
ОК4. ІКТ В ОСВІТІ 

Силабус  

 
Спеціальність 011 – Освітні, педагогічні науки 

Освітня 

програма 

Освітньо-наукова програма (ОНП) підготовки докторів філософії 

Освітній 

рівень 

Третій (освітньо-науковий рівень) 

Статус 

дисципліни 

Нормативна 

Мова 

викладання 

Українська 

Цілі Метою викладання навчальної дисципліни «ІКТ в освіті» є: 

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. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційно-

комунікаційні технології в освіті та науці» є: 

 формувати у аспірантів цілісний погляд на сучасні інформаційно-

комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та 

способів їх використання для вирішення педагогічних завдань; 

показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, можливості їх застосування до 

розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових 

проблем; 

засвоїти основні положення нормативних документів щодо впровадження 

дистанційного навчання у закладах освіти; 
надати слухачам знання теоретичних положень, функціональних 

можливостей та практичних аспектів дистанційного навчання; 

забезпечити практичне оволодіння технікою дистанційного навчання, а 

саме, базових засад створення дистанційних навчальних курсів 

засобами Вікі-ЦДПУ, Хмарка-ЦДПУ та системи управління навчанням 

(LMS) Moodle-ЦДПУ; 

формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють 

покращенню навчання та викладання. 

 

Результати 

навчання 

У результаті опрацювання змісту навчальної дисципліни здобувач 

наукового ступеня «доктор філософії» може навчитися та оволодіти 

уміннями: 

ПРН4 Орієнтуватися у змісті педагогічної інноватики, оцінювати 

теоретичну і практичну значущість освітніх нововведень, використовувати 

досягнення педагогічної інноватики у власній науковій та педагогічній 

діяльності. 

ПРН5 Організовувати та управляти освітніми процесами у складних, 

непередбачуваних умовах, що потребують нових стратегічних підходів, 

налагоджувати співпрацю з різними соціальними інституціями, категоріями 

фахівців, використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та 

цифрові сервіси. 



ПРН6 Організовувати ефективне освітнє середовище із використанням 

інформаційно-комунікаційні технології, у тому числі для реалізації 

дистанційного та змішаного навчання. 

ПРН7 Планувати, організовувати і здійснювати наукові (експериментальні) 

дослідження у сфері освіти з використанням інноваційних технологій, 

критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших 

дослідників у контексті комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми, презентувати результати дослідження та доводити власну 

наукову позицію.  

Зміст 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. 

Створення контенту електронного навчального курсу. Створення 

основних ресурсів електронного курсу. Створення ресурсів: Напис, 

Сторінка, Файл, HTML-сторінка, веб-посилання. Налаштування параметрів 

вікна ресурсу. Створення ресурсів у вигляді web-сторінки та файлу. 
Створення в електронному курсі елементів для навчальної діяльності 

студентів: Глосарій, Форум, Чат, Вибір, Завдання, Урок, Книга та Семінар. 

Керування семінаром. Формат СДО SCORM. 
Організація контролю і оцінювання навчальної діяльності студентів у 

Moodle-ЦДПУ. Створення і наповнення банку тестових завдань. Створення 

тесту. Додавання тесту до електронного навчального курсу. Додавання 

питань до тесту. Тестування та аналіз його результатів. 

Журнал оцінок. Робота з журналом оцінок. Виставлення оцінок за види 

навчальної діяльності. Дії з журналом оцінок. Шкали оцінок. Завершення 

курсу. Звіти. 

Керування файлами в Moodle-ЦДПУ. Робота з файлами. Резервне 

копіювання курсу. Відновлення курсу. Очищення курсу. Імпорт ресурсів 

курсу. 
Комунікація в системі Moodle-ЦДПУ: знайомство із комунікативними 

можливостями системи – розсилання сповіщень, повідомлень; робота з 

блогами. 
Курс/семестр 1/1-2 

Розподіл за 

видами занять 

та годинами 

навчання 

Лекції -   28 год., 

Семінарські/практичні -   14  год., 

Самостійна робота — 62 год. 

екзамен 

Кафедра Інформатики та інформаційних технологій 

Викладач Доцент Болілий В.О. 

Контактна 

інформація 

e-mail: vasyl.bolilyj@gmail.com 

Система 

оцінювання 

Загальна система оцінювання 

дисципліни: 1-й семестр: участь в роботі – 100 балів; 2-й семестр: участь в 

роботі – 60 балів, екзамен – 40 балів. 



Умови допуску до підсумкового 

контролю: Виконання всіх завдань, визначених на практичні заняття. 

Види контролю: поточний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Форма контролю:  екзамен. 

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. 
Сторінка 

курсу на 

платформі 

MOODIE 

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

технології_в_освіті_(курс_підготовки_доктора_філософії) 
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