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1. Анотація дисципліни 

Вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» 

покликане формувати здатність використовувати програмно-технічні засоби сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності викладача закладу вищої 

освіти та наукових дослідженнях. 

 

2. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення курсу «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» є здобуття 

студентами системи знань сутності, процесів і специфічних особливостей комунікацій в 

освіті, знань про сучасні підходи до ефективної організації освітнього процесу в закладі 

вищої освіти на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій та навичок 

ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в науковій, 

організаційній, методичній та навчально-виховній складових професійної діяльності  

викладача закладу вищої освіти. 

 

Завданнями, які вирішуються, є: 

- формування знань про сучасні інформаційно-комунікаційні технології та способи їх 

використання в освітньому процесі ЗВО; 

- забезпечення здатності оволодівати новими засобами ІКТ для підвищення якості освітніх 

взаємодій; 

- формування вмінь та навичок організації, забезпечення та ведення освітнього процесу в 

ЗВО в дистанційному та змішаному форматах; 

- формування здатності використовувати ІКТ в науковій діяльності. 

 

3. Пререквізити 

Навчальна дисципліна вивчається одночасно із: іноземна мова (професійні комунікації), 

психологія вищої освіти, методологія та організація наукових досліджень. 

 

4. Постреквізити 

Навчальна дисципліна передує вивченню таких освітніх компонент, як: педагогіка 

вищої освіти, сучасні технології викладання, проведення магістерського дослідження. 

 

5. Результати навчання 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати проблеми, задачі дослідницького та/або 

інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук. 

Загальні 

компетентності 
 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

(ЗК1); 

 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел (ЗК2); 

 Здатність до міжособистісної взаємодії (ЗК7); 

 Здатність працювати в міжнародному контексті (ЗК9). 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

- Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з 

питань освітньої політики та інновацій в освіті (ФК4); 

- Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні 

інструменти, проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу 

освіти (ФК5); 

- Здатність до використання сучасних інформаційно-

комунікаційних та цифрових технологій в освітній та дослідницькій 

діяльності (ФК9); 

- Здатність здійснювати ефективну організацію навчально-

виховного процесу в ЗВО на основі знань з теорії та практики вищої 

освіти, моделювання розвитку/саморозвитку фахівця; технологій 



викладання у вищій школі (ФК10). 

Програмні 

результати 

навчання 

 Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у 

професійній, інноваційній та дослідницькій діяльності (РН2); 

 Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, 

сприятливе для здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення 

результатів навчання (РН7); 

 Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої 

освіти, використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні 

для досягнення поставлених цілей (РН8). 

 

6. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

здобуття 

освіти 

Заочна 

форма 

здобуття 

освіти 

Кількість кредитів/годин 3/90 3/90 

Усього годин аудиторної роботи 28 12 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 14 6 

  практичні заняття, год. 14 6 

  лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 62 78 

Форма контролю Залік 

 

7. Дидактична карта дисципліни 

Назви розділів і тем 

Кількість годин 

денна форма здобуття освіти 

(ДФЗО) 

заочна форма здобуття освіти 

(ЗФЗО) 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. 

р. 

л п лаб. інд. с. р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ ТА ВИКОРИСТАННЯ 

ІТ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО 

Тема 1. Сутність 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій 

навчання: сучасний 

стан, перспективи 

розвитку та 

застосування в 

навчальному 

процесі 

11 2 - - - 9 11 2 - - - 9 

Тема 2. 

Інформаційно-

комунікаційні 

методи навчання: 

загальна 

характеристика та 

класифікація 

12 2 2 - - 6 12 - 2 - - 10 

Тема 3. 11 2 2 - - 4 11 2 - - - 9 



Використання 

сучасного 

програмного 

забезпечення для 

організації і 

підтримки 

навчального 

процесу із 

застосуванням ІКТ. 

Тема 4. Комплексне 

використання 

засобів ІКТ для 

створення 

навчально-

методичних 

матеріалів. 

11 2 2 - - 6 11 - 2 - - 9 

Разом за розділом 45 8 6 - - 31 45 4 4 - - 37 

Розділ 2. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ 

Тема 5. 

Дистанційне 

навчання як 

інноваційна форма 

освіти. 

11 2 2 - - 4 11 - - - - 11 

Тема 6. Хмарні 

технології та 

можливості 

використання 

сервісів Google 

Apps в освітньому 

процесі. Технології 

мобільного 

навчання. 

12 2 2 - - 6 12 2 - - - 10 

Тема 7. Освітні 

ресурси мережі 

Інтернет 

11 2 2 - - 4 11 - 2 - - 9 

Тема 8. 

Використання Web-

технологій у 

навчальному 

процесі. 

11 - 2 - - 8 11 - - - - 11 

Разом за розділом 45 6 8 - - 31 45 2 2 - - 41 

Усього годин  90 14 14 - - 62 90 6 6 - - 78 
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