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Анотація навчальної дисципліни 

В основі навчальної дисципліни покладено системний підхід вивчення умов 

створення інформаційно-освітнього середовища та впровадження його в освітній процес 

закладів освіти. У наслідок опанування змістом дисципліни сформується здатність 

виокремлювати умови розроблення інформаційно-освітнього середовища (ІОС), 

визначати засоби та складники ІОС та уміти розробляти методологічні засади підготовки 

учасників освітнього процесу до діяльності в умовах ІОС закладу освіти. 

Мета навчальної дисципліни: ознайомити здобувачів із сучасними підходами 

організації інформаційно-освітнього середовища закладу освіти; особливостями його 

розроблення та підтримки діяльності учасників освітнього процесу; розвивати здатність 

до пошуку, обробки, аналізу та узагальнення інформації для проведення самостійних 

наукових педагогічних досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих та 

післядипломній освіті (СК1); здатність обґрунтовано обирати та використовувати методи 

та інструменти наукових досліджень в освітній галузі, зокрема в галузі освіти дорослих, із 

використанням новітніх прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних 

продуктів у процесі створення нових знань (СК2); набуття універсальних навичок 

дослідника в освітній галузі, зокрема в галузі післядипломної освіти: проєктування та 

оцінювання освітнього контенту, використання ІТ у науковій діяльності, управління 

науковими проєктами та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових 

досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності (СК4.); здатність до впровадження 

та оприлюднення результатів власних наукових досліджень у галузі освітніх, педагогічних 

наук (СК6). 

Об’єкт вивчення: організаційні умови створення сучасного інформаційно-

освітнього середовища закладу освіти.  

Основні завдання навчальної дисципліни 

 надати аспірантам головні відомості про: 

 сутність інформаційно-освітнього середовища; 

 інструментарій побудови ІОС; 

 автентичність ІОС; 

 переваги електронного навчання; 

 умови діяльності учасників освітнього процесу; 
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 сформувати уявлення про: 

 призначення, завдання, функції ІОС; 

 можливість використання хмарних технологій в розробленні ІОС; 

 використання ІОС за різних форм навчання; 

 шляхи пошуку необхідної формації та засобів в мережі Інтернет з метою 

включення в ІОС; 

 навчити коректно виокремлювати: 

 функціональні  підходи до визначення змісту компонентів інформаційного 

освітнього середовища; 

 переваги E-learning 

 надати знання щодо: 

 вибору технічного та програмного забезпечення створення ІОС; 

 можливостей модернізації процесу навчання на основі використання єдиного 

інформаційного освітнього середовища; 

 виокремлення автентичних умов ІОС для всіх учасників освітнього процесу;  

 можливостей отримання та надання наставницької допомоги учасникам освітнього 

процесу; 

 концептуальних положень відкритої освіти. 

 сформувати потребу у подальшому розвитку знань і умінь у напрямі застосування 

цифрових технологій у майбутній професійній діяльності. 

Заплановані результати навчання: 

РН 3. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, 

критичного мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної 

роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток та навчання інших.  

РН 4. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти в галузі освітніх, 

педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих, післядипломної освіти й управління 

освітою, здійснювати їх менеджмент й пошук партнерів для їх реалізації. 

РН 6. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного 

співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі 

освітніх, педагогічних наук, зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними 

мовами в усній та письмовій формі. 

РН 15. Уміти застосовувати ІТ- технології для наукового пошуку та створення 

ефективної наукової комунікації. 

 

Структура курсу  

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

усього 

у тому числі 

л 
практ

. 
с.р.с. 

1 2 3 4 5 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Розроблення інформаційно-освітнього середовища 

Тема 1. Термінологічний апарат з теми вивчення. Засади 

формування інформаційно-освітнє середовища (ІОС). 

10 2 2 6 

Тема 2.  Методичні та технологічні підходи розроблення 

ІОС.  

10 - 2 8 

Тема 3. Організація освітнього процесу в умовах ІОС. 10 2 2 6 

Усього годин  за змістовим модулем 1  30 4 6 20 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Засоби та складники ІОС 

Тема 1. E-learning як складник ІОС. 12 2 2 8 
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освіти 

Тема 2. Хмарні технології як ефективний засіб створення 

сучасного ІОС. 

12 - 4 8 

Тема 3. ІОС як засіб реалізації різних форм навчання. 16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 40 4 10 26 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологічне підґрунтя підготовки учасників освітнього 

процесу до діяльності в умовах ІОС закладу освіти 

Тема 1. Підготовка учасників освітнього процесу до 

ефективної діяльності в умовах ІОС. 

10 - 2 8 

Тема 2. Відкрита освіта (ВО) як необхідна концепція 

створення перспективного ІОС для ЗО. 

20 2 4 14 

Усього годин за змістовим модулем 3     

Усього годин  
90 10 20 60 

 

Технологічна картка опанування навчальної дисципліни 

 

№ 

з/п/ 

год. 

Теми та форми 

занять 

Зміст занять і навчальних дисциплін Форми 

контролю 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Розроблення інформаційно-освітнього середовища 

Тема 1. Термінологічний апарат з теми вивчення. Засади формування інформаційно-

освітнє середовища (ІОС) 

1.1. Лекція (2 год.) Визначення інформаційно-освітнє середовища 
закладу освіти. Наукові та методичні основи 

формування ІОС. Структура ІОС закладу освіти, 

чинники впливу на його розроблення. 
Призначення, завдання, функції ІОС. 

Визначення вимог до ІОС. 

Спостереження 
за активністю 

здобувачів PhD 

при обговоренні 
питань 

1.2. Практичне заняття  

(2 год.) 

Структура ІОС закладу освіти, чинники впливу 

на його розроблення. Призначення, завдання, 
функції ІОС. Визначення вимог до ІОС. 

Участь 

здобувачів PhD 
в обговоренні 

1.3. Самостійна робота  

(6 год.) 

Дослідити визначення інформаційно-освітнього 

середовища закладу освіти в наукових працях 

зарубіжних дослідників та дослідників України. 
розробити структуру ІОС закладу освіти чи 

установи, де ви працюєте. Визначити вимоги до 

ІОС та окреслити автентичні чинник впливу на 
його функціонал. 

Презентація 

отриманих 

результатів 

Тема 2.  Методичні та технологічні підходи розроблення ІОС 

2.1. Практичне заняття  
(2 год.) 

Технічне та програмне забезпечення. Як 
створити, сформувати і ефективно 

використовувати інформаційно-освітнє 

середовище. 

Участь 
здобувачів PhD 

в обговоренні 

2.2. Самостійна робота  
(8 год.) 

Окреслити технічне та програмне забезпечення 
ІОС закладу освіти чи установи, де ви працюєте. 

Описати, які умови створюються в 

інформаційно-освітньому  середовищі для 
забезпечення ефективності освітнього процесу. 

Презентація 
отриманих 

результатів 

Тема 3. Організація освітнього процесу в умовах ІОС 

3.1. Лекція (2 год.) Модернізація процесу навчання на основі 

використання єдиного інформаційного 
освітнього середовища. Функціонал суб’єктів 

освітнього процесу в умовах ІОС. Можливості 

для закладів освіти в умовах ІОС. Забезпечення 

Спостереження 

за активністю 
здобувачів PhD 

при обговоренні 

питань 



Сучасне інформаційно-освітнє середовище: засоби розроблення; організація та підтримка діяльності закладу 

освіти 

автентичних умов ІОС для всіх учасників 
освітнього процесу.  

3.2. Практичне заняття  

(2 год.) 

Функціонал суб’єктів освітнього процесу в 

умовах ІОС. Забезпечення автентичних умов 

ІОС для всіх учасників освітнього процесу. 

Усне 

опитування 

3.3. Самостійна робота 

(6 год.) 

Окреслити функціонал суб’єктів освітнього 

процесу в умовах запропонованого вами ІОС. 

Які умови ви вважаєте автентичними для всіх 
учасників освітнього процесу в спроектованому 

ІОС. 

Презентація 

отриманих 

результатів 

Модульний контроль тести  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Засоби та складники ІОС 

Тема 4. E-learning як складник ІОС 

4.1. Лекція (2 год.) Сучасні цифрові технології навчання. E-learning 
– перспективна модель навчання в умовах ІОС. 

Переваги E-learning. Досвід запровадження E-

learning. 

Участь 
здобувачів PhD 

в обговоренні 

4.2. Практичне заняття  
(2 год.) 

Переваги E-learning. Досвід запровадження E-
learning. 

Усне 
опитування 

4.3. Самостійна робота  

(8 год.) 

Визначити цифрові технології, які 

застосовуються в навчанні. Визначити 
стандарти, яких необхідно дотримуватись в їх 

виборі та/або розробленні. Дати визначення  E-

learning. Окреслити переваги E-learning для 

закладу, в якому працюєте. 

Презентація 

отриманих 
результатів 

Тема 5. Хмарні технології як ефективний засіб створення сучасного ІОС 

5.1. Практичне заняття  

(4 год.) 

Залучення штучного інтелекту в освітній процес 

в умовах ІОС. 
Усне 

опитування 

5.2. Самостійна робота  

(8 год.) 

Визначити умови застосування хмарних 

технологій для організації та підтримки 

освітнього процесу. Окреслити умови створення 

хмаро-орієнтованого ІОС для закладу освіти, в 
якому працюєте. Уточнити можливості 

залучення штучного інтелекту в освітній процес 

в умовах ІОС. Описати ресурси ШІ, які можуть 
бути використані як помічник педагога. 

Презентація 

отриманих 

результатів 

Тема 6. ІОС як засіб реалізації різних форм навчання. 

6.1. Лекція (2 год.) Інформаційно-освітнє середовище для реалізації 
різних форм навчання закладах освіти. 

Організація змішаного навчання в умовах ІОС. 

Зарубіжний досвід упровадження гібридного 

навчання: принципи, підходи реалізації.  

Спостереження 
за активністю 

здобувачів PhD 

при обговоренні 

питань 

6.2. Практичне заняття  

(4 год.) 

Організація змішаного навчання в умовах ІОС.  Усне 

опитування 

6.3. Самостійна робота  
(10 год.) 

Описати  специфіку різних форм навчання в 
закладі освіти, де ви працюєте. Визначити 

можливості та інструментарій розроблення та 

запровадження змішаного навчання в умовах 

ІОС для закладу, де ви працюєте. 

Презентація 
отриманих 

результатів 

Модульний контроль тести  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Методологічне підґрунтя підготовки учасників освітнього 

процесу до діяльності в умовах ІОС закладу освіти 

Тема 7. Підготовка учасників освітнього процесу до ефективної діяльності в умовах 

ІОС 

7.1. Практичне заняття  Веб-ресурси надання наставницької допомоги Презентація 
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(2 год.) учасникам освітнього процесу щодо організації 
діяльності в умовах ІОС. 

отриманих 
результатів 

7.2. Самостійна робота  

(8 год.) 

Окреслити потреби у підготовці керівників ЗО 

до діяльності в умовах ІОС. Створити перелік 

Веб-ресурсів, що можна рекомендувати для  
отримання наставницької допомоги учасникам 

освітнього процесу щодо організації діяльності 

в умовах ІОС. 

Презентація 

отриманих 

результатів 

Тема 8. Відкрита освіта (ВО) як необхідна концепція створення перспективного ІОС 

для ЗО 

8.1. Лекція (2 год.) Визначення ВО, принципи, методи та форми 

реалізації. Відкриті цифрові ресурси – складник 

ІОС. Умови використання відкритих цифрових 

ресурсів. Світові політичні рішення та плани 
щодо впровадження відкритої освіти для 

організації ІОС. 

Спостереження 

за активністю 

здобувачів PhD 

при обговоренні 
питань 

8.2. Практичне заняття  
(2 год.) 

Умови використання відкритих цифрових 
ресурсів.  

Участь 
здобувачів PhD 

в обговоренні 

8.3. Самостійна робота  

(6 год.) 

Визначити, які відкриті цифрові ресурси можна 

включити як складник ІОС, який спроектовано 
вами окреслити умови використання відкритих 

цифрових ресурсів в закладі освіти, де ви 

працюєте. Відшукайте в мережі Інтернет та 

систематизуйте світові політичні рішення та 
плани щодо впровадження відкритої освіти. 

Презентація 

отриманих 
результатів 

Модульний контроль тести  
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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 проблемних ситуацій та виконання завдань, глибину і 

змістову наповнюваність суджень, здатність до осмислення, узагальнення та здобуття 

нового знання в обраній спеціальності. 

Самостійна робота здобувачів PhD є основним засобом опанування змісту 

навчальної дисципліни, що передбачає опрацювання певних питань як теоретичного так і 

практичного спрямування. 

У межах самостійної роботи виконуються індивідуально-дослідницькі завдання, що 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь проводити комп’ютерний аналіз 

та інтерпретувати дані власного наукового дослідження. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування 

відповідного матеріалу перевіряються під час модульного та підсумкового контролю 

знань, наявності звіту з аналізу даних власного дослідження. 

Підчас опанування навчальної дисципліни передбачено можливість 

консультативної допомоги з боку викладача за потреби і запитом з боку здобувачів PhD 

(телефон, е-mail, cоціальні мережі). 

Підсумковий контроль – екзамен, в якому передбачено відповідь на теоретичні й 

практичні питання, які пов’язані із практичними аспектами аналізу даних дисертаційного 

дослідження. 

 

Принципи, критерії, процедура та шкала оцінювання 

Основними принципами оцінювання результатів опанування навчальної 

дисципліни є такі принципи:  

 формувального оцінювання (оцінка для вчасної корекції та вдосконалення, за 

потреби, компетентностей і результатів навчання відповідно до вимог освітньо-наукової 

програми);  

 об’єктивності, прозорості; систематичності;  

 особистісного підходу (оцінка особистих зусиль, затрачених здобувачем PhD, 

дотриманням ним вимог академічної доброчесності та досягнення реальних результатів 

навчання);  

 цифровізації (оцінювання не тільки розуміння сутності статистичних методів, а й 

здатності їх застосувати на практиці з використанням цифрових технологій)  

 стимулювання розвитку (зорієнтованість оцінювання на стимулювання нових 

досягнень у навчальний та науковій роботі, використання нових методів аналізу даних та 

цифрових інструментів).  

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD 

при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

є:  

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; глибина і характер знань навчального матеріалу; 

чіткість, послідовність відповідей на поставлені питання;  

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

 вміння застосовувати та інтерпретувати знання під час розв’язання індивідуально-

дослідницьких завдань;  

 вміння аналізувати дані особистих досліджень з використанням статистичних 

методів та цифрових технологій.  
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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, 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;  

 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: 

 
 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 

 
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 ґаджетів). 
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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. 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 та полілогу; активно 

включаються і за потреби ініціюють спільну роботу під час практичних занять; виконують 

всі навчальні завдання вчасно. Спілкування учасників освітнього процесу відбувається на 

засадах партнерських стосунків, співтворчості та взаємодопомоги, толерантності та 

поваги до особистості кожного, спрямованості на здобуття істинного наукового знання. 
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36. Віддалений робочий стіл, робота бізнеса під час карантину. 
http://office.oblako24.net/?lang=ukr&gclid=Cj0KCQjwgtWDBhDZARIsADEKwgO4R-kIgfpQoH-
YuZ0P7dGI59xzmBJqRa5ldMnoy02V5-Oul_uOtNEaAudlEALw_wcB 

Інформаційні ресурси 

1. https://en.unesco.org/open-access/what-open-access 

2. https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration 

3. https://en.unesco.org/themes/building-knowledge-societies/oer 
4. https://en.unesco.org/system/files/unesco-steering_ai_for_knowledge_societies.pdf  
5. https://en.unesco.org/covid19/communicationinformationresponse/digitalinnovation 

6. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/strategy-update-
chinesefinal.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19 

7. https://iite.unesco.org/wp-content/uploads/2020/06/Chinese-Online-and-Open-Education-
in-Shanghai-Emergency-Response-and-Innovative-Practice-during-COVID-19-Pandemic.pdf 

8. http://sh.xinhuanet.com/2020-06/20/c_139153582.htm 

9. https://www.unicef.org/northmacedonia/stories/what-parents-need-know-about-school-
reopening-age-coronavirus 

10. https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions 
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