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Анотація до курсу
Предметом вивчення курсу є цифрове забезпечення та методика організації проєктної
діяльності у навчальних дисциплінах. Цифрові технології повністю відповідають,
життєвим потребам та інтересам людей ХХІ століття. Міжнародна організація ЮНЕСКО
розглядає цифрову компетентність педагогів в інформаційному освітньому суспільстві, як
своєрідний місток між професійними і соціальними компетентностями.
Вдосконалення цифрових та професійних компетенцій педагогів з організації проектно-
дослідницької діяльності в  основній та старшій школі зумовлені необхідністю 
впровадження STEM освіти, отриманням результативних  міжпредметних та 
міждисциплінарних зв’язків. У курсі розглядаються етапи, специфіка та форми організації 
проєктної і дослідницької діяльності з використанням ІКТ. Слухачі ознайомляться з новим 
програмним забезпеченням відповідного напряму і отримають змогу вдосконалити вже 
існуючи цифрові вміння. 
Зміст даного модулю враховує особливості професійної діяльності педагога в умовах 
впровадження Концепції «Нова українська школа» і визначається: 
• вимогами суспільства;
• необхідністю щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; 
• основними напрямами державної політики у галузі освіти; 
• Національною рамкою кваліфікації, освітніми стандартами,  
• вимогами до компетентностей педагогічних працівників; 
• запитами замовників освітніх послуг.



Політика курсу
Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати викладача,
конспектувати основні положення теми, брати участь в дискусіях, пошуково-
дослідницької діяльності та інтерактиві.

До кожного практично-семінарського заняття здобувач повинен сумлінно
готуватися: вивчати навчальний матеріал за темою відповідно до навчально-
тематичного плану дисципліни, виконувати практичні завдання, готувати виступи і
презентації.т. Під час проведення практично-семінарського заняття здобувачі повинні
брати активну участь в обговоренні теми, відповідати на питання викладача та своїх
одногрупників, брати активну участь у всіх видах навчальної діяльності, організованої
викладачем.

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань
дисципліни, визначених викладачем, ведення тематичного словника, підготовку
навчальних та аналітичних матеріалів, виконанання практичних завдань для роботи на
практично-семінарських заняттях.

Політика щодо академічної доброчесності: Здобувач вищої освіти при
виконанні самостійної рооти, індивідуальних завдань повинен дотримуватись
принципів академічної доброчесності, не допускати академічний плагіат. Списування
під час виконання самостійних робіт та на екзаменах заборонені.
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Розподіл балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти

Заочна форма навчання

Поточний та/або
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