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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ 

Курс спрямований на ознайомлення здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) з 

сучасними інноваційними, зокрема SMART, технологіями, досвідом і можливостями їх 

використання в процесі педагогічної діяльності за фаховим спрямуванням та в наукових 
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дослідженнях в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: формування в студентів знань і вмінь використання сучасних інноваційних, 

зокрема інформаційно-комунікаційних, технологій і програмних продуктів у майбутній 

професійній діяльності. 
Завдання: 

- ознайомлення студентів з можливостями та умовами ефективного використання SMART-

технологій в освітньо-професійній діяльності;   

- сформувати уявлення про інформаційно-комунікаційний потенціал і можливості використання в 

навчально-науковій діяльності хмарних технологій і сервісів; 

- розкрити переваги і сформувати навички використання візуалізованої інформації в освітньо-

науковому процесі; 

- ознайомлення студентів з можливостями використання в науково-педагогічній діяльності 

мережевих технологій;  

- сформувати уявлення про переваги використання в навчально-науковій діяльності ігрових 

технологій, проблемного навчання, технологій кейс-методів; 

- розкрити освітній потенціал роботи в групах, проєктних технологій і інтерактивного компоненту в 

навчанні; 

- обґрунтувати роль і розкрити особливості організації для безперервної освіти протягом життя 

технологій і платформ дистанційного навчання; 

- ознайомлення студентів з можливостями використання в педагогічній діяльності мобільних 

технологій; 

- розвиток критичного мислення, інформаційної грамотності і культури студентів. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні 

знати: 

- різні види SMART-технологій та умови їх ефективного використання в освітньо-професійній 

діяльності; 

- технології візуалізації інформації в освітньо-науковому процесі; 

- основні можливості використання хмарних технологій; 

- особливості і переваги використання ігрових технологій в фаховій бібліотечно-інформаційній 

освіті та науковій діяльності; 

- сервіси створення презентацій і публікацій у науковій галузі; 

- можливості мережевих технологій у навчальному та дослідницькому процесах; 

- специфіку застосування кейс-методу в навчально-науковому процесі; 

- особливості гіпертексту й електронного підручника; 

- технології та особливості організації дистанційного навчання; 

- переваги і підходи до використання імерсивних технологій в педагогічному процесі; 

- сутність та значення інформаційної, бібліотечної та архівної справи як специфічного виду людської 

діяльності та особливої сфери пізнання в аспекті сучасних трансформацій в умовах цифрового 

суспільства; 

- принципи функціонування та закономірності розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної 

справи в умовах розбудови цифрового суспільства; 

- принципи, засоби та технології автоматизації процесів створення, розповсюдження, аналітико-

синтетичної обробки, акумуляції, зберігання та організації використання документованої інформації 

у цифровому форматі; 

- організацію навчання у вищій школі за допомогою мобільних технологій. 

уміти: 

- застосовувати SMART-технології в педагогічній діяльності за фаховим спрямуванням; 

- працювати з хмарними сервісами в процесі науково-дослідної роботи; 

- використовувати в науково-дослідному процесі і освітній діяльності мережеві сервіси; 

- вміти, користуючись різноманітними інформаційно-комунікаційними сервісами, візуалізовувати 

інформацію відповідно до потреб навчально-наукового процесу, організовувати і зберігати її; 

- користуватись мобільними застосунками в процесі навчання; 

- застосовувати імерсивні технології для вирішення професійних завдань; 



 
 

- використовувати в професійній діяльності ігрові технології і технології кейс-методу, застосовувати 

переваги проєктної роботи і роботи в групах; 

- використовувати широкий спектр цифрових засобів, інструментів, ресурсів та технологій для 

підвищення ефективності та результативності функціонування інфраструктурних складових 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи. 

володіти навичками: 

- розробки кейсів для професійно-орієнтованих дисциплін і тренінгів; 

- розробки ділових ігор, веб-квестів, організації брейн-рингів тощо  для професійно-орієнтованих 

дисциплін і тренінгів; 

- створення візуалізованої інформації; 

- користування пакетом Google Документи. 

- здійснення проектної діяльності, застосування ефективних засобів модернізації функціонування 

бібліотек архівів та інших інформаційних установ. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспіранти повинні набути такі програмні 

компетентності: 

загальні: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях у науковій діяльності; 

- здатність проведення та презентації результатів наукових досліджень на відповідному рівні з 

використанням інформаційних і комунікаційних технологій  в інформаційній , бібліотечній та 

архівній справі;  

- здатність до пошуку, оброблення та критичного аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність розробляти і управляти науковими проектами та/або складати пропозицій щодо 

фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; 

- здатність працювати в міжнародному контексті; 

- здатність працювати автономно. 

фахові: 

- системне розуміння сутності та значення інформаційної, бібліотечної та архівної справи як 

специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток наукових 

уявлень про неї та сучасні трансформації в умовах цифрового суспільства; 

- вільне володіння категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом в галузі 

інформаційних наук, документознавства,  бібліотекознавства та архівознавства; 

- комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи в умовах розбудови цифрового суспільства; 

- системне розуміння принципів, засобів та технологій автоматизації процесів створення, 

розповсюдження, аналітико-синтетичної обробки, акумуляції, зберігання та організації використання 

документованої інформації у будь-яких потрібних користувачам форматах; 

- розвинута здатність використовувати широкий спектр цифрових засобів, інструментів, 

ресурсів та технологій для підвищення ефективності та результативності функціонування 

інфраструктурних складових інформаційної, бібліотечної та архівної справи; 

- розуміння особливостей реалізації інноваційної політики в інформаційній галузі, здатність 

здійснення проектної діяльності, застосування ефективних засобів модернізації функціонування 

бібліотек архівів та інших інформаційних установ.  

- здатність професійно викладати дисципліні соціокомунікативного циклу на відповідному 

рівні даної освітньої кваліфікації. 

 

У результаті опанування навчальної дисципліни аспіранти повинні набути такі програмні 

результати навчання: 

- володіти знаннями про передові концептуальні та методологічні аспекти в галузі науково-

дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних зв’язків  інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи; 



 
 

- демонструвати системне розуміння сутності та значення інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи 

розвиток наукових уявлень про неї та сучасні трансформації в умовах цифрового суспільства; 

- уміти критичного мислити, оцінювати та синтезувати інноваційні ідеї в галузі 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи; 

- уміти розробляти проектні завдання щодо автоматизації процесів створення, 

розповсюдження, аналітико-синтетичної обробки, акумуляції, зберігання та організації використання 

документованої інформації у будь-яких потрібних користувачам форматах; 

- уміти використовувати широкий спектр цифрових засобів, інструментів, ресурсів та 

технологій для підвищення ефективності та результативності функціонування інфраструктурних 

складових інформаційної, бібліотечної та архівної справи; 

- розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають 

можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і 

розв’язання значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем предметної 

галузі; 

- професійно викладати дисципліні соціокомунікаційного циклу на відповідному рівні даної 

освітньої кваліфікації; 

- ініціювати та реалізовувати інноваційні комплексні проекти в умовах повної автономності 

та відповідальності за їх результативність.  

- здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися протягом життя, нести 

відповідальність за навчання інших. 

- планувати, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт у встановлені 

роботодавцем терміни.   

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ 

ІІ семестр 

 

ТЕМА 1. СПЕЦИФІКА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ, ЇХ 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА. НОВІТНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ (ГІПЕРТЕКСТ, 

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК, ВІДЕОЗАПИСИ ТА ІН.). 

 

Місце курсу в системі професійної підготовки студентів. Зв'язок з курсами «ІТ в практиці 

наукових досліджень», «Інформаційна культура», «Сучасні методики викладання у вищій школі». 

Практична спрямованість курсу. Форми і методи самостійної роботи студентів. Учбово-методичне 

забезпечення курсу. 

SMART-технології в педагогічній діяльності: поняття, сутнісні характеристики.Переваги 

використання SMART-технологій в науково-педагогічній діяльності. 

Новітні засоби навчання. Електронні посібники і підручники: поняття, функції, види, 

структура. Гіпертекст. Вимоги до електронного підручника. Сервіси підготовки для створення 

інтерактивних і електронних книг: Ridero, Ourboox, FlipSnack, Batalugu,Storyjumper,Epubbud, 

Storycove.com, RealeWriter, CASTUDLBookbuilder, Myebook, Bookemon, ShasofteBook. 

Новітні засоби контролю знань і вивчення аудиторії: онлайн-тести, опитування, вікторини. 

Сервіси для створення онлайн-опитувань.Playbuzz (https://www.playbuzz.com/). 

 

ТЕМА 2.ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ В НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ 

ПРОЦЕСІ. 

Візуальний контекст спілкування. Візуальна інформація в історії соціальних комунікацій. 

Візуальний символізм об’єктів культури, просторів та середовищ. Візуальний символізм буденних 

дій і соціальних практик. Візуальна інформація в навчальному процесі, науці і бізнес-середовищі. 

Презентація як спосіб візуалізації доповіді. Emaze (https://www.emaze.com)/ Prezi 

(www.prezi.com)таін. Скрайбінг. Сервіс SparcolVideoScribe (www.sparkol.com). Вимоги до 

презентації. Принципи і структура презентації. 



 
 

Технологічні аспекти візуалізації інформації. Види інфографіки та візуалізації даних.Програми, 

платформи і сервіси створення інфографічних продуктів (Microsoft Word, Microsoft Excel, Pictochat, 

Infogram тощо). Особливості використання візуалізованої інформації для здійснення аналізу 

інформації. 

Комікс як спосіб представлення візуалізованої інформації. Освітні комікси. Сервіси для 

створення коміксів: Canva (https://www.canva.com/), Pixton (https://www.pixton.com) 

 

ТЕМА 3. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ДИСТАНЦІЙНІЙ ОСВІТІ. 

Інформаційні технології і дистанційна освіта. Місце дистанційного навчання в системі 

безперервної освіти протягом життя. Дистанційна освіта і саморозвиток. 

Форми дистанційного навчання.  Лекційний стрімінг, вебінари, дискусійні чат-форуми, онлайн-

тести, аудіо- і відеолекції, онлайн презентації. 

Організація дистанційного навчання в галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи: 

участь бібліотек, ВНЗ, громадських ініціатив. 

Дистанційний курс "Електронна бібліографія" Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. 

Г. Короленка. Фахова дистанційна освіта в Миколаївському регіональному тренінговому центрі 

Миколаївської ОУНБ ім. О. Гончара. 

Дистанційні курси НТУ "ХПІ". Дистанційне навчання в галузі інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи в Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв.  

Дистанційна освіта на платформі Prometheus. "Відкритий університет Майдану" як платформа 

громадської ініціативи для дистанційного навчання. 

Принципи організації дистанційного навчання: мотивація, тайм-менеджмент, мобільність, 

комплексність. 

 

ТЕМА 4.МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ І НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Роль мережевих сервісів у формуванні горизонтальних зв’язків у системі обміну науковою 

інформацією. Універсальні (Facebook, Instagram тощо) та спеціалізовані мережі науковців 

(ScientificSocialCommunity, UkrainianScientistsWorldwide, Academia.edu, ResearchGate, ScienceStage, 

Scispace.net, Epernicus, Українська наукова інтернет-спільнота та ін.). YouTube як інструмент 

доступу до відеолекцій, фільмів, презентацій. 

Соціальні мережі як платформа наукової комунікації (на прикладі представництва НБ 

НАУКМа). Види і форми представлення наукової та науково-технічної інформації. Соціальні мережі 

як інструмент оперативного інформування і підтримки корпоративних зв'язків у професійній сфері. 

Когнітивний і дослідницький потенціал соціальних мереж в науковій комунікації (соціальні мережі 

як платформа наукової дискусії, територія ідей, джерело первинної інформації). 

Українська наукова блогосфера: ScientificSocialCommunity, UkrainianScientistsWorldwide, 

Український науковий клуб (http://nauka.in.ua/blog), наукові блоги на «ЛІГА: Блоги», НаУ 

«Острозька академія» та ін. 

Соціальні мережі в освіті. Організаційний потенціал соціальних мереж в освітньому процесі. 

Соціальні мережі як канал освітньої комунікації в поза аудиторний час. 

ІІІ семестр 

ТЕМА5. ВИКОРИСТАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. 

Мобільні технології в організації доступу до інформації. Мобільні застосункиВНЗ і бібліотек. 

Доступ до баз даних з можливістю скачування за допомогою мобільних застосунків. Застосунки 

«Скарби Баварської державної бібліотеки» та Biblion (Нью-Йоркська публічна бібліотека). Мобільні 

бібліотечні колекції.  



 
 

Мобільні застосункиВНЗ США, європейських та вітчизняних університетів. Мобільний 

застосунок «Studbox.knu» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Функції та 

рівні комунікації мобільних застосунківВНЗ. 

Доступ до інформації за допомогою QR-кодів. Поняття й історія «QuickResponse». Сервіси для 

створення QR-кодів. Додатки для зчитування QR-кодів. Переваги використання QR-кодів у 

бібліотечному дистантномуінтернет-обслуговуванні. 

Онлайн-вікторини,  онлайн-читання, екскурсі по бібліотеці тощо за допомогою QR-кодів. 

 

ТЕМА 6. ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ  У НАВЧАННІ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО 

СПРЯМУВАННЯ. 

Хмарні технології: поняття, принципи функціонування, переваги і недоліки. Хмарні сервіси як 

простір персонального навчання, інтерактивних занять і колективного викладання. Типи хмар: хмари 

спільнот, публічні, приватні та гібридні. 

Моделі надання хмарних ІТ-послуг: PaaS, SaaS, DaaS, WaaS, CaaS, EaaS. 

Необхідні компоненти для використання хмарних технологій та види діяльності, які 

підтримуються у хмарі: комунікація, колаборація, кооперація.  

Хмарний сервіс Office 365 як платформа єдиного освітньо-інформаційного простору: 

«віртуальна кафедра», «віртуального методичний кабінет», «віртуальна група», «віртуальний 

документообіг», організації самостійної роботи студентів і факультативного навчання. 

 

 

ТЕМА 7.ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Поняття віртуальної, доповненої та змішаної реальності. Перспективи застосування технологій 

розширеної реальності для вирішення науково-дослідних завдань.  

Програмно-технічне забезпечення  використання технологій розширеної реальності.  

Застосунки доповненої реальності для підтримки педагогічного процесу і вирішення 

професійнихзавдань. 

Досвід використання технологій розширеної реальності бібліотеками світу і України. 

Організаційно-методичні засади створення бібліотечних просторів доступу до технологій 

розширеної реальності. 

 

ТЕМА 8. ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ. 

Гра як специфічна соціально-комунікаційна практика та інструмент формування середовища 

управління знаннями. Ігрові технології в науці та освіті. 

Переваги та функції ігор. Навчальні ігри: завдання і види. 

Досвід використання ігрових технологій в університетах за кордоном. Вітчизняний досвід 

використання ігор в навчальному процесі. 

Вимоги і підходи до організації навчального ігрового простору.  

Ігрові технології під час вивчення дисциплін соціально комунікаційного циклу. 

 

ТЕМА 9. ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРЕВАГИ І ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ. 

Розвиток творчого мислення студентів іпроблемне навчання. Проблемне навчання: поняття, 

завдання і етапи. Загальні і спеціальні функції проблемного навчання. Умови організації і схема 

процесу проблемного навчання.  

Методи проблемного навчання.Дидактичні форми, які використовуються в проблемному 

навчанні  

Структура заняття з елементами проблемного навчання. Проблемне запитання, проблемне 

завдання, проблема, проблемна ситуація.Класифікація навчальних проблем. Проблемна ситуація: 



 
 

поняття і типи за видом інформаційно-пізнавальної суперечності. Завдання, способи і прийоми 

створення проблемних ситуацій. Рівні проблемності. Гіпотеза. Пошук шляхів вирішення проблеми. 

Висновки.  

Взаємодія і роль викладача під час проблемного навчання. 

 

ТЕМА 10.КООПЕРАТИВНЕ НАВЧАННЯ В НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ. 

Поняття, завдання і цінності кооперативного навчання. Характеристики і умови ефективності 

кооперативного навчання. Необхідні компоненти ефективних ситуацій (базових елементів) 

кооперованого навчання. 

Функції і роль викладача в кооперативному навчанні. 

Специфіка організації заняття під час кооперативного навчання. Вимоги до груп. Ролі студентів 

під час роботи в групах.  

Методи кооперативного навчання. Робота в кооперативних групах за методами «Зигзаг», 

«Кути», «Думай - Працюй у парі - Ділись», «Формулюй - Ділись - Слухай - Створюй», «Кажи та 

переключайся», «Навчання разом», «Команда - ігри - турніри», «Складана картинка». 

Технології колективно-групового навчання: обговорення проблеми в загальному 

колі;мікрофон;незакінчені речення;мозковий штурм;ажурна пилка;навчаючи - вчусь;аналіз 

ситуації;розв'язання проблем;дерево рішень.«Акваріум», «Коло ідей»,  «Карусель» як технології 

організації кооперативного навчання. Технології ситуативного моделювання: симуляції;спрощене 

судове слухання;громадські слухання;розігрування ситуації за ролями.Технології опрацювання 

дискусійних питань під час кооперативного навчання. 

Особливості оцінювання під час кооперативного навчання. 

 

ТЕМА 11.РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ. 

Критичне мислення: поняття і значення в умовах інформатизованого суспільства. Роль 

критичного мислення для особистості, суспільства, держави. Значення критичного мислення для 

професійної і наукової діяльності фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  

Ознаки і рівні критичного мислення, навички розпізнавання маніпулятивних інформаційних 

матеріалів. Технології «Ракурс» або «В одне вікно дивилися двоє», принцип «Прибульця». 

Методи і прийоми розвитку критичного мислення. Методика «товстих і тонких питань», 

дидактична гра, ділова гра, «мозковий штурм», дискусія, науково-практична конференція, науково-

дослідна робота. 

Алгоритм оцінювання інформації і правила критичного мислення. Виявлення первинних та 

вторинних джерел та їх оцінка. Обґрунтованість застосованих методів. Критерій точності інформації. 

Аналіз логічності і ґрунтовності аргументації. Аналіз структурної відповідності. Приховані 

передумова і висновок. 

Досвід ВГО Українська бібліотечна асоціація з розвитку критичного мислення. 

 

ТЕМА 12.  ІНТЕРАКТИВНИЙ КОМПОНЕНТ І ЕВРИСТИКА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. 

Поняття інтерактивності. Інтерактивне навчання: ознаки і переваги.  

Монологічні, діалогічні і полілогічні форми спілкування під час інтерактивного навчання. 

Принципи і підходи до інтерактивного навчання. 

Ііндивідуальна, парна й групова робота. 

Технології інтерактивного навчання. Застосування дослідницьких проєктів, організація 

рольових ігор, робота з документами йрізними джерелами інформації, використання творчих робіт. 

Підготовка і структура інтерактивного заняття. 

Поняття і завдання евристики. Основні характеристики і переваги евристичного навчання. 

Когнітивне підґрунтя евристичного навчання.  



 
 

Основні принципи, зміст та засоби дослідницького (евристичного) навчання. Інваріантна і 

варіативна частини евристичного навчання.  

Моделі навчання як дослідження. 

ТЕМА 13.  ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ В НАВЧАННІ І ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

Метод проєктного навчання: походження і сутність. Цілі і завдання проєктної технології. 

Переваги і завдання  проєктного навчання під час підготовки студентів. Метод проєктів як 

технологія особистісного навчання. Мотиваційний компонент проєктного методу. Принцип 

«навчання через дію». Методи реалізації проєктів за фахом інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа. 

Етапи проєктного навчання. 

Роль викладача під час реалізації проєктного навчання. 

 

ТЕМА 14.КЕЙС-МЕТОД В НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. 

 

Кейс-метод:поняття, концептуальніаспекти і сутнісні характеристики. Розвитокзастосування 

кейс-методів. Класичнішколиcase-study:Гарвардська (американська) і Манчестерська (європейська). 

Методологія кейс-метода. Можливості кейс-метода в навчанні. Умовиефективностінавчання за 

допомогою кейс-методів. Конструюванняситуацій: принципи, методи, творчийпроцес. Вимоги до 

кейсів. Джерела і жанровіособливостікейсів. Типикейсів за структурою. Роль викладача в 

процесізастосування кейс-методу. Організація і самоорганізаціяроботи студента в 

процесізастосування кейс-методу. Бібліотечно-інформаційнаосвіта як сфера застосування кейс-

методу. Інтернет-ресурси і їхвикористання при роботі з кейсами. 

Інтеграціязасобівдистанційногонавчання і кейс-методу.  

 

 

 

РОЗПОДІЛ ГОДИН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
денна форма 

 
1. 

Тема 1. Специфікасучаснихтехнологійнавчання у 
вищійшколі, їхзагальна характеристика. 
Новітнізасобинавчання (гіпертекст, 
електроннийпідручник, відеозаписи та ін.). 

2 

2. Тема 2. Технології візуалізації інформації в науково-
освітньому процесі. 

6 

3. Тема 3. Використання інформаційно-комунікаційних 
технологій в дистанційній освіті. 

4 

5. Тема 5. Використання у вищій школі мобільних 
технологій. 

2 

6. Тема 6. Хмарні технології  у навчанні дисциплін 
професійного спрямування 

4 

7. Тема 8. Ігрові технології в навчанні. 2 

8. Тема 11. Розвиток критичного мислення: технологічні 

підходи 
6 

Усього годин 26 

 

ВИДИ РОБІТ І ЗАВДАНЬ. ІНСТРУМЕНТАРІЙ 

НАВЧАННЯ 

 

Види робіт для осмислення понять і практичного засвоєння курсу: 

– опрацювання лекційного матеріалу, джерел і літератури до курсу; 

– навчальна дискусія; 



 
 

– розв'язання кейсів; 

– аналіз наукових текстів за проблематикою та методологією; 

– створення інфографіки і дискурсивних хмар; 

– створення навчальних відеороликів; 

– створення навчальних коміксів; 

– розробка сценаріїв навчальнихквестів; 

– генерування QR-кодів; 

– робота з інтернет-ресурсами і сервісами (зокрема, Ridero, Ourboox, Sparcol, 

Canva, Prezi, Pictochat, Pixton, WallaMе, генераторами QR-кодів тощо). 

– підготовка рефератів. 

Інструментарій курсу: 

1. Комп'ютерне обладнання або мобільні пристрої, інтернет-з'єднання. 

2. Система Moodle. 

 

 

ПОЛІТИКА КУРСУ 

 

Оцінювання здійснюється на основі принципів об'єктивності, позитивності, самостійності, 

науковості, повноти та з позицій дотримання академічної доброчесності та нормативних 

документів і реалізується через застосування поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль передбачає оцінювання роботи студентів під час аудиторних занять, 

виконання ними самостійної роботи, підсумкове оцінювання здійснюється по завершенні 

вивчення студентами курсу. 

Відвідування аудиторних занять є обов'язковим і оцінюється в балах за накопичувальною 

системою. У випадку відсутності студента на занятті з поважної причини він має право 

відпрацювати пропущене заняття згодом, але не пізніше наступного дня після закінчення 

аудиторних занять.  

Знання і уміння студентів оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Аудиторна робота студентів упродовж вивчення курсу (під час лекційних і практичних 

занять) оцінюється максимум у 20 балів (з яких у ІІ семестрі 3 бали – робота на лекційних 

заняттях (0,5 бали за роботу на одному занятті), 17 балів – виконання практичних завдань (≈2,8 

бали за роботу на одному занятті); у ІІІ семестрі 5,5 балів – робота на лекційних заняттях (0,5 бали 

за роботу на одному занятті), 14,5 балів – виконання практичних завдань (≈2 бали за роботу на 

одному занятті)). Оцінка за роботу студента під час аудиторних занять визначається з 

урахуванням рівня змістовності й аргументованості його відповідей, демонстрування ним ступеня 

опрацювання рекомендованої літератури, активності. 

У 5 балів оцінюється самостійна робота студента під час вивчення дисципліни. 

Під час дистанційного навчання здійснюється систематичний контроль над самостійною 

роботою аспірантів: виконання завдань теоретичного і практичного характеру, надається 

необхідна допомога для активізації навчальної діяльності аспірантів. 

Самостійна робота також включає: опрацювання теоретичних основ прослуханого 

лекційного матеріалу; вивчення передбаченої до теми літератури; виконання практичних завдань; 

підготовку рефератів.  

Для контролю за самостійною роботою аспірантів під час дистанційного навчання, базовим 

інструментом є система дистанційного навчанням Moodle, а також хмарні сервіси ZOOM, 

GoogleMeet. 

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти за виконання самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Види самостійної  

роботи 

Бали за 1 

заняття 

Бали за всі заняття 

(максимальні) 

1. Підготовка рефератів (2 за вибором студента) до 1 1х2=2 



 
 

2. Самостійне виконання практичних завдань (1 

практичне завдання за темою за вибором 

студента) 

до 0,15 14х0,15≈2 

3. Відповіді на теоретичні питання (10 питань за 

вибором викладача) 

до 0,1 10х0,1=1 

4. Загальна сума балів за самостійну роботу  5 

 

Підсумковий контроль знань відбувається у вигляді тестування, за результатами якого 

студент може отримати максимум 75 балів. Тест містить 50 завдань (3 варіанти). Правильна 

відповідь на кожне питання тесту оцінюється в 1,5 бали. Студент отримує 0 балів за кожне 

завдання (неправильна відповідь) якщо він: 

а) позначив неправильний варіант відповіді; 

б) позначив два або більше варіантів відповіді, навіть якщо серед них є вірний; 

в) не позначив жодного правильного варіанта відповіді. 

Списування та несамостійне виконання студентами передбачених програмою курсу завдань 

суворо забороняється. У випадку виявлення випадків недоброчесних академічних практик 

результати такої роботи не зараховуються, у випадку систематичного повторення недоброчесних 

академічних практик студент може бути не допущений до складання іспиту.  

За результатами проведення підсумкового контролю та роботи студента впродовж 

навчального семестру виводиться сумарна кількість балів, на підставі якої викладачем 

ухвалюється рішення про складання / не складання іспиту 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ЕСТS 

 

Оцінка за національною шкалою Оцінка ЄКТС 100-бальна система 

оцінювання 
Екзамен 

(чотирирівнева) 
Залік 

(дворівнева) 

відмінно зараховано A 90-100 

добре зараховано B 80-89 

C 71-79 

задовільно зараховано D 61-70 

E 50-60 

незадовільно не зараховано FX 30-49 

F 0-29 
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