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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Розподіл годин за навчальним 
планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів:4 
Лекції: 

10 2 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:120 -  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 
планом: 1 

Лабораторні заняття: 
22 6 

Семестр: 1,2 
Семінарські заняття: 

- - 

Тижневе навантаження (год.): 
- аудиторне:  2 

- самостійна робота: 3 

Консультації: 
-  

Індивідуальні заняття: 
Форма підсумкового контролю: залік -  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес підготовки, розробки і 
реалізації електронних онлайн курсів навчальних дисциплін (предметів) в системі 
організації освітнього процесу у дистанційній формі.  

Метою викладання дисципліни є формування готовності майбутніх вчителів до 
організації електронного навчання (надалі ЕН) у закладах освіти, формування 
практичних вмінь, необхідних для розробки та впровадження онлайн ресурсів. 

Передумови: «Педагогіка», «Психологія», «Методика навчання (за 
предметними спеціальностями)», «Інформаційно-комунікаційні технології». 

Міждисциплінарні зв’язки: «Психологія та педагогіка вищої школи», «Сучасні 
інформаційні технології за професійним спрямуванням». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 
1. Знання: знає поняття «електронне навчання (ЕН)», «дистанційне навчання 

(ДН)», «змішане навчання (ЗН)», можливості інформаційно-комунікаційних 
технологій для організації електронного (дистанційного) навчання, вимоги до 
підготовки цифрового контенту навчального призначення, розробки електронного 
навчально-методичного комплексу дисципліни, технічних умов використання 
електронного навчання в освітньому процесі закладів освіти; методику організації 
освітньої діяльності здобувачів освіти на заняттях й поза навчальній діяльності в 
умовах синхронного та асинхронного дистанційного навчання. 

2. Уміння: вміє розробляти електроні засоби навчального призначення,  
електронні курси для організації дистанційного навчання, наповнювати курси 
цифровим навчальним контентом з дотриманням психолого-дидактичних і 
технологічних вимог, організовувати освітній процес на основі використання 

електронних ресурсів в режимах синхронної та асинхронної комунікації із 
здобувачами освіти. 



3. Комунікація: вміє налаштовувати діалог «людина-комп’ютер-людина» в 
освітніх, розвивальних й  виховних цілях, набуває здатності вчитися упродовж життя 
і вдосконалювати особистісний професійний рівень. 

4. Автономність та відповідальність: здатен ставити і розв’язувати типові  
спеціалізовані задачі, пов’язані з організацією електронного (дистанційного) 
навчання у певній галузі професійної діяльності; усвідомлює соціальну значущість 
майбутньої професії, здатен професійно й особистісно саморозвиватися. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 
з/п 

Назви модулів / 
тем 
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(денна форма навчання) 
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1.  Сучасні освітні 
технології навчання. 
Інформаційне 
освітнє середовище 
закладу освіти 

2 2  -   6 1 1  -   12 

2.  Дистанційне навчан-

ня в системі елект-

ронного навчання 

6 2  4   10 1 1  -   12 

3.  Особливості органі-
зації навчального 
процесу за дистан-

ційною формою 
навчання 

8 2  6   24 2 -  2   28 

4.  Сучасні цифрові 
технології для 
проектування 
ІОСЗО та організації 
електронного 
навчання 

10 2  8   26 2 -  2   28 

5.  Змішане навчання 
як форма інтеграції 
електронних систем 
в освіті 

6 2  4   18 2 -  2   28 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 10  22   88 8 2  6   112 

 
 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сучасні освітні технології навчання. Інформаційне освітнє 
середовище закладу освіти. 

Інформатизація навчального процесу – виклик ХХІ століття. Форми інтеграції 
систем електронного навчання у сучасну освіту. Світові тенденції розвитку відкритої 
освіти. Сучасність і актуальність впровадження і використання Е-learning у 



вітчизняних і закордонних закладах освіти. Віртуальні університети. Інформаційно-

освітнє середовище закладу освіти (ІОСЗО): сутнісні характеристики, структурні 
компоненти, змістове й функціональне наповнення, чинники успішного формування 
та розвитку. Модернізація процесу навчання на основі використання єдиного 
інформаційного освітнього середовища. Вимоги до підготовки педагогів до роботи в 
єдиному ІОСЗО. 

Тема 2. Дистанційне навчання в системі електронного навчання. 

Визначення та сутнісні ознаки дистанційної освіти і дистанційного навчання. 
Місце дистанційного навчання (ДН) системі електронного.  Досвід розвитку 
дистанційної освіти. Нормативно-правова база системи дистанційного навчання. 
Забезпечення дистанційного навчання: апаратні засоби, інформаційно-комунікаційне 
забезпечення, програмне забезпечення загального та спеціального призначення, веб-

ресурси навчальних дисциплін. Сучасні моделі організації дистанційного навчання. 
Інформаційні ресурси дистанційного курсу (ДК) та їх характеристика: електронні 
освітні ресурси, електронний навчальний посібник, електронний навчально-

методичний комплекс (ЕНМК), мультимедія та інтерактивні модулі. Ергономічні 
вимоги до елементів дистанційного курсу. 

Тема 3. Особливості організації навчального процесу за дистанційною 
формою навчання. 

Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою 
навчання. Права та обов’язки суб’єктів дистанційного навчання. Принципи ДН. 
Загальне управління дистанційним навчанням. Викладач (тьютор) та його роль у 
дистанційному навчанні. Компетентності тьютора дистанційного навчання. 
Забезпечення якості дистанційного навчання. Уніфіковані вимоги до електронних 
навчальних курсів. Нові можливості активних методів та інтерактивних технологій в 
дистанційному навчанні. Мотивація у дистанційному навчанні. Спілкування та 
зворотний зв’язок у дистанційному навчанні. Особливості контролю у дистанційному 
навчанні. 

Тема 4. Сучасні цифрові технології для проектування ІОСЗО та організації 
електронного навчання  

Специфіка застосування можливостей комп’ютерних мереж і сервісів Інтернет 
для організації ЕН. Хмарні технології та вікі-технології як можливості для створення 
електронних навчально-методичних комплексів. Види платформ дистанційного 
навчання. Технології створення електронного ресурсу к дисципліни. Технології 
представлення інформації у цифровому форматі. Особливості підготовки 
електронного контенту. Дизайн екранного простору. Організація зворотного зв’язку й 
системи оцінювання в системах. Особливості організації навчального процесу за 
дистанційною формою навчання. Особливості організації освітнього процесу з 
використанням технологій дистанційного навчання. 

Тема 5. Змішане навчання як форма інтеграції електронних систем в освіті. 
Поняття «змішане навчання», загальні характерні ознаки змішаного навчання. 

Порівняльна характеристика традиційного, електронного й змішаного підходу до 
навчання. Переваги змішаного навчання на основі поєднання різних методик 
навчання. Проблеми змішаного навчання. Моделі реалізації змішаного навчання. 
Способи обрання моделі змішаного навчання для закладів загальної середньої освіти. 
Перелік умов, необхідних для впровадження змішаного навчання у заклади загальної 
середньої освіти. Організаційні  й педагогічні особливості організації навчання в 
умовах впровадження змішаного навчання. 

 



5.2. Тематика лабораторних занять 

1. Технології підготовки інформаційних ресурсів для електронного курсу 
(інтерактивні презентації, стрічки часу, інтелект-карти). 

2. Технології підготовки інформаційних ресурсів для електронного курсу 
(інтерактивна графіка  і відео). 

3. Розробка веб-ресурсу у середовищі  Google Sites. 

4. Наповнення структури  ресурсу Google Sites інформаційними матеріалами. 
Оцінка працездатності системи. 

5. Розробка веб-ресурсу у середовищі  Classroom. Наповнення структури  
інформаційними матеріалами. 

6. Призначенням термінів виконання завдань. Оцінка працездатності системи. 
7. Розробка у середовищі  Classroom структури дистанційного курсу у 

середовищі Moodle. Налаштування інтерфейсу користувача. 
8. Наповнення структури ресурсу Moodle інформаційними матеріалами. 

Налаштування параметрів доступу до курсу. 
9. Додавання в курсу Moodle тестів й завдань. Призначенням термінів 

виконання завдань. 

10. Модель реалізації змішаного навчання «Перевернутий клас» із 
використанням цифрових ресурсів. 

11. Модель реалізації змішаного навчання «Ротація станцій» із використанням 
цифрових ресурсів. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів 

№ з/п Вид роботи 
Кількість годин Форми звітності Денна Заочна 

1.  Опрацювання лекційного 
матеріалу 

6 12 Конспект, усна доповідь 

2.  Підготовка до лабораторних 
занять 

11 6 Участь у лабораторних 
заняттях 

3.  Оформлення та захист  звітів з 
лабораторних робіт 

11 6 Звіти з лабораторних робіт 

4.  Підготовка до модульного 
контролю 

4 6 МКР 

5.  Робота з Інтернет - ресурсами 6 12 пошук (підбір) джерел за 
заданою проблематикою 

6.  Розробка цифрових ресурсів за 
індивідуальною тематикою 

30 40 Демонстрація цифрових 
ресурсів 

7.  Розробка конспектів занять із 
використанням цифрових ресурсів 

6 10 Демонстрація виконаного 
завдання 

8.  Участь у науково-дослідній роботі 
(написання тез, статей, виступ з 
доповіддю на студентській 
конференції та iн.) 

16 20 публікація (підготовка) тез, 
статей, виступ з доповіддю 
на науково-практичному 
заході 

 Разом 88 112  

 

Індивідуальне завдання 

Зміст індивідуальної роботи студентів з курсу «Технології впровадження 
змішаного навчання» 

1. Узагальнення досвіду впровадження електронного навчання. 

2. Розробка цифрових ресурсів у середовищі Google Sites, Classroom та Moodle. 

3. Розробка конспекту уроку (заняття) із використанням цифрових ресурсів. 



6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: лабораторні заняття, індивідуальні завдання. 
6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 
6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 
6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подаються в силабусі 

навчальної дисципліни. 
6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подаються в силабусі 

навчальної дисципліни. 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Викладання дисципліни (проведення лекцій і лабораторних занять) передбачає 
аудиторію з мультимедійною дошкою або мультипроєктором, комп’ютерами з 
вільним доступом до Інтернет. Кількість робочих станцій має відповідати кількості 
студентів у підгрупі. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

8.1. Основні джерела 

1. Положення про дистанційне навчання. Затверджене наказом МОН України 
№466 від 25.04.2013. URL:   zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13.  

2. Положення про електронний підручник: Наказ МОН України від 24.05. 2018 
р. за № 621/32073 (зміни від 29.05.2019 р. за № 748).  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-18#n14. 

3. Положення про електронні освітні ресурси: Наказ МОН України від 
01.10.2012  № 1060 (зміни від 29.05.2019 р. за № 749).  URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12. 

4. Організація дистанційного навчання у школі: методичні рекомендації/ МОн 
України, 2020 URL: https://nova-shkola.com/FR/4022/19.pdf.  
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1
 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 
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