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Анотація 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 мають: 

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;  
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 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. 

 

Результати навчання: 

Демонструвати знання з теоретичних основ використання інформаційно-цифрових 

технологій в педагогічних дослідженнях. 

Застосувати практичні та методичні підходи використання інструментарію інформаційно-

цифрових технологій в педагогічних дослідженнях. 

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. 

Використовувати інформаційні та цифрові технології в організації та проведенні наукового 

дослідження. 

Демонструвати уміння отримання наукових доказів і проведення науково-дослідних робіт з 

використанням комп’ютерного моделювання.  

Використовувати сучасні баз даних для здійснення наукового педагогічного дослідження.  

Аналізувати, характеризувати, відбирати та застосовувати хмарні технології оброблення і 

подання інформації.  

Здійснювати дослідницьку діяльність в різних версіях та форматах програмного 

забезпечення  редакторах.  

Взаємодіяти з дослідниками різних країн з участю в наукових і педагогічних заходах, що 

проводяться з використанням режиму віддаленого доступу. 

 

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 7 - 2 5 



нормативної документації у галузі педагогічних досліджень. 

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 

педагогічних заходів.  

7  2 5 

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 

 

 

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 – залік, в якому передбачено відповідь на теоретичні й практичні 

питання. 

 

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.  

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) 

 
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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