
Перелік варіантів
*
  

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни  

«ІНТЕРАКТИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

 

Викладач – доц. Іванова Дорина Георгіївна 

 

1. Простежте еволюцію поняття «інтерактивний підхід в освіті». 

2. Схарактеризуйте сутність інтерактивного навчання. 

3. Обґрунтуйте своє ставлення до проблеми впровадження технологій 

інтерактивного навчання в закладах освіти. 

4. На основі вивчення і узагальнення власного досвіду або досвіду творчого 

педагога, занотуйте родзинки прояву інноваційного потенціалу (форми, 

методи, інтерактивні технології тощо). 

5. Підготуйте розгорнутий план-конспект заняття (уроку) з використанням 

інтерактивних методів. 

6. Доведіть переваги інтерактивних освітніх технологій.  

7. Чи існують, на Вашу думку, обмеження щодо використання 

інтерактивних педагогічних технологій у системі сучасної освіти?  

8. Як Ви вважаєте, досвід якої зарубіжної країни може бути прикладом 

впровадження інтерактивного навчання, чому саме ? 

9. Проаналізуйте досвід розвитку творчої особистості дитини певного віку 

засобами інтерактивних освітніх технологій в зарубіжних країнах (за 

власним вибором). 

10. Проаналізуйте особливості застосування інтерактивних методів у закладі 

освіти, базуючись на досвіді сучасних освітян в Україні.  

11. Проаналізуйте авторську освітню технологію «Психолого-педагогічне 

проєктування взаємодії дорослого і дитини» (автор – доктор псих. наук, 

професор Піроженко Т.О.) як інтерактивну педагогічну технологію. 

 

 

Рекомендовані джерела 

1. Інтерактивне навчання: інструменти та технології для цікавих уроків 

(оглядовий освітній серіал про інновації в навчанні. Ініціатива Міністерства 

цифрової трансформації за підтримки АСБІС-Україна, Apple, Logitech, Prestigio 

Solutions, Microsoft та Ліко-Школи).  

URL: https://osvita.diia.gov.ua/courses/interactive-learning  

2. Інтерактивні методи навчання  

URL: http://psihoped.ucoz.ru/blog/rol-interaktivnikh-metodiv-nauchannia-u-
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* Обравши один із варіантів, виконуємо завдання у формі педагогічного есе (роздумів – 

розмислів) у письмовій формі (мінімальний обсяг 2 сторінки) із додаванням списку 

використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране завдання (назву), 

інформацію про виконавця (прізвище, місце професійної діяльності, дату виконання). 
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

dorochka18@gmail.com до 17 квітня 2021 року (у темі листа зазначайте свої 

ПІБ, вид роботи та дисципліну). 
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