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Анотація навчальної дисципліни 

В основі навчальної дисципліни «Розвиток цифрової компетентності вчителя Нової 

української школи» покладено системний підхід погляду на процеси реформування освітньої 

галузі та з урахуванням сучасних тенденцій в умовах розвитку НУШ. У наслідок опанування 

змістом цієї дисципліни сформується здатність розв’язувати складні завдання і поточні 

проблеми, що виникають під час професійної діяльності або у процесі підготовки 

дисертаційного дослідження шляхом ефективного використання ІТ-технологій . 

Мета навчальної дисципліни: розвинути в аспірантів цифрову компетентність. 

Результатом ефективного навчання за програмою є розроблення й захист кожним аспірантом 

перед своїми колегами власної схеми заняття з використанням ІКТ.  

Заплановані результати навчання: 

знайомити із сучасними інноваційними педагогічними технологіями ефективного 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі закладів 

загальної середньої освіти;  
отримати уявлення про можливості мережевих сервісів Інтернет для власної педагогічної 

діяльності;  
спроектувати навчальні завдання для учнів;  
розробити проект ‒ схему уроку з використанням ІКТ.  

Структура курсу 
 

Назви 

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о

го
 У тому числі 

л пр срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Проектування освітнього процесу з використанням ІКТ  

Тема 1.  Загальні принципи та умови використання ІКТ в 

закладі освіти. Модель SAMR 

10 2 2 6 
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Тема 2.  Розвиток професійної компетентності вчителя в 

інформаційно-освітньому середовищі 
10  2 8 

Тема 3.  Досвід проектування освітнього процесу з 

використанням ІКТ 
10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 1 30 4 6 20 

Змістовий модуль 2.  

Дидактичні особливості використання ІКТ у навчальному процесі  

Тема 4.  Навички мислення високого рівня (за Б. Блумом). 

Критичне мислення 

12 2 2 8 

Тема 5.  Організація групової  взаємодії та співпраці в 

освітньому процесі.  
12  4 8 

Тема 6. Основні типи цифрових навчальних матеріалів та 

принципи їх створення.    
16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

Змістовий модуль 3.   

Проектування освітнього процесу з використанням ІКТ в початкових класах  

Тема 7. Конспект заняття (уроку) за моделлю змішаного 

навчання з використанням ІКТ  

10  2 8 

Тема 8. Розроблення дидактичних матеріалів з 

використанням ІКТ 

10 2 2 6 

Усього годин за змістовим модулем 3 20 2 4 14 

РАЗОМ: 90 10 20 60 

 
Технологічна картка опанування навчальної дисципліни 

 

№ 
з/п 

/год. 
Теми та форми занять Зміст занять і навчальних завдань Форми контролю 

Змістовий модуль 1.  
Проектування освітнього процесу з використанням ІКТ  

Тема 1.  Загальні принципи та умови використання ІКТ в закладі освіти. Модель SAMR 
1.1 

 
Лекція (2 год.) 
 

Висвітлення та обговорення питань: 

1.Знайомство. Очікування. Вступне 

слово викладача: оголошення теми і 

мети спецкурсу,  плану проведення.  

2. Міні-лекція «Загальні принципи 

та умови використання ІКТ в закладі 

освіти. Модель SAMR».  

Спостереження за 
активністю 

здобувачів PhD 
при обговоренні 

питань 

1.2.  Практичне заняття 
(2 год.) 

Практична робота 
Самооцінювання рівня використання 
ІКТ закладом освіти за моделлю SAMR.  

Участь здобувачів 
PhD в обговоренні 

1.3 Самостійна робота (6 год.) Індивідуально-дослідницьке завдання: 
підготувати модель SAMR Презентація 

здобувачами PhD 
есе 

Тема 2.  Розвиток професійної компетентності вчителя в інформаційно-освітньому середовищі 
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2.1 Практичне заняття 

(2 год.) 
Робота в малих групах з подальшою 

презентацією та обговоренням 

результатів з теми розвитку 

професійної компетентності вчителя  в 

інформаційно-освітньому середовищі. 

Спостереження за 
активністю 

здобувачів PhD 

2.2 Самостійна робота (8 год.) Опрацювання питань: 
Здійснити аналіз наукових джерел та 

бази з питань екосистеми особистої 
навчальної мережі вчителя 
Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Виокремити результати власного 
дисертаційного дослідження для 
підготовки електронного плану 
дослідницько\ діяльності 

Презентація 
напрацювань 

Тема 3.  Досвід проектування освітнього процесу з використанням ІКТ 
3.1 Лекція (2 год.) Висвітлення та обговорення питань: 

 Нормативно-правове забезпечення 
проблеми проектування освітнього 
процесу з використанням ІКТ; 
 

Спостереження за 
активністю 

здобувачів PhD 
при обговоренні 

питань 
3.2 Практичне заняття 

(2 год.) 
 

Аналіз існуючих ресурсів і 
співвіднесення їх з конкретними 
фрагментами занять. Групова робота в 
спільному Google документі. Складання 
анотованого списку електронних 
освітніх ресурсів для створення 
дидактичних матеріалів 

Усне опитування 

3.3 Самостійна робота(6 год.) Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Добір зразків  плану-конспектів занять з 
використанням ІКТ. Планування 
діяльності здобувача освіти PhD з 
використаням ІКТ. 

Подання 
матеріалу як есе   

Модульний контроль  тести 

Змістовий модуль 2.  
Дидактичні особливості використання ІКТ у навчальному процесі  

 
Тема 4.  Навички мислення високого рівня (за Б. Блумом). Критичне мислення 

4.1 Лекція (2 год.) Висвітлення та обговорення питань: 

1 Знання та навички, необхідні 

успішній людині у ХХІ ст.  
Навички мислення високого рівня 

(за Б. Блумом). Критичне мислення. 

Спостереження за 
активністю 

здобувачів PhD 
при обговоренні 

питань 

4.2 Практичне заняття 
(2 год.) 

Аналіз існуючих інтернет-ресурсів і 
співвіднесення їх з конкретними 
фрагментами занять.   

Усне опитування 

4.3 Самостійна робота(8 год.) Опрацювання питань: 
Сутність дидактичних аспектів 
використання ІКТ в освітньому процесі. 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Визначити дидактичні основи 
використання ІКТ у власній науково-
дослідної діяльності. 
 
 

Усне опитування 
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Тема 5.   Організація групової  взаємодії та співпраці у навчальному процесі на основі 

використання ІКТ.  
5.1 Практичне заняття 

(4 год.) 
Інтерактивні методи навчання. Робота в 
парах. Організація групової  взаємодії та 
співпраці у освітньому процесі.  

Спостереження за 
активністю 

здобувачів PhD 
при виконанні 

завдань 
5.2 Самостійна робота (8 год.) Опрацювання питань: 

Проаналізувати основні особливості 
організації групової  взаємодії та 
співпраці у навчальному процесі на 
основі використання ІКТ.  
 

Виклад матеріалу 
на задану тему та 
представлення 
його у вигляді 
презентації 

Тема 6.  
Основні типи цифрових навчальних матеріалів та принципи їх створення  

6.1 Лекція (2 год.) Висвітлення та обговорення питань: 
1. Основні типи цифрових освітніх 

матеріалів  
2. Принципи створення цифрових 

освітніх матеріалів; 
 

Спостереження за 
активністю 

здобувачів PhD 
при обговоренні 

питань 

6.2 Практичне заняття 
(4 год.) 

Практична робота за комп’ютером по 
створенню різних типів цифрових 
матеріалів з використанням ІКТ 

Спостереження за 
активністю 

здобувачів PhD 
при виконанні 

завданні 
6.3 Самостійна робота 

(10 год.) 
Опрацювання питань: 
Описання змісту цифрових освітніх 
матеріалів різних типів 
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Оформлення цифрових освітніх 
матеріалів для здобувачів освіти 
 

Виклад матеріалу 
на задану тему у 

відповідних 
підрозділах 

дисертаційного 
дослідження 

 Модульний контроль  тести 
 Змістовий модуль 3.   

Проектування освітнього процесу з використанням ІКТ в початкових класах  
Тема 7. Конспект заняття (уроку) за моделлю змішаного навчання з використанням ІКТ  

7.1 
 
 
 

Практичне заняття 
(2 год.) 
 
 

Структура сучасного заняття (уроку). 
Розроблення конспекту заняття (уроку) 
за моделлю змішаного навчання з 
використанням ІКТ..  

Усне опитування 

 
7.2 

 

Самостійна робота (8 год.) Опрацювання питань: 
Проектування дидактичних матеріалів з 
використанням ІКТ.  
Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Розробити та презентувати проєкт 
дидактичні матеріалів за результатами 
власного дисертаційного дослідження з 
використанням ІКТ. 

Презентація 

Тема 8. Розроблення дидактичних матеріалів з використанням ІКТ 
8.1 Лекція (2 год.) Висвітлення та обговорення питань: 

 
Спостереження за 

активністю 
здобувачів PhD 
при обговоренні 

питань 
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8.2 Практичне заняття 

(2 год.) 
Розроблення дидактичних матеріалів з 
використанням ІКТ.  
Технологія створення дидактичних 
матеріалів з використанням ІКТ. 

Усне опитування 

8.3 Самостійна робота (6 год.) Практична робота за комп’ютером по 
Розробити та презентувати дидактичні 
матеріали за результатами власного 
дисертаційного дослідження з 
використанням ІКТ. 

Усне опитування 

Модульний контроль  тести 

 

 

Контроль і оцінювання результатів навчання 
 

Загальна характеристика видів навчальної роботи здобувачів PhD та особливостей 

контролю за якістю їх виконання. 

Аудиторні заняття побудовані у вигляді інтерактивного заняття і передбачають 

активну участь здобувачів PhD в освітньому процесі: організація діалогу та полілогу в процесі 

навчальної взаємодії. Відповідно поточний контроль спрямований на оцінювання участі 

здобувачів PhD в обговоренні питань персонального сайту викладача, оцінювання якості та 

наповнення створеного персонального сайту. 
Самостійна робота здобувачів PhD є основним засобом опанування змісту навчальної 
дисципліни, що передбачає перегляд здобувачами мережевих спільнот та відкритих освітніх 
ресурсів по проєктуванню освітнього процесу з використанням цифрових матеріалів. 
У межах самостійної роботи виконуються індивідуально-практичне завдання: що спрямовані 
на формування і розвиток цифрової компетентності здобувачів освіти. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування 

відповідного матеріалу перевіряються під час модульного та підсумкового контролю знань, 

наявності есе, оформлення здобувачем освітніх матеріалів за змішаною формою навчання 

темою дисертаційного дослідження з використанням ІТ-технологій. 

Підчас опанування навчальної дисципліни передбачено можливість консультативної 

допомоги з боку викладача за потреби і запитом з боку здобувачів PhD (F2F або в режимі on-$ 

offline). 

Підсумковий контроль – залік, в якому передбачено відповідь на теоретичні й практичні 

питання, які пов’язані із практичними аспектами створення персонального сайту засобами 

інструментів Google. 
 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної дисципліни є 

такі принипи: 

 об’єктивності (оцінка має відповідати істинній якості та кількості засвоєних знань, 

компетентностей і результатів навчання); 

 прозорості (максимальній ясності та відкритості процедури, критеріїв і шкал 

оцінювання результатів навчання); 

 систематичності (перевірка якості опанування навчальної дисципліни здійснюється 

систематично, за кожною темою і модулем, а також відвідуванням занять, ступенем 

активності під час навчання і вчасним виконанням навчальних завдань); 

 дієвості (корекція та вдосконалення, за потреби, компетентностей і результатів 

навчання відповідно до вимог освітньо-наукової програми); 

 індивідуального підходу (об’єктивна і справедлива оцінка відповідно до зусиль, 

затрачених здобувачем PhD, дотриманням ним вимог академічної доброчесності та реальних 

результатів навчання);  

 педагогічного оптимізму (зорієнтованість оцінювання на пошук особистісних ресурсів 

здобувача PhD у контексті успішного опанування навчальної дисципліни, стимулювання 
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нових досягнень у навчальний роботі) тощо. 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

«Розвиток цифрової компетентності вчителя Нової української школи», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання індивідуально-

дослідницьких завдань; 

 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів застосування 

експериментального методу в дисертаційній роботі. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних 

заняттях, результати самостійної роботи, індивідуально-дослідницьких завдань здобувачів 

PhD) проводиться у % від кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого 

числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(форматування, висновки тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам PhD, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за 

результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 

Остаточна оцінка за результати опанування навчальної дисципліни розраховується 

наступним чином:  
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (тема 1) – модульний контроль (тести), аналіз 

теоретичних основ підготовки професійного портфоліо 

фахівця та їх різновидів. 

10 

Модуль 2 (теми 2) – модульний контроль (тести), 

технологія створення персонального сатйу засобами 

інструментів Google та рівень практичних навчиок щодо 

поетапного створення і наповнення сайту матеріалами 

40 

Залік (теми 1-8) –теоретичні питання, презентація 

портфоліо. 

40 

 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 
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64-73 D 

задовільно 
60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Політика навчальної дисципліни 

Політика щодо академічної доброчесності 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності 

– сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 

діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень.  

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, 

самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне 

оцінювання.  

Щодо академічної доброчесності здобувачів PhD йдеться про самостійне виконання 

навчальних завдань; обов’язкове посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей від інших осіб; надання достовірної інформації про 

результати власної наукової діяльності. Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

Списування під час виконання навчальних завдань та екзамену заборонені (в т.ч., із 

використанням мобільних девайсів). 

За порушення академічної доброчесності здобувачі PhD можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання; повторне 

проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування із закладу 

освіти, позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих закладом освіти пільг з 

оплати навчання тощо. 

Політика щодо відвідування занять  

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись в он-лайн формі за погодженням із викладачем навчальної дисципліни. 

Політика щодо термінів виконання завдань і перескладання 

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

нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання екзамену відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (зокрема, лікарняний лист). 

Політика щодо правил поведінки на заняттях 

Здобувачі PhD беруть активну участь у всіх заняттях: обговорюють проблемні ситуації, 

запропоновані викладачем на лекціях, у режимі діалогу /полілогу; активно включаються і за 

потреби ініціюють спільну (групову роботу) під час практичних занять; виконують всі 

навчальні завдання вчасно, відповідно до робочої навчальної програми.  

Спілкування учасників освітнього процесу (викладач, здобувачі PhD) відбувається на 

засадах партнерських стосунків, взаємопідтримки, взаємодопомоги, толерантності та поваги 

до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. 
 

Рекомендована література 

Базова: 

1. Blended Learning: переход к смешанному обучению за 5 шагов [Електронний ресурс] 

// Zillion – Режим доступу до ресурсу: http://zillion.net/ru/blog/375/blended-learning-pieriekhod-k-

smieshannomu-obuchieniiu-za-5-shaghov#.  

2. Bonk C.J. The handbook of blended learning environments: Global perspectives, local desi

gns / C.J. Bonk, C.R. Graham, – San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer, 2006. – p.5.  
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3.   Garrison D.R. Blended learning: Uncovering its transformative potential in higher educati

on / D. R.Garrison, H. Kanuka, – 2004.  – pp. 95–105 (The Internet and Higher Education, 7).  

4. Гущина Н. І. Путівник світом цифрових технологій: посіб. для вчителів початкових 

класів. Київ: Освіта, 2018. 32 с. ISBN 978-617-656-975-2.– Режим доступу до ресурсу: 

https://sites.google.com/view/eduset.  

5. Принципи створення цифрових навчальних матеріалів. Чек-лист для вчителів від 

Марини Курвітц – Режим доступу до ресурсу: http://kurvitstudio.com/lori.pdf  
Інформаційні ресурси 

1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 
2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 
3. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 
4. Офіційні сайти періодичної літератури: 

 
Назва журналу Офіційний сайт 

Вісник післядипломної освіти  http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-
pisljadiplomnoji-osviti 

International Journal of Science and 
Research (IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

Перелік українських наукових журналів, 
які індексуються в міжнародних 
наукометричних базах Scopus та/або Web 
of Science Core Collection 

https://openscience.in.ua/ua-journals 

 

5. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
 

Назва  Офіційний сайт 
Верховна Рада України https://portal.rada.gov.ua  
Кабінет Міністрів України https://kmu.gov.ua 
Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ 

 

6. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 
 Academia.edu: https://www.academia.edu/  
 ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 
 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 
 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 
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