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Вибіркова дисципліна циклу
професійної підготовки
Українська
2-й
3-й, 4-й
Денна/заочна
Денна
Заочна
Кількість кредитів
2
2
Загальна кількість годин
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60
Лекції
4 год
4 год
Практичні заняття
4 год
4 год
Лабораторні заняття
Самостійна робота
52 год
52 год
Залік
Мета
навчальної
дисципліни
«Інформаційно-комунікаційні
технології підтримки інклюзивного
навчання» полягає у практичному
засвоєнні аспірантами знань теоретикометодологічних засад використання
інформаційно-комунікаційні технології
для підтримки інклюзивного навчання.

Очікувані результати
навчання

Тематичний план навчальної
дисципліни

Методи навчання

Методи контролю

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант
повинен:
- знати основи педагогічної майстерності;
знати
особливості
використання
інформаційнокомунікаційні технології для підтримки інклюзивного
навчання;
- вміти майстерно організовувати освітній процес закладу
освіти;
- вміти педагогічно виважено добирати і використовувати
інформаційно-комунікаційні технології для підтримки
інклюзивного навчання.
Компетентності здобувачів виявляються у їх здатності:
- оволодіти педагогічною майстерністю;
знати
особливості
використання
інформаційнокомунікаційні технології для підтримки інклюзивного
навчання;
- вміти майстерно організовувати освітній процес закладу
освіти;
- вміти педагогічно виважено добирати і використовувати
інформаційно-комунікаційні технології для підтримки
інклюзивного навчання.
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інформатизації
процесів інклюзивного навчання.
Тема 1. Теоретичні засади інформатизації процесів
інклюзивного навчання.
Змістовий модуль 2. ІКТ підтримки інклюзивного
навчання в закладах освіти.
Тема 1. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах
дошкільної освіти.
Тема 2. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах
загальної середньої освіти.
Тема 3. ІКТ підтримки інклюзивного навчання в закладах
вищої освіти.
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної
діяльності
1) За джерелом інформації:
- Словесні: лекція (традиційна) із застосуванням
комп’ютерних інформаційних технологій, практичні роботи,
пояснення, бесіда.
- Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація.
- Практичні: вправи.
2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації:
пояснювально-ілюстративні, проблемно-пошукові.
3) За ступенем самостійності мислення: самонавчання,
пошукові, дослідницькі.
4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під
керівництвом
викладача:
виконання
індивідуальних
навчальних проектів, розбір конкретних ситуацій.
Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації
навчально-пізнавальної діяльності:
1) Методи стимулювання інтересу до навчання: навчальні
дискусії; створення ситуації пізнавальної новизни; елементи
тренінгових занять тощо.
Методи усного контролю: опитування, бесіда, залік.
Методи письмового контролю: модульне письмове тестування,

публікація.
Методи комп’ютерного контролю: тестові програми.
Методи самоконтролю: самонавчання, самоаналіз, самооцінка.

Система оцінювання аспірантів

Практична робота

Максимальна кількість
балів
40

Самостійна робота

50

Залік

10

Види навчальної роботи

Максимальна кількість балів
Сумарний результат у балах складає:
60 і більше балів – зараховано
59 і менше балів – незараховано
Академічна
Політика навчальної
доброчесність
дисципліни

Інформаційно-методичне та
матеріально-технічне
забезпечення

100

Аспірант
повинен
дотримуватися
принципів академічної доброчесності у
відповідності до Положення про
академічну доброчесність ІІТЗН НАПН
України.
Пропуски занять
З’ясування причини пропусків занять.
Пропуск занять з поважної причини
дає можливість аспіранту виконати
завдання з запізненням без зниження
максимального балу.
Виконання завдань Виконання
завдань
пізніше
пізніше
встановленого терміну є підставою для
встановленого
зниження максимальної кількості балів
терміну
за виконане завдання з запізненням.
Додаткові бали
Аспірант може отримати додаткові
бали за виконання додаткових завдань
таких, як стаття або тези доповіді.
Дотримання правил Аспірант
повинен
дотримуватися
безпеки
правил безпеки при користуванні
технічними засобами навчання; правил
безпеки в мережі Інтернет.
Інформаційно-методичне
забезпечення
викладання
навчальної
дисципліни
забезпечується
сучасними
технічними засобами навчання, які побудовані на
інформаційно-комунікаційних
технологіях
(комп’ютер,
мультимедійний проектор, робоча програма навчальної
дисципліни
«Інформаційно-комунікаційні
технології
підтримки інклюзивного навчання» тощо).
На заняттях і на самостійній роботі використовуються
методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни,
ілюстративні комп’ютерні дидактичні матеріали, які
розроблені в Інституті інформаційних технологій і засобів
навчання НАПН України.
Інформаційними ресурсами при вивченні дисципліни є
навчальна
електронна
бібліотека
НАПН
України
(https://lib.iitta.gov.ua/),
комп’ютерний
клас,
джерела
Інтернет, інформаційно-методичні матеріали Інституту
інформаційних технологій і засобів навчання НАПН
України.
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