 

2. Характеристики шкільних технологій, побудованих на стимуляції пізнавальної активності 

учнів (2-3 технології за вибором студента). 

3. Порівняльний аналіз ефективності репродуктивних і евристичних технологій навчання учнів. 

4. Сучасні тенденції в розробці технології навчання мисленню. 

5. Структура технологій активізації пізнавальної діяльності учнів. 

6. Алгоритм діяльності вчителя з розвитку пізнавальної активності учнів. 

 

Практичні завдання: 

o Підготувати реферат на тему «Організація навчального процесу відповідно до  

індивідуальних особливостей учнів». 

o Укласти порівняльну таблицю «Індивідуальні і групові технології навчання» . 

o Підготувати доповідь на тему «Використання комп’ютерних технологій в процесі у процесі 

програмового навчання». 

o Створити мультимедійну презентацію на тему «Метод проектного навчання – традиції та 

інновації». 

o Знайти і скласти рецензію на 4-5 сайтів присвячених проектній діяльності школярів.     

 

Рекомендована література: 

1. Коберник, О. М. Проектна технологія: теорія, історія, практика : монографія / О. М. Коберник ; 

Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2012. – 228 с.   

2. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 1 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований 

підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг 

плюс, 2007. – 96 с.  

3. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 2 клас: інноваційні технології, особистісно орієнтований 

підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг 

плюс, 2007. – 128 с.  

4. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд.: О. В. Онопрієнко, О. П. 

Кондратюк. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.   
5. Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання: 

метод. посіб. / Л. М. Масол ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Харків : Друк. Мадрид, 2015. 
– 176 с. 



  

 

Тема 6. Педагогічні технології індивідуального і групового навчання 

Питання для самостійного опрацювання: 
1. Провідні ознаки індивідуального і групового навчання. Історія виникнення й розвитку 

індивідуального і групового навчання. Переваги  і недоліки індивідуального і групового навчання. 

Характеристика навчального процесу педагогічної  технології індивідуального навчання. 

2. Теоретичні засади педагогічної технології програмованого навчання. Історія становлення і 

формування програмованого навчання. Характеристика методу проектів. Способи залучення 

технології програмованого навчання у навчальний процес початкової школи.  

3. Провідні ознаки колективного способу навчання. Методичне забезпечення колективного способу 

навчання. Шляхи оптимізації колективного способу навчання у навчальному процесі початкової 

школи.     

4. Групові технології навчання. Різновиди групових форм роботи на уроці. Новітні розробки в царині 

групових технологій навчання. Способи активізації групових технологій навчання  в осередку 

початкової школи.  

 

Практичні завдання: 

o  Підготувати реферат на тему «Організація навчального процесу відповідно до  

індивідуальних особливостей учнів». 

o Укласти порівняльну таблицю «Індивідуальні і групові технології навчання» . 

o Підготувати доповідь на тему «Використання комп’ютерних технологій у процесі 

програмового навчання». 

o Створити мультимедійну презентацію на тему «Метод проектного навчання – традиції та 

інновації». 

o Знайти і скласти рецензію на 4-5 сайтів присвячених проектній діяльності школярів.     

 

Рекомендована література: 

1. Коберник О. М. Проектна технологія: теорія, історія, практика : монографія / О. М. Коберник 

; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : Жовтий О. О., 2012. – 228 с.   

2. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 1 клас: інноваційні технології, особистісно 

орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. 

Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 96 с.  

3. Нетрадиційні уроки в початковій школі. 2 клас: інноваційні технології, особистісно 

орієнтований підхід, нетрадиційні методи і форми роботи, відкриті уроки / уклад. 

Л. І. Нечволод. – Х. : Торсінг плюс, 2007. – 128 с.  

4. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд.: О. В. Онопрієнко, О. П. 

Кондратюк. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с.   

5. Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і 

виховання: метод. посіб. / Л. М. Масол ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Харків : 

Друк. Мадрид, 2015. – 176 с. 

 

Змістовий модуль 3. 

Новітні педагогічні технології початкової освіти 

Тема 7. Ігрові технології навчання 

Питання для самостійного опрацювання:  
1. Роль гри в особистісному розвитку учня початкової школи. 

2. Класифікація ігор, що залучаються до навчального процесу. 

3. Матеріальне забезпечення дидактичної гри. 

4. Педагогічні умови активізації ігрової діяльності під час уроків. 

5. Майстерність учителя в організації ігрової взаємодії на уроці. 

6. Місце ігрових прийомів у навчальному процесу початкової школи. 

7. Реалізація теорії поетапного формування розумових дій. М.Б.Волович засновник поетапного        

  формування розумових дій. Методологічні засади поетапного формування розумових дій.  

8. Дидактична сутність поетапного формування розумових дій. Особливості поетапного  



  

  формування розумових дій  в умовах початкової школи.  

 

Практичні завдання: 

o Створити мультимедійну презентацію на тему «Сучасні підходи до класифікації дидактичних 

ігор». 

o Підготувати методичні рекомендації щодо використання дидактичної гри при узагальненні 

вивченого матеріалу. 

o За допомогою довідкової літератури визначити і занотувати  концептуальні засади 

соціоігрової педагогіки. 

o Розробити схему «Прийоми стимулювання ігрової діяльності на уроці». 

o Підготувати доповідь на тему «Специфіка використання ігрових технологій у роботі з дітьми 

різного віку» (за вибором). 

o Запропонувати власний перелік організаційних проблем впровадження дидактичної гри. 

o Підготувати реферат на тему «Застосування ігрових прийомів під час нестандартних уроків». 

 

Рекомендована література. 

1. Кудикіна, Н. В. Теорія ігрової діяльності дітей : монографія / Н. В. Кудикіна ; Київ. ун-т ім. Бориса 

Грінченка, Пед. ін-т. - Київ : Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, 2012. – 235 с.   
2. Педагогічні технології: теорія та практика: Навчально-методичнні посібник / За ред. проф. М.В. 

Гриньової. - Полт. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленко. - П., АСМІ: 2006. - 230 с. 

3. Федорчук В. В. Педагогічні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Федорчук В. В.; 

М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський: 

Зволейко Д. Г., 2014. – 267 с.  

4. Телячук В. П. Інноваційні технології в початковій школі : [посібник] / В. П. Телячук, 

О. В. Лесіна. – 2-ге вид. – Харків : Основа, 2008. – 233 с.  

 

Тема 8. Системні педагогічні технології 

 Питання для самостійного опрацювання: 

1. Історія виникнення і розвитку педагогічної технології  М.Монтессорі.  

2. Концептуальні засади педагогічної технології  М.Монтессорі.  

3. Дидактичні аспекти вальдорфської педагогіки.  

4. Виховна парадигма вальдорфської педагогіки.  

5. Теоретичні основи школи успіху і радості.  

6. Організація навчально-виховної діяльності «Школи успіху і радості» С.Френе. 

7. Методологія школи «Діалогу культур»  В.С.Біблера. 

8. Структура навчального процесу школи «Діалогу культур».  

        

Практичні завдання: 

o Підготувати доповідь на тему «Особливості дидактичного матеріалу М.Монтессорі».   

o Створити схему «Способи взаємодії педагога з дитиною за педагогічною технологією  

М.Монтессорі».     

o За допомогою Інтернет-джерел підготувати есе «Історія становлення і розвитку вальдорфських 

шкіл». 

o Підготувати мультимедійну презентацію на тему «Особливості устрою і функціонування 

вальдорфської школи». 

o Оформити плакат «Правила засвоєння навчального матеріалу в школі успіху і радості».  

o Послуговуючись Інтернет-ресурсами, знайти й занотувати різновиди методичного забезпечення 

навчального процесу в «Школі успіху і радості» С.Френе.  

o Підготувати доповідь на тему «Концептуальна основа педагогічної технології В.С.Біблера».   

o Створити таблицю «Методична і дидактична специфіка школи «Діалогу культур»». 

o Добрати перелік Інтернет сайтів присвячених впровадженню педагогічних технологій 

М.Монтессорі, Р.Штейнера, С.Френе, В.Біблера на теренах України. 

 

.    



  

Рекомендована література. 

1. Бондар В. І. Психолого-педагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі : навч. посіб. / 

В.І.Бондар, А.М.Ільченко. – Полтава: РВВ ПДАА, 2009. – 251 с. 

2. Вальдорфська педагогіка в Україні: З повагою до дитини: зб. ст.: матеріали міжнар. пед. читань 

«Пошук життєвого шляху» / М-во освіти і науки України [та ін.].– К. : НАІРІ, 2009. – 166 с.  

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 3-тє вид., 

випр. – К. : Академвидав, 2015. – 304 с.  

4. Дичківська І. М. М. Монтессорі: теорія і технологія: навчально-методичний посібник для 

використання в навчальному процесі / І. М. Дичківська, Т. І. Поніманська ; МОН України. – К. : 

Видавничий Дім «Слово», 2009. – 303 с. 

5. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К. : 

Академвидав, 2012. – 224 с.  

 

Тема 9. Модульні та локальні педагогічні технології 

Питання для самостійного опрацювання: 
1. Психологічні засади технології раннього і інтенсивного навчання грамоті.  

2. Дидактичні ознаки технології раннього і інтенсивного навчання грамоті.  

3. Методичне забезпечення технології раннього і інтенсивного навчання грамоті.   

4. Особливості вивчення грамоти і математики за технологією Г.Домана.  

5. Дидактичне забезпечення технології Г.Домана.    

6. Мета і завдання педагогічної технології «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей».  

7. Провідні ознаки технології фізичного виховання М.Єфіменка.  

8. Значення ігрової діяльності в педагогічній технології «Театр фізичного розвитку та 

оздоровлення дітей». 

 

Практичні завдання: 

o Провести студентську дискусію на тему «Інноваційні підходи до застосування 

частковопредметних педагогічних технологій». 

o Підготувати реферати на тему «Педагогічні умови використання технологій раннього й 

інтенсивного навчання грамоті» (за вибором). 

o В мережі Інтернет знайти сайти з дидактичним матеріалом Г.Домана (картки Домана).  

o Запропонувати власний україномовний варіант для одного з комплектів карток Домана.    

o Доповнити таблицю М. Єфименка «Рухові та особистісні ознаки чоловічості й жіночості» 

                   

Рекомендована література. 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 3-тє вид., 

випр. – К. : Академвидав, 2015. – 304 с.  

2. Єфименко, М. М. Програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах 

за авторською естетико-оздоровчою системою "Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу)": 

для використання в дошк. навч. закл. / Єфименко М. М., Мельніченко Ю.В.; Ін-т інновац. 

технологій і змісту освіти. - Вінниця: Нілан, 2015.– 55 с. 

3. Єфименко, М. М.Планування занять з фізичної культури для дітей раннього та дошкільного віку: 

метод. реком. / М. М. Єфименко, П. М. Бочков.Вип. 2 : Зимовий цикл: грудень-січень-лютий; 

Весняний цикл: березень-квітень-травень; Літній цикл: червень-липень-серпень. - Вінниця: Нілан-

ЛТД, 2016. – 250 с.  

4. Зайчук, В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Т. 2. / В. О. Зайчук, 

А. С. Нісімчук, А. Д. Білан. – Луцьк : ПВД «Твердиня», 2009. – 312 с.  

5. Інноваційні технології в початковій школі: навч.посіб./ Т.В. Бишова, О.С. Кондратюк, М.М. 

Мосієнко, О.В. Шатохіна . – К. : Пік. світ, 2008. – 112с. 

6. Навчаймо читання українською мовою за методикою М. Зайцева: Підручник для батьків, 

вихователів, учителів. – К.: ПП «СВЕНА», 2008. – 68 с. 

 

 

Тема 10. Технології розвивального навчання 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%84%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%84%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9C.%20%D0%9C.


  

Питання для самостійного опрацювання: 
1. Загальні основи технології розвивального навчання. Дидактичні засади технології 

розвивального навчання. Методичне забезпечення технології розвивального навчання. 

Передумови впровадження технології розвивального навчання у освітній процес початкової 

школи.  

2. Система розвивального навчання Л.В.Занкова. Історія створення технології розвивального 

навчання. Дидактичне і методичне забезпечення технології розвивального навчання.   

3. Особливості технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Історія 

створення технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Психологічні 

засади технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова. Педагогічний зміст 

технології розвивального навчання Д.В.Єльконіна - В.В.Давидова.  

4. Система технології саморозвивального навчання.  

 

Практичні завдання: 

o Підготувати мультимедійну презентацію на тему «Значення технологій розвивального 

навчання у сучасній початковій школі». 

o Знайти на Інтернет-ресурсі Національної бібліотека імені В.І. Вернадського і 

законспектувати 2-3 статті присвячені проблемам розвивального навчання.    

o Знайти і скласти анотацію сайтів шкіл, які працюють за технологією Г. Альтшуллера.  

 

Рекомендована література 

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 3-тє вид., 

випр. – К. : Академвидав, 2015. – 304 с.  

2. Інноваційні технології в початковій школі: навч.посіб./ Т.В. Бишова, О.С. Кондратюк, М.М. 

Мосієнко, О.В. Шатохіна . – К. : Пік. світ, 2008. – 112с. 

3. Коновалова М. В., Куликова Ю. О., Семиволос О. П. Педагогічні технології: інструментарій, 

механізми, технологічна карта / М. В. Коновалова, Ю. О. Куликова, О. П. Семиволос. – X. : 

Вид. група «Основа», 2016.–96 с. 

4. Семенець С. П. С30 Методологія і теорія розвивального навчання математики: монографія. - 

Житомир: Вид. О.О. Євенок, 2015.–236 с. 

5. Семенець С. П. Наукові засади розвивального навчання в системі методичної підготовки 

майбутніх учителів математики : монографія / Сергій Петрович Семенець; В.о. Житомир. 

держ. ун-т ім. І. Франка.– Житомир : Волинь, 2010.– 500 с. 

6. Сучасні шкільні технології. Ч. 1-2. / упоряд. І.В.Рожнятковська, В.С. Зоц. – К. : Ред. 

загальнопед. газ., 2011. –231 с. 

 

Змістовий модуль 4. Особливості інтерактивних і диференційованих технологій навчання 

Тема 11. Інтерактивні технології навчання 

Питання для самостійного опрацювання: 
1. Класифікація і функції інтерактивної групової навчальної діяльності. 

2. Алгоритм організації інтерактивного уроку. 

3. Особливості оцінювання результатів діяльності учнів в умовах інтерактивного навчання.  

4. Інтерактивні методи навчання як форма організації групової роботи в початкових класах. 

5. Педагогічні умови використання інтерактивних технологій в умовах навчального процесу.  

 

Практичні завдання: 

o Підготувати реферат на тему «Використання інтерактивних методів у навчанні». 

o Скласти картотеку методів інтерактивного навчання, які мають ігровий характер. 

o Змоделювати фрагмент уроку: створення проблемної ситуації та її розв'язання в умовах 

організації навчального діалогу (навчальний предмет за вибором). 

 

Рекомендована література 

1. Акпинар Л. Е. Інтерактивні технології навчання в початковій школі: навч. посіб. для 

студентів вищ. навч. закл. / Л. Е. Акпинар; [відп. за вип. Н. Кальченко] ; РВНЗ «Крим. інж.-

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/15236/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/15236/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/80209/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/80209/source:default


  

пед. ун-т». - К : Слово, 2014. – 285 с.  

2. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : [Посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. 

та вчителів загальноосвіт. шк.] / [О.А.Біда, О.В.Кравчук, Г.І.Коберник та ін.]; Уман. держ. 

пед. ун-т ім. П.Тичини. — Умань : РВЦ «Софія», 2007. – 208 с.   

3. Кочубей Н.П. Інтерактивне навчання англійського діалогічного мовлення молодших 

школярів: посібник / Кочубей Н. П. - Київ : Ленвіт, 2012. – 64 с.  

4. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник / [авт.: Жалдак М. І., 

Жук Ю. О., Соколюк О. М. та ін. ; за ред. Ю. О. Жука] ; НАПН України, Ін-т інформ. 

технологій і засобів навчання. – К.: Пед. думка, 2012. – 111 с. 

5. Рудницька Н.Ю., Синиця М.О. Педагогічні технології в початковій школі: Методичні 

рекомендації. - Житомир: Вид-во ЖДУ Р73 ім. І. Франка, 2010. – 87 с. 

 

Тема 12. Технології диференційованого навчання  

Питання для самостійного опрацювання: 

1.Особливості диференційованої технології навчання.  

2.Різновиди диференціації в освітньому процесі початкової школи. 

3.Технологія рівневої диференціації.  

4.Концептуальні положення технології рівневої диференціації.  

5.Принципи технології рівневої диференціації.  

6.Різновиди технології рівневої диференціації.  

7.Специфіка навчання у технології рівневої диференціації.    

8.Методичне забезпечення диференційованого навчання. 

 

Практичні завдання: 

o Змоделювати фрагмент уроку з використанням диференційованого підходу  (навчальний предмет 

за вибором). 

o За допомогою довідкової літератури і Інтернет-ресурсів визначити і занотувати особливості кейс-

методу.   

o Скласти анотовану картотеку публікацій С.Логачевської (8-10 статей). 

o Підготувати порівняльну таблицю «Інтерактивне і диференційоване навчання: спільне і відмінне». 

o В мережі Інтернет мережі знайти сайти і проаналізувати педагогів-новаторів, які працюють за 

диференційованою технологією навчання. 

 

Рекомендована література 

1. Дидактичні засади диференціації навчання в основній школі : монографія / [авт. кол.: В. І. 

Кизенко, Г. О. Васьківська, С. П. Бондар та ін.] ; за наук. ред. В. І. Кизенка ; НАПН України, Ін-т 

педагогіки. - Київ : Пед. думка, 2012. – 214 с. 

2. Інтерактивні технології навчання в початковій школі : [Посіб. для студ. вищ. пед. навч. 
закл. та вчителів загальноосвіт. шк.] / [О.А.Біда, О.В.Кравчук, Г.І.Коберник та ін.]; Уман. 
держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. — Умань : РВЦ «Софія», 2007. – 208 с.   

3. Капіносов А. М. Математика : 12-бал. система] / А.М. Капіносов.– Кам’янець-Подільський : 

Абетка,  2016. – 381 с. 

4. Кочубей Н.П. Інтерактивне навчання англійського діалогічного мовлення молодших 
школярів: посібник / Кочубей Н. П. - Київ : Ленвіт, 2012. – 64 с.  

5. Логачевська С. П. Диференціація у звичайному класі: Посібник для вчителів, методистів, 

студентів / С.П. Логачевська; [За заг. ред. О.Я.Савченко]. – Донецьк : Центр підгот. абітурієнтів, 

2014. – 287 с. 

6. Логачевська С. П. Методика диференційованого навчання : 150 фрагм. уроків мови і математики в 

1-4 кл. з елементами диференціації. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2011. – 239 с.  

7. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання : посібник / [авт.: Жалдак М. І., Жук 

Ю. О., Соколюк О. М. та ін. ; за ред. Ю. О. Жука] ; НАПН України, Ін-т інформ. технологій і 

засобів навчання. – К.: Пед. думка, 2012. – 111 с. 
8. Рудницька Н.Ю., Синиця М.О. Педагогічні технології в початковій школі: Методичні 

рекомендації. - Житомир: Вид-во ЖДУ Р73 ім. І. Франка, 2010. – 87 с. 



  

 
 

Тема 13. Сучасні педагогічні технології інноваційних і авторських шкіл  

Питання для самостійного опрацювання: 

1. Авторська школа як педагогічне явище. 

1. Авторська школа в контексті історії світової педагогіки. 

2. Авторська школа як альтернатива традиційній школі.  

3. Принципові відмінності і якісні критерії авторського навчального закладу. 

4. Авторський навчально-виховний заклад як сучасна освітня практика.  

5. Технології найвідоміших авторських шкіл: характеристика і порівняння. 

 

Практичні завдання: 

o Розробити багатофакторну схему аналізу досвіду роботи авторського навчального закладу. 

o Описати концептуальні і методичні аспекти інноваційної діяльності однієї з існуючих 

авторських шкіл. 

o На основі аналізу нормативних документів зробити узагальнення досвіду управління 

інноваційною школою. 

o Підготувати реферат на тему «Педагогічна технологія Львівської українознавчої школи М.І. 

Чумарної». 

o Створити мультимедійну презентацію «Педагогічні технології Полтавської 

загальноосвітньої школи «Паросток», педагогічного центру «Академія» (за матеріалами 

відповідного Інтернет ресурсу). 

o Підготувати доповідь на тему «Школа-парк М.О. Балабана як педагогічна політехнологія». 

o Знайти і скласти рецензію на Інтернет ресурси присвячені школі О.А.Захаренка.  
 

Рекомендована література 

1. Авторська школа [Електронний ресурс] / Г. Гаудінг. – Педагогічна енциклопедія. – Режим 

доступу: http://slovnik.com.ua/?grupa=11&id_sl=265 

2. Положення «Про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» (наказ МОН України № 

522 від 17.11.2000) // Освіта України. – 2001. – № 6. – С. 1-4. 

3. Положення про експериментальний загальноосвітній заклад // Освіта України. – 2002. – 28 травня. 

– С. 4-5.  

4. Проц М.О. Педагоги-новатори України : [навч. посіб.] / М.О. Проц. – Львів : Бадікова Н. О., 2015. 

– 148 с. 

5. Розвиток педагогічних інновацій в Україні у другій половині ХХ століття [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://works.doklad.ru/view/GkgvCHRPYHA/all.html 

6. Чепіль М.В. Педагогічні технології: [навч. посіб.] / М.В. Чепіль, Н.В. Дудник. – К.: Академвидав, 

2012. – 224 с. 

Рекомендована література 
Базова  

1. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: підручник / І.М. Дичківська. – 3-тє вид., 

випр. – К. : Академвидав, 2015. – 304 с.  

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. Наволокова. – Х. : 

Вид. група «Основа», 2012. – 176 с. 

3. Зайчук, В. О. Сучасні педагогічні технології: дидактично-інноваційний аспект. Т. 2. / В. 

О.Зайчук, А. С. Нісімчук А. Д. Білан.– Луцьк: ПВД«Твердиня»,2015.– 312 с. 

4. Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному експерименті / [Ю. О. 

Жук, О. М. Соколюк, Н. П. Дементієвська, І. В. Соколова ; за ред. Ю. О. Жука] ; НАПН 

України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ: Атіка, 2014. – 195 с.  

5. Коновалова М. В., Куликова Ю. О., Семиволос О. П. Педагогічні технології: інструментарій, 

механізми, технологічна карта / М. В. Коновалова, Ю. О. Куликова, О.  П.  Семиволос. — Х.  : 

Вид. група «Основа», 2015.  — 96 с. 

6. Кузьмінський А. І. Технологія і техніка шкільного уроку : навч.посіб. / А. І. Кузьмінський, 

С. В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335 с. 

http://slovnik.com.ua/?grupa=11&id_sl=265
http://works.doklad.ru/view/GkgvCHRPYHA/all.html


  

7. Телячук В. П. Інноваційні технології в початковій школі : [посібник] / В. П. Телячук, 

О. В. Лесіна. – 2-ге вид. – Харків : Основа, 2008. – 233 с.  

8. Федорчук В. В. Педагогічні технології в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Федорчук В. В.; 

М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-

Подільський: Зволейко Д. Г., 2014. – 267 с.  

9. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – К.: 

Академвидав, 2012. – 224 с. 

Допоміжна 

1. Грицюк О. І. Інтерактивні технології навчання молодших школярів / О. І. Грицюк // Почат. 

навчання та виховання. – 2011. - № 8. – С. 2–17. 

2. Досяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1–4 класи / 

І. М. Досяк. – Харків : Основа, 2007. – 160 с. 

3. Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання на уроках у початковій школі : посібник / Т. А. Дубіч. – 

Тернопіль-Харків : Ранок, 2010. – 128 с. 

4. Масол Л. М. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання: 

метод. посіб. / Л. М. Масол ; НАПН України, Ін-т проблем виховання. – Харків : Друк. Мадрид, 

2015. – 176 с.  

5. Олійник В.І. Інтерактивні технології у початковій школі / В. Олійник, О.М. Сергієнко // 

Сучасна школа України. – 2013. – № 3(255). – С. 9–42. 

6. Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навч. посіб. / Н. М. Остапенко, 

Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – Київ : Академія, 2012. – 245 с. 

7. Проекти в початковій школі: тематика та розробки занять / упоряд.: О.С. Онопрієнко, О.П. 

Кондратюк. – К.: Шк. світ, 2007. – 128 с. 

8. Романюк І.С. Упровадження інноваційної освітньої діяльності у навчальному закладі / Ірина 

Романюк // Практика управління закладом освіти. – 2016. – № 2. – С. 23–33. 

9. Рудницька Н.Ю., Синиця М.О. Педагогічні технології в початковій школі: Методичні 

рекомендації. / Н. Ю. Рудницька, М.О. Синиця.– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – 

87 с. 

10. Сучасні педагогічні технології в освіті : зб. наук.-метод. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. 

техн. ун-т ”Харків. політехн. ін-т” ; за ред. Мигущенка Р. П., Панфілова Ю. І. – Харків : НТУ 

”ХПІ”, 2016. – 185 с. 
 

 
13. Інформаційні ресурси 

1. Вчитель у мережі [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://sites.google.com/site/ulejconf    

2. Впровадження інноваційних технологій у початковій освіті  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://www.youtube.com/watch?v=DgBW8p3CQkM 

3. Використання здоров’язберігальних технологій для гармонійного розвитку дитини  

[Електронний ресурс]. – Режим доступу  

https://www.youtube.com/watch?v=ONohfDONrx8 

4.  Використання інноваційних технологій як умова формування мотивації до навчання учня 

початкової школ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://www.youtube.com/watch?v=COZRUEzWyZ0 

5.Освіта України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://osvita-ukrainy.com.ua 

6. ОсвітаUA  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua 

7. Освіта і Наука [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

http://firstedu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=34 

8. Педагогічна бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.pedlib.clx.ru 

9. Портал сучасних педагогічних ресурсів  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://www.intellect-invest.org.ua 
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