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Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників  

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 3,5 вибіркова 

Загальна кількість 

 годин – 105 

 

Рік підготовки: 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 3-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

контактних – 2 

самостійної роботи студента – 

5 

8 год. 4 год. 

Практичні 

24 год. 10 год. 

Самостійна робота 

73 год. 91 год. 

Вид контролю: залік 
 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Педагогічні технології в 

професійній діяльності педагога-тьютора» є: забезпечення загальної 

теоретичної і практичної підготовки здобувачів другого (магістерського) 

рівня вищої освіти з питань сутності педагогічних (навчальних і виховних) 

технологій, різновидів, методики їх реалізації в освітньому процесі закладу 

вищої освіти, яка слугуватиме основою для їхньої практичної роботи, що 

пов’язана з діяльністю педагога-тьютора.  

 



МАТРИЦЯ  

результатів навчання, методів навчання, методів контролю з навчальної дисципліни  

«Педагогічні технології в професійній діяльності педагога-тьютора»  
 

Результати навчання  

 

Методи навчання  

 

Методи контролю  

 

Знати: пріоритетні завдання сучасної 

вищої освіти в контексті інноваційних 

змін; методологічні засади педагогічної 

інноватики; сутність та особливості 

інноваційної педагогічної діяльності; 

структуру готовності до інноваційної 

діяльності педагога-тьютора та шляхи її 

формування у майбутніх фахівців; 

сутність та особливості особистісно 

зорієнтованого навчання й виховання; 

загальну характеристику особистісно 

зорієнтованих технологій; сутність та 

особливості сучасних виховних й 

навчальних технологій, переваги їх над 

традиційними; загальну характеристику 

системних педагогічних технологій 

(виховних систем); вимоги до педагога, 

який реалізує технологічний підхід у 

навчанні й вихованні на особистісно 

зорієнтованих засадах; 

Уміти: характеризувати інноваційну 

політику держави в галузі вищої освіти; 

оперувати категоріями та поняттями 

Поєднання традиційних та інтерактивних 

методів навчання з використанням 

інноваційних технологій:  

 словесні методи: лекція (проблемна, 

лекція з розгляду конкретних ситуацій, 

вікторина, лекція-консультація, круглий 

стіл, мультимедійна тощо), 

пояснювально-ілюстративні, 

репродуктивні, бесіда, семінар, диспут, 

дискусія;  

 наочні методи: спостереження, 

демонстрація;  

 практичні методи: обробка довідкової 

інформації, тезування, рецензування, 

самостійна робота (робота із 

друкованими та електронними 

інформаційними ресурсами, виконання 

завдань: конспектування, анотування, 

написання есе); 

 відеометод: дистанційні, 

мультимедійні 

спостереження за навчальною 

діяльністю здобувачів, усне та 

письмове опитування, 

практична перевірка, 

рейтинговий контроль, 

взаємоконтроль (взаємооцінка), 

самоконтроль, оцінювання 

самостійної роботи (таблиці, 

схеми, графіки, есе, доповідь, 

мультимедійна презентація, 

дайджест інтерактивних 

технологій, моделювання 

(колективної творчої справи, 

конспекту заняття з елементами 

технології розв’язання 

винахідницьких завдань, 

фрагменту навчального заняття 

з використанням проектної 

технології тощо), залік. 



педагогічної технології; визначати та 

аналізувати зміст та етапи інноваційної 

діяльності педагога-тьютора; визначати та 

вирішувати проблеми включення фахівця 

в інноваційний процес; визначати та 

характеризувати сучасні педагогічні 

технології; аналізувати позитивні сторони 

особистісно зорієнтованих технологій та 

можливі труднощі, які зустрінуться 

педагогу-тьютору при практичній їх 

реалізації; ставити педагогічну мету та 

вибирати оптимальну технологію для її 

реалізації; моделювати фрагменти 

навчально-виховної діяльності з 

використанням різних педагогічних 

технологій і проектувати можливий 

педагогічний результат при їх 

застосуванні; визначати рівень своєї 

готовності до інноваційної педагогічної 

діяльності та шляхи роботи над собою для 

його підвищення. 
 



3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л. пр. лаб. с.р. л. пр. лаб. с.р. 

Тема 1. Інноваційна 

діяльність педагога-тьютора 
15 1 2  12 17 1 1  15 

Тема 2. Особистісно 

зорієнтоване навчання та 

виховання 

8 1 2  5 9  1  8 

Тема 3. Виховні технології 24 2 6  16 23 1 2  20 

Тема 4.Навчальні технології 34 2 8  24 33 1 4  28 

Тема 5. Системні 

педагогічні технології 
24 2 6  16 23 1 2  20 

Усього годин 105 8 24  73 105 4 10  91 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
 

4.1. Теми лекцій 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Інноваційна діяльність педагога-тьютора 1 1 

2 Особистісно зорієнтоване навчання та виховання 1  

3 Виховні технології 2 1 

4 Навчальні технології 2 1 

5 Системні педагогічні технології 2 1 

 Разом  8 4 
 

4.2. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Сутність інноваційної діяльності педагога-тьютора 2 1 

2 Сутність і особливості особистісно зорієнтованого 

навчання і виховання 

2 1 

3 Традиційні та інноваційні виховні технології 6 2 

4 Сучасні навчальні технології 8 4 

5 Виховна система як системна педагогічна технологія 6 2 

 Разом 24 10 
 

  



4.3. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти 12 15 

2 Нова філософія освіти 5 8 

3 Сутність та особливості впровадження виховних технологій 16 20 

4 Інноваційні навчальні технології 24 28 

5 Авторська школа як інноваційна виховна система 16 20 

 Разом 73 91 

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти 

За накопичувальною 

100 – бальною шкалою 

За національною шкалою 

 

для екзаменів, звітів з 

практики, курсових 

робіт 

для заліків 

 

 

90 – 100 балів відмінно зараховано 

89 – 75 балів добре 

60 – 74 балів задовільно 

26 – 59 балів незадовільно не зараховано 

0 – 25 балів неприйнятно 

 

6. Засоби діагностики результатів навчання 
 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів 

навчання є: завдання для вхідного, поточного та підсумкового контролю, 

взаємоконтролю (взаємооцінювання), самоконтролю (рефлексія, 

самооцінювання), усного, письмового опитування, оцінювання самостійної 

роботи (таблиці, схеми, графіки, есе, доповідь, мультимедійна презентація, 

дайджест інтерактивних технологій, моделювання (колективної творчої 

справи, конспекту заняття з елементами технології розв’язання 

винахідницьких завдань, фрагменту навчального заняття з використанням 

проектної технології тощо), семестровий залік. 

 

7. Рекомендована література 

Основна 

1. Дем’яненко Н.М. Тьюторство і тьюторська технологія: навчальна 

програма: навч.-метод. комплекс фахової підготовки магістрів галузі 

знань «Освіта». Київ, 2017. 

2. Інноваційні освітні технології: Івано-Франківська область: інформ. 

довідник / авт.- упоряд.: О.Я.Мариновська, Р.М.Зуб’як. Івано-Франківськ: 

Місто НВ. 2018. 68 с. 



3. Мариновська О.Я. Педагогічна інноватика. Менеджмент інновацій: навч.-

метод. посіб. Івано-Франківськ: Місто НВ. 2019. 504 с. 

4. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Педагогічні 

технології в професійній діяльності педагога-тьютора» для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 

«Педагогіка вищої школи» спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

денної та заочної форми навчання / Уклад.: Я.В.Топольник. Слов’янськ: 

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2020. 74 с. 

5. Методичні рекомендації з курсу «Тьюторство у сфері освіти» : метод. рек. 

/ уклад. К.П.Осадча. Мелітополь: РВЦ МДПУ, 2017. 113 с. 

6. Осадча К.П. Теоретичні та методологічні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів до тьюторської діяльності: монографія. Мелітополь: 

ФО-П Однорог Т.В., 2019. 424 с. 

7. Педагогічні технології в підготовці вчителів : навчальний посібник / кол. 

авторів; за ред. І.Ф.Прокопенка. 3-є вид., допов. і переробл. Харків: 

ХНПУ, 2018. 457 с. 

Допоміжна 

1. Акініна Н.Л. Тьюторство: зарубіжний досвід. Історико-педагогічні 

студії: науковий часопис, 2018. №11 – 12. С.33 – 38. 

2. Жовтоніжко І.М., Бабакішієва Є.Н. Деякі відмінності використання 

тьютерської діяльності в системі дистанційної освіти. Педагогіка: 

традиції та інновації. 2017. С. 159–163. 

3. Колупаєва А. А.,  Таранченко О. М. Педагогічні технології інклюзивного 

навчання. Харків : Ранок, ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с. 

4. Меркулова Н.В. Професійна підготовка тьюторів у вищих навчальних 

закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. 2017. Вип. 54. С. 173–177. URL: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_54_24 

5. Методичні вказівки щодо семінарських занять і самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Сучасні технології освітнього процесу» для 

підготовки доктора філософії денної та вечірньої форм навчання за всіма 

спеціальностями / Укл. Т.Б.Поясок, О.І.Беспарточна. Кременчук, 2018. 

92с. 

6. Осадча К. Сучасні моделі підготовки педагогів до здійснення тьюторської 

діяльності. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 2018. Вип. 1. С. 207-214. 

 

8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 років: проєкт. 

URL: http://tnpu.edu.ua/EKTS/proekt_koncepc.pdf 

2. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності (Постанова КМУ від 

30.12.2015 р., № 1187 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 

№ 347 від 10.05.2018 р., № 180 від 03.03.2020 р. та № 365 від 24 березня 

2021 р.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-

%D0%BF#Text 



3. Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

4. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти: Наказ 

Міністерства освіти і науки України № 776 від 16.07.2018 р. URL: 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-

pedagogichnoyi-osviti 

 

9. Посилання на дистанційний курс 

Дистанційний курс «Педагогічні технології в професійній діяльності 

педагога-тьютора» (http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/enrol/index.php?id=1156). 


