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Силабус навчальної дисципліни 

«ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ» 

 

Спеціальність: 053«Психологія»   
Галузь знань: 05«Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із альтернативного 

переліку 

Курс 3 (третій) 

Семестр 5 (п'ятий) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити /120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Психолого-педагогічні особливості використання інноваційних 

технологій в закладах освіти. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на формування у студентів знань з основ 

інноватики, особливостей і закономірностей інноваційної 

педагогічної діяльності, характерних особливостей інноваційних 

форм навчання.  

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- знати зміст основних понять: «інновація», «інноватика», 

«інноваційна технологія» «інноваційні форми навчання»;  

- знати психолого-педагогічну сутність інтерактивних методів і 

форм навчання 

- знати і вміти практично втілювати технології проблемного, 

програмованого, інтерактивного, модульного і т.д. навчання;  

- вміти застосовувати інформаційно-комунікативні технологій в 

освітньому процесі. 

- знати і вміти долати в професійній діяльності антиінноваційні 

бар’єри. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Формування інтегративних інтелектуальних умінь і практичних 

навичок та інноваційної культури. Усвідомлення свого творчого 

потенціалу; набуття знань та практичних умінь щодо використання 

інноваційних методів і форм в професійній діяльності.  

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Загальні засади педагогічної інноватики. 

Поняття «інновація», «інноватика», «інноваційна технологія». 

Умови запровадження інноваційного навчання у вищій школі. 

Інноваційність у сучасному освітньому просторі. Педагогічна 

інноватика у структурі наукового знання. Сутність інноваційної 

педагогічної діяльності. Управління інноваційною педагогічною 

діяльністю. Готовність педагога до інноваційної професійної 

діяльності. Загальна характеристика сучасних інноваційних 

технології навчання у вищій школі. Інновації як засіб активізації 

навчання у ЗВО. Технології розвивального навчання, інтерактивні 

та ігрові технології у процесі оволодіння змістом педагогічних 

дисципліни. Сучасні інформаційно-комунікативні технології в 

освітньому процесі. Чинники та критерії ефективності 

педагогічного процесу при виборі технологій навчання. 

Види занять: лекції, практичні заняття 

Методи навчання: дискусії, мозкові атаки, рольові ігри, 

проблемно-пошуковий метод, метод синектики, метод вільних 



 

 

 

Фото за 

бажанням 

асоціацій, метод кейсів та ін. 

Форми навчання: денна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Знання з дисциплін «Педагогічної психології», «Вікової 

психології», «Диференціальної психології», «Педагогіки». 

Пореквізити Знання з курсу можуть бути використані під час вивчення  

дисциплін «Педагогіка вищої школи» та ін. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Інноваційні технології навчання: Навч. посібн. для студ. вищих 

технічних навчальних закладів / [Кол. авторів; відп. ред. 

Бахтіярова Х.Ш.; наук. ред. Арістова А.В.; упорядн. словника 

Волобуєва С.В.]. – К.: НТУ, 2017. – 172 с. Дичківська І. М. 

Інноваційні педагогічні технології: підручник, 3-тє видання, 

виправлене. – К.:Академвидав, 2015. – 352 с. 3.  

Чепіль М. Педагогічні технології: навчальний посібник. – К.: 

Академвидав, 2012 – 224 с 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

 

Репозитарій НАУ: 

 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Педагогіки та психології професійної освіти 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) Смолінчук Лариса Симонівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат педагогічних наук 

Профайл викладача: 

http://www.lib.nau.edu.ua/naukpraci/teacher.php?id=10622 

Тел.: 0673035265 

E-mail: larysasmolinchuk@nau.edu.ua 

Робоче місце: 8.706 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Оригінальність навчальної дисципліни полягає в можливості 

оволодіння знаннями з використання інноваційних технологій в 

освіті. 

Лінк на дисципліну  

 

Розробник         Смолінчук Л.С. 

Завідувач кафедри       Лузік Е.В. 
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