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Курс «Інформаційно-комунікаційні технології в 

науці» є одним з найважливіших курсів професійної 

та практичної підготовки доктора філософії. 

Програма дисципліни містить такі розділи: 

психолого-педагогічні особливості використання 

ІКТ у навчальному процесі ВНЗ, інформаційне 

освітнє середовище навчального закладу  Вікі-

ЦДПУ і Хмарка-ЦДПУ, хмароорієнтовна система 

управління навчанням Moodle-ЦДПУ. 



Мета 

(Чому це цікаво/потрібно 

вивчати) 

Мета курсу: підвищити інформатично-

комунікативну компетентність аспірантів, 

сформувавши у них уміння та навички використання 

сучасних ІКТ у процесі викладання; розширити 

систему знань, підвищити компетентності та 

кваліфікації аспірантів у питаннях впровадження 

дистанційного та змішаного навчання. 

Компетентності 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного, 

критичного 

мислення, аналізу та синтезу, узагальнення та 

систематизації. 

ЗК 2. Здатність до пошуку інформації з різних 

джерел, її 

оброблення та використання. 

ЗК 4. Здатність генерувати ідеї, формувати 

обґрунтовані 

судження, здійснювати вибір, приймати 

неупереджені й 

умотивовані рішення, брати участь в 

аргументованій дискусії. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді, спільно 

вирішувати 

складні завдання, брати на себе відповідальність, 

організовувати 

роботу інших, лідерські навички. 

СК 1. Здатність проводити дослідження на високому 

науковому 

рівні, застосовувати сучасну методологію науково-

правових 

досліджень, у тому числі методи, специфічні для 

досліджень у 

певних галузях юридичної науки. 

СК 11. Здатність організовувати/забезпечувати 

викладання 

юридичних дисциплін у закладах вищої освіти. 



Програмні результати 

(Чому можна навчитися) 

ПРН 1. Знати та використовувати сучасну методологію 

науково-правових 

досліджень, у тому числі методи, специфічні для досліджень 

у галузі 

адміністративного права. 

ПРН 2. Започатковувати, планувати, реалізувати та 

коригувати послідовний процес 

наукового дослідження. 

ПРН 3. Індивідуально й автономно проводити власне наукове 

дослідження, 

результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 

практичне значення. 

ПРН 5. Поглиблювати й переоцінювати вже існуючі знання і 

професійну практику, 

інтерпретувати ці знання у контексті досліджуваної 

проблеми та репрезентувати 

власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 8. Збирати інформацію з різних джерел, проводити її 

критичний аналіз та 

відбирати матеріали, необхідні для виконання завдань 

дослідження, професійної 

діяльності. 

ПРН 9. Використовувати сучасні програмні продукти, 

інтегровані бази даних у 

галузі права. 

ПРН 10. Узагальнювати та систематизувати власні наукові 

результати на різних 

етапах дослідження, апробувати та оприлюднювати їх. 

ПРН 15. Використовувати методи проблемного навчання, 

інтерактивні, проектні, 

інформаційно-комунікативні технології для ефективної 

організації викладання 

юридичних дисциплін у закладах вищої освіти. 



Зміст дисципліни 

Змістовий модуль 1. Психолого-педагогічні 

особливості використання ІКТ у навчальному 

процесі ВНЗ 

Освітні інформаційно-комунікаційні технології 

та їх характеристика. Підвищення ефективності 

навчання засобами сучасних ІКТ. Шляхи 

використання інформаційних технологій у 

підготовці фахівців. Міжнародні та вітчизняні 

освітні проекти в Україні (Програма Іntel® 

«Навчання для майбутнього», 1 УЧЕНЬ : 1 

КОМП’ЮТЕР, Національний проект "Відкритий 

світ"). 

Поняття дистанційного навчання. Чинники, які 

спричинили появу і розвиток сучасних форм 

дистанційної освіти. Поняття дистанційної освіти. З 

історії дистанційної освіти. Порівняння 

дистанційного з іншими видами навчання. Переваги 

та недоліки. Психолого-педагогічні особливості 

дистанційного навчання. Витоки й основні віхи 

становлення дистанційного навчання. Інтернет та 

його роль у сучасному суспільстві. Поняття 

змішаного навчання.  

Нормативні документи щодо впровадження 

дистанційного навчання у ВНЗ. Положення про 

дистанційне навчання. Вимоги до вищих 

навчальних закладів та закладів післядипломної 

освіти, наукових, освітньо-наукових установ, що 

надають освітні послуги за дистанційною формою 

навчання з підготовки та підвищення кваліфікації 

фахівців за акредитованими напрямами і 

спеціальностями. 

Змістовий модуль 2. Інформаційне освітнє 

середовище навчального закладу.  

Технології Вікі-Вікі. Вікі-ЦДПУ і Хмарка-ЦДПУ 

Теоретичні засади моделювання й інтеграції 

сервісів хмароорієнтованого освітнього е-

середовища. Основні характеристики. Хмарні 

технології у просторі відкритої освіти. Моделі 

організації доступу до програмного забезпечення у 

хмароорієнтованому освітньому середовищі закладу 

освіти. Модель інтеграції сервісів, додатків та 

технологій навчального середовища.  

Поняття про Вікі-Вікі та різні Вікі-платформи. 

Огляд Вікі-сайтів. Пошук інформації, обговорення 

статей.  



Служба Вікі-ЦДПУ. Створення облікового 

запису, створення й оформлення власної сторінки 

користувача, створення нових статей, редагування 

та форматування тексту статей, налаштування 

власного аккаунту, обговорення статей. 

Налаштування загальної структури електронного 

курсу на Вікі-ЦДПУ: вставка посилання на курс у 

розділ «Аудиторіум»; встановлення необхідної 

кількості модулів курсу; додавання до модулів 

опису тем; координація навчального процесу; 

організація обговорення статей студентів. 

Сумісне створення та редагування гіпертекстів. 

Організація на Вікі-ЦДПУ спільної робочої дошки. 

Хмарні технології. Соціальні сервіси, що 

дозволяють організовувати спільну роботу з різними 

типами документів. Хмарка-ЦДПУ. 

Змістовий модуль 3. Хмароорієнтовна система 

управління навчанням Moodle-ЦДПУ 

Система управління навчанням Moodle. 

Філософія LMS Moodle. Перспективи використання. 

Можливості. Характеристики. Початок роботи із 

системою Moodle-ЦДПУ. Ролі користувачів. Робота 

користувача в ролі автора курсу. 

Робота з навчальним курсом у Moodle-ЦДПУ. 

Структура вікна електронного навчального курсу. 

Робота з блоками курсу: блок «Користувачі» 

(перегляд учасників курсу, редагування відомостей 

про користувача), блок «Адміністрування», блок 

«Календар» тощо. Знайомство зі сторінкою 

налаштувань параметрів курсу, редагування (зміна) 

загальних налаштувань електронного курсу. 

Створення електронного навчального курсу. 

Створення категорій (підкатегорій). Навчальні 

плани і графіки навчального процесу. Введення 

контингенту студентів. Способи створення 

електронного курсу. Формати створення курсів. 

Створення курсу в форматі структури. Створення 

курсу за допомогою шаблону. Створення курсу за 

допомогою резервного копіювання. 



Критерії оцінювання роботи 

студентів 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною 

діяльністю студентів, усне опитування, письмовий 

контроль, тестовий контроль. 

Форма контролю:  залік. 

Критерії оцінки рівня знань на практичних 

заняттях.  

На практичних заняттях та для засвоєння лекційного 

матеріалу кожен студент з кожної теми виконує 

індивідуальні завдання. Рівень знань оцінюється 

так. «Відмінно» (90–100 % від зазначеної ваги 

оцінки) – студент дає вичерпні, обґрунтовані, 

теоретично і практично правильні відповіді не менш 

ніж на 90% запитань, рішення задач та вправи є 

правильними, демонструє знання підручників, 

посібників, інструкцій, проводить узагальнення і 

висновки, акуратно оформляє завдання, ним 

опрацьований матеріал лекцій. «Добре» (74–89 % 

від зазначеної ваги оцінки) – коли студент володіє 

знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки 

у формуванні термінів, категорій і розрахунків, 

проте за допомогою викладача швидко орієнтується 

і знаходить правильні відповіді, ним опрацьований 

матеріал лекцій. «Задовільно» (60–73 % від 

зазначеної ваги оцінки) – коли студент дає 

правильну відповідь не менше ніж на 60% питань, 

або на всі запитання дає недостатньо обґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, які 

виправляє за допомогою викладача. При цьому 

враховується наявність конспекту за темою завдань 

та самостійність. «Незадовільно з можливістю 

повторного складання» (35–59 % від зазначеної ваги 

оцінки) – коли студент дає правильну відповідь не 

менше ніж на 35% питань, або на всі запитання дає 

необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає 

грубі помилки, ним поверхово опрацьований 

матеріал лекцій. «Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни» (0–34 % від 

зазначеної ваги оцінки) – коли студент дає 

неправильні відповіді більше, ніж на 65% питань. 

Підсумковий контроль у вигляді заліку 

виставляється студенту автоматично у залежності 

від отриманої суми балів за поточне засвоєння 

теоретичного матеріалу. Під час підсумкового 

контролю у вигляді екзамену використовується 40-

бальна система оцінювання. Підсумкова (загальна 

оцінка) курсу навчальної дисципліни є сумою 

оцінок (балів), одержаних за окремі оцінювані 



форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

засвоєння теоретичного матеріалу.  



Політика курсу 

Норми етичної поведінки. Відповідно до діючого в 

Центральноукраїнському державному 

педагогічному університеті імені Володимира 

Винниченка Положення про академічну 

доброчесність, всі учасники освітнього процесу в 

університеті повинні дотримуватись вимог чинного 

законодавства України, Статуту і Правил 

внутрішнього розпорядку Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, загальноприйнятих 

моральних принципів, правил поведінки та 

корпоративної культури; підтримувати атмосферу 

доброзичливості, відповідальності, порядності й 

толерантності; підвищувати престиж університету 

досягненнями в навчанні та науково-дослідницькій 

діяльності; дбайливо ставитися до 

університетського майна. 

Академічна доброчесність. Очікується, що роботи 

студентів будуть їх оригінальними дослідженнями 

чи міркуваннями. Студенти не видають за свої 

результати роботи інших людей. При використанні 

чужих ідей і тверджень у власних роботах 

обов’язково посилаються на використані джерела 

інформації. Під час оцінювання результатів 

навчання не користуються недозволеними засобами, 

самостійно виконують навчальні завдання, завдання 

поточного та підсумкового контролю результатів 

навчання. 

Відвідування занять. Очікується, що всі студенти 

відвідають усі практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість 

відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти 

зобов’язані дотримуватися термінів виконання усіх 

видів робіт, передбачених робочою програмою 

курсу. 

Поведінка в аудиторіях університету. Очікується, 

що впродовж практичних занять студенти 

дотримуються діючих правил охорони праці, 

безпеки життєдіяльності. 

Підсумковий контроль. Семестровий залік з даного 

предмету забезпечує підсумковий контроль, що 

полягає в оцінюванні рівня засвоєння студентами 

навчального матеріалу та набування необхідних 

професійних вмінь на підставі оцінок, отриманих 

ними на практичних заняттях. Перескладання заліку 

відбувається у встановлений деканатом термін. 

Процедура перескладання залікувключає в себе 

демонстрацію студентом-боржником теоретичних 



знань, практичних навичок і вмінь з певної теми 

курсу. 

Інформаційне забезпечення 

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/Інформаційно-

комунікаційні 

технології_в_освіті_(курс_підготовки_доктора_філософії) 



Матеріально-технічне забезпечення 

Рекомендована література 

Основна 
1. Болілий В.О. Вікі-курси: створення та координування. 

Навчально-методичний посібник / В.О. Болілий, 

В.В. Копотій [Електронний ресурс] – Кропивницький: 

ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 65 с. – Режим доступу: 

http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/handle/123456789/3311Боліл

ий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова 

відкритого освітнього середовища сучасного 

університету [Електронний ресурс] // Відкрите освітнє 

е-середовище сучасного. – Випуск 1– 2015. – С.1-14. – 

Режим доступу до ресурсу: 

http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/articl

e/view/1#.VlRpG4Sli1F 

2. Болілий В.О., Копотій В.В. Інформаційно-

комунікаційний простір Кіровоградського державного 
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