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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. В 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 цифрового суспільства;
• необхідністю щодо забезпечення закладів освіти висококваліфікованими фахівцями; 
• основними напрямами державної політики у галузі освіти; 
• вимогами до компетентностей педагогічних працівників; 
• запитами замовників освітніх послуг.



Політика курсу
• Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати викладача, конспектувати (або

цифровим способом фіксувати) основні положення теми, брати участь в дискусіях, пошуково-

дослідницької діяльності та інтерактивних завданнях

• До кожного заняття здобувач повинен готуватися: вивчати необхідний матеріал за темою (відповідно

до навчально-тематичного плану дисципліни), виконувати практичні завдання, готувати виступи і

презентації тощо. Під час проведення практичнного заняття здобувачі повинні брати активну участь в

обговоренні теми, відповідати на питання викладача та своїх одногрупників; створювати цифрові міні-

проєкти, доцільно обирати додатки для виконання завдання; брати активну участь у всіх інших видах

цифрової діяльності, організованої викладачем.

• Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань дисципліни, визначених

викладачем, ведення тематичного словника, підготовку навчальних та аналітичних матеріалів,

виконанання комп'ютерних завдань на практичних заняттях.

• Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при виконанні самостійної рооти,

індивідуальних завдань повинен дотримуватись принципів академічної доброчесності, не допускати

академічний плагіат. При виконання комп'ютерних завдань заборонено використання аналогічних

завдань, розташованих в мережі Інтернет.



Мета та завдання курсу

• Мета - формування та підвищення рівня цифрових компетентностей здобувачів вищої освіти
у розрізі використання новітніх технологій в освітній та дослідницької видах діяльності.

• Завдання:

 сформувати здатність використовувати сучасні методики та ІТ-технології під час організації освітньої

діяльності, діагностики та оцінювання якості освітнього процесу;

 розширити сфери користування цифровим освітнім середовищем для досягнення особистісних та

якісних навчальних результатів;

 сформувати уміння проводити моніторинг та статистичний аналіз даних за допомогою цифрових

ресурсів;

 сформувати відповідальне та усвідомлене використання досвіду світових педагогічних спільнот у

соціальних мережах;

 розширити знання світових тенденцій у практиці цифрового навчання;

 ознайомити здобувачів освіти з цифровим форматом новітніх педагогічних технологій.



Розподіл балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти
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• Відділ інформаційно-ресурсного забезпечення КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради»  URL:https://vnmzpv.odessaedu.net

• Методична система навчання інформатики в середній загальноосвітній школі. URL: 

http://ukped.com/plan-konspekti/informatika/323-metodychna-systema-navchannia-informatyky-v-

serednii-zahalnoosvitnii-shkoli.html

• Короткий посібник користувача програми Excel 2013. URL: Короткий посібник користувача 

програми Excel 2013 (microsoft.com)

• Національна онлайн-платформа для розвитку цифрової грамотності. URL: 

https://osvita.diia.gov.ua/

• Карти_знань. Програмне забезпечення.  

URL:http://sourceforge.net/projects/freemind/files/freemind/0.9.0/FreeMind-Windows-Installer-0.9.0-

max-java-installer-embedded.exe/download

• Путівник світом цифрових технологій. URL: 

http://yakistosviti.com.ua/userfiles/file/ya_doslidnik/Hushina_Putivnyk.pdf

Електронні інформаційні ресурси
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