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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Інноваційні педагогічні технології у вищій освіті та професійна 

етика 
Викладач проф. Будник Олена Богданівна 

Контактний телефон 
викладача 

+38 066 0724940 

E-mail викладача olena.budnyk@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни Очний, заочний, вечірній 

Обсяг дисципліни  3,0 кредити ЄКТС, 90 год. 

Посилання на сайт 

дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 
 

Консультації Консультації проводяться щопонеділка з 13.00 до 15.00 в ауд. 233 

(ц.к.), Центр інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem». 
Онлайн консультації можуть бути організовані за бажанням 

студентів з використанням WhatsApp (+380660724940). 
2. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інноваційні методики викладання/навчання у 
закладі вищої освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), 
теоретико-практичні засади професійно-педагогічної етики й академічної доброчесності у 
науковій та викладацькій діяльності. 

Особливістю навчальної дисципліни є те, що окремі її теми оновлено в рамках проєкту 
програми ЄС Еразмус+ КА2 «Модернізація вищої педагогічної освіти з використанням 
інноваційних інструментів викладання – MoPED, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-
CBHE-JP (2017-2021).  

У змісті навчальної дисципліни значна увага приділена практичним методам використання  
в освітньому процесі таких цифрових інструментів та засобів навчання, як: дослідницькі е-
освітні середовища (Inquiry Learning Spaces), онлайн лабораторії, освітні відео, навчальна 
інфографіка, платфторми для формувального та підсумкового оцінювання тощо. 
Запропоновано також застосування різноманітних методик викладання (мобільне навчання, 
змішане навчання, проблемне навчання, проєктне навчання, дослідницько орієнтоване 
навчання, в т.ч. в умовах інклюзивної освіти). Передбачено використання можливостей 
Центру інноваційних освітніх технологій «PNU Ecosystem», зокрема роботу аспірантів у 
різних навчальних просторах (ІТ-простір, простір мобільного навчання, презентаційний 
простір, STEAM-lab, простір рефлексії, конференц-простір) з використанням сучасного 
технічного обладнання. Такі навички та інноваційні підходи у навчанні є необхідними для 
ефективної професійної діяльності сучасного викладача-науковця. 

3. Мета та цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є опанування концептуальних і теоретичних 
положень педагогічної інноватики, розвиток творчих умінь і навичок щодо застосування 
сучасних освітніх технологій в закладі вищої освіти.  
Основними цілями вивчення дисципліни є:  

розширити уявлення здобувачів про інноваційні тенденції в сучасній освіті, різновиди 
педагогічних нововведень та їх використання у ЗВО; 

представити сутність і тезаурус професійної етики, етичні категорії у психолого-
педагогічній взаємодії та визначити особливості академічної доброчесності як елемента 
забезпечення якості освіти; 

показати майбутнім викладачам ЗВО можливості використання кращого світового 
(європейського) досвіду у роботі з студентами; 

сформувати навички використання цифрових технологій і ресурсів для візуалізації 
освітнього процесу, здійснення формувального та підсумкового оцінювання результатів 
навчання; 

розвивати цифрову грамотність, інноваційне мислення і професійно-педагогічну творчість. 
4. Загальні і фахові компетентності 

mailto:olena.budnyk@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/


Інтегральна компетентність - здатність ідентифікувати та розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі філології у процесі професійної та дослідницько-

інноваційної діяльності й пропонувати наукові та прикладні підходи до їх вирішення, 

що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та 

професійної практики. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, генерування нових 

ідей. 

ЗК 2. Здатність до пошуку, систематизації та критичного аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 5. Усвідомлення необхідності та дотримання норм наукової етики й 

принципів академічної доброчесності. 

ЗК 8. Уміння використовувати інформаційні та комунікаційні технологій в 

освітньому процесі вищої школи та в науковій дослідницькій діяльності, розробляти 

методичне забезпечення навчального процесу у філологічній галузі. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

ФК 10 Здатність здійснювати викладацьку діяльність в межах спеціальності 

«Філологія». 

5. Програмні результати навчання 

ПРН 1. Вміти на основі системного наукового світогляду аналізувати складні явища 

суспільного життя, пов’язувати загальнофілософські проблеми з вирішенням завдань, 

що виникають у професійній та науково-інноваційній діяльності, застосовувати 

емпіричні й теоретичні методи пізнання. 

ПРН 5. Дотримуватись норм наукової етики та принципів академічної доброчесності 

при здійсненні науково-інноваційної діяльності та проведенні власного дослідження. 

ПРН 8. Використовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній 

науково-інноваційній діяльності. 

ПРН 11. Організовувати викладання філологічних дисциплін відповідно до завдань 

та принципів сучасної вищої освіти, вимог до його наукового, навчально-методичного 

та нормативного забезпечення, використовувати різноманітні форми організації 

навчальної діяльності студентів, діагностики, контролю та оцінки ефективності 

навчальної діяльності. 

ПРН 12. Реалізовувати стратегії дослідницького самовдосконалення та обирати 

засоби саморозвитку. 

6. Організація навчання 

Обсяг навчальної дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 20 

семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 

10 

самостійна робота 60 

Ознаки навчальної дисципліни 

 

Семестр 

 

Спеціальність 

Курс 

(рік навчання) 

Нормативний/ 

вибірковий 

Перший Усі спеціальності: 
011 – Науки про освіту 
014 – Середня освіта (за предметними 

Перший Нормативний 



спеціалізаціями) 
015 – Професійна освіта (за 
спеціалізаціями) 
017 – Фізична культура і спорт 
023 – Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, реставрація 
025 – Музичне мистецтво 
032 – Історія та археологія 
033 – Філософія 
034 – Культурологія 
035 – Філологія 
051 – Економіка 
052 – Політологія 
053 – Психологія 
081 – Право 
091 – Біологія 
102 – Хімія 
104 – Фізика та астрономія 
105 – Прикладна фізика та 
наноматеріали 
111 – Математика 
132 – Матеріалознавство 
171 – Електроніка 
201 – Агрономія 
205 – Лісове господарство 
227 – Фізична терапія, ерготерапія 
281 – Публічне управління та 
адміністрування 

Тематика навчальної дисципліни 

Тема Кількість год. 

лекції заняття сам. 
роб. 

Тема 1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти. 
Педагогічні інноватика у закладі вищої освіти (ЗВО) 

2  4 

Тема 2. Цифрові технології у вищій школі. Інноваційні 
методики навчання з використанням ІКТ 

2 2 6 

Тема 3. Технології формувального та підсумкового оцінювання 
результатів навчання студентів. Використання QR-кодів для 
освітніх цілей. 

2 2 10 

Тема 4. Освітня інфографіка у ЗВО. Цифрові інструменти для 
візуалізації навчально-наукової інформації. 

2 2 6 

Тема 5. Проєктні технології у ЗВО 2  6 

Тема 6. Особистісно орієнтовані та інтерактивні технології у 
ЗВО 

2 2 4 

Тема 7. Модульно-тьюторна система підготовки фахівців у 
вищій освіті. Технологія ситуаційного навчання (кейс-метод) 

2  6 

Тема 8. Технології інклюзивної освіти у закладі вищої освіти 2  6 

Тема 9. Професійна етика викладача ЗВО 2  6 

Тема 10. Академічна доброчесність у вищій освіті 2 2 6 

ЗАГ.: 20 10 60 
7. Система оцінювання навчальної дисципліни 

Загальна 

система 

оцінювання 

навчальної 

дисципліни 

На практичних (семінарських) заняттях аспірант може максимально 

набрати 50 балів, включаючи результати самостійної роботи. За залік – 
максимально 50 балів. Таким чином, підсумкова оцінка – максимум 100 

балів. 



 

Вимоги до 

письмових 

робіт 

 
Підсумкова робота, яка проводиться у письмовій формі, повинна містити 

конкретні і чіткі відповіді на поставлені питання, здобувач повинен 

використовувати сучасні наукові джерела з педагогічної інноватики, 
нормативно-правове забезпечення щодо організації освітнього процесу в 

ЗВО, професійної етики та академічної доброчесності. 
Тестові завдання передбачають вибір правильного варіанту відповіді.  
 

Семінарські 

заняття 

Максимальна оцінка – 50 балів. 

Умови допуску 

до 

підсумкового 

контролю 

Виконання 90 % практичних завдань.  

Обов’язковим є виконання індивідуального творчого завдання з 
використанням цифрових інструментів і ресурсів. 

Підсумковий 

контроль 

Залік (тест) 
Форма здачі: письмово. 

8. Політика навчальної дисципліни 

1. Інформація щодо результатів тестування, виконання індивідуальних / групових робіт, 
презентації результатів самостійної роботи, загальна оцінка змістового модуля в цілому 
надається кожному аспіранту як індивідуально. Неприпустимими є плагіат та списування. 

2. Інформація щодо оцінки виконання індивідуального завдання надається здобувачеві 
після представлення (у т.ч. публічного) результатів виконання роботи.  

Результати самостійної роботи аспірантів перевіряються на 3 та 7 тижнях навчання. 

Сумативна оцінка за кожним змістовим модулем в цілому надається на 5 та 9 тижнях 
навчання. 

Результати виконання аспірантом індивідуального творчого завдання надаються згідно 
розкладу практичних занять. 

3. Присутність аспірантів на практичних заняттях, заліку є обов’язковою. Лекційні курси, а 

також додаткові ресурси для засвоєння змісту курсу є доступними на сайті дистанційної 

освіти (за поданим вище посиланням). Якщо здобувач пропустив заняття, необхідно виконати 
всі практичні завдання, які вивчалися на цьому занятті та отримати відповідну оцінку. 

4. Якщо аспірант не отримав підсумкової оцінки за результатами виконання практичних 

завдань (на практичних заняттях), а також не виконав самостійної роботи, то він не 
допускається до залікового заняття. 

5. Контактні дані для онлайн допомоги та консультування:  

Викладач: проф. Будник О.Б., olena.budnyk@pnu.edu.ua 
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