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Загальний опис дисципліни 

Вивчення курсу «Інноваційні технології в освіті» є важливою складовою 
оволодіння знаннями щодо наукових засад технологічного підходу до навчання у вищій 
школі, класифікації та основних понять інноваційних технологій у навчанні, сутності 
інноваційних технологій при підготовці майбутніх фахівців у вищій школі, формування 
вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності. 

Осмислення та вивчення особливостей застосування інноваційних технологій 
допомогти аспірантам глибоко оволодіти знаннями щодо наукових засад технологічного 
підходу до навчання у вищій школі, класифікації та основних понять інноваційних 
технологій у навчанні, сутності інноваційних технологій при підготовці майбутніх фахівців 
у вищій школі, формування вміння застосовувати здобуті знання у практичній діяльності. 

Дисципліна «Інноваційні технології в освіті» базується на теоретичному та 
концептуальному тлі здобутків сучасної Дисципліна «Інноваційні технології в освіті» має 
міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету знання з інших 
освітніх і наукових галузь у першу чергу психологічні знання, лідерологічні, ІТ-сфера, 
соціологічну, управлінську галузі, а також математичну статистику.   

Мета дисципліни «Інноваційні технології в освіті» є формування системи знань про 
сутність інноваційних технологій в освіті та вмінь щодо їх використання у професійній 
діяльності. 

Теми лекцій: 
 

Тема 1. Суть технологічного підходу до навчання у вищій школі. Класифікація та основні 
поняття інноваційних технологій в освіті  
Тема 2. Технології розвивального навчання  
Тема 3. Технології інтерактивного навчання 
Тема 4. Технології інтерактивного навчання 
Тема 5. Проектна технологія навчання 
Тема 6. Інформаційні технології навчання 
Тема 7. Технології розвитку творчого потенціалу особистості 
 

 
Теми занять: 

(семінарських, практичних, лабораторних)  
1. Суть технологічного підходу до навчання у вищій школі. Класифікація та основні 
поняття інноваційних технологій в освіті  

2. Особистісно орієнтована освіта і технології 
3. Технології розвивального навчання 
4. Технології інтерактивного навчання 
5. Проектна технологія навчання  



6. Інформаційні технології навчання  
7. Технології розвитку творчого потенціалу особистості 
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