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Статус дисципліни Навчальна дисципліна  вибіркового  компонента 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС / години 

5 кредитів/150 годин 

Мова викладання українська 

Форми навчання Очна, заочна, змішана. 

Політика дисципліни Здобувач   має складати всі проміжні та кінцеві завдання самостійно. Надавати для 

оцінювання лише результати власної роботи, під час написання письмових робіт 

вказувати першоджерела. 

У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт аспірант отримує незадовільну 

оцінку і повинен повторно виконати завдання. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (хвороба, працевлаштування, міжнародне 

стажування, пандемія) навчання може відбуватись в он-лайн формі. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

Креативна ініціатива здобувача: під час виконання вивчення дисципліни здобувач 

використовує додаткові джерела, творчо підходить до виконання практичних 

завдань. 

Що будемо вивчати?  Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці 

Чому це треба вивчати?  майбутній доктор філософії матиме можливість оволодівати сучасними 

інформаційно-комунікаційними технологіями та використовувати їх у науковій та 

освітній діяльності, набуде інформаційну компетентність, а також навчиться 

надавати науково-методичну та практичну допомогу студентам  з питань 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освіті і науці 

 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Здійснювати науковий пошук, самостійний відбір та обробку інформації за 

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій ; розробляти та 

застосовувати діагностичний інструментарій, проводити теоретичне та емпіричне 

дослідження, аналізувати, узагальнювати та презентувати його результати, 

здійснювати  апробацію результатів наукового дослідження, їх поширення та 

впровадження у практику освітньо-педагогічної роботи; використовувати цифрові 

та інноваційні педагогічні методи у вирішенні освітніх завдань та викладанні 

фахових дисциплін в умовах формальної та неформальної освіти. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

підвищення ефективності наукового дослідження, освітнього процесу; можливість 

порівнювати свої результати наукового дослідження з результатами інших 

науковців; прийняття більш ефективних рішень в процесі наукової діяльності; 

підвищення об’єктивності в оцінці діяльності учасників освітнього процесу; 

оперативний доступ до організаційної інформації стосовно діяльності освітнього 

закладу; економія як матеріальних, так і людських ресурсів; вільний час для 

вирішення важливих питань; скорочення обсягу рутинної паперової роботи. 

Зміст дисципліни Комп’ютерні засоби навчання як сучасна технологія в освіті. 

Сутність інформаційних технологій та напрями їх використання для підвищення 

ефективності навчальної роботи. 
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Можливості використання пакету Microsoft Office у професійно-педагогічній 

роботі викладача вищої школи. 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій в науці. 

Інформаційно-освітні середовища як системи управління освітнім процесом і 

засоби доставки освітнього контенту. 

Інформаційне освітнє середовище закладу вищої освіти. 

Створення електронного навчально-методичного комплексу дисципліни. 

Дистанційне навчання в освіті. 

Хмарні технології та можливості використання їх сервісів в освітньому процесі. 

Використання глобальної мережі Інтернет та веб-сервісів у професійно-

педагогічній діяльності педагога. 

Комп’ютерні засоби перевірки рівня навчальних досягнень студентів. 

Інформаційно-комунікаційні технології в пошуку інформації та спілкування в 

глобальних мережах. 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (20 год.), практичні (22 год.), самостійна робота (108 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (140 год.) 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання завдань практичних занять, 

проходження поточного та підсумкового тестування. 

Міждисциплінарні зв’язки  «Професійно-педагогічна компетентність викладача», «Методологія та методика 

наукових досліджень», »Освітні інновації». 

Інформаційне забезпечення з 

з репозитарію та фонду 

НБ УДПУ  

 1.  Антоненко В.М., Мамченко С.Д., Рогушина Ю.В. Сучасні інформаційні 

системи і технології: управління знання ми : навч. посібник. Ірпінь : Нац. 

університет ДПС України, 2016. 212 с. 

2.  Биков В.Ю.. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія. - К.: 

Атака, 2008. - 684 с. 

3. Відкрита освіта: колективний розвиток освіти через відкриті технології, 

відкритий контент і відкрите знання / За ред. Тору Іійосі та М.С. Віджая Кумара / 

Пер. з англ. А. Іщенка, О. Насика. - К.: Наука, 2009 - 256 с. 

4. Войтович Н.В., Найдьонова А.В. Використання хмарних технологій Google та 

сервісів web 2.0 в освітньому процесі. Методичні рекомендації. Дніпро: ДПТНЗ 

«Дніпровський центр ПТОТС». 2017, 113 с. 

5.  Гуревич Р.С. Інформаційні технології навчання: інноваційний підхід : 

навчальний посібник / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко ; за ред. 

Гуревича Р. С. - Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2012. - 348 с. 

6.  Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному 

процесі та наукових дослідженнях : навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ і слухачів ін-тів 

післядиплом. освіти / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. - Київ : Освіта України, 2006. - 

390 с. 

7.  Державна політика України у сфері освіти дорослих : метод. матеріали для 

слухачів магістерської програми за спеціальністю “Державне управління у сфері 

освіти” / авт. кол. : Н. Г. Протасова, В. І. Луговий, Ю. О. Молчанова та ін. ; за заг. 

ред. Н. Г. Протасової. - К. : НАДУ, 2014. - 52 с. 

8.  Детальний опис користування сервісом LearningApps.org. Реєстрація на сайті, 

пошук вправ, створення власних вправ, створення та керування класом URL 

:https://murok.com.ua/metodichm-rozrobka-yakkoristuvatisya-servisom-leamingapps-

org-88709.html 

9.  Електронні соціальні мережі як інструменти сучасного навчального 

середовища: глосарій (видання 2-ге доповнене та перероблене) / [Ю.М. Богачков, 

О.Ю. Буров, Н.П. Дементієвська та ін.] ; за заг. ред. О.П. Пінчук. - ІІТЗН НАПН 

України, 2017. - 43 с.  

10. Ефективні комунікації для освітніх управлінців. Онлайн курс на платформі 

EdEra. URL : https://courses.ed-era.com/courses/coursev1:EDERA- 

SMARTOSVITA+EC101+EC101/about 

11. Застосування електронних соціальних мереж як інструментів формування 

інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників: методичні 

рекомендації / О. Ю. Буров, О. О. Гриб’юк,Н. П. Дементієвська, О.В. Слободяник, 

П. С. Ухань, В. М. Барладим,В. В. Коваленко, Н. В. Яськова ; за ред. О. П. Пінчук; 

Ін-т інформ. Технологій і засобів навчання НАПН України. — К. : Педагогічна 

думка 2018. —с. : 31 іл. 

12. Інтернет орієнтовані педагогічні технології у шкільному навчальному 

експерименті : Монографія / [Авт. кол. : Ю. О. Жук, О. М. Соколюк, Н. П. 

Дементієвська, І. В. Соколова ; За редакцією Ю. О. Жука]; Ін-т інформаційних 

технологій і засобів навчання НАПН України. - К. : Атіка, 2014. - 196 с. 

13. Інформаційно-освітнє середовище професійно-технічних навчальних закладів: 



 

 

Розробник                                            (Ткачук Галина Володимирівна)

  

 

посібник / Карташова Л. А., Юрженко В. В., Гуралюк А. Г., Липська Л.В., Гуменна 

Л. С., Зуєва А. Б., Шупік І. М., Ростока М. Л., Шевченко В. Л. За наук. ред. Лузана 

П. Г. - Київ: ІПТО НАПН, 2017. - 124 с. 

14. Калініна Л.М., Носкова М.В. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки новачка 

/ Л.М. Калініна, М.В. Носкова:Навчальний посібник. - Львів, ЗУКЦ, 2013. - 182с. 

15. Комп'ютерні технології в освіті : навч. посібн. / Ю. С. Жарких,С. В. Лисоченко, 

Б. Б. Сусь, О. В. Третяк. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський 

університет", 2012. - 239 с. 

 16. Комунікаційні інструменти для побудови репутації. Онлайн курс на платформі 

Prometheus. URL: https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014 

T1/about 

17. Костирко В.С. Інформаційні технології та системи. / В.С. Костирко, В.М.Білик/. 

- К.: Центр учбової літератури, 2011. - 492 с. 

18. Литвинова С. Г. Методика проектування та використання хмаро орієнтованого 

навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу : методичні 

рекомендації / С. Г. Литвинова - Київ. : Компринт, 2015. - 280 c. 

19. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : Навч. посіб. : У 4 ч. / Н. В. 

Морзе За ред. акад. М. І. Жалдака. - Ч. 1 : Загальна методика навчання 

інформатики. - К. : Навчальна книга, 2003. - 254 с. 

20. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник/ ав.: 

Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., Соколюк 

О. М., Соколов П. К. / За редакцією: Жука Ю. О. - К.: Педагогічна думка, 2012. - 

112 с. 

21. Найдьонова А. В. Он-лайн посібник «Інтелект-карти як ефективний інструмент 

роботи з інформацією» URL: 

https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83 

22. Організація навчальної діяльності у комп’ютерно орієнтованому навчальному 

середовищі: посібник/ав.: Жук Ю. О., Соколюк О. М., Дементієвська Н. П., Пінчук 

О. П. / За редакцією: Жука Ю.О., К.: Педагогічна думка, 2012. 128 с.  

23. Практичний посібник з курсу Microsoft «Учителі в онлайні» B. С. 

Березовський, І. В. Стеценко ,ISBN 978-966-552-260-764 с., 2012 рік 

24. Про сервіси Google. URL : https://sites.google.com/site/edugservis/home Сучасні 

інформаційні технології навчання : навч. посіб. / П. К. Гороль, 

25. Формування інформаційно-освітнього середовища навчання старшокласників 

на основі технологій електронних соціальних мереж: монографія / В.Ю.Биков, 

О.П.Пінчук, С.Г.Литвинова та ін. ; наук. ред. О.П. Пінчук ;— К. Педагогічна 

думка, 2018. — 160 с. : 31 іл. 

26. Цифрові комунікації в глобальному просторі. Онлайн курс на платформі 

Prometheus. URL: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:Prometheus+ITArts101+2017 

T1/about 

27. Швиденко М.З. Сучасні комп'ютерні технології. /М.З. Швиденко, Н.В.Морзе, 

О.Г.Глазунова та ін../ - К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2007. - 568 с. 

28. Word та Excel: інструменти і лайфхаки. Онлайн курс на платформі Prometheus. 

URL :https://edx.prometheus.org.ua/courses/coursev1:DNU+PRIN- 101+2017 T1/about 
 

Локація Згідно з розкладом:  https://fspo.udpu.edu.ua/  

Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, поточне тестування. 

Підсумковий контроль Залік. 

https://fspo.udpu.edu.ua/%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0/%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/

