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1. Опис навчальної дисципліни 

№ Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

1. Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 3 

Галузь знань: 01 

Освіта/педагогіка Спеціальність: 

011 Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація: «Освітні, 

педагогічні науки» 

Рік підготовки 

І 

Семестр 

І, ІІ 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

2 Загальна кількість годин 

– 90 

Рівень вищої освіти: третій 

(освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю – екзамен 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Програму навчальної дисципліни «Цифрові технології як ефективний інструмент 

організації наукового дослідження» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня зі 

спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки укладено відповідно до цілей, вимог і змісту 

навчання, закладених в ОНП «Освітні, педагогічні науки» та вимог, які висуваються до 

спеціалістів цієї галузі знань і рівня освіти. 

Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення здобувачів із теоретичними 

та практичними основами використання цифрових технологій (ЦТ) в педагогічних 

дослідженнях, їх впливом на розвиток наукових досліджень та формування цифрових 

компетентностей кожного; надання практичних умінь використання ЦТ, які необхідні для 

ефективного здійснення наукових досліджень, підвищення рівня знань, умінь та навичок 

роботи з прикладними програмами та веб-засобами мережі Інтернет, набуття навичок 

застосовувати ЦТ для планування експерименту, методів моделювання та аналізу даних 

наукових досліджень; розвинення уміння оформляти й публікувати результати досліджень. 

Основними завданнями є поглиблення загальних та фахових компетентностей з ЦТ, 

розширення знань та навичок у напрямі використання веб-сервісів, поглиблення вмінь, 

пов’язаних із пошуком, збереженням і представленням наукової інформації, формування ЦТ-

компетентностей з планування наукового експерименту, вивчення функціональних 

можливостей програмних засобів, що призначені для здійснення комп’ютерного моделювання, 

формування компетентностей щодо застосування статистичних методів і прикладних програм 

обробки і аналізу результатів експериментальних наукових досліджень, отримання знань і 

вироблення навичок зі створення наукової звітності, електронних наукових публікацій і 

презентацій. 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі повинні: 

знати:  

 теоретичні основи використання інформаційно-цифрових технологій в педагогічних 

дослідженнях; 

 практичні та методичні підходи використання інструментарію інформаційно-цифрових 

технологій в педагогічних дослідженнях; 

уміти: 

 здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з цифрових джерел;  

 застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, обробки та аналізу інформації, 

зокрема, статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, 

спеціалізовані бази даних та інформаційні системи;  



 

 діяти на основі етичних кодексів і професійної етики науковця, принципів академічної 

доброчесності і високої академічної культури;  

 застосовувати наукометричні бази даних в педагогічних дослідженнях;  

 вільно презентувати та коментувати результати досліджень, наукові й прикладні 

проблеми педагогіки;  

 розробляти та реалізовувати наукові проекти, які дають можливість переосмислити 

наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати 

значущі проблеми педагогіки;  

 оформлювати результати науково-дослідницької роботи з використанням інформаційних 

технологій;  

 здійснювати аналітико-прогностичні дослідження й формувати стратегії розвитку 

педагогіки;  

 впроваджувати результати педагогічних досліджень у практику, їх популяризувати й 

поширювати; 

отримати навички: 

 використання інформаційних технологій в організації та проведенні наукового 

дослідження; 

 отримання наукових доказів і проведення науково-дослідних робіт з використанням 

комп’ютерного моделювання;  

 використання сучасних баз даних;  

 застосування мультимедійних технологій оброблення і подання інформації;  

 роботи в різних текстових та графічних редакторах;  

 участі в наукових і педагогічних заходах, що проводяться з використанням режиму 

віддаленого доступу. 

 

Набуті компетентності, що їх забезпечує вивчення дисципліни: 

Загальні: 

 здатність використання інформаційно-цифрових технологій в педагогічних 

дослідженнях; 

 дотримання етичних кодексів і професійної етики науковця, принципів академічної 

доброчесності і високої академічної культури; 

 пошук та адаптація інструментарію ЦТ для організації та проведення наукової роботи. 

Фахові:  

 здатність системно застосовувати інформаційно-цифрові технології для вирішення 

фахових завдань наукової діяльності у педагогіці; 

 уміння та навички використовувати інформаційно-цифрові технології (у тому числі 

хмарні) в обміні інформацією, зборі, обробці та презентаційній візуалізації результатів;  

 вміння працювати із інформаційними базами даних з метою виконання наукових 

педагогічних досліджень;  

 здатність використовувати знання з інформаційно-цифрових технологій для 

моделювання результатів педагогічного дослідження;  

 уміння використовувати ЦТ для планування експерименту та статистичної обробки 

результатів досліджень;  

 здатність використовувати ЦТ для оцінювання ефективності результатів наукового 

дослідження  і прогнозування його результати. 

 

3. Програма навчальної дисципліни  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «Теоретичні основи використання інформаційно-цифрових 

технологій в педагогічних дослідженнях». 

ТЕМА 1.  Інформаційно-цифрові технології в наукових дослідженнях: термінологічний 

апарат, роль та місце ЦТ в сучасній науці.  



 

Інформаційно-цифрові технології в наукових дослідженнях. Роль та місце ЦТ в сучасній науці.  

Основні напрями розвитку цифрових технологій майбутнього. Організація педагогічних 

досліджень із застосуванням прикладних програм. 

Література: [11, 13, 14, 15, 16, 24, 32, 37 

ТЕМА 2. Організація педагогічних досліджень із застосуванням прикладних програм.  

Вибір ефективного інструментарію організації педагогічного дослідження. Систематизація 

програмних засобів організації педагогічного дослідження. 

Література: [3, 11, 13, 14, 15, 16, 32 

ТЕМА 3. Основні підходи та інструменти моделювання педагогічного дослідження.  

Класифікація педагогічних моделей. Моделювання як метод наукового педагогічного 

дослідження. Створення педагогічних моделей засобами прикладних програм. 

Література: [26, 33, 41, 42] 

ТЕМА 4. Теорія відкритих електронних ресурсів. Використання відкритих електронних 

ресурсів для педагогічного дослідження.  

Теорія відкритих електронних ресурсів. Використання відкритих електронних ресурсів для 

педагогічного дослідження. Інформаційно-аналітична підтримка наукових досліджень на основі 

електронних відкритих систем. 

Література: [15, 16, 24, 29] 

ТЕМА 5. Інтернет-ресурси, науково-метричні бази та спеціалізовані інформаційні бази 

підтримки педагогічних наукових досліджень.  

Сучасні бібліографічні і реферативні базами даних.Наукометричні платформи (Scopus, Web of 

Science, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Springer, Agris, GeoRef та ін.).  

Використання відкритих бібліотечних та журнальних систем як джерельної бази наукометрики 

та альтметрики, а платформи OJS як ефективного інструмента наукових публікацій та інтеграції 

з наукометричними базами.   

Лтература: [5, 36, 37, 44, 45, 49,] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «Організаційно-методичні підходи використання 

інформаційно-цифрових технологій в педагогічних дослідженнях» 

ТЕМА 1. Формування результатів педагогічного дослідження як електронного ресурсу. 

Основні підходи та інструментарій.  

Основні підходи та інструментарій. Інтернет-ресурси, науково-метричні бази та спеціалізовані 

інформаційні бази підтримки педагогічних наукових досліджень. Цифрові засоби впровадження 

результатів педагогічного дослідження та його моніторингу. Статистичні методи аналізу даних 

великого обсягу та/або складної структури. 

Література: [2, 3, 14, 15, 24 

ТЕМА 2. Засоби інформаційного пошуку наукових публікацій і нормативної документації 

у галузі педагогічних досліджень.  

Цифрові засоби проведення наукових досліджень із застосуванням інноваційних методів 

наукового пошуку. Веб-ресурси наукових публікацій в всесвітньому цифровому просторі. 

Література: [2, 3, 14, 15, 24 

ТЕМА 3. Статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, 

бази даних та інформаційні системи.  

Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень Автоматизована система 

наукових досліджень. 

Література: [1, Ошибка! Источник ссылки не найден., 48, 50 

ТЕМА 4. Використання хмарного сервісу Google-документи для оформлення результатів 

дослідження (текстові документи, електронні таблиці, презентації). Хмарні сховища даних, 

управління доступом і сумісне редагування файлів. Використання хмарного сервісу Google-

документи для оформлення результатів дослідження текстовому форматі. Використання 

хмарного сервісу Google-документи для оформлення результатів дослідження в форматі 

електронних таблиць Використання хмарного сервісу Google-документи для оформлення 

результатів дослідження в форматі презентацій.  

Література: [29, 18, 39, 62, 39, 37, 41 



 

ТЕМА 5. Веб-інструменти  організації та проведення наукових і педагогічних заходів.  

Сучасні засоби візуальної презентації результатів наукового дослідження. Формування 

результатів педагогічного дослідження як електронного ресурсу. Методичні підходи та 

інструментарій розроблення електронного ресурсу.  

Література: [3, 5, 22, 23, 24, 29, 32, 33 

ТЕМА 6. Інформаційна безпека. Правила Нетикету. Захист наукової інформації в 

локальних і глобальних мережах. 

Захист наукової інформації у веб-мережах як глобальна проблема. Застосування методів 

наукових досліджень на основі принципів академічної доброчесності. Використання систем 

антиплагіату – перевірки виявлення збігів, ідентичності, схожості в текстах робіт за веб-

доступом в режимі он-лайн (Unicheck). Інформаційна безпека, інструментарій захисту 

особистих та професійних даних. Правила Нетикету в науковій діяльності.  

Література: [30, 34, Ошибка! Источник ссылки не найден., 47, 48, 49, 51] 

 

4.Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л 
прак

т. 
с.р.с. 

1 2 3 4 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ» 

ТЕМА 1. Інформаційно-цифрові технології в наукових 

дослідженнях: термінологічний апарат, роль та місце ЦТ в 

сучасній науці.  

10 2 2 6 

ТЕМА2. Організація педагогічних досліджень із застосуванням 

прикладних програм.  

8 - 2 6 

ТЕМА 3. Основні підходи та інструменти моделювання 

педагогічного дослідження.  

10 2 2 6 

ТЕМА 4. Теорія відкритих електронних ресурсів. Використання 

відкритих електронних ресурсів для педагогічного 

дослідження.  

8  2 6 

ТЕМА 5. Інтернет-ресурси, науково-метричні бази та 

спеціалізовані інформаційні бази підтримки педагогічних 

наукових досліджень.  

10 2 2 6 

Усього годин  за змістовим модулем 1  46 6 10 30 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. «ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ 

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПЕДАГОГІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ» 

ТЕМА 1. Формування результатів педагогічного дослідження 

як електронного ресурсу.  

9 2 2 5 

ТЕМА 2.  Засоби інформаційного пошуку наукових публікацій і 

нормативної документації у галузі педагогічних досліджень. 

7 - 2 5 

ТЕМА 3. Статистичні методи аналізу даних великого обсягу 

та/або складної структури. 

7 2 - 5 

ТЕМА 4. Використання хмарного сервісу Google-документи 

для оформлення результатів дослідження (текстові документи, 

електронні таблиці, презентації). Хмарні сховища даних, 

управління доступом і сумісне редагування файлів. 

7  2 5 

ТЕМА 5. Веб-інструменти  організації та проведення наукових і 7  2 5 



 

педагогічних заходів.  

ТЕМА 6. Інформаційна безпека. Правила Нетикету. Захист 

наукової інформації в локальних і глобальних мережах. 

7  2 5 

Усього годин за змістовим модулем 2 44 4 10 30 

Усього годин  90 10 20 60 

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

Годин 

 

1.  ТЕМА Організація педагогічних досліджень із застосуванням 

прикладних програм. 

Вибір ефективного інструментарію організації педагогічного 

дослідження. 

Систематизація програмних засобів організації педагогічного 

дослідження.] 

2 

2.  ТЕМА Основні підходи та інструменти моделювання педагогічного 

дослідження.  

Дослідження специфіки педагогічних моделей відповідно до їх 

класифікації. 

Організація наукового педагогічного дослідження через моделювання. 

Створення авторської педагогічної моделі засобами прикладних 

програм. 

2 

3.  ТЕМА Інтернет-ресурси, науково-метричні бази та спеціалізовані 

інформаційні бази підтримки педагогічних наукових досліджень. 

Ідентифікація та дані про публікації. 

Ідентифікація та уніфікація наукової продукції – цифровий 

ідентифікатор об’єкта (DOI) передусім для наукових статей та фахових 

журналів . 

Використання технологій соціальних мереж для висвітлення 

результатів педагогічних досліджень – створення профілів наукових 

колективів, груп, блогів, проведення прямих трансляцій наукових 

заходів (Facebook, Google+, Blogger, LinkedIn, YouTube та ін.)  

2 

4.  ТЕМА Формування результатів педагогічного дослідження як 

електронного ресурсу. Основні підходи та інструментарій.  

Цифрові засоби впровадження результатів педагогічного дослідження 

та його моніторингу.  

Статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної 

структури. 

Бази даних та інформаційні системи. 

2 

5.  ТЕМА Засоби інформаційного пошуку наукових публікацій і 

нормативної документації у галузі педагогічних досліджень.  

Пошукові системи наукової інформації. 

Каталоги світових інформаційних ресурсів. 

2 

6.  ТЕМА Статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або 

складної структури. 

Бібліографічна база даних як джерело наукометричних досліджень 

Автоматизована система наукових досліджень. 

2 

7.  ТЕМА  Використання хмарного сервісу Google-документи для 

оформлення результатів дослідження (текстові документи, електронні 

таблиці, презентації). 

Оформлення результатів дослідження текстовому форматі. 

2 



 

Оформлення результатів дослідження в форматі електронних таблиць. 

Оформлення результатів дослідження в форматі презентацій.  

8.  Тема  Хмарні сховища даних, управління доступом і сумісне 

редагування файлів. 

Створення хмаро орієнтованого освітньо-наукового середовища. 

Формування навчально-наукової лабораторії віддаленого доступу.  

Використання Веб-інструментів  організації та проведення наукових і 

педагогічних заходів. 

2 

9.  ТЕМА . Веб-інструменти  організації та проведення наукових і 

педагогічних заходів.  

Сучасні засоби візуальної презентації результатів наукового 

дослідження 

Формування результатів педагогічного дослідження як електронного 

ресурсу.  

Методичні підходи та інструментарій розроблення електронного 

ресурсу.  

2 

10.  ТЕМА. Інформаційна безпека. Правила Нетикету. Захист наукової 

інформації в локальних і глобальних мережах. 

Захист наукової інформації у веб-мережах як глобальна проблема.  

Застосування методів наукових досліджень на основі принципів 

академічної доброчесності. 

Використання систем антиплагіату – перевірки виявлення збігів, 

ідентичності, схожості в текстах робіт за веб-доступом в режимі он-

лайн (Unicheck). 

Інформаційна безпека, інструментарій захисту особистих та 

професійних даних 

Правила Нетикету в науковій діяльності.  

2 

 Разом за семестр  20 

 

6. Самостійна та індивідуальна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD:  

1. Підготовка до аудиторних занять – 10 год.  

2. Підготовка до контрольних заходів – 10 год.  

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 20 год., з них на 

виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 20 год. Усього 60 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на 

формування і розвиток практичних умінь застосовувати уміння аналізувати дослідження з 

проблем методології наукового пізнання та педагогічного дослідження, генерувати нові ідеї для 

самостійного дослідження актуальних проблем з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», зокрема освіти дорослих відповідно до мети і 

завдань дисертаційної роботи. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідного 

матеріалу перевіряються під час усного опитування, експрес -контроль, опитування, доповіді 

Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Цифрові 

технології як ефективний інструмент організації наукового дослідження»:  

1. Основні напрями використання цифрових технологій в наукових дослідженнях.  

2. Прикладні програми як фундаментальні цифрові засоби моделювання педагогічного 

дослідження.  

3. Застосування відкритих електронних ресурсів для висвітлення результатів наукового 

пошуку. 

4. Сучасні Інтернет-ресурси та спеціалізовані інформаційні бази підтримки педагогічних 

наукових досліджень.  

5. Використання хмарних сервісів для організації та проведення педагогічного експерименту.  

6. Використання систем антиплагіату: досвід науковців різних країн. 



 

7. Соціальні мереж для висвітлення результатів педагогічних досліджень (Facebook, Google+, 

Blogger, LinkedIn, YouTube та ін.)  

8. Інформаційна безпека, інструментарій захисту особистих та професійних даних дослідників. 

7. Методи навчання 

У викладанні навчальної дисципліни використовуються: 

 методи організації навчально-пізнавальної діяльності: розповідь, бесіда, 

 пояснювально-ілюстративний, проблемний, «кейс-метод», самостійна робота, 

демонстрування, обговорення, виконання індивідуальних завдань. 

 методи стимулювання та мотивації: формування пізнавального інтересу, дискусія, 

створення ситуації успіху в навчанні, аналіз конкретних ситуацій. 

8. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у формі 

усного опитування присутніх на лекції, оцінювання виконання практичних завдань, загального 

тестування з курсу. Тест складається з 6 блоків питань закритої форми множинного вибору з 1-

2 правильними відповідями з чотирьох-п’яти можливих. 

Підсумковий контроль знань – залік 

 

9. Індивідуальні науково-дослідні завдання 

Індивідуально навчально-дослідне завдання є видом позааудиторної індивідуальної 

діяльності здобувача, результати якої використовуються у процесі вивчення програмного 

матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання здобувачем ІНДЗ прилюдним 

захистом навчального проекту. 

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) - це вид навчально- дослідної роботи 

здобувача, яка містить результати дослідницького пошуку, відображає певний рівень його 

навчальної компетентності. 

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини або повного програмового матеріалу, 

систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального 

курсу, удосконалення навичок самостійної навчально- пізнавальної діяльності. 

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми 

курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекційних, 

практичних занять і охоплює кілька тем або весь зміст навчального курсу. 

Види самостійних індивідуальних робіт здобувача та вимоги до них: 

Конспект із теми (модуля) за заданим планом - повинна бути визначена мета, завдання і 

висновок законспектованого матеріалу. 

•  Конспект із теми (модуля) за планом, розробленим студентом - повинна бути 

визначена мета, завдання, висновок і джерела інформації законспектованого матеріалу.  

•  Повідомлення із теми, рекомендованої викладачем - повинно бути оформлене у 

тезах, визначені завдання, висновки, джерела інформації. 

•  Повідомлення із теми, обраної здобувачем самостійно - повинно бути оформлене 

у тезах із зазначенням актуальності, мети, містити висновки та джерела інформації.  

•  Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) - викладене структуровано у 

формі реферату, визначена актуальність, мета, об’єкт, предмет, завдання і методи дослідження, 

висновки та джерела інформації. 

Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату: 

зміст, вступ, в якому визначена актуальність та мета теми, визначені об’єкт та предмет, 

завдання та методи дослідження. Основна частина складається із двох розділів: історія 

дослідження предметної теми і дослідження здобувача. Кожен розділ завершується висновками, 

а вся робота загальними висновками. Завдання може заповнюватись ілюстрованим матеріалом, 

який вноситься в додатки.  

Хід дослідження підтверджується джерелами інформації, що вказуються у списку 

використаних джерел. 



 

 
 

10. Перелік питань для підсумкового контролю 

1. Інформаційно-цифрові технології в наукових дослідженнях. 

2. Роль та місце ЦТ в сучасній науці.  

3. Які основні напрями розвитку цифрових технологій майбутнього? 

4. Організація педагогічних досліджень із застосуванням прикладних програм.  

5. Основні підходи та інструменти моделювання педагогічного дослідження.  

6. Теорія відкритих електронних ресурсів.  

7. Використання відкритих електронних ресурсів для педагогічного дослідження.  

8. Інформаційно-аналітична підтримка наукових досліджень на основі електронних відкритих 

систем. 

9. Цифрові засоби проведення наукових досліджень із застосуванням інноваційних методів 

наукового пошуку. 

10. Інтернет-ресурси, науково-метричні бази та спеціалізовані інформаційні бази підтримки 

педагогічних наукових досліджень.  

11. Сучасні бібліографічні і реферативні базами даних. 

12. Наукометричні платформи (Scopus, Web of Science, Web of Knowledge, Astrophysics, 

PubMed, Mathematics, Springer, Agris, GeoRef та ін.).  

13. Сучасні засоби візуальної презентації результатів наукового дослідження 

14. Формування результатів педагогічного дослідження як електронного ресурсу. Основні 

підходи та інструментарій.  

15. Засоби інформаційного пошуку наукових публікацій і нормативної документації у галузі 

педагогічних досліджень.  

16. Статистичні методи аналізу даних великого обсягу та/або складної структури, бази даних та 

інформаційні системи.  

17. Використання хмарного сервісу Google-документи для оформлення результатів 

дослідження (текстові документи, електронні таблиці, презентації).  

18. Хмарні сховища даних, управління доступом і сумісне редагування файлів.  

19. Веб-інструменти  організації та проведення наукових і педагогічних заходів. 

20. Цифрові засоби впровадження результатів педагогічного дослідження та його моніторингу.  

21. Цифрові репозитарії, відкриті журнали та відкриті конференційні системи як ефективні 

інструменти оприлюднення та розповсюдження результатів педагогічного дослідження. 

22. Використання відкритих бібліотечних та журнальних систем як джерельної бази 

наукометрики та альтметрики, а платформи OJS як ефективного інструмента наукових 

публікацій та інтеграції з наукометричними базами.  

23. Ідентифікація та дані про публікації. 

24. Ідентифікація та уніфікація наукової продукції – цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI) 

передусім для наукових статей та фахових журналів . 

25. Застосування методів наукових досліджень на основі принципів академічної доброчесності. 

26. Використання систем антиплагіату – перевірки виявлення збігів, ідентичності, схожості в 

текстах робіт за веб-доступом в режимі он-лайн (Unicheck).  



 

27. Використання технологій соціальних мереж для висвітлення результатів педагогічних 

досліджень – створення профілів наукових колективів, груп, блогів, проведення прямих 

трансляцій наукових заходів (Facebook, Google+, Blogger, LinkedIn, YouTube та ін.)  

28. Дотримання правила Нетикету в науковій діяльності.  

29. Захист наукової інформації у веб-мережах як голобальна проблема.  

30. Інформаційна безпека, інструментарій захисту особистих та професійних даних.  

 

11. Методичне забезпечення 

1. Нормативні документи. 

2. Програма навчальної дисципліни. 

3. Навчально-методичні матеріали до вивчення курсу для здобувачів третього (освітнього-
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