
 

Дисципліна Методологічні основи проектування супроводу 

дистанційного курсу 

Рівень ВО магістр 

Назва спеціальності/освітньо-

професійної програми 

014 Середня освіта (Інформатика) / 01 Середня освіта 

Форма навчання денна 

Курс, семестр, протяжність 1 курс, 1 та 2 семестри, протяжність 2 семестри 

Семестровий контроль залік 

Кількість кредитів / Обсяг годин 

(усього: з них лекції/практичні) 

 
6 кредитів / 180 год, лекції - 36 год., лабораторні -34 
год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 

кафедра загальної математики та методики навчання 

інформатики 

Автор дисципліни Ройко Лариса Леонідівна 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Знання основних понять, фактів теорії та методики 

профільного навчання, а також психології та 

педагогіки вищої школи 

Що буде вивчатися законодавча та нормативна база дистанційного 

навчання;  

електронне навчання як форма освіти;  

система проектування навчання;  

методологія дистанційного навчання; 

психологічні особливості побудови навчального 

матеріалу при дистанційному навчанні; 

організація дистанційного навчання у веб-середовищі 

(на базі навчальної платформи Moodle) 

Чому це цікаво/треба вивчати інформатизація освіти в Україні – один з 

найважливіших механізмів, який охоплює основні 

напрямки модернізації освітньої системи. Сучасні 

інформаційні технології відкривають нові перспективи 

для підвищення ефективності освітнього процесу. 

Змінюється сама парадигма освіти. Велика роль 

надається методам активного пізнання, самоосвіті, 

дистанційним освітнім програмам. 

Чому можна навчитися (результати 

навчання) 

реалізовувати професійну діяльність у сфері освітньо-

виховного процесу в закладах середньої освіти в 

умовах дистанційного навчання; 

створювати дистанційні курси; 

застосовувати сучасні методи навчання і форми 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;  

обирати та застосовувати методичне і дидактичне 

забезпечення шкільного курсу інформатики 

Як можна користуватися набутими 

знаннями й уміннями 

(компетентності) 

ЗК14. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій.  

ЗК16. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

СК1. Здатність використовувати знання наукових 

фактів, концепцій, теорій, принципів і методів 

інформатики у практиці навчання інформатики та 

математики в базовій середній школі. 



СК2. Володіння інформаційно-комунікаційними 

технологіями; добирати та використовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в освітньому 

процесі та в позакласній роботі, аналізувати й 

оцінювати доцільність й ефективність їх застосування. 
Інформаційне забезпечення віртуальне навчальне середовище Moodle;  пакет MS 

Office 365 

Також можна використовувати додаткові вебпортали 

та сервіси для створення навчального е-контенту: 

1. http://e-school-ippo.blogspot.com/ – 

консультаційний пункт для педагогічних працівників, 

які опікуються дистанційною освітою. 

2. https://learningapps.org/ – Learningapps, 

різноманітні інтерактивні вправи. 

3. https://pidruchnyk.com.ua/ – електронні версії 

підручників. 

4. https://imzo.gov.ua/pidruchniki/elektronni-versiyi-

pidruchnikiv/ – електронні версії підручників. 

5. https://www.youtube.com/channel/UCMIVE71tHE

UDkuw8tPxtzSQ – «Цікава наука». 

6. https://naurok.com.ua/ – для вчителів та учнів. 

7. https://www.ed-era.com/zno/ – дуже багато 

цікавої інформації про дистанційну освіту. 

8. https://ilearn.org.ua/ – Проєкт дистанційної 

освіти від «Освіторії». 

9. https://eschool.dn.ua/local/staticpage/view.php?pag

e=resources – репозитарій корисних освітніх ресурсів. 

Web-посилання на (опис 

дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на веб-сайті факультету 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
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