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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, напрям 
підготовки, освітньо- 

кваліфікаційний рівень

Характеристика 
навчальної дисципліни

денна форма  
навчання

заочна форма  
навчання

Кількість кредитів — 
4

Галузь знань 
01. «Освіта»

Нормативна
Напрям підготовки

Модулів — 1 Спеціальність
(професійне

спрямування):
0.11 «Науки про освіту»

ОПП:
«Педагогіка вищої 

школи» та 
«Християнська 

педагогіка»

Рік підготовки:
Змістових модулів — 
3 -й -й

Індивідуальне 
науково-дослідне 
завдання за 
тематикою

Семестр

Загальна кількість 
годин — 120

-й 1-й

Лекції

Тижневих годин для 
заочної форми 
навчання: 
аудиторних — 14 
самостійної роботи 
здобувача— 106

Освітній ступінь: 
«магістр»

год. 4 год.
Практичні, семінарські

год. 10 год.
Лабораторні

год. год.
Самостійна робота
год. 106 год.

Вид контролю: екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 
індивідуальної роботи становить для заочної форми навчання — 1 : 7.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни «Інформаційні технології в освіті» є 
формування у здобувачів освітніх програм «Педагогіка вищої школи» та 
«Християнська педагогіка» інформаційної компетентності — готовності 
раціонально використовувати інформаційно-комунікаційні технології для 
виконання професійних обов’язків із застосуванням комп’ютерної техніки.

Дисципліна «Інформаційні технології в освіті» входить у нормативну 
частину навчального плану підготовки фахівців та спрямована на поглиблення
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теоретичних знань, формування умінь і навичок відображених в освітньо- 
кваліфікаційній характеристиці фахівця.

Основні завдання вивчення дисципліни «Інформаційні технології в освіті» 
полягають в:
-  одержанні теоретичних знань з історії розвитку інформаційних технологій 

забезпечення розуміння та усвідомлення їх сутності, важливості та 
актуальності;

-  отриманні практичних навичок роботи з комп’ютерними інформаційними 
технологіями, оволодіти методикою використання програмних засобів 
інформаційних технологій;

-  вивчення організації консультування з використанням інформаційних 
технологій;

-  оволодіння навичками пошуку, обробки та аналізу інформаційних потоків. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування інструментальної 

комунікативної компетентності -  здатність застосовувати інформаційно- 
комунікативні технології в професійній і науковій діяльності, а саме.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми фахівці повинні: 
знати:

-  сутність основних понять курсу;
-  можливості та правила роботи з пакетом прикладних програм загального 

користування під час підготовки методичного забезпечення та наочних 
посібників;

-  дидактичну сутність, можливості різних видів та методику підготовки 
інформаційно-методичних матеріалів для навчання із використанням 
комп’ютера;

-  методику роботи з програмами-оболонками для навчання та тестового 
контролю;

-  сутність педагогічного проектування;
-  можливості використання Веб-квестів в навчальному процесі;
-  сутність, класифікацію та вимоги до електронних освітніх ресурсів;
-  технологію експертизи та поширення електронних освітніх ресурсів;
-  сутність дистанційного навчання та особливості роботи з платформами 

дистанційного навчання в умовах закладу освіти;
-  технологію створення сайту;
-  сучасні засоби створення сайтів;

вміти:
-  здійснювати інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу в 

тому числі готувати методичні матеріали та наочні посібники із 
використанням комп’ютерних технологій;

-  здійснювати інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості 
вищої освіти в тому числі виготовляти тести успішності та обробляти отримані 
результати;
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-  проводити заняття з використання аудіовізуальних засобів навчання та 
комп’ютерних технологій;

-  готувати інформаційно-методичні та навчально-методичні матеріали 
дисципліни засобами Microsoft Office;

-  проводити опитування респондентів використовуючи інформаційно- 
комунікаційні технології;

-  перевіряти матеріали на наявність в них запозичень;
-  розробляти електронні освітні курси дисциплін різними засобами;
-  використовувати можливості соціальних сервісів Веб 2.0 в навчальному 

процесі;
-  використовувати можливості та ресурси глобальної мережі Інтернет в 

навчальному процесі
-  аналізувати структуру та змістовне наповнення сайтів навчальних закладів;
-  створювати персональний сайт викладача.

Нормативний курс складається з 4 годин лекційних і 10 годин практичних 
занять, а також передбачає 106 годин для самостійної роботи здобувачів.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ

ТЕМА 1. Сутність інформаційних технологій та напрями їх 
використання для підвищення ефективності навчальної роботи

Поняття «інформація», її види. Поняття і особливості інформаційного 
суспільства. Інформатизація, її основні завдання. Поняття «інформаційні 
технології». Навчання як процес управління пізнавальною діяльністю здобувача. 
Інформаційні процеси в навчанні, прямий та зворотній зв’язок в навчанні. Умови 
оптимального управління пізнавальною діяльністю. Недоліки традиційної 
організації пізнавальної діяльності.

Можливості інформаційних технологій як засобів підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу. Напрями впровадження інформаційних технологій 
у навчальному процесі. Умови ефективності використання інформаційних 
технологій у навчальному процесі ВНЗ.

ТЕМА 2. Можливості використання пакету Microsoft Office в 
професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи

Можливості використання текстового редактора Microsoft Word в
професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи.

Можливості використання текстового процесора Microsoft Excel в
професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи.
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Можливості використання програми створення презентацій Microsoft 
PowerPoint в професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи

Створення інформаційно-методичних матеріалів для навчальної роботи. 
Методика підготовки навчально-методичних матеріалів до вивчення дисципліни 
засобами Microsoft Word, Microsoft Excel та Microsoft PowerPoint.

ТЕМА 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в науці
Сервер віртуальних досліджень Virtualexs, його можливості для проведення 

професійних маркетингових досліджень, соціологічних опитувань та 
психологічного тестування.

Пакети статистичної обробки SPSS, Statistica, Excel та їх можливості для 
проведення детального аналізу результатів досліджень.

Системи перевірки текстових документів на наявність запозичень із 
загальнодоступних джерел, що знаходяться в мережі Internet. Робота з програмою 
«Антиплагиат».

ТЕМА 4. Інформаційне освітнє середовище закладу освіти
Поняття про інформаційно-освітнє середовище закладу освіти. Модернізація 

процесу навчання на основі використання єдиного інформаційного освітнього 
середовища. Сучасні електронні технології навчання. E-learning — перспективна 
модель навчання в інформаційному суспільстві. Використання мобільного 
навчання в освіті. Використання інтерактивних моделей у професійній підготовці 
фахівців. Підготовка викладачів до роботи в єдиному інформаційному освітньому 
середовищі закладу освіти.

ТЕМА 5. Створення електронного навчально-методичного комплексу 
дисципліни

Технологія створення ЕНМК дисципліни. Навчання здобувачів ВНЗ на 
основі використання ЕНМК. Використання електронних навчально-методичних 
комплексів дисциплін у навчальному процесі.

Дидактичне призначення електронних посібників. Особливості побудови 
електронних посібників. Методика підготовки змісту електронних посібників.

Методика навчання з використанням електронних посібників.

ТЕМА 6. Дистанційне навчання в освіті
Поняття дистанційного навчання. Загальні засади та історія розвитку 

дистанційного навчання. Порівняння дистанційного навчання з іншими видами 
навчання. Переваги та недоліки дистанційного навчання. Психолого-педагогічні 
особливості дистанційної освіти. Характеристика діяльності здобувача та 
викладача в умовах дистанційного навчання. Стан та перспективи впровадження 
дистанційного навчання.

Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання. Положення про 
дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України за № 466 від 25.04.2013 
року.
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Платформа дистанційного навчання як програмне забезпечення, що дозволяє 
здійснювати управління курсом та процесами навчання. Загальний огляд платформ 
дистанційного навчання Moodle, eLearning Server, Blackboard, WebCT Campus 
Edition, WebCT Vista, IBM Lotus LeamingSpace, WebTutor, Sakai, Доцент, 
Прометей, Орокс тощо.

Особливості використання платформи дистанційного навчання Moodle. 
Історія появи та основні відомості про платформу Moodle. Вимоги до апаратного 
та програмного забезпечення при роботі з Moodle. Переваги та недоліки платформи 
Moodle. Поняття про курси та їх елементи: глосарій, ресурс, завдання, форум, wiki, 
урок, тест тощо. Методика створення та наповнення курсу в Moodle.

Особливості використання платформи дистанційного навчання E-front. Історія 
появи та основні відомості про платформу E-front. Вимоги до апаратного та 
програмного забезпечення при роботі з E-front. Переваги та недоліки платформи 
E-front. Поняття про курси в E-front та їх елементи. Методика створення та 
наповнення курсу в E-front.

Змістовий модуль 2. ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ
ТЕМА 7. Хмарні технології та можливості використання сервісів Google 

Apps в освітньому процесі
Загальна характеристика хмарних технологій. Використання хмарних 

технологій в освіті. Хмарний сервіс Google Apps та отецифіка його використання. 
Використання хмарного сховища Google Drive Сутність та особливості Google 
Apps у професійно-педагогічній діяльності педагога.

Технологія організації спільної роботи з документами, таблицями, 
опитуваннями та малюнками в Google Apps.

Огворення опитувань засобами Google Forms та обробка їх результатів 
засобами Google Apps.

Технологія створення тестів та їх обробка засобами Google Apps.
Планування як інструмент керування часом та ведення календаря засобами 

Googte Apps.
Спільна робота над підготовкою презентацій засобами Google Apps
Сутність та можливості блогів в освітньому процесі. Створення блогу 

засобами Google Blogger.
Реєстрація і створення свого каналу на YouTube
Створення віртуальної класної кімнати за допомогою Google Classroom.

ТЕМА 8. Використання глобальної мережі Інтернет та web-сервісів у  
професійно-педагогічній діяльності педагога

Особливості використання Інтернет-ресурсів освітній діяльності. 
Інформаційні освітні ресурси Інтернет в Україні. Інформаційні освітні ресурси 
Інтернет за кордоном. Педагогічні ресурси Інтернет.
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Визначення, характеристика та класифікація web-сервісів. Організація 
освітнього процесу з використанням web-сервісів.

Огляд найпоширеніших web-сервісів для створення дидактичних матеріалів.
Сервіси для створення різних інтерактивних матеріалів. Методика створення 

пазлів, кросвордів, вікторин та інших інтерактивних завдань за шаблонами 
LearningApps. Можливості Kahoot! Для створення інтерактивних навчальних ігор, 
що складаються з низки запитань із кількома варіантами відповідей.

Web-сервіси для створення колажів та відео. Кращі мобільні додатки для 
редагування відео. Методика створення колажів та відео у додатку InShot.

Віртуальні дошки для організації групової роботи. Методика використання 
віртуальної інтерактивної дошки Padlet в освітньому процесі.

Web-сервіси створення інтелектуальних карт, діаграм та простої 
інфографіки. Методика розробки інфографіки засобами безкоштовного он-лайн 
редактора відео, зображень та анімації для соцмереж та вебу Canva чи Crello.

Web-сервіси для проведення відеоконференцій та он-лайн-зустрічей. 
Методика організації відеоконференцій та он-лайн занять на платформі Zoom.

ТЕМА 9. Формування бренду педагога в соціальних медіа
Поняття та класифікація соціальних медіа.
Як вчителю створити персональний бренд: покрокова інструкція. Основні 

етапи побудови персонального бренду. Формула особистого бренду. Економічний, 
репутаційний та соціальний зиск розбудови бренду педагога.

Соціальні мережі як один із розповсюджених типів соціальних медіа. 
Т ехнологія розкрутки бренду педагога у соціальних мережах Facebook та Instagram.

Персональний блог педагога: що це і навіщо він потрібен.
Формування бренду педагога. UGC-хостинги як частина формування 

особистого бренду педагога. Вплив коментарів під публікаціями бренду та відгуків 
про освітні послуги на сторінках в соціальних мережах і гостьових статтях. 
Соціальна спільнота «Батьки SOS» та їх вплив на репутацію педагога та зміни в 
освіті. Перший незалежний сайт відгуків України otzyvua.net. Сервіси та сайти 
«відбілювання» Accountkiller DeleteMe та SuicideMachine.

Резюме і його місце у професійному працевлаштуванні. Технологія складання 
професійного резюме та пошукового листа онлайн.

ТЕМА 10 Позиціонування закладу освіти в мережі Інтернет
Веб-сайт як складова інформаційного супроводу роботи закладу освіти та 

зручний інструмент взаємодії всіх його учасників -  здобувачів, слухачів, 
викладацького складу, адміністрації закладу освіти

Інформування про діяльність закладів освіти України засобами Інтернету як 
ефективного засобу забезпечення прозорості та протидії корупції у сфері освіти.

Офіційний сайт закладу освіти. Аналіз вимог до структури та наповнення 
сайту закладу освіти. Дизайн сайту.

Автоматизоване створення web-сайта. Створення web-сайта засобами он-лайн 
системи керування web-контентом Google Sites.
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Професійні засоби створення сайту викладача: системи Joomla, Drupal, DLE; 
використання можливостей інструментальних засобів створення курсів для 
дистанційного навчання; розробка та встановлення сайту або замовлення в веб- 
студіях, фрілансерів, комп’ютерних фірмах.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ)
№
з/п Н А ЗВ А  М О Д У Л Я  /  ТЕМ И

К][ЛЬКІС ТЬ ГО ДИ Н
Л ПР СРС У сього

1. Змістовий модуль 1. ІНФОРМАЦІЙНО- 
КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

2 2 56 60

1.1. Тема 1. Сутність інформаційних технологій та 
напрями їх використання для підвищення 
ефективності навчальної роботи

2 8 10

1.2. Тема 2. Можливості використання пакету 
Microsoft Office у професійно-педагогічній 
роботі викладача вищої школи

2 10 12

1.3. Тема 3. Використання інформаційно- 
комунікаційних технологій в науці 8 8

1.4. Тема 4. Інформаційне освітнє середовище 
закладу освіти 8 10

1.5. Тема 5. Створення електронного навчально- 
методичного комплексу дисципліни 8 10

1.6. Тема 6. Дистанційне навчання в освіті 8 10
2. Змістовий модуль 2. ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ 2 8 50 60

2.1. Тема 7. Хмарні технології та можливості 
використання сервісів Google Apps в освітньому 
процесі

0,5 4 10 14,5

2.2. Тема 8. Використання глобальної мережі 
Інтернет та web-сервісів у професійно- 
педагогічній діяльності педагога

0,5 2 15 15,5

2.3. Тема 9. Формування бренду педагога в 
соціальних медіа 0,5 2 15 17,5

2.4. Тема 10 Позиціонування закладу освіти в мережі 
Інтернет 0,5 10 10,5

Разом: 4 10 106 120
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5. ТЕМИ ТА ПЛАНИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Використання інформаційних технологій у професійно- 
педагогічній діяльності викладача вищої школи

2

2. Цифрові комунікації у професійно-педагогічній 
діяльності викладача вищої школи

2

План лекції № 1:
1. Поняття «інформаційні технології», їх класифікація
2. Напрями впровадження інформаційних технологій в освітній процес.
3. Умови ефективності використання інформаційних технологій в освітньому 

процесі закладу освіти
4. Загальні засади та історія розвитку дистанційного навчання 

План лекції № 2:
1. Хмарні технології та можливості використання сервісів Google Apps в 

освітньому процесі
2. Використання глобальної мережі Інтернет та web-сервісів у професійно- 

педагогічній діяльності педагога
3. Формування бренду педагога в соціальних медіа
4. Позиціонування закладу освіти в мережі Інтернет

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1. Інструменти для зручної роботи у Word 2
2. Організація спільної роботи з документами 

В Google Docs
2

3. Огворення опитувань засобами Google Forms та обробка 
їх результатів засобами Google Apps

2

4. Використання глобальної мережі Інтернет та web- 
сервісів у професійно-педагогічній діяльності педагога

2

5. Технологія складання професійного резюме та 
пошукового листа онлайн

2

Всього: 10
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА

7.1. Завдання для виконання самостійної роботи здобувачів у  
міжкурсовий період

№
з/п

Зміст роботи за темами Кількість
годин

Змістовий модуль 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ___________________________

56

Тема 1. Сутність інформаційних технологій та напрями їх 
використання в освітньому процесі_____________ 10

сутність інформаційних технологій навчання;
напрями впровадження інформаційних технологій в освітній процес; 
можливості інформаційних технологій як засобу підвищення ефективності 
освітнього процесу;
умови ефективності використання нових інформаційних технологій в 
освітньому процесі закладу освіти;
Результатом виконаного завдання є схема, виконана у додатку Сануа

Тема 2. Можливості використання пакету Microsoft Office у 
професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи 12

-  спеціальні можливості використання текстового процесора Microsoft Word 
при підготовці навчальних матеріал у професійно-педагогічній роботі 
викладача вищої школи ів;

-  спеціальні можливості використання табличного процесора Microsoft Excel 
у професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи;

-  спеціальні можливості використання табличного процесора Microsoft Excel 
для узагальнення інформації;

-  спеціальні можливості використання презентацій Microsoft РоwerPoint у 
професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи.
Результатом виконаного завдання є шаблон кваліфікаційної роботи, з

дотриманням усіх структурних елементів та вимог до них, що містить
таблиці та діаграми______________________
Тема 3. Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в науці_______________________ 8

Перевірити довільну роботу на наявність запозичень із загальнодоступних 
джерел, що знаходяться в мережі ІпїетеІ за різними параметрами 
налаштувань
Результатом виконаного завдання є звіт про перевірку роботи на 
плагіат

Тема 4. Інформаційне освітнє середовище закладу освіти 10
Описати або розробити модель інформаційного освітнього 

Вашого навчального закладу
середовища
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Результатом виконаного завдання є схема, виконана у  текстовому 
процесорі чи у формі презентації_______________
Тема 5. Створення електронного навчально-методичного 

комплексу дисципліни_______________________ 10

Розробити проект електронного навчально-методичного комплексу 
довільної дисципліни

Результатом виконаного завдання є проект, виконаний у  текстовому 
процесорі____________________________
Тема 6. Дистанційне навчання в освіті 10
Провести порівняльний аналіз платформ дистанційного навчання ( на вибір) 
Результатом виконаного завдання є порівняльна таблиця
Змістовий модуль 2. ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ 50
Тема 7. Хмарні технології та можливості використання сервісів 

Google Apps в освітньому процесі___________________ 10

загальна характеристика хмарних технологій;
особливості використання хмарних технологій в освіті;
хмарний сервіс Google Apps та отецифіка його використання;
особливості використання хмарного сховища Google Drive;
сутність та особливості Google Apps у професійно-педагогічній діяльності
педагога;
технологія організації спільної роботи з документами, таблицями, 
опитуваннями та малюнками в Google Apps;
створення опитувань засобами Google Forms та обробка їх результатів 
засобами Google Apps;
технологія створення тестів та їх обробка засобами Google Apps; 
планування як інструмент керування часом та ведення календаря засобами 
Googte Apps;
технологія організації спільної роботи над підготовкою презентацій 
засобами Google Apps;
сутність та можливості блогів в освітньому процесі;
технологія створення web-сайта засобами он-лайн системи керування web-
контентом Google Sites;
технологія створення каналу на YouTube;
технологія створення віртуальної класної кімнати за допомогою Google 
Classroom.
Результатом виконаного завдання є груповий проект за 
запропонованою тематикою, виконаний з використанням відповідного 
Gооgle додатку

Тема 8. Використання глобальної мережі Інтернет та web- 
сервісів у професійно-педагогічній діяльності педагога 15

-  освітні ресурси і порталами мережі інтернет;
-  види та характеристика соціальних сервісів технології web 2.0.;
-  сутність технологій web 3.0 та перспективи їх використання;
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визначення, характеристика та класифікація web-сервісів; 
організація освітнього процесу з використанням web-сервісів; 
сервіси для створення різних інтерактивних матеріалів та найбільш 
поширені приклади web-сервісів;
сервіси для створення колажів та відео та найбільш поширені приклади 
web-сервісів;
віртуальні дошки для організації групової роботи та приклади найбільш 
поширених web-сервісів;
web-сервіси створення інтелектуальних карт, діаграм та простої 
інфографіки;
web-сервіси для проведення відеоконференцій та он-лайн-зустрічей. 
Результатом виконаного завдання є проект за запропонованою 
тематикою, виконаний з використанням відповідного web-сервісу

Тема 9. Формування бренду педагога в соціальних медіа 15
Опрацюванні одного безкоштовного он-лайн курсу на вибір:
1 )  «Ефективні комунікації для освітніх управлінців» на онлайн- 

платформі EdEra за посиланням:
https: //courses.ed-era.com/courses/course-v 1: EDERA- 

SMARTOSVITA+EC101+EC101/about
Мета курсу — сформувати розуміння ролі та місця стратегічних 

комунікацій у системі управління та нівелювання стереотипів щодо побудови 
комунікацій; продемонструвати ключові техніки та інструменти, що роблять 
комунікацію ефективною.

Цей курс дозволить здобувачам вищої освіти навчитися швидко і доступно 
доносити інформацію про свої успіхи. Опанувати техніки, як обертати собі на 
користь кризові ситуації. Дізнатися, як планувати комунікацію та окремі 
заходи, а також підготуватися до ефективного спілкування з журналістами;

2) «Комунікаційні інструменти для побудови репутації» на онлайн- 
платформі Prometheus за посиланням:

https: //edx.prometheus .org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T 1 /about
Мета курсу -  ознайомлення здобувачів вищої освіти з особливостями 

використання комунікаційних інструментів для побудови власної репутації 
(починаючи з правильного резюме, розміщення інформації про свій 
професійний досвід у соціальних мережах та просування свого профілю); 
просування послуг, товарів чи соціально важливих повідомлень (визначення 
цільових груп та їх потреб, креативність, інструменти для медіа відносин та 
інформаційної діяльності); успішної побудови репутації організації та 
компанії (створення комунікаційних планів та стратегій, оцінка успішності).

Курс спрямований на набуття практичних навичок розробки та реалізації 
комунікаційних кампаній з використанням різних мультимедійних 
інструментів.

Результатом виконаного завдання є сертифікат про проходження 
відповідного курсу_______________________
Тема 10. Позиціонування закладу освіти в мережі Інтернет 10

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-SMARTOSVITA+EC101+EC101/about
https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-SMARTOSVITA+EC101+EC101/about
https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about
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Проаналізувати переваги та недоліки власного сайту навчального закладу 
із 4 довільними сайтами подібних навчальних закладів за самостійно 
визначеними критеріями

Результатом виконаного завдання є інтелектуальна карта виконана у  
безкоштовному онлайн конструкторі_____________ ______

РАЗОМ 106

7.2. Індивідуальні науково-дослідні завдання
Виконання індивідуального науково-дослідного завдання з навчальної 

дисципліни «Інформаційні технології в освіті» сприяє поглибленому вивченню 
магістрантом теоретичного матеріалу та формуванню готовності раціонально 
використовувати інформаційно-комунікаційні технології для виконання 
професійних обов’язків із застосуванням комп’ютерної техніки.

Сутність індивідуального науково-дослідного завдання полягає у проходженні 
двох безкоштовних онлайн курсів, що відповідають тематиці двох модулів 
відповідно.

1) Онлайн курс «Word та Excel: інструменти і лайфхаки», розміщений на 
онлайн платформі Prometheus за посиланням:
https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-101+2017_T1/about

Мета курсу -  напрацювати навички грамотної та кваліфікованої роботи з цими 
програмними доданками, що є важливим як в навчанні, так і в роботі.

Курс складається з двох частин. Перша частина курсу представляє собою набір 
прикладів практичного застосування різних інструментів Word для 
документоведення. Друга -  розкриває сенс та нюанси обробки інформації в 
табличному процесорі Excel.

Особливість курсу у тому, щоб ознайомити користувачів із деякми цікавими 
інструментами Word та Excel, які суттєво можуть полегшити роботу з 
документами, проте, як не дивно, залишаються непоміченими користувачами.

Цей курс дозволяє актуалізувати наступні інструменти для зручної роботи у 
професійно-педагогічній діяльності:

-  форматування, автозаміна символів та інші параметри Word;
-  створення структури документу в Word: навігація та автозбираний зміст;
-  робота зі стилями форматування тексту;
-  створення та робота з макросами для форматування тексту;
-  функція введення інформації input box;
-  налаштування колонтитулів в документі Word;
-  створення web-сторінки на основі документу Word;
-  захист документа від несанкціонованого доступу;
-  підготовка документів до розсилки кільком отримувачам зі списку;
-  створення перехресних посилань в документі;
-  виноски та посилання. створення бібліографії;
-  робота з даними та формулами в Excel;
-  способи автозаповнення комірок та аналітичне форматування в Excel;

https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-101+2017_T1/about
https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-101+2017_T1/course/%23block-v1:DNU+PRIN-101+2017_T1+type@sequential+block@fdd930ad1cbd4dbd961f8f887a9b4ceb
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В кінці кожної теми курсу розміщено завдання з метою закріплення 
отриманих знань та практичних навичок роботи. Накопичення балів у результаті 
відповідей на тестові питання, дозволяє отримати бали, як оцінки за засвоєний 
матеріал.

Результатом виконаного індивідуального завдання є сертифікат про 
проходження відповідного курсу, який оцінюється у рамках вивчення дисципліни 
«Інформаційні технології в освіті» в 30 балів.

2) Онлайн курс «Цифрові комунікації в глобальному просторі» , розміщений 
на онлайн платформі Prometheus за посиланням:
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course- 
v1:Prometheus+ITArts101+2017 T1/about

Курс спрямований на набуття практичних навичок забезпечення 
інформаційної підтримки своїх проектів за допомогою цифрових комунікацій, 
опанування ключових складників роботи в інформаційному середовищі.

Мета курсу -  поширити знання про інформаційні технології серед усіх 
зацікавлених нефахівців, які не мають базових навичок технологічного 
спрямування, але прагнуть більше дізнатися про галузь, навчитися працювати в 
інформаційному середовищі, а саме:

-  основні сучасні операційні системи;
-  виде web-ресурсів та специфіку їх створення й використання у сучасному 

інформаційному просторі;
-  хмарні технології;
-  інструментарій роботи із соціальними мережами;
-  цифровий етикет;
-  захист web-ресурсів та та інформаційна безпека.
Результатом виконаного індивідуального завдання є сертифікат про 

проходження відповідного курсу, який оцінюється у рамках вивчення дисципліни 
«Інформаційні технології в освіті» в 30 балів.

Проходження обох онлайн курсів, що підтверджується двома сертифікатом:
- є абсолютною підставою для допуску до екзамену без виконання завдань 

для самостійної роботи, що оформлюються у вигляді проектів та 
завантажуються на платформу дистанційного навчання університету 
dn.umo.edu.ua,

- дозволяє отримати додаткові бали та звільняє від іспиту з отриманням 
оцінки «відмінно», за умови виконання усіх завдань для самостійної 
роботи, що оформлюються у вигляді проектів та завантажуються на 
платформу дистанційного навчання університету dn.umo.edu.ua.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Лекції, практичні, семінарські заняття, індивідуальна робота в Інтернет, 
вивчення теоретичних питань та виконання завдань, що виносяться на самостійне 
опрацювання за списком рекомендованої літератури із висвітленням результатів

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about
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самостійної роботи здобувачів по двом модулям у вигляді окремих презентацій, 
таблиць, блок-схем, моделей тощо, онлайн курси, наочні матеріали у вигляді 
презентацій.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль, який здійснюється у формі фронтального, 
індивідуального чи комбінованого контролю знань здобувачів під час виконання 
практичних занять, тестування у ході проходження онлайн курсів, сертифікати та 
виконання проектів на платформі дистанційного навчання університету 
dn.umo.edu.ua, що виносяться на самостійне опрацювання за списком 
рекомендованої літератури із висвітленням результатів самостійної роботи 
здобувачів по двом модулям у вигляді окремих презентацій, таблиць, блок-схем, 
моделей тощо, а також іспит.

10. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО КОНТРОЛЮ 

СТАНУ ОПАНУВАННЯ МАТЕРІАЛУ ЗДОБУВАЧАМИ

1. Що розуміють під поняттям «інформаційне суспільства», які його особливості?
2. Що розуміють під поняттям «інформація»?
3. Які існують види інформації?
4. Що розуміють під поняттям «інформаційний ресурс»?
5. У чому полягає сутність поняття «інформатизація» та які її основні завдання?
6. У чому полягає сутність поняття «інформаційні технології»?
7. Які існують напрями впровадження інформаційних технологій у навчальному 

процесі?
8. Якими є умови ефективності використання інформаційних технологій у 

навчальному процесі ВНЗ?
9. Яка існує класифікація інформаційних технологій?
10. Які основні тенденції розвитку інформаційних технологій?
11. Що таке аудіовізуальні засоби навчання?
12. Яка існує класифікація аудіовізуальних засобів навчання в залежності від їх 

дидактичних функцій?
13. Якими є напрями впливу аудіовізуальних засобів навчання на ефективність 

навчального процесу?
14. Якими є умови ефективності впровадження аудіовізуальних засобів навчання?
15. Якими є переваги статичного зображення на екрані в порівнянні з таблицям та 

плакатами?
16. Що таке звукотехнічні засоби навчання?
17. Які існують способи запису та відтворення звуку?
18. Яка дидактична та технічна характеристика посібників та апаратів для запису 

та відтворення звуку?
19. Яка область та методика використання звукових посібників у навчальній та 

виховній роботі?
20. Що таке комбіновані засоби навчання.
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21. Якими є можливості кіно та телебачення у навчальному процесі?
22. Які типи списків Ви знаєте?
23. Як Microsoft Word вказує на помилки при вводі тексту?
24. Які параметри абзацу можна змінити?
25. Для чого призначена лінійка?
26. Як організоване меню текстового редактора?
27. Які три основні групи операцій використовують при обробці текстових 

документів?
28. Чим відрізняється поняття редагування та форматування документу?
29. Чим відрізняються режими вводу тексту Вставка та Заміна?
30. Як виділити фрагмент тексту?
31. Які операції можна виконати з виділеним фрагментом?
32. Яка методика створення інформаційно-методичних матеріалів для навчальної 

роботи засобами Microsoft Word?
33. Які існують типи посилань на клітинку або діапазон клітинок? Чим вони 

відрізняються?
34. Яка особливість формул в електронних таблицях Microsoft Excel?
35. Які основні елементи містить діаграма?
36. Якими способами можна виділити діапазон клітинок?
37. Які операції редагування доступні для виділеного діапазону?
38. Що таке презентація?
39. Які основні вимоги до створення презентацій?
40. Яке призначення програми Microsoft PowerPoint?
41. Які ви знаєте способи створення презентації?
42. Як вставити новий слайд?
43. Які ви знаєте способи створення таблиць на слайді?
44. Як вставити графічне зображення?
45. Як вставити звук і відеокліп у слайд?
46. Для чого використовують гіперпосилання та кнопки дій в Microsoft PowerPoint?
47. Для чого використовують анімаційні ефекти в Microsoft PowerPoint?
48. Які способи запуску презентацій надає Microsoft PowerPoint?
49. Які існують класифікації тестових завдань?
50. За якими показниками оцінюються тестові завдання?
51. Якими є дидактичні можливості окремих видів тестових завдань?
52. У чому полягають переваги та недоліки комп’ютерного тестування?
53. Яка загальна структура відомих вам програм-оболонок для тестування?
54. Які дидактичні функції програми-оболонки для тестування?
55. Як ввести в програму-оболонку зміст тестових завдань?
56. Як вносити еталонні коди та коефіцієнти складності завдань?
57. Яке призначення серверу Virtualexs?
58. Які ви знаєте програми для статистичної обробки та проведення детального 

аналізу результатів досліджень?
59. Які ви знаєте системи перевірки текстових документів на наявність запозичень 

із загальнодоступних джерел, що знаходяться в мережі Internet?
60. Як працювати з програмою «Антиплагиат»?
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61. Що таке навчальне проектування?
62. Які основні етапи навчального проектування?
63. Які ви знаєте форми навчального проектування?
64. Що таке Веб-квест?
65. Яке призначення Веб-квестів у навчальному процесі?
66. Як активізувати пізнавальну діяльність здобувачів на основі використання Веб- 

квестів?
67. Як організувати самостійну роботу здобувачів за допомогою Веб-квестів?
68. Що таке інформаційно-освітнє середовище закладу освіти?
69. Що таке E-leaming?
70. Якою є технологія створення електронного навчально-методичного комплексу 

дисципліни?
71. Яка методика навчання здобувачів на основі використання електронного 

навчально-методичного комплексу дисципліни?
72. Яке дидактичне призначення електронних посібників?
73. Якими є особливості побудови електронних посібників?
74. Яка методика підготовки змісту електронних посібників?
75. Яка методика навчання з використанням електронних посібників?
76. У чому полягає сутність поняття «дистанційне навчання»?
77. Якими є загальні засади дистанційного навчання?
78. Які основні етапи історичного розвитку дистанційного навчання?
79. У чому полягають відмінності дистанційного навчання та інших видів 

навчання?
80. Якими є переваги та недоліки дистанційного навчання?
81. Які психолого-педагогічні особливості дистанційної освіти?
82. У чому полягають особливості діяльності здобувача та викладача в умовах 

дистанційного навчання.?
83. Яким є стан та перспективи впровадження дистанційного навчання?
84. Які останні нормативно-правові документи забезпечують дистанційне 

навчання?
85. Що таке платформа дистанційного навчання?
86. Які Ви знаєте платформи дистанційного навчання?
87. У чому полягають особливості використання платформи дистанційного 

навчання Moodle?
88. Яка методика створення та наповнення курсу в Moodle?
89. У чому полягають особливості використання платформи дистанційного 

навчання E-front?
90. Яка методика створення та наповнення курсу в E-front.
91. Що таке електронні освітні ресурси?
92. Яка існує класифікація електронних освітніх ресурсів за функціональною 

ознакою?
93. Якими є вимоги до електронних освітніх ресурсів?
94. У чому полягають особливості експертизи та поширення електронних освітніх 

ресурсів?
95. Які існують види підключення до Internet?
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96. Що таке веб-технології?
97. Які існують соціальні сервіси технології Веб 2.0.?
98.Чи можливо організувати навчальний процес з використанням технологій Веб 

2.0.?
99. Що таке електронна пошта?
100. Які основні операції з поштою?
101. З яких частин складається електронна адреса?
102. Що таке Вікіпедія? Кому належать авторські права на статті у Вікіпедії?
103. Що таке Вебінар?
104. Що таке технологія Веб 3.0.?
105. Якими є перспективи використання технологій Веб 3.0 в навчальному 

процесі?
106. Для чого вищого навчальному закладу необхідний Веб-сайт?
107. Якими є вимоги до структури та наповнення сайту закладу освіти?
108. Якими є сучасні засоби створення сайту?
109. Для чого призначені системи Joomla, Drupal, DLE?
110. Хто такі фрілансери?
111. Як здійснюється просування сайтів в Інтернет?

11. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Нові інформаційні технології в освіті.
2. Напрями впровадження інформаційних технологій у навчальному процесі
3. Можливості інформаційних технологій як засобу підвищення ефективності 

виховного процесу
4. Умови ефективності використання нових інформаційних технологій у 

навчальному процесі ВНЗ
5. Сутність аудіовізуальних засобів навчання та їх класифікація в залежності від 

дидактичних функцій
6. Програмні засоби запису та відтворення звуку
7. Область та методика використання звукових посібників у навчальній та 

виховній роботі
8. Умови ефективності впровадження аудіовізуальних засобів навчання
9. Можливості використання текстового редактора Microsoft Word в професійно- 

педагогічній роботі викладача вищої школи.
10. Можливості використання текстового процесора Microsoft Excel в професійно- 

педагогічній роботі викладача вищої школи.
11. Технологія створення презентацій в Microsoft РоwerPoint
12. Переваги та недоліки комп’ютерного тестування
13. Структура та дидактичні функції програм-оболонок для тестування
14. Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій в науці
15. Програми статистичної обробки та проведення детального аналізу результатів 

досліджень
16. Системи перевірки текстових документів на наявність запозичень
17. Навчальне проектування, його основні форми та етапи проектування
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18. Сутність і призначення Веб-квестів у навчальному процесі
19. Інформаційно-освітнє середовище закладу освіти
20. Технологія створення електронного навчально-методичного комплексу 

дисципліни
21. Електронні освітні ресурси, їх експертиза і поширення
22. Методика навчання здобувачів на основі використання електронного 

навчально-методичного комплексу дисципліни
23. Дидактичне призначення та особливості побудови електронних посібників
24. Методика навчання з використанням електронних посібників
25. Методика підготовки змісту електронних посібників
26. Загальні засади та історія розвитку дистанційного навчання
27. Переваги та недоліки дистанційного навчання
28. Нормативно-правове забезпечення дистанційного навчання
29. Характеристика діяльності здобувача та викладача в умовах дистанційного 

навчання.
30. Стан та перспективи впровадження дистанційного навчання
31. Особливості платформ дистанційного навчання в умовах закладу освіти
32. Характеристика платформи дистанційного навчання Moodle
33. Характеристика платформи дистанційного навчання E-front
34. Технологія пошуку інформації.
35. Освітні ресурси і порталами мережі Інтернет
36. Види та характеристика соціальних сервісів технології Веб 2.0.
37. Сутність технології Веб 3.0 та перспективи її використання в навчальному 

процесі
38. Вимоги до структури та наповнення сайту закладу освіти
39. Сучасні засоби створення сайту
40. Основи створення і просування сайтів в Інтернет.

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧИ

Поточне тестування та самостійна робота, 
виконання індивідуального науково- 

дослідного завдання
Підсумковий

контроль
(екзамен)

Всього
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2

30 30
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 40 1005 5 5 5 5 5 5 10 10 5

Т1, Т2 ... Т10 — теми змістових модулів.
Здобувачі можуть накопичити необхідну кількість балів до іспиту, за умови 

виконання завдань для самостійної роботи та додаткового індивідуального 
науково-дослідного завдання.
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Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку

90 — 100 А відмінно

зараховано
82-89 В добре74-81 С
64-73 D задовільно60-63 Е

35-59 F X
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання

0-34 F
незадовільно з 

обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Опорний конспект лекцій; наочний супровід матеріалу лекцій у вигляді 
презентацій; нормативні документи: закон України про вищу освіту; класифікатори 
професій; ОКХ, ОПП (нормативна і варіативна частини), навчальні плани; 
положення про організацію навчального процесу у ВНЗ, про дистанційне навчання, 
про електронні освітні ресурси; навчальні програми дисциплін тощо.

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна
1. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обученияMoodle / Анисимов 

А.М. Учебное пособие. — Харьков, ХНАГХ, 2009. — 292 с.
2. Антонов, В.М. Інтернет: енциклопедичне видання/ Антонов В.М. .; Інститут 

інформаційних технологій і засобів навчання. — К.: Комп’ютер, 2008. — 128 с.
3. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. Навчальний посібник / Я.М. 

Глинський. — Львів: Деол, 1998. — 167c.
4. Глинський Я.М. Інформатика. Навчальний посібник.Книжка2. Інформаційні 

технології / Я.М. Глинський. — Львів: Деол, 2002. — 254c.
5. Зудилова Т.В. Работа пользователя в Microsoft Word 2010. Учебное пособие 

[Електронний ресурс]/ Т.В. Зудилова, С.В. Одиночкина, И.С. Осетрова, Н.А. 
Осипов.. — Санкт-Петербург: НИУ ИТМО, 2012. — 100 с. — Режим доступу: 
http : //books. ifmo .ru/file/pdf/912 .pdf

6. Інформаційно-комунікаційні технології для педагогічних працівників. 
Посібник до вивчення та практичної роботи для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації. Для всіх форм навчання. [Електронний ресурс] / 
укл. Покришень Д.А., Закревська Є.С., Корнієць О.М., Літош Ю.М., Ракута

http://books.ifmo.ru/file/pdf/912.pdf
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В.М., Тихоненко О.О. — Чернігів: ЧОІППО, 2011. — 82 с. — Режим доступу: 
http: //komiets. org.ua/rar/IKT (lek).pdf

7. Калачова Л. В. Методика використання аудіовізуального матеріалу. 
Дистанційний курс [Електронний ресурс] / Л. В. Калачова. — Режим доступу: 
http: //www.youtube.com/watch?v=cxHS3npNdF g

8. Махиня Т.А. Можливості використання інформаційно-комунікаційних 
технологій у професійно-педагогічній діяльності викладача педагогічних 
дисциплін / Махиня Т.А. // Проблеми освіти: Наук. зб. / Інститут інноваційних 
технологій і змісту освіти МОНМС України, - К., 2013. Випуск № 75. - Частина
І. -  С. 215-223.

9. Морзе Н. В. Основи інформаційно-комунікативних технологій / Морзе Н. В.. — 
К.: Видавнича група ВНи, 2006. — 352 с.

10. Олійник В. В. Дистанційна освіта за кордоном та в Україні: стислий 
аналітичний огляд: Організаційно-педагогічне дослідження / В. В. Олійник ; 
АПН України, Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти. — К. : 
ЦІППО, 2001. — 46 с.

11. Осіпа Р. А. Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті: Навчальний 
посібник / Осіпа Р. А. — К.: Міленіум, 2005. — 77 с.

12. Патаракін Є.Д. Створення учнівських, здобувачських і викладацьких спільнот 
на базі мережевих сервісів Веб2.0. / Патаракін Є.Д.— К.: Навчально- 
методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в 
Україні», 2007. — 88 с.

13. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН України за 
№ 466 від 25.04.2013 року [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http: //zakon2 .rada. gov.ua/laws/show/z0703-13

14. Положення про електронні освітні ресурси // Наказ МОНМС № 1060 від 
1.10.2012 [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12

15. Проект Положення про атестацію електронного навчального курсу на рівні 
ВНЗ та МОН України від 8 червня 2010 року [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу до докум.: www.mon.gov.ua/images/gr/obg/2010/08 06 10.pdf

16. eFront — свежие технологии обучения: обзор [Електронний ресурс] -  Режим 
доступу: http: //www.abbris.ru/?p=efront

Додаткова
1. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студ. вищих 

навчальних закладів/ Л.М. Дибкова— К.: ВЦ Академія, 2002. — 320 с.
2. Башмаков А. И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем 

[Електронний ресурс]/ Башмаков А. И., Башмаков И. А. — М.: 
Информационно-издательский дом«Филин», 2003. — 616 с. — Режим доступу: 
http://gendocs.ru/v29726/?cc=1&view=pdf

3. Браткевич В.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: 
Підручник для ст. ВНЗ / В.В.Браткевич, М.В.Бутов, І.О.Золотарьова та ін.; За 
ред. О.І.Пушкаря. — К.: ВЦ Академія, 2002. — 704 с.

http://korniets.org.ua/rar/IKT(lek).pdf
http://www.youtube.com/watch?v=cxHS3npNdFg
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1695%d0%b2%d0%82%e2%80%9c12
http://www.mon.gov.ua/images/gr/obg/2010/08_06_10.pdf
http://www.abbris.ru/?p=efront
http://gendocs.ru/v29726/?cc=1&view=pdf
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4. Інформаційні технології в освіті та в управлінні навчальними закладами:
Навч.-метод. комплекс / Кам'янець-Подільський держ. ун-т / Федочук В.А., 
Співак Л.М. (автори-укладачі). — Кам'янець-Подільський: Кам'янець- 
Подільський держ. ун-т, РВВ, 2005. — 18 с.

5. Інформаційні технології; Словник термінів / Перевозчикова О. (пер.і наук.- 
техн.ред.). — Офіц. вид — К. : Держспоживстандарт України, 2005. — 
(Національний стандарт України).

6. Калачова Л. В. Використання аудіовізуальних засобів навчання 
Відеопрезентація [Електронний ресурс] / Л. В. Калачова. — Режим доступу: 
http://www.voutube.com/watch?v=Vp9v31ME5Y g

7. Калачова Л. В. Вимоги до подання візуального матеріалу. Відеопрезентація 
[Електронний ресурс] / Л. В. Калачова. — Режим доступу: 
http://www.voutube.com/watch?v=9OOKslbFlr8

8. Калачова Л. В. Поняття аудіовізуальних засобів навчання, їх класифікація. 
Відеопрезентація [Електронний ресурс] / Л. В. Калачова. — Режим доступу: 
http: //www.voutube.com/watch?v=OrmZRzbGOXO

9. Корнієць О.М. Комплекс програм для тестування Testing: Навчально- 
довідковий посібник/ Корнієць О.М. — Чернігів: ЧОІППО імені 
К.Д.Ушинського, 2010. — 38 с.

10. Корнієць О.М. Спілкування в мережі Internet: Навчально-довідковий посібник 
/ Корнієць О.М.— Чернігів: ЧОІППО імені К.Д.Ушинського, 2010. — 62 с.

11. Махиня Т.А. Особливості самоосвіти викладачів ВНЗ в умовах інформатизації 
навчального процесу [Електронний ресурс] / Махиня Т.А. // Теорія та методика 
управління освітою. Електронне наукове фахове видання. -  Випуск 1 (10), 2013. 
-  Режим доступу до журн.: http://umo.edu.ua/katalog/793-elektronne-naukove- 
fahove-vvdanni a-qteorii a-ta-metodvka-upravlinni a-osvitoiuq -vypusk-10-2013

12. Новітні медіа та комунікаційні технології: комплекс навчальних програм для 
спеціальностей «журналістика», «видавнича справа та редагування», «реклама 
та зв’язки з громадськістю»/ За заг. ред. В. Е. Шевченко. — К.: Паливода А. В., 
2012. — 412 с.

13. Щедріна О.І. Нові інформаційні технології: Навч. посібник / Київський 
національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 445 с.

Електронні інформаційні ресурси
1. Детальний опис користування сервісом LearningApps.org. Реєстрація на сайті, 

пошук вправ, створення власних вправ, створення та керування класом URL : 
https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-vak-koristuvatisva-servisom- 
learningapps-org-88709.html (дата звернення 16.04.2018 р.)

2. Ефективні комунікації для освітніх управлінців. Онлайн курс на платформі
EdEra. URL : https://courses.ed-era.com/courses/course-vLEDERA-
SMARTOSVITA+EC101+EC101/about

3. Завдання: Інтерактивні вправи до уроку (приклади завдань LearningApps.org до 
вивчення курсу «Інформатика») URL : https://learningapps.org/view851180 (дата 
звернення 16.04.2018 р.)

http://www.youtube.com/watch?v=Vp9y31ME5Yg
http://www.youtube.com/watch?v=9OOKslbFlr8
http://www.youtube.com/watch?v=QrmZRzbGOXQ
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https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-yak-koristuvatisya-servisom-learningapps-org-88709.html
https://naurok.com.ua/metodichna-rozrobka-yak-koristuvatisya-servisom-learningapps-org-88709.html
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4. Зудилова Т. В., Одиночкина С. В., Осетрова И. С., Осипов Н. А. Работа 
пользователя в Microsoft Word 2010. Учебное пособие. С.-Пб: НИУ ИТМО, 
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5. Комунікаційні інструменти для побудови репутації. Онлайн курс на платформі
Prometheus. URL :
https : //edx.prometheus .org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T 1 /about

6. Найдьонова А. В. Он-лайн посібник «Інтелект-карти як ефективний інструмент
роботи з інформацією» URL :
https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83 (дата звернення 12.05.2019
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8. Створені ресурси LearningApps.org на прикладі інформаційних технологій 
URL : http://LearningApps.org/watch?v=pitctracj01 (дата звернення 16.04.2018 р.)

9. Цифрові комунікації в глобальному просторі. Онлайн курс на платформі
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web-2-0/ (дата звернення 12.05.2019 р.)

11. Word та Excel: інструменти і лайфхаки. Онлайн курс на платформі Prometheus.
URL : https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-
101+2017 T1/about

http://books.ifmo.ru/file/pdf/912.pdf
https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about
https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83
https://sites.google.com/site/edugservis/home
http://learningapps.org/watch?v=pitctracj01
https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
http://edu-lider.ru/web-texnologii-web-2-0/
http://edu-lider.ru/web-texnologii-web-2-0/
https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:DNU+PRIN-

