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Анотація курсу:  

    в т.ч. мета та цілі 

курсу*  

Актуальність дисципліни визначається тим, що розвиток сучасного 

суспільства висуває за необхідне ґрунтовну підготовку педагогів у галузі 

сучасних інформаційних технологій. Викладачі нового покоління повинні 

вміти кваліфіковано вибирати та використовувати ті технології, що повною 

мірою відповідають змісту, меті вивчення певної дисципліни, сприяють 

досягненню розвитку особистості. Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому процесі буде сприяти досягненню 

основної мети модернізації освіти – поліпшення якості професійного 

навчання, збільшення доступності освіти, забезпеченню потреб 

гармонійного розвитку особистості та інформаційного суспільства в 

цілому.  
Метою викладання навчальної 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. 

 

Компетентності та 

результати навчання*  

Перелік соціальних, 

м'яких навичок (soft skills)  

Основні завдання викладання навчальної дисципліни ««Інформаційні 

технології в освіті»: 

− 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 
Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 

інструментальної комунікативної компетентності – здатність застосовувати 

інформаційно-комунікативні технології в професійній і науковій діяльності 

Структура курсу*  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 

ТЕМА 2. Можливості використання пакету Microsoft Office в 

професійно-педагогічній роботі викладача вищої школи 

ТЕМА 3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в науці 

ТЕМА 4. Інформаційне освітнє середовище закладу освіти 

ТЕМА 5. Створення електронного навчально-методичного комплексу 

дисципліни 

ТЕМА 6. Дистанційне навчання в освіті 

Змістовий модуль 2. ЦИФРОВІ КОМУНІКАЦІЇ 

ТЕМА 7. Хмарні технології та можливості використання сервісів Google 

Apps в освітньому процесі 

ТЕМА 8. Використання глобальної мережі Інтернет та web-сервісів у 

професійно-педагогічній діяльності педагога 
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ТЕМА 9. Формування бренду педагога в соціальних медіа 

ТЕМА 10 Позиціонування закладу освіти в мережі Інтернет 

Год 

л/с 

Тема Результати Завдання Інформа-

ція для 

людей з 

інвалід-

ністю 

2 

| 

- 

ТЕМА 1. 

Сутність 

інформаційних 

технологій та 

напрями їх 

використання 

для 

підвищення 

ефективності 

навчальної 

роботи 

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; 

Завдання для виконання самостійної роботи 

здобувачів у міжкурсовий період 

 

Тема 1. Сутність інформаційних 

технологій та напрями їх 

використання в освітньому процесі 

5 

балів 

− 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 Canva 

Тема 2. Можливості використання 

пакету Microsoft Office у професійно-

педагогічній роботі викладача вищої 

школи 

5 

балів 

− 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 

5 

балів 

- 

| 

2 

ТЕМА 2. 

Можливості 

використання 

пакету 

Microsoft 

Office в 

професійно-

педагогічній 

роботі 

викладача 

вищої школи 

- 

| 

- 

ТЕМА 3. 

Використання 

інформаційно-

комунікаційни

х технологій в 

науці 

- 

| 

- 

ТЕМА 4. 

Інформаційне 

освітнє 

середовище 

закладу освіти 

- 

| 

- 

ТЕМА 5. 

Створення 

електронного 

навчально-

методичного 

комплексу 

дисципліни 

- 

| 

- 

ТЕМА 6. 

Дистанційне 

навчання в 

освіті 

0,5 

| 

ТЕМА 7. 

Хмарні 

технології та 

можливості 



4 
 

4 використання 

сервісів Google 

Apps в 

освітньому 

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; 

− 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; 

Перевірити довільну роботу на наявність 

запозичень із загальнодоступних джерел, 

що знаходяться в мережі Internet  за 

різними параметрами налаштувань 

Результатом виконаного завдання є звіт 

про перевірку роботи на плагіат 

Тема 4. Інформаційне освітнє 

середовище закладу освіти 

5 

балів 

Описати або розробити модель 

інформаційного освітнього середовища 

Вашого навчального закладу 

Результатом виконаного завдання є схема, 

виконана у текстовому процесорі чи у формі 

презентації  

Тема 5. Створення електронного 

навчально-методичного комплексу 

дисципліни 

5 

балів 

Розробити проект електронного 

навчально-методичного комплексу довільної 

дисципліни 

Результатом виконаного завдання є 

проект, виконаний у текстовому процесорі  

Тема 6. Дистанційне навчання в 

освіті 

5 

балів 

Провести порівняльний аналіз платформ 

дистанційного навчання ( на вибір) 

Результатом виконаного завдання є 

порівняльна таблиця 

Тема 7. Хмарні технології та 

можливості використання сервісів 

Google Apps в освітньому процесі 

5 

балів 

− загальна характеристика хмарних 

технологій;  

− особливості використання хмарних 

технологій в освіті;  

− хмарний сервіс Google Apps та cпецифіка 

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;  

− cтворення 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 

Googlе Apps;  

− технологія організації спільної роботи над 

підготовкою презентацій засобами Google 

Apps; 

− сутність та можливості блогів в 

освітньому процесі; 

0,5 

| 

2 

ТЕМА 8. 

Використання 

глобальної 

мережі 

Інтернет та 

web-сервісів у 

професійно-

педагогічній 

діяльності 

педагога 

 

 

0,5 

| 

2 

ТЕМА 9. 

Формування 

бренду 

педагога в 

соціальних 

медіа 

 

0,5 

| 

- 

ТЕМА 10 

Позиціонуванн

я закладу 

освіти в мережі 

Інтернет 
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− 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. 

− 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 

10 

балів 

− освітні ресурси і порталами мережі 

інтернет; 

− види та характеристика соціальних 

сервісів технології web 2.0.; 

− сутність технологій web 3.0 та 

перспективи їх використання; 

− 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 

10 

балів 

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-

v1:EDERA-

SMARTOSVITA+EC101+EC101/about 

Мета курсу — сформувати розуміння ролі 

та місця стратегічних комунікацій у системі 

управління та нівелювання стереотипів щодо 

побудови комунікацій; продемонструвати 

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://courses.ed-era.com/courses/course-v1:EDERA-SMARTOSVITA+EC101+EC101/about
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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/NaUK

MA/CI101/2014_T1/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 

5 

балів 

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 

 

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. 

 

https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about
https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about
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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.  

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 

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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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. 

 
 

Методи оцінювання  COURSE GRADE COMPOSITION*   

 

Місце дисципліни в 

освітній траєкторії 

здобувача вищої  
освіти    

  

Згідно навчального плану підготовки магістрів за освітньо-

професійними програмами «Педагогіка вищої школи» і «Християнська 

педагогіка» галузі знань 01 «Освіта/педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, 

педагогічні науки», дисципліна  «Інформаційні технології в освіті» 

вивчається на настановній сесії, на початку навчання і є підґрунтям для усіх 

інших дисциплін. 

Розширена інформація 

Методи, технології 

навчання та викладання  

Лекції, семінари, презентації, демонстрація, обговорення, аналіз 
конкретних ситуацій, виконання індивідуальних науково-дослідних 
завдань та завдань з самостійної роботи у формі проектів на платформі 
дистанційного навчання УМО 

Засоби навчання  Мультимедійна апаратура, екран, комп’ютери, особисті смартфони та 
ноутбуки, Інтернет, проектор, екран, онлайн платформа дистанційного 
навчання УМО Efront 

Інформаційні ресурси*  1. Войтович Н.В., Найдьонова А.В. Використання хмарних технологій 

Google та сервісів web 2.0 в освітньому процесі. Методичні 

рекомендації. Дніпро: ДПТНЗ «Дніпровський центр ПТОТС». 2017, 113 

с. 

2. 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-yak-

koristuvatisya-servisom-learningapps-org-88709.html  (дата звернення 

16.04.2018 р.) 

3. Ефективні комунікації для освітніх управлінців. Онлайн курс на 

платформі EdEra. URL : https://courses.ed-era.com/courses/course-

v1:EDERA-SMARTOSVITA+EC101+EC101/about 

4. Комунікаційні інструменти для побудови репутації. Онлайн курс на 

платформі Prometheus. URL : 

https://edx.prometheus.org.ua/courses/NaUKMA/CI101/2014_T1/about 

5. Найдьонова А. В. Он-лайн посібник «Інтелект-карти як ефективний 

інструмент роботи з інформацією» URL : 

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
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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https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83 (дата звернення 

12.05.2019 р.) 

6. Про сервіси Google. URL : https://sites.google.com/site/edugservis/home 

(дата звернення 16.04.2018 р.) 

7. Цифрові комунікації в глобальному просторі. Онлайн курс на 

платформі Prometheus. URL : 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+ITArts101+2017_T1/about 
8. 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 

Правила та вимоги  

Оцінювання досягнень 

здобувача вищої 

освіти*  

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 
40 100 

5 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. 

Дедлайни та 

перескладання*  

Перездача та повторне вивчення дисципліни здійснюється відповідно 
до Положення про організацію освітнього процесу в ДЗВО «УМО» 
(сайт УМО) 

Індивідуальні науково-дослідні завдання мають бути надіслані до 
початку залікової сесії 

Правила академічної 

доброчесності *  
Перевірка кваліфікаційних робіт на плагіат здійснюється 

обов’язково згідно до Вимог норм доброчесності 

 (сайт НАЗЯВО та ін.)  

https://ru.calameo.com/read/004373434dec4e2bf2b83
https://sites.google.com/site/edugservis/home

