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Назва показників Характеристика 

Повна назва дисципліни Інформаційні технології в освіті 

Викладацький склад доц. Квасник О.В. 

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки» 

Освітня програма Педагогіка вищої школи 

Кількість годин 120 

Кредити ECTS 4 

Опис В рамках курсу здобувачі зможуть опанувати новітні 

програми з пошуку та розповсюдження інформації, 

створення різних видів представлення інформації, 

психології та методології спілкування через програми та 

технології; формування практичних навичок 

використання сучасних сервісів, програмного 

забезпечення та ресурсів мережі інтернет; вироблення та 

вдосконалення комунікативних навичок, оволодіння 

навичками абстрактного мислення, новітніх інформаційних 

освітніх технологій. 
 

Мета вивчення дисципліни – поглиблене знайомство 

з можливостями ефективного застосування 

інформаційних технологій у системі освіти, оволодіння 

знаннями з розвитку основ навчання за рахунок 

програмних продуктів та знайомство з особливостями 

використання дистанційної освіти в навчальному 

процесі. 

 

Результати навчання полягають у наступному:  

Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності, 

Формувати партнерську міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і 

недвозначно доносити власні міркування, висновки та 

аргументацію з питань освіти і педагогіки; 

Організовувати освітній процес на основі 

студентоцентрованого, компетентнісного, контекстного 

підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних 

наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, 

об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів 

освіти, Створювати відкрите освітньо-наукове 

середовище, сприятливе для здобувачів освіти та 

спрямоване на забезпечення результатів навчання, 

Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої 

освіти, використовуючи методики, інструменти і 

технології, необхідні для досягнення поставлених цілей, 

Здійснювати пошук необхідної інформації з 

освітніх/педагогічних наук у друкованих, електронних та 

інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, 

оцінюючи достовірність та релевантність, Приймати 

ефективні, відповідальні рішення з питань управління в 



сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих 

середовищах, за наявності багатьох критеріїв та неповної 

або обмеженої інформації, Володіти системою знань про 

концептуальні засади технології і методики викладання у 

вищій школі; здатність визначати мету освітнього 

процесу, добирати відповідний зміст, методи, технології; 

застосовувати варіативні та інноваційні форми навчання. 

Методи навчання: словесні (бесіда, дискусія, лекція, 

робота з книгою); - наочні (розробка поєктів, презентація); 

ігрові (рольові); інтерактивні (створення, обговорення 

відеоматеріалів, презентації, проекти, створення інших видів 

інформації); самостійні (опрацювання лекційного матеріалу та 

створення практичних завдань);  дослідницькі (теоретичний 

аналіз наукових джерел, емпіричне дослідження). 
Тип дисципліни Спеціальна фахова підготовка 

Підсумковий контроль Іспит у 1 семестрі 

 


