
 



1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів  – 4 

 

годин –120 

 

 

змістових модулів –3 

 
 

 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 

Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

 

 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

 вибіркова  

 

Рік підготовки: 

 1-й 

Семестр 

 1-й 

Лекції 

         8 год. 

Практичні, семінарські 

 6 год. 

Самостійна робота 

 106 год. 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 

 

2. 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 курсу враховує особливості професійної діяльності освітян в умовах 

впровадження подальшої трансформації освітніх стратегій.  Здобувачі вищої освіти мають 

відповідати сучасним вимогами суспільства, запитам замовників освітніх послуг, 

поповнювати заклади освіти висококваліфікованими фахівцями. 

 

3.Технологічна карта дисципліни 

 
Тема Зміст Завдання Контроль 

Змістовий модуль 1. 

Проєктна діяльність як освітня технологія 
 



Тема 1. 

Людина в 

інформаційному 

просторі  

 

 

 

 

Цифрове суспільство 21 сторіччя. 

Інформаційна безпека освітян під 

час воєнного стану. Роль ІКТ у 

навчальному процесі і створення  

предметної інформаційної моделі. 

Формування проєктної 

компетентності.  

Пошуково-

дослідні 

завдання 

Опитування 

Тема 2. 

 

Методика 

використання 

цифрових 

технологій в 

освітньому процесі.  

Цифровий 

інструментарій 

педагога 

 

 

Цифрове забезпечення та методи 

пошукової роботи Технології 

миттєвого перекладу задля 

моніторінгу світовіх навчальних 

проєктів. Структура 

дослідницького проєкту.  

Індівідуальний проєкт. 

Практикум 
Колективне 

рецензування 

Тема 3  

Особливості 

організації 

проєктної діяльності 

 

 

 

Педагогічні умови організації 

індивідуальної проектної 

діяльності в  класі. Проектна 

документація. Етапи тьюторські 

супроводу. Організація і супровід 

проектної діяльності учнів. 

Експертна оцінка індивідуального  

та групового проекту. 

Презентація проєкту. 

Пошуково-

проєктне 

завдання 

Презентація 

Змістовий модуль ІІ. 

Організація мережевих освітніх проєктов в умовах змішаного навчання  

Тема 4. 

Мережеві проєкти 

та STEM діяльність 

Мережева освітня проєктна 

діяльність. Світовий досвід 

проєктної діяльності. 

Класифікація мережевих 

проєктів. Етапи проєктування. 

Переваги та недоліки віддаленої 

комунікації..  

Пошуково-

проєктне 

завдання 

Презентація 

Тема 5. 

Засоби мережевої 

комунікації 

Порівняльній огляд засобів 

комунікаціїї та колаборації при 

проведенні дистанційного 

навчання. Чати, освітні мережеві 

спільноти, віртуальні дошки. 

Світові педагогічні мережеві 

спільноти та сервіси обміну 

інформацією. 

Пошуково-

дослідні 

завдання 

Опитування 



Тема 6.  

Особливості 

впровадження 

STEM діяльності 

Міждисциплінарні STEM та 

STEAM проєкти- інноваційний 

підхід до навчання. 7 основних 

етапів планування STEM проєкту. 

Матриці DOFA та GANTа. 

Пошуково-

дослідні 

завдання 

Презентація 

 

Змістовий модуль 3. 
Цифрові методи та прийоми  структурування і  візуалізації мислення 

 

       Тема 7. 

 Основні поняття та 

тенденції 

візуалізації 

інформації в освіті 

Поняття  “ візуалізації”, 

“візуального мислення”. 

Когнітивні та інформаційні 

функції,  роль та засоби 

застосування візуалізації в 

навчально-виховному процесі. 

Тенденції та прояви  візуалізації у 

суспільстві, освіті, комунікаціях 

Пошуково-

дослідні 

завдання 

Презентація 

       Тема 8. 

Цифрові ресурси- 

формування 

навичок 

застосування. 

Знайомство з графічними 

сервісами: хмари слів, діаграми та 

схеми, інтелект-карти . Он-лайн 

та оф-лайн формати візуализації. 

Особливості  використання  таких 

сервісів у роботі вчителя 

Презентаційна 

робота 

Колективне 

рецензування 

       Тема . 9 

Гейміфікація як 

різновід проєктної 

позакласної роботи 

Технологія створення та 

проведення   освітніх вікторин, 

квестів та конкурсів за 

допомогою Інтернет сервісів.. 

Етапи створення та реалізації 

такого виду освітньої проєктної 

діяльності 

Практикум 
Колективне 

рецензування 

 
4. 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 інтерактиві. 

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 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-

сеінарських 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 

 
5. Критерії оцінювання результатів навчання 

5.1 Критерії оцінювання за всіма видами робіт 
Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

За 

національ 

ною 

шкалою 

Шкала ЄКTС  Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти  

1-5 0…100 F…А  

 

5 

 

90  

 

… 

 

100 

 

А 

Здобувач освіти виявив всебічні, 

систематичні й глибокі знання з 

питань доцільності використання 

цифрових ресурсів в сучасному 

навчальному процесі, вільно 

володіє термінологією IT-сфери,  

розуміє  сутність понять, проявив 

творчі здібності у використанні 

цифрових ресурсів та технологій 

при підготовці методичного та 

дидактичного матеріалу.  

Здобувач освіти гарно 

орієнтується в матеріалах 

модулів. Активно приймає 

участь у  колективних та 

індивідуальних видах робіт.  

Вміє обґрунтувати і довести 

власну точку зору. Виконує 

всі практичні завдання 

самостійно, творчо, у 

повному обсязі.   

 

4 

 

75 

… 

89 

 

С 

… 

В 

 

Здобувач освіти виявив загалом 

добрі знання навчального 

матеріалу з питань нових 

педагогічних та цифрових 

технологій в системі загальної 

середньої освіти, але допустив не 

суттєві  помилки; засвоїв основні 

технологічні прийоми; здатний 

до самостійного  використання та 

поповнення надбаних знань у 

процесі подальшої роботи. 

Завдання виконано 

самостійно, але стандартно. 

Приймає активну участь у 

дискусіях і інтерактивних 

видах завдань. 

 

3 

 

60 

… 

 

74 

 

Е 

… 

 

D 

Здобувач освіти виявив базові 

знання основного навчального 

матеріалу дисципліни; в 

основному виконав завдання, 

передбачені програмою; 

допустив помилки  при виконанні 

практичних завдань, надав не 

повні відповіді на запитання 

теоретичного блоку, але 

спроможний самостійно 

доопрацювати програмний 

матеріал. 

Завдання  виконує 

стандартно. Здобувач 

освіти невпевнений у 

власних діях при 

використанні цифрових 

ресурсів. Задовільно 

орієнтується в поняттях 

дисципліни, Власні ресурси 

розробляє з недоліками.  

 

2 

 

35 

… 

59 

 

FX 

Здобувач освіти має значні 

прогалини в знаннях основного 

навчального матеріалу курсу; 

Виконує частину завдання 

за допомогою викладача. 



допускав принципові помилки 

при виконанні завдань, які може 

усунути лише за допомогою 

викладача.  

 

1 

 

0 

… 

34 

 

F 

Здобувач освіти не володіє 

навчальним матеріалом 

Виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача. 

 
5.2. Критерії оцінювання за різними видами робіт 

Вид роботи Бали Критерії 

Виконання навчально-

дослідних завдань в 

межах самостійної  

роботи (підготовка 

наукових доповідей з 

питань дисципліни, 

винесених для 

обговорення на 

семінарських заняттях) 

1-2 Здобувач виконує навчально-дослідних завдань  не належним 

чином (готовність на рівні мінімального), припускається  

помилок при відповіді на запитання та виконання наданих 

завдань, недостатньо  орієнтується у термінології. 

3-6 Здобувач виконує завдання формально, не проявляє творчості,  

лише відтворює інструктивні матеріали, не аналізує матеріал  

задля створення висновки. 

7-8 Здобувач творчо підходить до виконання завдання, висловлює у 

підготовленій доповіді власні думки на підставі опрацьованих 

наукових джерел, виявляє академічну доброчесність, у повному 

обсязі розкриває сутність та зміст питання, що досліджується, 

робить висновки.  У повному обсязі повноти та правильності 

теоретичного та практичного змісту. 

Практичні, семінарські 

заняття (активність у 

процесі виконання 

завдань, обговорення 

питань з тем 

дисципліни під час 

занять, виконання міні 

проєктів ) 

1-2 Здобувач не проявляє активності під час заняття,  спостерігає за 

роботою інших, але намагається виконати надані види  

практичної діяльності після додаткових індивідуальних 

пояснень. 

3-6 Здобувач бере активну участь в обговоренні питань, які 

розглядаються до початку використання цифрових додатків; 

аргументовано подає свою думку, коректно дискутує (ставить 

питання) з іншими здобувачами. При виконанні завдань та 

демонстрації (використанні) цифрових ресурсів  може 

припускатись незначних помилок. 

7-9 Здобувач правильно відповідає на всі питання, поставлені 

викладачем та іншими здобувачами, бере активну участь в 

обговоренні питань, висловлює свою думку, демонструє вміння 

працювати в команді, виявляє вміння використовувати методи  

критичного мислення, ознайомився с достатню кількість 

рекомендованих друкованих та електронних  джерел зі списку 

літератури. Творчо виконує практичні завдання. 

Виконання самостійної 

роботи (самостійне 

вивчення та 

відпрацювання питань, 

винесених на 

1-2 Здобувач не виконує самостійну роботу.  

3-5 Здобувач вивчив всі питання, винесені на самостійне вивчення, 

але не всі з них опрацював повною мірою                    (практичне 

опрацювання цифрових ресурсів). Припускає деякі помилки під 

час поточного контролю з питань, що виносились на самостійне 



самостійне 

опрацювання) 

вивчення. Розробка цифрового навчального контенту займає 

більший час, порівняно з контрольним  часом.   

6-8  

 

Здобувач творчо підійшов до виконання самостійної роботи та 

опрацював всі питання, винесених на самостійне вивчення, 

ознайомився с достатню кількість рекомендованих друкованих 

та електронних  джерел зі списку літератури. Під час поточного 

контролю знань з питань, винесених на самостійне вивчення, не 

припускає помилок у відповідях на питання викладача. При 

виконанні практичних завдань на комп’ютері, демонструє 

навички «впевнений користувач» 

 

6. Розподіл балів, які отримують здобувачі  вищої освіти 
Заочна форма 

 

Поточний та/або періодичний контроль 

Підсумковій 

контроль 

Загальна 
підсумкова 

оцінка 
Змістовий модуль 1 

Змістовний 

модуль 2 
Змістовний модуль 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

ср с/п ср ср ср ср ср ср ср с/п ср с/п 
0 100 

8 9 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 

 Умовні позначення: ср – самостійна робота, с/п  –семінар/ практичне завдання 
 

Передбачено можливість у межах самостійної роботи проходження он-лайн 

курсів неформальної освіти на платформах Prometheus, Educational Era, 

Всеосвіта, BУM online та отримання балів через надання сертифікату про 

проходження таких курсів. 

 

7. Рекомендована література 
Основна 

Нормативна 

1. Концепція розвитку  педагогічної освіти: Затверджено Наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16 липня 2018 р. № 776. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-

rozvitku-pedagogichnoyi-osviti 

2. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 №1556-18.  
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