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Не навчайте нас так, 
як навчали вас, - ми народились в 

інші часи…

Вимога часу!



 сучасні виклики в суспільстві, світі;
 необхідність докорінних змін в системі освіти;
 гуманітаризація освіти;

 викладач отримав можливість створення власної
педагогічної лабораторії;

 конкуренція закладів освіти (боротьба за “свого” студента);

 інформатизація, діджиталізація освіти.

Передумови виникнення  
педагогічних інновацій 

Выступающий
Заметки для презентации
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача.



Навчання навчатися – вміння оволодівати та оперувати 
різноманітною інформацією

Навчання працювати – ефективні  професійні навички, вміння 
приймати рішення та знаходити вихід у виробничих ситуаціях, співпраця в 
колективі

Навчання співіснувати – налагодження комунікабельних 
стосунків: соціальних, дружніх, родинних

Навчання жити – формування цілісного світогляду, вміння 
осмислено бачити сенс життя, прагнути до духовної зрілості, бути 
відповідальним за себе, за суспільство

Завдання сучасної освіти



 Розробник професійних програм (визначає очікувані 
результати, гнучкість, актуальність, оперативність змін в освіті)

 Фасилітатор (ставить запитання, сприяє щоб звучали різні думки, 
точки зору, допомагає досягти очікуваних результатів, організатор процесу 
засвоєння знань)

 Презентатор (презентує, описує, інформує, мотивує тощо)

 Тренер (допомагає в оволодінні новими навичками, заннями, 
ставленням)

 Наставник, тьютор ( забезпечує перенесення знань на практику)

 Менеджер (планує, оцінює,вносить зміні до освітнього процесу, 
забезпечує необхідними ресурсами)

 Консультант (ділиться знаннями,вміннями, розвиває здібності 
кожного студента, робить внесок в успіх кожного)

 Агент змін (аналізує, заохочує, ініціює зміни, розвиток у ЗО)

Нові ролі викладача



• Передбачати майбутнє
• Навчатися протягом усього життя
• Рівноправні взаємини
• Вміти вчити і оцінювати студентів всіх 

рівнів
• Бути здатним відрізняти ефективні та 

неефективні технології

Нові характеристики 
викладача  ХХІ ст.



• публічний веб сайт
• цифрова бібліотека
• система електронного навчання
• інформаційно-аналітична система 

управління закладом і освітнім процесом
• корпоративний портал
• студентський портал

Концепція 
цифрового закладу освіти



- Е-навчання
- Навчання off-line/on-line
- МООС (міжнародне відкрите освітнє середовище)
- Змішане (гібридне) навчання
- Дистанційне навчання
- Синхронне/ асинхронне навчання
- Адаптивне навчання
- Інклюзивне навчання

СОТ - сучасні освітні технології



- Різнорівневе навчання (диференційоване)
- Проблемне навчання
- Навчання у співпраці
- Ігрові технології (гейміфікація навчання)
- Веб-квести
- Кейс-метод
- Мобільне навчання

СОМ - сучасні освітні методики



- Масове відкрите соціальне навчання 
- Розробка педагогічних методик на основі аналітики 

даних
- Перевернуте навчання
- Динамічне оцінювання
- Подієва освіта
- Навчання, що дозволяє по-новому поглянути на свою 

повсякденність
- Бриколаж

Інновації, які зроблять найзначніший вплив
на освіту в найближчі роки



1. Інновації науково-методичного забезпечення освітньої діяльності та 
управління закладу фахової передвищої освіти
• Інноваційна модель управління закладом фахової передвищої освіти
• Стратегія інноваційного розвитку закладу фахової передвищої освіти в умовах малого 

і середнього бізнесу
• Інноваційна програма діяльності закладу фахової передвищої освіти на засадах 

соціального партнерства
• Інноваційна діяльність закладу фахової передвищої освіти у забезпеченні якісної 

підготовки конкурентоспроможного фахівця
• Інновації у дистанційному навчанні
• Інновації у реалізації моделей відкритої освіти
• Інновації в організації виховного процесу в закладі фахової передвищої освіти
• Інноваційне освітнє середовище закладу фахової передвищої освіти
• Інноваційний проєкт в організації електронної системи документообігу та онлайн

комунікації закладу фахової передвищої освіти  
У номінації визначають переможцями заклади фахової передвищої
освіти або їх структурні підрозділи.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2021



• Інновації  у створенні й упровадженні сучасних методик, форм, 
прийомів викладання загальноосвітніх і фахових дисциплін, 
навчально-методичного забезпечення, національного й професійного 
виховання студентської молоді в умовах  викликів сьогодення

• сучасні освітні технології (е-навчання, дистанційне, змішане (гібридне), мобільне навчання, 
проблемне, різнорівневе навчання,  тощо)

• ігрові технології (гейміфікація) навчання (кейс-метод,  веб-квести, подієва освіта, метод проєктів, 
бриколаж тощо)

• освітній веб-сайт викладача (дисципліни) 
• сучасний навчально-методичний посібник
• електронний навчально-методичний посібник
• сучасний електронний навчально-методичний комплекс (робочі зошити, опорні конспекти, 

контроль знань, навчальні практикуми, віртуальні лабораторії та тренажери, інтерактивні засоби 
навчання (відео-лекції, навчальні відеофільми, бук-трейлери, ютуб-канали тощо) та контролю 
знань, позааудиторна (гурткова), виховна робота, методичні рекомендації тощо)

У номінації визначають переможцями педагогічних працівників закладів 
фахової передвищої освіти.

ПЕДАГОГІЧНИЙ ОСКАР-2021







Lykhogod@i.ua
(066)991-09-09

mailto:Lykhogod@i.ua


Запрошуємо до співпраці!



#Все_буде_ПЕДІННОВАЦІЇ!
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