
СИЛАБУС  «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕДАГОГІЦІ ВИЩОЇ 

ШКОЛИ» 

1. Основні характеристики 

Назва українською 

мовою 
Інноваційні технології в педагогіці вищої школи 

Назва англійською 

мовою 
Innovative Technologies in Pedagogics of Higher Education 

Код ОЗ 04 

Спеціальність 
204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 

Освітньо-наукова 

програма 
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва  

Рівень освіти Третій (освітньо-науковий) рівень 

Рік навчання Перший семестр 

Форма навчання Денна 

Кількість годин / 

кредитів ECTS 
90 годин / 3 кредити ECTS 

Розподіл годин за 

видами занять 

Вид 

занять 
Лекції 

Практичні 

заняття 

(семінари) 

Лабораторні 

заняття 

(комп'ютерн

і 

практикуми) 

Індивідуа- 

льні 

заняття 

СРС 

Години 16 14 - - 60 

Контрольні заходи 
Екзамен Залік 

МКР 

(вказати 

кількість) 

РГР, РР, ГР 

(вказати 

кількість) 

КП, КР 

(вказати 

кількість) 

Реферат 

(вказати 

кількість) 

- + 1 - - - 

Статус дисципліни / 

кредитного модуля 
обов’язкова    

Мова викладання  українська 

2. Кадрове забезпечення 

Кафедра, що 

забезпечує 

викладання 

Кафедра української та іноземних мов 

Викладач (лекційні 

заняття) 

Малецька Інна Вячеславівна 

E-mail та інші 

контакти викладача 

0673797643@ukr.net 

Викладач (практичні 

/ лабораторні 

заняття) 

Малецька Інна Вячеславівна 

E-mail та інші 

контакти викладача 

0673797643@ukr.net 

3. Цілі та предметні результати навчання 

Цілі дисципліни Теоретична підготовка аспірантів до здійснення дидактичної, 

науково-методичної й інноваційної організаційно-педагогічної 

діяльності у вищій школі шляхом формування їх інтересу, 

здатності й готовності до самостійного пізнання актуальних 

проблем теорії та перспектив розвитку вищої освіти в Україні та 

світі, педагогічного моніторингу й менеджменту, сучасних 



концепцій навчання й виховання здобувачів, опанування способів 

організації їхньої самостійно-дослідницької та науково-дослідної 

роботи, застосування засобів нових педагогічних підходів та 

інноваційних освітніх технологій. 

Компетентності 

 

ІК. Здатність розв'язувати комплексні проблеми з технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва, проводити 

наукові дослідження з новітніми та удосконаленими, практично 

спрямованими і цінними теоретичними і методичними 

результатами, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та здійснення інновацій щодо 

виробничої діяльності. 

ЗК 3. Навички використання інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК 5.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК 6.Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 9. Визначеність та наполегливість щодо поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

ФК 8. Здатність обґрунтовувати новоздобуті знання в області 

наукових досягнень з технології виробництва і переробки 

продуктів тваринництва. 

ФК 13. Комплексність у набутті та розумінні значного обсягу 

сучасних науково-теоретичних знань з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та суміжних сферах аграрних 

наук. 

Програмні результати 

навчання 

ПРН 3. Впроваджувати результати наукових досліджень у 

виробництво та навчальний процес.  

ПРН 7. Знаходити зв’язок та впроваджувати сучасні досягнення 

світового виробництва, передових технологій з технології 

виробництва і переробки продуктів тваринництва. 

ПРН 13. Володіти дослідницькими навичками працювати 

самостійно, або в групі, уміти отримувати результат у рамках 

певного часу з наголосом на науково-професійну сумлінність і 

правил академічної доброчесності. 

Знання - методологічні і теоретичні засади педагогічного процесу у вищій 

школі на сучасному етапі розвитку науки і людства;  

- шляхи вдосконалення й розвитку організаційних форм освітнього 

процесу, підвищення ефективності різних способів контролю;  

- особливості розвитку педагогічного процесу залежно від 

перспектив науки і потреб суспільства, нові підходи, принципи, 

форми і методи професійної підготовки;  

- практичні аспекти впровадження в систему вищої освіти нових 

інноваційних технологій; шляхи, прийоми, способи і засоби 

активізації пізнавальної діяльності; закономірності педагогічного 

впливу на розвиток особистості;  

- законодавчі та нормативні документи, загальні положення 

організації освітнього процесу;  

- методи науково-педагогічних досліджень та сучасні технології в 

організації навчально-виховного процесу у вищій школі;  

- систему сучасних засобів навчання, їх дидактичні особливості та 

методику використання; типологію і структуру сучасних видів 

аудиторних занять, традиційні і нестандартні форми навчання; 



-  інтерактивні технології, засади студентоцентрованого навчання, 

технології особистісно-орієнтованого та проблемного навчання, 

проектні технології навчання. 

Вміння - орієнтуватися у сучасному освітньому просторі, формувати 

особистісно-орієнтоване і динамічне середовище власної 

життєдіяльності;  

- застосовувати теоретичні знання для практичної організації 

навчально-виховного процесу навчальних дисциплін у вищій 

школі; 

- володіти навичками підготовки ґрунтовного методичного 

забезпечення для проведення різних видів занять з використанням 

сучасних інноваційних освітніх технологій; 

-  добирати систему ефективних методів, форм, засобів навчання 

для організації навчально-пізнавальної діяльності;  

- володіти основними категоріями методики викладання у вищій 

школі та застосовувати їх при виконанні теоретичних та 

практичних завдань;  

- ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, 

контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної 

діяльності; 

- підвищувати свій загальноосвітній і фаховий рівень, 

організовувати самоосвіту, творчо користуватися різними 

джерелами інформації. 

Вимоги до 

підготовки ЗВО 

(міждисциплінарні 

зв'язки, що передують 

вивченню дисципліни) 

Філософія/Педагогіка 

Зміст дисципліни 

(перелік тем) 

 

Тема 1. Основи педагогічного процесу у вищій школі. Особливості 

запровадження педагогічних технологій у сучасному ЗВО. 

Педагогічна культура викладача вищої школи. 

Тема 2. Загальні засади педагогічної інноватики 

Тема 3. Інноваційні технології: поняття, зміст, умови 

запровадження 

Тема 4. Технології особистісно-орієнтованого та проблемного 

навчання 

Тема 5. Інтерактивні технології 

Тема 6. Проектні та технології дослідницького (евристичного) 

навчання 

Тема 7.  Кредитно-модульна  технологія  навчання. Сучасні 

технології контролю і оцінювання навчальних досягнень. 

Тема 8. Інформаційні технології навчання. Застосування 

дистанційних та медіа-технологій навчання як інновація в 

освітньому процесі 

Дидактичні методи - вербальні/словесні (пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 

навчальна дискусія);   

- наочні (ілюстрування, демонстрування, самостійне спостережен-

ня);  

-  пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та її 

засвоєння здобувачами вищої освіти. 

На лекційних - пояснення 



заняттях -  розповідь, бесіда, навчальна дискусія. 

На семінарських 

заняттях 

- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, 

який передбачає пред’явлення готової інформації викладачем та 

її засвоєння студентами;  

- репродуктивний, проблемний евристичний, ослідницько-

пошуковий.  

- методи критичного мислення, рефлексії, дискусії, мозкового 

штурму, навчального тренінгу, колаборативного навчання тощо. 
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Технічне 

забезпечення 

Проектор 

Метод оцінювання Кількість 
Мінімальна оцінка 

в балах 

Максимальна 

оцінка в балах 

Змістовий модуль 1 0 80 

Відвідування 

(відсоток пропусків 

від загальної кількості 

занять) 

50% 0 0 

40%-50% 1 2 

30%-40% 3 4 

20%-30% 5 6 

10%-20% 7 8 

0%-10% 9 10 

Заохочення (доповідь 
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конференції 

здобувачів вищої 
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учених ,  активна 

участь в роботі 

наукового гуртка 

кафедри,  підготовка 

реферату і виступ з  

 

0 10 

 




