
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну

Повна назва навчальної дисципліни Інноваційна педагогічна діяльність 

Повна офіційна назва закладу вищої
освіти Сумський державний університет

Повна назва структурного підрозділу
Факультет  іноземної  філології  та  соціальних
комунікацій.  Кафедра  психології,  політології  та
соціокультурних  технологій

Розробник(и) Купенко Олена Володимирівна

Рівень вищої освіти Третій рівень вищої освіти, НРК – 8 рівень, QF-LLL –
8 рівень, FQ-EHEA – третій цикл

Семестр вивчення навчальної
дисципліни 1 тижнів протягом 2-го семестру

Обсяг навчальної дисципліни
Обсяг дисципліни становить 3 кред. ЄКТС, 90 год., з
яких 50 год. становить контактна робота з викладачем
(30 год. лекцій,20 год. практичних занять)

Мова викладання Українська

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі

Статус дисципліни Обов`язкова  навчальна  дисципліна  для  освітньої
програми  "Право"

Передумови для вивчення
дисципліни Передумови для вивчення відсутні

Додаткові умови Додаткові умови відсутні

Обмеження Обмеження відсутні

3. Мета навчальної дисципліни
Набуття  компетентностей  щодо  організації  сучасного  педагогічного  процесу  і  застосування
педагогічних  інновацій  на  базі  освітньої  установи  та  в  широкому  суспільному  контексті.

4. Зміст навчальної дисципліни

Тема 1 Поняття про інноваційну педагогічну діяльність
 

Визначення інноваційної педагогічної діяльності. Актуальність інноваційної діяльності у галузі
педагогіки.  Засади  здійснення  інноваційної  педагогічної  діяльності.  Продукти  інноваційної
педагогічної  діяльності.  Формуючий  та  розвивальний  (гуманістичний)  характер  педагогічної
діяльності.  Загальна  характеристика  способів  оновлення  педагогічних  систем.  Зовнішні  та
внутрішні компоненти інноваційної педагогічної діяльності.

Тема  2  Сучасне  організаційно-методичне  забезпечення  процесу  професійної  підготовки  у
закладах вищої освіти
 

Компетентнісний  підхід  в  організації  процесу  професійної  підготовки.  Національна  рамка
кваліфікації. Стандарт спеціальності. Освітня програма. Силабус. Загальні компететності. Фахові
компетентності.  Програмні результати навчання. Компоненти освітньої програми. Можливості
індивідуальної освітньої траєкторії студентів у процесі професійної підготовки.



Тема 3 Системний підхід до організації педагогічної діяльності
 

Зміни  на  ринку  праці.  Потреби  у  формуванні  творчої  самостійної  особистості.  Педагогічна
система як система управління. Пряме управління, співуправління, самоуправління. Самостійна
навчальна  діяльність  студентів.  Синергетичні  механізми  в  педагогічній  системі.  Педагогічні
закономірності та принципи.

Тема 4 Педагогічний експеримент
 

Педагогічний  експеримент  -  метод  пізнання  та  складова  інноваційної  діяльності.  Мета
педагогічного експерименту.  Класифікація  педагогічних експериментів.  Сутність та  структура
інноваційного  педагогічного  експерименту.  Специфіка  та  порядок  організації  інноваційного
педагогічного експерименту у вищому навчальному закладі. Метод "дослідження в дії".

Тема 5 Організація пізнавально-творчої діяльності студентів
 

Репродуктивний,  пошуковий,  творчий  рівні  пізнавальної  та  перетворювальної  діяльності
особистості.  Властивості  творчої  особистості.  "Інтелект-карти"  як  засіб  самостійного
опрацювання  студентами  лекційного  матеріалу.  "Перевернутий  клас".  Засоби  активізації
пізнавально-творчої  діяльності.  Засоби  активізації  пізнавально-творчої  діяльності.  Вправи  на
розвиток  творчого  мислення.  "Мозковий  штурм".  Теорія  розв'язання  винахідницьких  задач.
Методи креативного мислення.

Тема 6 Педагогічний метод проєктів і залучення студентів до наукової діяльності
 

Поняття «компетентність». Педагогічний метод проектів. Етапи та засоби реалізації педагогічного
методу проєктів.  Поступове зростання складності  студентських проєктів.  Створення ситуацій
успіху в навчанні та вихованні. Залучення студентів до наукових проєктів. Участь студентів у
Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Тема 7 Інтерактивні методи навчання
 

Зміст  і  проблематика  педагогічних  принципів  індивідуалізації,  диференціації  та  інтеграції.
Організація навчальної  діяльності  в  малих та великих групах.  Інтерактивні  методи навчання.
Гейміфікація в навчальному процесі.

Тема 8 Впровадження елементів дуальної освіти в процесі професійної підготовки
 

Професійне  середовище  як  визначальний  фактор  педагогічної  системи:  взаємні  впливи,
суперечності  та  синергія.  Поняття  "дуальна  освіта".  Елементи  дуальної  освіти.  Виробнича
практика як компонент освітньої програми. Наставництво в процесі професійної підготовки.

Тема 9 Новітні медіа, електронні засоби та дистанційні технології в сучасному педагогічному
процесі
 

Специфіка та типи сучасних медіа та електронних засобів в педагогічному аспекті. Роль сучасних
медіа  в  процесі  соціалізації  особистості  (педагогічний  аспект).  Відкриті  освітні  ресурси.
Дистанційні та змішані технології навчання. Самостійна пошукова діяльність із використанням
засобів Інтернет.

Тема 10 Оцінювання інноваційної педагогічної діяльності
 

Сутність  та  значення  оцінки  педагогічних  інновацій.  Контроль,  діагностика  та  корекція
результатів  у  процесі  впровадження інновацій  у  роботі  педагога.  Джерела оцінки.  Методики
вимірювань. Форми контролю та використання результатів контролю.



Тема 11 Сутнісна характеристики сучасного педагога
 

Мотиваційні  складові  інноваційної  діяльності  педагога.  Інноваційний  потенціал  педагога.
Передумови включення педагога в інноваційний процес. Інноваційна компетентність педагога:
сутність та компоненти. Етапи сприйняття педагогом інновацій.

Тема 12 Форми залучення педагога до інноваційної педагогічної діяльності
 

Наукові форуми з дослідження проблем передового педагогічного досвіду. Система стажування
педагогів.  Педагогічні  ради,  «круглі  столи»  та  дискусії  як  форми  засвоєння  передового
педагогічного досвіду. Система підвищення кваліфікації педагогів вищої школи. Робота педагога
у  методичних  спільнотах.  Колективна  експериментальна  діяльність  у  сфері  педагогічних
інновацій.

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни
Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе:

РН1 Знати наукові, логічні, етичні, загальнокультурні основи інноваційної педагогічної
діяльності та будувати на їх основі власну практику викладання

РН2 Набути  характерних ознак  педагога-новатора  у  процесі  самостійного  визначення
завдань професійного та особистісного розвитку

РН3 Ефективно управляти інноваційною педагогічною діяльністю та вміти оцінювати її

РН4
Використовувати  передовий  педагогічний  досвід  у  науково-дослідній  та
викладацькій практиці, впроваджувати сучасні педагогічні інновації та педагогічні
експерименти у процесі викладання фахових дисциплін

РН5 Презентувати результати власних наукових досліджень та долати антиінноваційні
бар’єри у власній інноваційній педагогічній діяльності

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна.
Для спеціальності 081 Право:

ПР1
Логічно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову, використовувати
навички  публічного  мовлення,  ведення  дискусії  і  полеміки  українською  та
іноземною  мовою

ПР3 Інтерпретувати та аналізувати інформацію з використанням новітніх інформаційних
технологій

ПР4
Здійснювати  самостійну  науково-дослідницьку  діяльність  (аналіз,  зіставлення,
систематизація,  абстрагування,  моделювання,  перевірка  достовірності  даних,
прийняття  рішень  і  ін.)

ПР11 Впроваджувати  результати  наукових  досліджень  у  освітній  процес,  юридичну
практику та суспільство

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності
7.1 Види навчальних занять

Тема 1. Поняття про інноваційну педагогічну діяльність



Лк1 "Поняття про інноваційну педагогічну діяльність."
 

Визначення інноваційної педагогічної діяльності. Актуальність інноваційної діяльності у галузі
педагогіки.  Засади  здійснення  інноваційної  педагогічної  діяльності.  Продукти  інноваційної
педагогічної  діяльності.  Формуючий  та  розвивальний  (гуманістичний)  характер  педагогічної
діяльності.  Загальна  характеристика  способів  оновлення  педагогічних  систем.  Зовнішні  та
внутрішні компоненти інноваційної педагогічної діяльності.

Тема 2. Сучасне організаційно-методичне забезпечення процесу професійної підготовки у
закладах вищої освіти

Лк2 "Сучасне організаційно-методичне забезпечення процесу професійної підготовки у закладах
вищої освіти"
 

Компетентнісний  підхід  в  організації  процесу  професійної  підготовки.  Національна  рамка
кваліфікації. Стандарт спеціальності. Освітня програма. Силабус. Загальні компететності. Фахові
компетентності.  Програмні результати навчання. Компоненти освітньої програми. Можливості
індивідуальної освітньої траєкторії студентів у процесі професійної підготовки.

Пр1 "Сучасне організаційно-методичне забезпечення процесу професійної підготовки у закладах
вищої освіти"
 

Можливості індивідуальної освітньої траєкторії студентів у процесі професійної підготовки.

Пр2 "Сучасне організаційно-методичне забезпечення процесу професійної підготовки у закладах
вищої освіти"
 

Можливості індивідуальної освітньої траєкторії студентів у процесі професійної підготовки.

Тема 3. Системний підхід до організації педагогічної діяльності

Лк3 "Системний підхід до організації педагогічної діяльності"
 

Зміни  на  ринку  праці.  Потреби  у  формуванні  творчої  самостійної  особистості.  Педагогічна
система як система управління. Пряме управління, співуправління, самоуправління. Самостійна
навчальна  діяльність  студентів.  Синергетичні  механізми  в  педагогічній  системі.  Педагогічні
закономірності та принципи.

Тема 4. Педагогічний експеримент

Лк4 "Педагогічний експеримент"
 

Педагогічний  експеримент  -  метод  пізнання  та  складова  інноваційної  діяльності.  Мета
педагогічного експерименту.  Класифікація  педагогічних експериментів.  Сутність та  структура
інноваційного  педагогічного  експерименту.  Специфіка  та  порядок  організації  інноваційного
педагогічного експерименту у вищому навчальному закладі. Метод "дослідження в дії".

Пр3 "Педагогічний експеримент"
 

Педагогічний  експеримент  -  метод  пізнання  та  складова  інноваційної  діяльності.  Мета
педагогічного експерименту.  Класифікація  педагогічних експериментів.  Сутність та  структура
інноваційного  педагогічного  експерименту.  Специфіка  та  порядок  організації  інноваційного
педагогічного експерименту у вищому навчальному закладі.

Пр4 "Педагогічний експеримент"
 

Метод "дослідження в дії".

Тема 5. Організація пізнавально-творчої діяльності студентів



Лк5 "Організація пізнавально-творчої діяльності студентів"
 

Репродуктивний,  пошуковий,  творчий  рівні  пізнавальної  та  перетворювальної  діяльності
особистості.  Властивості  творчої  особистості.  "Інтелект-карти"  як  засіб  самостійного
опрацювання  студентами  лекційного  матеріалу.  "Перевернутий  клас".

Лк6 "Організація пізнавально-творчої діяльності студентів"
 

Засоби  активізації  пізнавально-творчої  діяльності.  Вправи  на  розвиток  творчого  мислення.
"Мозковий штурм". Теорія розв'язання винахідницьких задач. Методи креативного мислення.

Пр5 "Організація пізнавально-творчої діяльності студентів"
 

Вправи на розвиток творчого мислення. "Мозковий штурм".

Пр6 "Організація пізнавально-творчої діяльності студентів"
 

Вправи на розвиток творчого мислення. "Мозковий штурм".

Тема 6. Педагогічний метод проєктів і залучення студентів до наукової діяльності

Лк7 "Педагогічний метод проєктів і залучення студентів до наукової діяльності"
 

Поняття «компетентність». Педагогічний метод проектів. Етапи та засоби реалізації педагогічного
методу проєктів.  Поступове зростання складності  студентських проєктів.  Створення ситуацій
успіху в навчанні та вихованні. Залучення студентів до наукових проєктів. Участь студентів у
Всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Лк8 "Педагогічний метод проєктів і залучення студентів до наукової діяльності"
 

Залучення  студентів  до  наукових  проєктів.  Участь  студентів  у  Всеукраїнських  конкурсах
наукових робіт.

Тема 7. Інтерактивні методи навчання

Лк9 "Інтерактивні методи навчання"
 

Зміст  і  проблематика  педагогічних  принципів  індивідуалізації,  диференціації  та  інтеграції.
Організація навчальної  діяльності  в  малих та великих групах.  Інтерактивні  методи навчання.
Гейміфікація в навчальному процесі.

Пр7 "Інтерактивні методи навчання"
 

Організація навчальної діяльності в малих групах. Інтерактивні методи навчання.

Пр8 "Інтерактивні методи навчання"
 

Організація навчальної діяльності в малих групах. Інтерактивні методи навчання.

Тема 8. Впровадження елементів дуальної освіти в процесі професійної підготовки

Лк10 "Впровадження елементів дуальної освіти в процесі професійної підготовки"
 

Професійне  середовище  як  визначальний  фактор  педагогічної  системи:  взаємні  впливи,
суперечності  та  синергія.  Поняття  "дуальна  освіта".  Елементи  дуальної  освіти.  Виробнича
практика як компонент освітньої програми. Наставництво в процесі професійної підготовки.

Тема  9.  Новітні  медіа,  електронні  засоби  та  дистанційні  технології  в  сучасному
педагогічному  процесі



Лк11 "Новітні  медіа,  електронні  засоби та дистанційні  технології  в  сучасному педагогічному
процесі"
 

Специфіка та типи сучасних медіа та електронних засобів в педагогічному аспекті. Роль сучасних
медіа в процесі соціалізації особистості (педагогічний аспект). Дистанційні та змішані технології
навчання. Самостійна пошукова діяльність із використанням засобів Інтернет.

Лк12 "Новітні  медіа,  електронні  засоби та дистанційні  технології  в  сучасному педагогічному
процесі"
 

Відкриті освітні ресурси. Самостійна пошукова діяльність із використанням засобів Інтернет.

Пр9  "Новітні  медіа,  електронні  засоби  та  дистанційні  технології  в  сучасному педагогічному
процесі"
 

Відкриті  освітні  ресурси.  Дистанційні  та  змішані  технології  навчання.  Самостійна  пошукова
діяльність із використанням засобів Інтернет.

Пр10 "Новітні  медіа,  електронні засоби та дистанційні  технології  в  сучасному педагогічному
процесі"
 

Відкриті  освітні  ресурси.  Дистанційні  та  змішані  технології  навчання.  Самостійна  пошукова
діяльність із використанням засобів Інтернет.

Тема 10. Оцінювання інноваційної педагогічної діяльності

Лк13 "Оцінювання інноваційної педагогічної діяльності"
 

Сутність  та  значення  оцінки  педагогічних  інновацій.  Контроль,  діагностика  та  корекція
результатів  у  процесі  впровадження інновацій  у  роботі  педагога.  Джерела оцінки.  Методики
вимірювань. Форми контролю та використання результатів контролю.

Тема 11. Сутнісна характеристики сучасного педагога

Лк14 "Сутнісна характеристики сучасного педагога"
 

Мотиваційні  складові  інноваційної  діяльності  педагога.  Інноваційний  потенціал  педагога.
Передумови включення педагога в інноваційний процес. Інноваційна компетентність педагога:
сутність та компоненти. Етапи сприйняття педагогом інновацій.

Тема 12. Форми залучення педагога до інноваційної педагогічної діяльності

Лк15 "Форми залучення педагога до інноваційної педагогічної діяльності"
 

Наукові форуми з дослідження проблем передового педагогічного досвіду. Система стажування
педагогів.  Педагогічні  ради,  «круглі  столи»  та  дискусії  як  форми  засвоєння  передового
педагогічного досвіду. Система підвищення кваліфікації педагогів вищої школи. Робота педагога
у  методичних  спільнотах.  Колективна  експериментальна  діяльність  у  сфері  педагогічних
інновацій.

7.2 Види навчальної діяльності

НД1 Вебінари

НД2 Письмове есе

НД3 Презентація інновацій у педагогічній практиці



НД4 Аналітична оцінка перспектив упровадження авторських інноваційних педагогічних
практик

НД5 Виконання інтерактивних вправ

8. Методи викладання, навчання
Дисципліна передбачає навчання через:

МН1 Інтерактивні лекції

МН2 Аналіз конкретних ситуацій (Case-study)

МН3 Мозковий штурм

МН4 Практико-орієнтоване навчання

МН5 Проєктний метод

ЗК 1. Здатність до критичного мислення, що дає можливості розуміння, формування та розв’язання
наукових проблем і задач, здатність до аналітичної діяльності.

9. Методи та критерії оцінювання
9.1. Критерії оцінювання

Шкала
оцінювання

ECTS
Визначення

Чотирибальна
національна

шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

9.2 Методи поточного формативного оцінювання

МФО1 Обговорення та самокорекція виконаної роботи

МФО2 Настанови викладача в процесі виконання практичних завдань

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання

МСО1 Письмові есе

МСО2 Презентація інновацій у педагогічній практиці

МСО3 Аналітична оцінка перспектив упровадження авторських інноваційних педагогічних
практик

МСО4 Мозковий штурм

МСО5 Підсумковий контроль: екзамен

Контрольні заходи:

2 семестр 100 балів

МСО1. Письмові есе 20

20

МСО2. Презентація інновацій у педагогічній практиці 20

20
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МСО3.  Аналітична  оцінка  перспектив  упровадження  авторських  інноваційних
педагогічних  практик 10

10

МСО4. Мозковий штурм 5

5

МСО5. Підсумковий контроль: екзамен 45

45

Контрольні заходи в особливому випадку:

2 семестр 100 балів

МСО1. Письмові есе 20

звіт електронною поштою 20

МСО2. Презентація інновацій у педагогічній практиці 20

в режимі вебконференціх 20

МСО3.  Аналітична  оцінка  перспектив  упровадження  авторських  інноваційних
педагогічних  практик 10

звіт електронною поштою 10

МСО4. Мозковий штурм 5

в режимі вебконференції 5

МСО5. Підсумковий контроль: екзамен 45

в режимі вебконференції 45

10. Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни
10.1 Засоби навчання

ЗН1 Інформаційно-комунікаційні системи

10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення
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