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Опис В рамках курсу Здобувачі зможуть опанувати 

сучасні технологій віддаленого навчання та певні 

цифрові системи управління навчанням, уміння 

організовувати навчання за допомогою Онлайн 

систем, спеціально призначених для мобільних 

телефонів, навички гейміфікації у навчанні на 

відстані, застосування Інтернет для забезпечення 

інтерактивності у освітньому процесі, оволодіти 

навичками роботи з інтернет-курсами з 

великомасштабною інтерактивною участю, а такою 

інструментів для створення цифрового освітнього 

контенту. 
Мета вивчення дисципліни – поглиблене знайомство з 

платформами та інструментами навчання онлайн, 

можливостями створення ефективного освітнього середовища 

в умовах навчання на відстані, формування інформаційної 

компетентності у контексті використання сучасних інтернет-

технологій. 

 

Результати навчання полягають у наступному:  

Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності; 

формувати педагогічно доцільну партнерську 

міжособистісну взаємодію, здійснювати ділову 

комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні 

міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і 

педагогіки до фахівців і широкого загалу, вести проблемно-

тематичну дискусію; 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; 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 Вільного вибору 

Підсумковий контроль Залік у 2 семестрі 

 


