КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНЕ СЕРЕДОВИЩЕ В ОСВІТНЬОМУ
ПРОЦЕСІ
1. Опис навчальної дисципліни
Найменування
показників

Кількість кредитів – 2

Галузь знань, напрям
підготовки, освітньокваліфікаційний рівень
Галузь знань:
01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність:
011 Освітні, педагогічні
науки
Спеціалізація:
Інформаційно-комунікаційні
технології в освіті

Змістових модулів – 2
Загальна кількість годин
– 60 год
Кількість
годин
для
денної/заочної
форми
навчання:
аудиторні – 10 год
самостійна
робота
–
50 год

Освітній рівень:
Третій (освітньо-науковий),
PhD

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма
навчання

заочна форма
навчання

Вибіркова дисципліна циклу
професійної підготовки

Рік підготовки
2-й
2-й
Семестр
3-й, 4-й
3-й, 4-й
Лекції
4 год.
4 год.
Практичні/семінарські
6 год.
6 год.
Самостійна робота
50 год.
50 год.
Вид контролю:
Залік
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета навчальної дисципліни «Комп’ютерно орієнтоване середовище в
освітньому процесі» полягає у організації комп’ютерно орієнтованого
середовища в освітньому процесі.
Мета досягається через практичне засвоєння аспірантами знань, умінь та
навичок щодо організації комп’ютерно орієнтованого середовища в освітньому
процесі.
Завдання навчальної дисципліни
Дисципліна спрямована на засвоєння відомостей та відпрацюванню вмінь
і навичок необхідних для організації комп’ютерно орієнтованого середовища в
освітньому процесі.
Практичні та семінарські заняття проводяться з використанням
інтерактивних методів навчання: ділових і рольових ігор, тренінгових вправ,
роботи в міні-групах, проєктної діяльності.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:
 знати особливості використання електронних бібліотек та баз даних у
наукових дослідженнях;
 особливості бібліографічного оформлення джерел у наукових
дослідженнях;
 особливості
цитування
використаних
джерела
у наукових
дослідженнях;
вміти:
 використовувати цифрових технологій у освітньому процесі закладу
дошкільної освіти;
 використовувати цифрові технології у освітньому процесі закладу
загальної середньої освіти;
 використовувати цифрові технології у освітньому процесі закладу
вищої освіти.
Підвищенню ефективності навчальних занять сприятиме передбачене
програмою виконання індивідуальних навчально-дослідницьких завдань,
зокрема створенню дидактичних матеріалів.
Під час виконання індивідуальної навчально-дослідницької та
самостійної роботи аспіранти набувають уміння та навички:
1. Знати особливості використання електронних бібліотек та баз даних у
наукових дослідженнях.
2. Особливості бібліографічного оформлення джерел у наукових
дослідженнях.
3. Особливості цитування використаних джерела у наукових
дослідженнях.
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4. Вміти використовувати цифрових технологій у освітньому процесі
закладу дошкільної освіти.
5. Використовувати цифрові технології у освітньому процесі закладу
загальної середньої освіти.
6. Використовувати цифрові технології у освітньому процесі закладу
вищої освіти.
3. Програма навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Комп’ютерно орієнтоване середовище у наукових
дослідженнях.
Тема 1. Роль електронних бібліотек та баз даних у наукових дослідженнях.
Тема 2. Особливості бібліографічного оформлення джерел у наукових
дослідженнях.
Тема 3. Особливості цитування використаних джерела у наукових
дослідженнях.
Змістовий модуль 2. Комп’ютерно орієнтоване середовище для
організації освітнього процесу.
Тема 1. Використання цифрових технологій у освітньому процесі закладу
дошкільної освіти.
Тема 2. Роль цифрових технологій у освітньому процесі закладу загальної
середньої освіти.
Тема 3. Особливості використання цифрових технологій у освітньому
процесі закладу вищої освіти.
4. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових
модулів і тем

усього

Кількість годин
у тому числі
лекції

практичні

самостійна
робота

1
2
3
4
5
Змістовий модуль 1. Комп’ютерно орієнтоване середовище у наукових
дослідженнях.
Тема 1. Роль електронних бібліотек
10
10
та
баз
даних
у
наукових
дослідженнях.
Тема
2.
Особливості
10
2
8
бібліографічного оформлення джерел
у наукових дослідженнях.
Тема 3. Особливості цитування
12
2
2
8
використаних джерела у наукових
дослідженнях.
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Змістовий модуль 2. Комп’ютерно орієнтоване середовище для організації
освітнього процесу.
Тема 1. Використання цифрових
8
8
технологій у освітньому процесі
закладу дошкільної освіти.
Тема 2. Роль цифрових технологій у
10
2
8
освітньому процесі закладу загальної
середньої освіти.
Тема 3. Особливості використання
10
2
8
цифрових технологій у освітньому
процесі закладу вищої освіти.
Всього годин
60
4
6
50
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5. Навчально-методична карта дисципліни
«Комп’ютерно орієнтоване середовище в освітньому процесі»
Разом: 60 год., лекції – 4 год., практичні заняття – 6 год., самостійна робота – 50 год.

2-й рік підготовки
Модулі
Назва
модуля
Заняття
Теми
лекцій
Теми
практичних
занять
Бали
Самостійна
робота
(ІНДЗ)
Модулі
Назва
модуля

Теми
лекцій

Змістовий модуль 1

Комп’ютерно орієнтоване середовище у наукових дослідженнях.
1

2

3

4

5

6

7

Особливості
бібліографічного
оформлення джерел
у наукових
дослідженнях.

Особливості
цитування
використаних
джерела у наукових
дослідженнях.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Особливості
цитування
використаних
джерела у наукових
дослідженнях.

5

20

-

5

-

15 б.
Змістовий модуль 2

Комп’ютерно орієнтоване середовище для організації освітнього процесу.

-

-

-

-

-

-

-

Теми
практичних
занять
Бали
Самостійна
робота
(ІНДЗ)
Всього за
модулі

-

-

-

Роль цифрових
технологій у
освітньому процесі
закладу загальної
середньої освіти.

-

-

-

15

Особливості
використання
цифрових
технологій у
освітньому
процесі закладу
вищої освіти.

-

-

15

-

-

15 б.
90 б.

Залік

10 б.

Всього

100 б.
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6. Практичні заняття
№
з/п
1
2
3

Назва теми
Особливості цитування використаних джерела у
наукових дослідженнях.
Роль цифрових технологій у освітньому процесі закладу
загальної середньої освіти.
Особливості використання цифрових технологій у
освітньому процесі закладу вищої освіти.
Разом

Кількість
годин
2
2
2
6

7. Самостійна робота
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва теми

Кількість
годин/бали
Роль електронних бібліотек та баз даних у наукових
10/4
дослідженнях.
Особливості бібліографічного оформлення джерел у
8/6
наукових дослідженнях.
Особливості цитування використаних джерела у наукових
8/6
дослідженнях.
Використання цифрових технологій у освітньому процесі
8/4
закладу дошкільної освіти.
Роль цифрових технологій у освітньому процесі закладу
8/4
загальної середньої освіти.
Особливості використання цифрових технологій у
8/6
освітньому процесі закладу вищої освіти.
Разом
50/30
8. Методи навчання

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності
1) За джерелом інформації:
 Словесні: лекція (традиційна) із застосуванням комп’ютерних
інформаційних технологій (Power Point – Презентація), практичні
роботи, пояснення, бесіда.
 Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
 Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: пояснювальноілюстративні, проблемно-пошукові.
3) За ступенем самостійності мислення: самонавчання, пошукові,
дослідницькі.

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом
викладача: виконання індивідуальних навчальних проєктів, розбір конкретних
ситуацій.
ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчальнопізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні дискусії;
створення ситуації пізнавальної новизни; елементи тренінгових занять тощо.
9. Методи контролю
Методи усного контролю: опитування, бесіда, залік.
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування, публікація.
Методи комп’ютерного контролю: тестові програми.
Методи самоконтролю: самонавчання, самоаналіз, самооцінка.
10. Розподіл балів, які отримують аспіранти
Поточне оцінювання та самостійна робота
Змістовий модуль 1
Аудиторні
Самостійна
40
16
56

Змістовий модуль 2
Аудиторні
Самостійна
20
14
34

Залік

Всього

10

100

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Рейтингова
оцінка

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

А

90-100

В

82-89

С

75-81

D

69-74

E

60-68

FX

35-59

F

1-34

Значення оцінки
Відмінно — відмінний рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними недоліками
Дуже добре - достатньо високий рівень знань (умінь) в межах
обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною
кількістю помилок
Задовільно - посередній рівень знань (умінь) із значною
кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або
професійної діяльності
Достатньо - мінімально можливий допустимий рівень знань
(умінь)
Незадовільно з можливістю повторного складання незадовільний рівень знань, з можливістю повторного
перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного
вивчення дисципліни
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11. Методичне забезпечення

 конспект лекцій;
 навчально-методичні матеріали;
 робоча навчальна програма.
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