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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні технології віддаленого навчання» є 

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. 

 

Компетентності: 
5.1. Загальні компетентності (ЗК) 
 

Шифр Зміст 

 

ЗК5  Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо 

 

 

Компетентності спеціалізації: (СК) 

 

Шифр Зміст 

 

СК 1.  Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК3. 
Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у 

плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

СК9. 
Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій у освітній та дослідницькій діяльності. 

СК10. 

Здатність до володіння системою знань про концептуальні засади 

сучасних дидактичних систем та освітніх технологій у вищій школі; 

здатність чітко визначати мету освітнього процесу, добирати 

відповідний зміст, методи, технології; застосовувати варіативні 

форми навчання. 

 

 

Результати навчання: 

Шифр Зміст 

 РН2.  Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності. 

 РН3. 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. 

 РН5. 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. 

 РН7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для 

здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів 

навчання. 

 РН8. Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, 

використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для 

досягнення поставлених цілей.  

 РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних 

наук у друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, 

систематизувати її, оцінюючи достовірність та релевантність.  

РН 14. 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. 

  

 

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

очн 10 120/4 32 88 16 - 16 - Р - + 

заоч 10 120/4 6 114 2 - 4 - Р - + 

 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає ____57,6__ (%): 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номери семестрів, найменування тем і питань 

кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу студентам 

Інформаційн

о-методичне 

забезпечення 

1 2 3 4 5 

   Змістовий модуль № 1  

   Тема1. Загальна характеристика технологій 

віддаленого навчання  
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Характеристика сучасних технологій. Інноваційні 

процеси у освітньому середовищі Принципи 

організації навчання з урахуванням ІТ. Види 

навчання на відстані. Класифікація і характеристика 

програмних засобів навчального призначення. 

Освітнє середовище під час віддаленого навчання. 

Технології та засоби віддаленого навчання.  

8,10,13,18 

 

 

 

 

 

 

2 ПЗ 2 

 

Застосуванням пошукових мереж та систем, Гугл 

академії для узагальнення інформації про сучасне 

освітнє середовище.  

8,10,13,18 

3 СР 10 Складання таблиці з основними інноваційними 

тенденціями сучасного віддаленого навчання. (Гугл 

Академія, Офіс 365) 

13,18 

   Тема 2. Цифрові системи управління навчанням  

4 Л 2 Структура управління навчанням на відстані. 

Світові тенденції та нормативно-правові аспекти 

забезпечення ефективності функціонування 

навчання на відстані. Забезпечення умов 

ефективного управління. Особливості управління 

навчанням за рахунок впровадження цифрових 

систем. CenturyTech, ClassDojo, Edmodo 

інструменти і ресурси для управління класними 

кімнатами. 

Google Classroom – безкоштовний веб-сервіс 

створений Google для навчальних закладів. 

Moodle – навчальна платформа. 

Skooler – інструменти для перетворення 

програмного забезпечення Microsoft Office в 

освітню платформу 

23,12, 25 

 

5 ПЗ 2 Навчальні послуги мережі Інтернет. Edraak - 

створення і публікація інтерактивного навчального 

контенту. Seesaw – платформа для створення 

цифрових навчальних портфелів та навчальних 

ресурсів. 

6,8,10 

6 СР 10 Створення презентації «Цифрові ресурси у моєму 

ЗВО», доповідь, захист проєкту 

4, 9, 

   Тема 3. Онлайн системи, спеціально призначені  

https://www.century.tech/
http://www.classdojo.com/
https://new.edmodo.com/
https://classroom.google.com/h
https://moodle.org/
https://skooler.com/
https://www.edraak.org/
https://web.seesaw.me/


для мобільних телефонів 

7 Л 2 Впровадження Міністерської програми «Держава у 

смартфоні», її позитивні та негативні сторони. 

Авторське право та академічна оброчесність. 

Мобільний телефон на особливості його 

застосування у навчанні. Особливості створення 

різних видів візуалізації інформації через мобільний 

телефон. Особливості технологій навчання на 

відстані, призначених для систем Android, Apple та 

інших. 

13,4,8,11 

 

8 ПЗ 2 Cell-Ed , Eneza Education, Funzi, KaiOS  6,1,13,19,16 

 

9 СР 10 Ustad Mobile – платформа для доступу і обміну 

освітнім контентом. Створення презентації за 

індивідуальним завданням 

4, 25,16 

 РЕ 2 Створення інфографіки, реклами навчального курсу 

на відстані 
 

 МКР 2 Модульна контрольна робота № 1  

   Змістовий модуль № 2  

   Тема 4. Гейміфікація у навчанні на відстані. 

Інтернет для забезпечення інтерактивності 

 

10 Л 2 

 

Види навчання з використанням всесвітньої 

глобальної мережі. Поняття гейміфікації. Ігрові 

технології у навчанні на відстані. Види навчальної 

роботи із використанням Інтернет технологій. Can’t 
wait to Learn, Kolibri, Rumie, Ustad Mobile 

14,15,19, 

1, 

11 ПЗ 2 Розробка ігрового заняття із використанням 

доступних ресурсів 
8,9, 12 

12 СР 10 Застосування розробки під час навчання на 

відстані. Створення гри у програмі MineTest 

абоLearningapps, Classcraft 

Інтернет 

ресурси 

   Тема 5. Інтернет-курси з великомасштабною 

інтерактивною участю 

 

13 Л 2 Головні психолого-педагогічні складові дистанційного 

навчання. Структура дистанційного освітнього 

ресурсу. Massive Open Online Course (MOOC) 

Platforms (широкодоступні, публічні, відкриті 

дистанційні онлайн курси) 

16, 22, 18,12 

14 ПЗ 2 Alison.  Coursera – сертифікат про проходження 

курсу. EdX – онлайн-курси від закладів вищої 

освіти. University of the People – онлайн-університет 

з доступом до вищої освіти.  

Future Learn– онлайн-курси, які допоможуть 

вчитися, розвивати професійні навички та 

спілкуватися з експертами. 

Canvas. Всеосвіта. Освіторія. Дія. На урок. 

Особливості та відмінності. 

3, 6,16,18 

15 СР 8 Знайомство з існуючими дистанційними 

МООК, опанування одним курсом за фахом.  

3, 6,16,18 

https://enezaeducation.com/
https://www.funzi.fi/
https://www.kaiostech.com/
https://www.ustadmobile.com/lms/
https://www.warchildholland.org/projects/cwtl/
https://www.warchildholland.org/projects/cwtl/
https://learningequality.org/kolibri/
https://www.rumie.org/
https://www.ustadmobile.com/lms/
https://alison.com/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.uopeople.edu/
https://www.futurelearn.com/
file:///C:/Users/m_west/Desktop/Lifelong%20learning%20and%20professional%20development%20for%20educators


   Тема 6. Особистість викладача, що бере участь у 

освітньому процесі на відстані  

1, 7, 8, 9, 13 

16 Л 2 Викладач, структура його особистості. Особливості 

педагогічної діяльності. Портфоліо та його роль у 

позиціонуванні свого іміджу. Можливості 

вдосконаленні та саморозвитку. Проблеми 

кадрового педагогічного забезпечення. Тьютор, як 

організатор дистанційного навчання. Специфіка 

створення та запровадження авторських курсів на 

дистанційних платформах. 

1, 7, 8, 9, 13 

17 ПЗ 2 Створення дистанційного курсу. На платформі 

мудл чи офіс 365. Етапи. Складові. 

Автоматизація роботи. Оцінювання. 

13,17,  18 

18 СР 12 Методичні особливості використання Інтернет 

технологій та інформаційних ресурсів. 

13,1,4,7 

   Тема 7. Інструменти для створення цифрового 

освітнього контенту 

24,12,18, 

13, 

19 Л 2 Інструменти для створення інтерактивних 

зображень (Thinglink). Візуальне представлення 

навчального контенту (Buncee). EdPuzzle –

 програмне забезпечення для створення відео 

заняття. Nearpod – програмне забезпечення для 

створення уроків з інформативною і інтерактивної 

оціночною діяльністю. 

Pear Deck – полегшує розробку привабливого 

навчального контенту з різними функціями 

інтеграції. 

24,12,18, 

20 ПЗ 4 Створення інформаційного ресурсу засобами 

язика HTML. Робота з Squigl зі сворення 

анімованих відеороликів.  

13,11,12 

21 СР 14 Розробити авчальний контент у Pear Deck  з різними 

функціями інтеграції. 
13,11,1 

22 РЕ 2 Захист проектів ІНДЗ  

23 МКР 2 Модульна контрольна робота № 2  

24  4 Іспит  

Усього  120   

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 8 

2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  10 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  16 

4 Виконання індивідуального завдання: 6 

https://www.thinglink.com/
https://app.edu.buncee.com/
https://edpuzzle.com/
https://nearpod.com/international?utm_expid=.0dkcszR9SP2jr9OT7IpJhA.1&utm_referrer=
https://www.peardeck.com/
https://squiglit.com/what-is-squigl/
https://www.peardeck.com/


5 Інші види самостійної роботи 16 

 Разом 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

 

________________________Проєкт, індивідуальна робота, стартова сторінка 

викладача(портфоліо)________ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 

Назва індивідуального завдання  

та (або) його розділів 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 

1. Підготувати презентацію та текстове дослідження за 

однією з наступних тем – обсяг 10-15 стор.: 

1. Що таке дистанційне навчання: історія виникнення та 

необхідність. 

2.  Переваги та недоліки сучасної системи дистанційної 

освіти. 

3.  Охарактеризуйте основні принципи навчання на 

відстані. 

4.  Безперервна освіта та її основні принципи у сучасному 

освітньому просторі. 

5. Принципи відкритого навчання та віртуальної освіти: їх 

схожість, відмінності та особливості. 

6. Основні характеристики та різні погляди на сутність 

дистанційного навчання.  

7. Наведіть педагогічні підходи до практичної реалізації 

дистанційного навчання. 

8. Розкрийте мотиваційні особливості навчання на 

відстані. 

9.  Опишіть  характерні риси, принципи дистанційної 

освіти. 

10.  Критерії оцінки якості знань у навчанні на відстані. 

11. Назвіть головні психолого-педагогічні складові 

дистанційного навчання. 

12.  Наведіть дидактичні категорії дистанційного навчання. 

13.  Охарактеризуйте психологічні особливості керування 

процесом засвоєння знань та методи навчання. 

14. Складіть структурну схему основних принципів 

самостійної роботи слухачів дистанційної форми 

навчання та опишіть її. 

15. Основні види спілкування в системі дистанційного 

6 



навчання. 

16.  Охарактеризуйте зворотний зв’язок та особистий вплив 

викладача на студента під час навчання на відстані. 

17. Дайте характеристику особливостей процесу 

практичного створення дистанційного курсу. 

18. Особливості  планування дистанційного курсу. 

19. У чому полягають проблеми кадрового педагогічного 

забезпечення навчання на відстані.  

20. Дайте характеристику студента, що бере участь у 

навчанні на відстані  

21. Хто такий тьютор та його основні обов’язки з 

організації дистанційного навчання. 

22. Аналіз ринку компаній із впровадження навчання на 

відстані до освітнього простору України. 

23. Етапи розвитку дистанційного навчання. 

24. Використання презентацій для освітнього процесу на 

відстані. 

25. Можливості програм з веб-дизайну у процесі створення 

курсу. 

26. Розкажіть про можливі засоби впливу на психологію 

людини через Інтернет. 

27. Що собою являє освіта як система. 

28. Назвіть основні елементи освітньої системи й дайте їм 

змістовну характеристику. 

29. Які засоби одержання освіти вам відомі? 

30. Яке  місце соціокультурного чинника в системі освіти 

на відстані. 

31. Шляхи та засоби підвищення ефективності групової 

діяльності ( з урахуванням процесу інформатизації). 

32. Інтерактивне навчання, його переваги. 

33. Розкрийте зміст поняття освіта на відстані. 

34. Правовий аспект впровадження освіти на відстані. 

35. Роль соціальних мереж у процесі навчання. 

36. Переваги та недоліки сучасної системи дистанційної 

освіти. 

37.   Основні цифрові інструменти для ефективного онлайн 

навчання. 

Створити презентацію   

Створити навчальне інтерактивне відео. 

Створити ігрове заняття 

Створити схему дистанційного курсу 

 

 

  



ПОЛІТИКА ДОБРОЧЕСНОСТІ 

 

Місія НТУ «ХПІ» полягає у формуванні високої культури поведінки учасників 

освітнього процесу та інших працівників Університету шляхом проведення освітньої та 

науково-дослідницької діяльності на рівні найвищих професійних та етичних стандартів. 

Більш детально із політикою доброчесності Університету можна ознайомитися за 

посиланням http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/wp-

content/uploads/sites/17/2019/11/04_code_ethics.pdf 

  



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Методами навчання у викладанні навчальної дисципліни «Сучасні технології 

віддаленого навчання» є: 

- 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). 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Методами контролю у викладанні навчальної дисципліни «Сучасні технології 

віддаленого навчання» є усний та письмовий контроль під час проведення поточного та 

семестрового контролю. 

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виконанні практичних завдань, 

виконання індивідуальних завдань, проведення контрольних робіт.  

Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної роботи 

студента, проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань. 

Семестровий контроль проводиться у формі заліку відповідно до навчального плану в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою та у терміни, встановлені 

навчальним планом. 

Семестровий контроль також проводитися в усній формі по залікових питаннях або в письмовій 

формі за контрольними завданнями.  

Результати поточного контролю враховуються як допоміжна інформація для виставлення 

оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового заліку з навчальної дисципліни за умови 

повного відпрацювання усіх практичних занять, передбачених навчальною програмою з 

дисципліни. 

 
 

 
 

  



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Назва теми Види навчальної роботи здобувачів вищої освіти Разом за 

темою Активна 

робота на 

лекційному 

занятті 

Активна 

робота на 

практично

му занятті  

Самостійна 

робота  

Індивідуал

ьне 

завдання 

МКР 

Тема 1. Загальна 

характеристика 

технологій 

віддаленого навчання  

1 3 3  - 7 

Тема 2. Цифрові 

системи управління 

навчанням 
1 4 4  - 9 

Тема 3. Онлайн 

системи, спеціально 

призначені для 

мобільних телефонів 

1 3 3   7 

Модульна контрольна 

робота № 1 
- - -  10 10 

Тема 4. Гейміфікація у 

навчанні на відстані. 

Інтернет для 

забезпечення 

інтерактивності 

1 3 3   7 

Тема 5. Інтернет-курси 

з великомасштабною 

інтерактивною участю 
1 2 2  - 6 

Тема 6. Особистість 

викладача, що бере 

участь у освітньому 

процесі на відстані 

1 4 4  - 9 

Тема 7. Інструменти 

для створення 

цифрового навчального 

контенту 

1 3 3  - 7 

ІНДЗ      10 

Модульна контрольна 

робота № 2 
- - -  10 10 

Іспит  - - -  - 10 

ВСЬОГО 7 21 21 - 20 100 

 



ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

 
Сума балів за 

всі види 
навчальної 
діяльності 

 Оцінка за національною шкалою 

Оцінка 
ECTS 

для екзамену, для диференційного заліку, курсового 
проекту (роботи), практики 

90-100 A відмінно   
82-89 B 

добре  
75-81 C 
64-74 D 

задовільно  
60-63 E 

35-59 
 

FX 
незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
 

F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

Більш детально критерії оцінювання можна подивитися за посиланням: 

http://public.kpi.kharkov.ua/wp-content/uploads/2017/01/Polozhennya_rejting.pdf 
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