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1.Коротка анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Освітні інновації» складається з трьох змістових модулів «Змістовий модуль 1. Інноваційні 

тенденції розвитку сучасної освіти»,  «Змістовий модуль 2. Інноваційні технології навчання: сутність та специфіка», 

«Змістовий модуль 3 Технології удосконалення інноваційної діяльності педагога» 

Через вивчення  змістовного модуля 1. «Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти» та змістовного модуля 2. 

«Інноваційні технології навчання: сутність та специфіка» забезпечується удосконалення такої спеціальної (фахової) 

компетентності як СК.4 – здатність проєктувати та запроваджувати інноваційні технології навчання і виховання в освітньо-

виховний процес у відповідності до поставлених цілей.  

Через вивчення змістовного модуля 3. «Технології удосконалення інноваційної діяльності педагога» забезпечується 

удосконалення загальної компетентності ЗК.9 – здатність генерувати нові ідеї (креативність) на основі пошуку, оброблення,  

аналізу, узагальнення та систематизації  інформації з різних джерел для здійснення елементів науково-педагогічних 

досліджень (згідно освітньо-професійна програма «Освітні, педагогічні науки» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки галузі знань 01 Освіта/Педагогіка). 

Формування зазначених компетентностей дозволяє удосконалити soft skills (універсальні соціальні навички) здобувачів 

освіти шляхом розширення та поглиблення знань в галузі освітніх інновацій, а саме: знати сутність тенденцій розвитку 

сучасної освіти як каналу впливу на процеси інноватизації педагогічної діяльності, особливості розробки стратегічної та 

тактичної програм упровадження інноваційних технологій навчання у власну діяльність, специфіку проведення експертизи 

інноваційних технологій  

Актуальність назви курсу ґрунтується на змісті навчальної дисципліни «Освітні інновації», яка є нормативною для 

підготовки майбутніх педагогічних працівників до роботи в сучасній системі освіти з урахуванням розвитку інклюзивного 

освітнього середовища. 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу 
Мета курсу полягає в удосконаленні у студентів таких компетентностей, як аргументовано обирати технологію 

навчання з дисципліни і теми у відповідності до мети й особливостей їх змісту, здійснювати проєктування засобів освітньої 



інноватики,  розробляти стратегічну і тактичну програму упровадження інновацій в освітній процес; аналізувати результати 

впровадження інноваційних технологій навчання і виховання в освітній процес, вибудовувати стратегію і тактику 

особистісного професійного зростання. 

Завдання: 

– оволодіти знаннями щодо інноваційних тенденцій розвитку світи;  

– сформувати інноваційну культуру майбутніх педагогічних працівників;  

– навчити проєктувати, втілювати та розповсюджувати інноваційні технології навчання; 

 – навчити проводити експертизу інноваційних технологій навчання;  

– розвивати здатності особистості, які сприяють активізації інноваційної діяльності викладача. 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 

 

4.  Результати навчання – вказуються результати навчання, що отримає здобувач після вивчення дисципліни 

 

Очікувані результати  

навчання (РН) 
Складові результатів навчання 

Змістовий модуль 1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти 

РН.8. Аргументовано 

обирати технологію 

навчання з дисципліни і 

теми у відповідності до 

мети й особливостей їх 

змісту. 

РН 8.1 знати сутність тенденцій розвитку сучасної освіти як каналу впливу на процеси 

інноватизації педагогічної діяльності; 

РН 8.2 уміти визначати місце інноваційних технологій у педагогічній діяльності.  

РН 8.3 проводити проєктування інноваційних технологій навчання у залежності від 

поставлених цілей 

РН 8.4 уміти організовувати педагогічну діяльність на основі застосування інноваційних 

технологій навчання. 

Змістовий модуль 2. Інноваційні технології навчання: сутність та специфіка 

РН.10. Здійснювати 

проектування засобів 

освітньої інноватики; 

РН10.1 знати специфіку проведення експертизи інноваційних технологій;  

РН10.2 проводити експертизу інноваційних технологій навчання. 

РН10.3 організовувати педагогічну діяльність на основі застосування інноваційних 



розробляти стратегічну і 

тактичну програму 

упровадження інновацій в 

освітній процес; 

аналізувати результати 

впровадження 

інноваційних технологій 

навчання і виховання в 

освітній процес. 

технологій навчання. 

 

Змістовий модуль 3. Технології удосконалення інноваційної діяльності педагога 

РН.17. Вибудовувати 

стратегію і тактику 

особистісного 

професійного зростання. 

РН 17.1 знати особливості розроблення стратегічної та тактичної програм упровадження 

інноваційних технологій навчання у власну діяльність;  

РН 17.2 уміти розробляти стратегічну та тактичну програми упровадження інноваційних 

технологій навчання у власну діяльність.  

 

5.   Обсяг курсу 

 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 32 письмове експрес- опитування (5-7 хвилин) у формі простих або 

тестових питань,  написання термінологічного диктанту 

Практичні заняття 48 публічний виступ на практичному занятті; експрес-опитування. 

Самостійна робота 100 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань до 

практичних занять; виконання завдань у системі дистанційного 

навчання 

Всього 180 (6 кредити) Підсумковий контроль: Екзамен  



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

 

Навчальний рік 

Курс 

(рік 

навчання) 

Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2021/2022 3 

 

5 Спеціальність 011 Освітні педагогічні науки 

 

Нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити – соціальна педагогіка, теорія та методика виховної роботи або теоретико-практичні аспекти 

підготовки у закладах освіти, дидактичне  проектування 

8. Постреквізити – педагогічна практика. 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – наявність проектора, електронних презентацій з тем 

курсу, які розроблені в програмі PowerPoint та оболонки Moodlе для роботи в системі дистанційного навчання. 

10. Політики курсу 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української 

інженерно-педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Інноваційні тенденції розвитку сучасної освіти 

1 Лекція 1 Інноваційні виміри сучасної освіти. 2 

Практичне заняття 1,2 Аналіз особливостей інноваційного розвитку педагогічної освіти у сучасних 

умовах 

4 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

2 Лекція 2,3 Інноваційна культура педагога. 4 

Практичне заняття 3,4 Діагностика рівня розвитку інноваційної культури педагога.  4 

Самостійна робота  1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

Всього за змістовий модуль 1 – 34год. (лекцій – 6 год., ПЗ – 8год., СР – 20год.) 

Змістовий модуль 2. Інноваційні технології навчання: сутність та специфіка 

3 

Лекція 4,5   Основи інноватизації освітніх процесів. 4 

Практичне заняття 

5,6,7 

Організація експертизи інноваційних технологій навчання 6 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

4 Лекція  6,7  Навчальний тренінг у процесі вивчення дисциплін. 4 

Практичне заняття 8, Проектування та проведення тренінгу до навчальної дисципліни 6 



9, 10 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

5 Лекція 8,9 Ділова гра у педагогічній діяльності 4 

Практичне заняття 

11,12,13 

Проектування та проведення ділової гри 6 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

15 

6 Лекція 10,11 Кейс-технології в освіті. 4 

Практичне заняття 

14,15,16 

Розробка кейсів до навчальної дисципліни та їх опрацювання. 6 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

15 

Всього за змістовий модуль 2 – 90 год. (лекцій – 16 год., ПЗ – 24 год., СР – 50 год.) 

Змістовий модуль 3. Технології удосконалення інноваційної діяльності педагога 

7. Лекція 12 Основи педагогічної евристики. 2 

Практичне заняття 

17,18 

Застосування евристичних методів рішення творчих задач у процесі проведення 

навчальних тренінгів, ділових ігор та опрацювання кейсів. 

4 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

8. Лекція 13,14 Здоров’язберігаючі технології в  освіті. 4 

Практичне заняття Проектування навчальних занять на основі здоров’язберігаючих технологій. 4 



19,20 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

9. Лекція 15,16 Технології упровадження, систематизації та узагальнення інноваційної діяльності 

суб’єктів педагогічного процесу 

4 

Практичне заняття 21, 

22 

Розробка стратегічної та тактичної програм упровадження інноваційних 

технологій навчання у педагогічну діяльність 

4 

Практичне заняття 

23,24 

Розробка програми проведення педагогічної рефлексії за результатами 

упровадження інноваційних технологій. 

4 

Самостійна робота 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання глосарію за темою. 

3. Виконання практичних завдань у робочому зошиті. 

4. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

Всього за змістовий модуль 3 – 56 год. (лекцій – 10 год., ПЗ – 16год., СР – 30 год.) 

Всього за модулем  – 180 год. (лекцій – 32 год., ПЗ – 48 год., СР – 100 год.) 

  

12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/екзамен (іспит) - 73/27  

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Контроль на лекційних заняттях: участь в експрес опитуванні, написання термінологічного 

диктанту 

0-10 

2. Виконання вступного тестового завдання, тестового завдання 1, 2, 3, 4 0-8 

3. Підготовка завдань до початку ПЗ; виступ та публічний захист завдань; активність в ході 

виконання вправ на ПЗ; участь в обговоренні питань ПЗ; рецензування відповідей інших 

студентів 

0-30 



4. Самостійне виконання завдань на сайті дистанційної освіти: 

 індивідуальне завдання № 1 (0-3 балів): складання  есе щодо особливостей інноваційного 

розвитку педагогічної освіти у сучасних умовах 

 індивідуальне завдання № 2 (0-4 балів): розробка сценарію ділової гри 

 індивідуальне завдання № 3 (0-4 балів): розробка сценарію навчального тренінгу 

 індивідуальне завдання № 4 (0-4 балів): розробка міні-кейсу 

 , індивідуальне завдання № 5 (0-3 балів) : аналіз джерел інформації щодо здоров’язберігаючих 

технологій,  

 індивідуальне завдання № 6 (0-7 балів) : оформлення портфоліо студента 

0-25 

5. Написання екзаменаційної роботи. 0-27 

 Всього за модуль  0-100 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Підсумкова 

оцінка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шкалою 

(залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 
незараховано 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим  

повторним вивченням дисципліни 

 

 

http://do.uipa.edu.ua/mod/resource/view.php?id=102979


Умови допуску до підсумкового контролю з модуля  

1. Заповнення конспекту лекцій та участь в обговоренні теоретичних питань або їх відпрацювання; 

2. Складання глосарію за темою. 

3. Самостійне виконання практичних завдань через систему дистанційного навчання; 

4. Публічний виступ на практичних заняттях або їх відпрацювання; 

5. Роботу здобувача освіти впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

 

Вид завдання Кількість балів Критерії оцінювання Загальна 

кількість балів за 

формами 

виконання 

завдань 

Вступний контроль 0 Відповідь на тестові питання відсутні 0-1 бали 

0,1-0,9 Представлено менше 70% вірних відповідей на тестові 

завдання 

1 Дані всі вірні й повні відповіді на тестові завдання вхідного 

контролю. 

Аудиторні 

контрольні роботи 

(контроль на 

лекційних  

заняттях) 

 

0 Відсутні результати аудиторного контролю (всього 10 

лекційних занять) 

0-10 балів  

0,1-0,9 Представлено менше 70% вірних відповідей на питання 

аудиторного контролю 

1 Робочий зошит з теми лекції заповнений, участь в 

обговоренні питань лекції, вірні відповіді на запитання 

викладача 



Виступ на 

практичних 

заняттях  

0 Відсутність на практичному занятті з будь-якої причини  

0-30 балів  

1-3 За активну роботу на практичному занятті: 

 підготовленість домашніх завдань до початку 

практичному занятті; 

 обов'язковий виступ, публічний захист завдань; 

 активність в ході виконання вправ; 

 участь в обговоренні питань практичному занятті; 

 рецензування відповідей інших студентів 

Виконання 

самостійної роботи 

у дистанційному 

режимі 

0-3 Самостійна робота 1: Завдання виконано вчасно, у повному 

обсязі, обґрунтовано, вірно, носить творчий характер, 

перевіряється  викладачем в 

дистанційному режимі. 

0-25 балів 

0-4 Самостійна робота 2: Завдання виконано вчасно, у повному 

обсязі, обґрунтовано, вірно, носить творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

0-4 Самостійна робота 3: Завдання виконано вчасно, у повному 

обсязі, обґрунтовано, вірно, носить творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

0-4 Самостійна робота 4: Завдання виконано вчасно, у повному 

обсязі, обґрунтовано, вірно, носить творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 

0-3 Самостійна робота 5: Завдання виконано вчасно, у повному 

обсязі, обґрунтовано, вірно, носить творчий характер; 

перевірені викладачем в дистанційному режимі. 



0-7 Складання портфоліо: портфоліо надається викладачеві у 

роздрукованому вигляді і повинно містити: 

- заповнену таблицю «Портфоліо студента»; 

- п’ять синквейнів з теми у відповідності до свого проф. 

напряму;  

- дві інтелект-карти з теми у відповідності до свого проф. 

напряму; 

- два кластера з теми у відповідності до свого проф. напряму; 

- творчий малюнок гербу освітніх інновацій; 

-  веб-квест з теми у відповідності до свого проф. напряму; 

- ділову гру з теми у відповідності до свого проф. напряму; 

- кейс з теми у відповідності до свого проф. напряму; 

- тренінг з теми у відповідності до свого проф. напряму; 

- глосарій, який містить візуальні образи понять, що 

вивчалися на протязі семестру. 

Тестові завдання 0 Відсутні відповіді на питання модульного контролю 

0-2 бали  

0,1-,1,9 Представлено менше 70% вірних відповідей на тестові 

завдання 

2 Дані всі вірні й повні відповіді на тестові завдання (усього 4 

тестових завдання) 

 

13. Питання до екзамену 

Екзаменаційна робота виконується за білетом, який містить три завдання.  

Завдання № 1 дозволяє оцінити теоретичні знання та здатність студентів системно мислити у межах дисципліни 

«Освітні інновації». Це завдання представлене у вигляді восьми тестових запитань. Правильна відповідь на кожне з них 

оцінюється в 1 бал. Студент, який відповів неправильно або не визначився з відповіддю отримує 0 балів. За повністю 

правильне завдання студент отримує  8 балів. 

Завдання № 2 дозволяє визначити аналітичні уміння студентів відтворювати й характеризувати принципи, методи і 

http://do.uipa.edu.ua/mod/resource/view.php?id=102979
http://do.uipa.edu.ua/mod/resource/view.php?id=102979


функції інноваційної культури викладача, застосовувати знання з педагогічної інноватики та синергетики, визначати 

особливості розвитку інноваційної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства. Це завдання представлене у вигляді 

відкритого питання. Максимальна кількість балів, які може набрати студент за виконане завдання, дорівнює 9 балам: 

– якщо відповідь відсутня, є неправильною або містить суттєві помилки, вона оцінюється від 0 до 2 балів;  

- якщо відповідь нечітка, позбавлена деяких уточнень чи обґрунтувань, містить суперечливі міркування – вона 

заслуговує від 3 до 5 балів;  

- відповідь загалом правильна, повна, ґрунтовна – вона оцінюється від 6 до 9 балів. 

Завдання № 3 дозволяє оцінити здатність студентів аналізувати та вміти використовувати здобуті знання на практиці, а 

саме під час аналізу евристичних методів навчання та реалізації цих методів з теми до спецдисципліни. Максимальна 

кількість балів, які може набрати студент за виконане завдання , дорівнює 10 балів:  

– якщо відповідь відсутня, є неправильною або містить суттєві помилки, вона оцінюється від 0 до 2 балів;  

- якщо відповідь нечітка, позбавлена деяких уточнень чи обґрунтувань, містить суперечливі міркування – вона 

заслуговує від 3 до 6 балів; 

- відповідь загалом правильна, повна, ґрунтовна – вона оцінюється від 7 до 10 балів. 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

Основна (базова) література 

 

1. Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. 

/ [Коваленко  О.Е.,  Штефан Л.В., Лисенко С.А., та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Х.: Вид-во ТОВ «Цифрова 

друкарня №1», 2013. – Ч.1: Теоретичні основи. – 195 с.  

2. Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 

2  ч.  /  [Коваленко  О.Е.,  Штефан Л.В., Бєлова О.К. та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Х.: Вид-во ТОВ 

«Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.2: Практичні рекомендації. – 156 с. 

3. Шматков Є.В. Новітні інноваційні технології навчання [Текст] : навч.  посібник для вищих навч. закладів інж.-



пед. спец. / Є. В. Шматков, Д. В. Коваленко ; Укр. інж.-пед. академія. – Харків : Контраст, 2008. – 172 с. 

4. Штефан Л. В. Інноваційні технології в освіті: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / 

Л. В. Штефан. – Х. : Точка, 2012. – 174. 

5. Штефан Л. В. Формування проектувальних умінь у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю в 

умовах сучасних інновацій [Текст] : монографія / Л. В. Штефан, В. С. Кошелєва ; Укр. інж.-пед. академія. – Харків : [б. в.], 

2008. – 124 с. 

6. Штефан Л. В. Формування інноваційної культури майбутніх інженерів-педагогів :монографія / Л. В. Штефан. – 

Харків : Зебра, 2012. – 350 с. 

 

Допоміжна література 

 

1. Бєлова О.К. Педагогічні технології в сучасній освіті [Текст] : навч. посібник для вищих навч. закладів інж.-пед. спец. 

/ О. К. Бєлова, О. Е. Коваленко ; Укр. інж.- пед. академія. - Харків : Контраст, 2008. – 148 с. 

2. Гладун Ю. Підвищення ефективності навчального процесу / Ю. Гладун, К. Скрібцова // Відкритий урок. – 2013. – 

№ 11. (Серія «Євроінтеграція: український вимір. Вип. 24»). 

3. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. / І.М. Дичківська.– К.: Академвидав, 2004. – 

352 с. – (Альма-матер).  

4. Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті // Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-

методичних праць / за заг. ред. О.А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – С. 12–28. 

5. Інновації у вищій освіті: вітчизняний і зарубіжний досвід: навч. посіб./ І.В. Артьомов, І.П. Студеняк, Й.Й. Головач, 

А.В. Гусь. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2015. – 348 с. (Серія «Євроінтеграція: український 

вимір». Вип. 23). 

6. Інновації у вищій освіті: глосарій термінів і понять / за ред. І.В. Артьомова; [уклад.: І.В. Артьомов, А.В. Шершун, 

С.В. П’ясецька-Устич]. – Ужгород: ПП «АУТДОР – ШАРК», 2015. – 160 с. (Серія «Євроінтеграція: український вимір». 

Вип. 25).  

7. Підласий І. П. Практична педагогіка або три технології [Текст] : інтерактивний підручник для педагогів ринкової 

системи освіти / І.П. Підласий. – К. : Слово, 2006. – 616 с. : 



8. Теорія і практика впровадження інноваційних технологій навчання у професійну підготовку кваліфікованих 

робітників: монографія / [Лузан П. .Г., Манько В. М., Нестерова Л. В, Романова Г. М.]; за заг. ред. Г. М. Романової. – К. : 

ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2014. – 216 с. 

9. Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 224 с. – 

(Альма-матер). 

10. Шевченко О.А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів / О.А. Шевченко, І.А. Хозраткулова. – 

Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»). 

 

Інформаційні ресурси 

Сайт дистанційної освіти УІПА 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

Завідувач кафедри      Н.О. Брюханова 


