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1. Опис навчальної дисципліни
Характеристика дисципліни за
формами навчання
Найменування показників
заочна
Вид дисципліни
обов’язкова
Мова викладання, навчання та оцінювання
українська
Загальний обсяг кредитів / годин
2 кредити / 60 годин
Курс
5
Семестр
10
Кількість змістових модулів з розподілом:
Змістових модулів – 2
в 10-му семестрі – 2
Обсяг кредитів
кожен кредит – 30 год
Обсяг годин, в тому числі:
60 год.
Аудиторні
12 год., з них 6 год. - дистанційно
Модульний контроль
Семестровий контроль
у 10 семестрі
Самостійна робота
48 год.
Форма семестрового контролю
комплексний залік
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Робоча навчальна програма з курсу «Телекомунікаційні педагогічні методики» є
нормативним документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який
розроблено кафедрою комп’ютерних наук і математики на основі освітньо-професійної
програми підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня відповідно до навчального
плану спеціальності 073 Менеджмент, освітньої програми
073.00.04 Управління
електронним навчанням у міжкультурному просторі.
Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами Європейської кредитної
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) організації навчання.
Програма визначає обсяги знань, якими повинен опанувати здобувач другого
(магістерського) рівня відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики,
алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Телекомунікаційні педагогічні
методики» та необхідне методичне забезпечення, складові і технологію оцінювання
навчальних досягнень студентів.
Навчальна дисципліна “Телекомунікаційні педагогічні методики ” складається з
двох змістових модулів. Обсяг дисципліни – 60 год (2 кредити).
Метою викладання навчальної дисципліни “Телекомунікаційні педагогічні
методики” є ознайомлення студентів з сучасними телекомунікаційними педагогічними
методиками та засобами для їх впровадження.
Завдання полягає у формуванні теоретичних знань та практичних умінь у сфері
використання сучасних телекомунікаційних педагогічних методик та набуття наступних
компетентностей:
Загальні компетентності
ЗК-1: Здатність до комплексного розв’язання проблем. Здатність виявляти наукову
сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання;
володіння системним, цілісним підходом до аналізу і оцінки ситуації.
ЗК-2: Критичне мислення. Здатність аналізувати, верифікувати, оцінювати повноту та
достовірність інформації в ході професійної діяльності, за необхідності доповнювати й
синтезувати відсутню інформацію.
ЗК-3: Креативність. Відкритість до нових знань, ідей і технологій; здатність продукувати
нестандартні ідеї, підходи, відхилятись від традиційних схем рішення проблем; здатність
до новаторської діяльності.
ЗК-4: Управління людьми. Здатність проявляти ініціативу та здійснювати лідерські
функції в колективі задля досягнення спільної мети; здатність управляти проектами,
організовувати командну роботу, ставити цілі, оцінювати та забезпечувати ефективність
колективної роботи; управляти стратегічним розвитком команди в процесі професійної
діяльності.
ЗК-5: Координація дій з іншими. Здатність та готовність виконувати колективні проекти,
брати на себе відповідальність за виконання робіт окремої групи; уміння вести дискусію,
аргументовано відстоюючи свою точку зору; здатність доносити власні знання,
обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу.
ЗК-6: Ведення перемовин. Здатність спілкуватися українською та іноземною мовами з
представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей
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знань/видів економічної діяльності, замовників, аудиторів органів сертифікації тощо);
навички ефективного використання сучасних комунікаційних технологій.
Фахові компетентності
ФК-1: Розуміння ролі ІКТ в освіті і готовність до ініціації інновацій в галузі використання
ІКТ в освітньому процесі.
ФК-2: Знання і навички використання педагогічних технологій і прийомів в ІКТ
насиченому освітньому середовищі.
ФК-3: Навички вибору ефективних ІКТ інструментів для створення умов для
диференціації змісту навчання учнів з можливостями для побудови індивідуальних
освітніх траєкторій; забезпечення рівного доступу до повноцінної освіти різних категорій,
що навчаються відповідно до їх здібностей, індивідуальних схильностями і інтересами;
для розширення можливостей соціалізації учнів.
ФК-4: Навички проектування збалансованих освітніх елементів на основі використання
ІК технологій, проведення експериментальної апробації, подальшої інтеграції в освітній
процес.
ФК-6: Розуміння концепції організації та управління освітньою установою як
«студіюючою організацією» (Learning Organization), т. Е. Організацією, працівники якої
постійно здобувають нові знання, розвивають свої здібності і тим самим сприяють успіху
організації в цілому.
Фахові компетентності у галузі педагогічної діяльності
Здатність застосовувати сучасні методики і технології організації та реалізації освітнього
процесу на різних освітніх ступенях в різних освітніх установах;
Здатність формувати освітнє середовище і використовувати свої здібності в реалізації
завдань інноваційної освітньої політики;
Здатність керувати дослідницькою роботою учнів;
Компетентності в галузі методичної діяльності
Готовність до розробки та реалізації методичних моделей, методик, технологій і прийомів
навчання, до аналізу результатів процесу їх використання в освітніх закладах різних типів;
Готовність до систематизації, узагальнення і поширення методичного досвіду
(вітчизняного і зарубіжного) в професійній області;
Компетентності в галузі проектної діяльності
Готовність до здійснення педагогічного проектування освітнього середовища, освітніх
програм та індивідуальних освітніх маршрутів;
Готовність проектувати новий навчальний зміст, технології та конкретні методики
навчання.
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3. Результати навчання за дисципліною
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен досягти наступних
програмних результатів навчання:
ПРз-4: Знання про самостійну, пізнавальну діяльність, що ґрунтується на засвоєнні
способів отримання знань з різних джерел інформації (оволодіння технічними засобами
навчання, програмним забезпеченням, орієнтування в системах дистанційного навчання)
ПРз-5: Знання про пошук спеціальних комп'ютерних програм і мережевих сервісів,
створення контенту і інтерактивних медіа
ПРз-7: Знання та розуміння процесів, що відбуваються в сфері електронного навчання,
вільне володіння сервісами і технологіями спілкування в мережі Інтернет
ПРу-2: Вміння використовувати хмарні технології в освіті (програмне забезпечення як
послуга (SaaS), платформа як послуга (PaaS), інфраструктура як послуга (IaaS)
ПРу-3: Вміння вивчати, узагальнювати й упроваджувати на практиці вітчизняний і
зарубіжний досвід управління інформаційними технологіями і системами, інформаційною
інфраструктурою тощо
ПРу-5: Вміння здійснювати планування власної самоосвіти та організовувати підвищення
кваліфікації колег
ПРу-6: Вміння використовувати різні інструменти взаємодії, групові та індивідуальні
проекти, пірінгову взаємодію
ПРу-7: Вміння добирати та використовувати сучасні інформаційні технології для більш
персоналізованого навчання в області електронного навчання (e-learning) і змішаного
навчання (blended learning)
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Усього

4. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для заочної форми навчання
Кількість годин
заочна форма
у тому числі
лек. пр.

лаб.

с.р.

Змістовий модуль 1. Сучасні телекомунікаційні педагогічні методики
Тема 1. Тренди та сучасні телекомунікаційні педагогічні
30
2
2
2
24
методики
Змістовий модуль 2. Засоби для впровадження телекомунікаційних педагогічних методик
Тема 2. Засоби для впровадження телекомунікаційних
30
2
4
24
педагогічних методик
Разом 60
2
4
6
48

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Сучасні телекомунікаційні педагогічні методики
Тема 1. Тренди та сучасні телекомунікаційні педагогічні методики
Тренди та тенденції розвитку освіти, шляхи реалізації в Україні. Сучасні педагогічні
технології: e-learning, m-learning, перевернутий клас (flipped classroom), змішане навчання
(blended learning), геймифікація (gamification), використання віртуальної та доповненої
реальності (Virtual and Augmented Reality). Створення та публікація контенту для реалізації
сучасних телекомунікаційних педагогічних технологій та методик.

Змістовий модуль 2. Засоби для впровадження телекомунікаційних
педагогічних методик
Тема 2. Засоби для впровадження телекомунікаційних педагогічних
методик
Засоби для організації та проведення вебінарів та веб-конференцій. Основні
можливості, переваги та недоліки різних засобів. Віддалене управління комп’ютером.
Використання мобільних месенжерів для комунікації в освіті та управлінні. Створення груп
для комунікації, освітніх каналів.

Теми лабораторних робіт
№
з/п

Назва теми

Кількість
годин

Змістовий модуль 1. Сучасні телекомунікаційні педагогічні методики
1 Створення навчального відео (дистанційно)
2
Змістовий модуль 2. Засоби для впровадження телекомунікаційних педагогічних методик
2 Віддалене управління комп'ютером та організація конференцій засобами
2
TeamViewer
3 Використання мобільних месенжерів для комунікації в освіті та управлінні
2
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Теми практичних занять
№
з/п

Кількість
годин

Назва теми

Змістовий модуль 1. Сучасні телекомунікаційні педагогічні методики
1 Створення власного каналу на YouTube та публікація відео (дистанційно)
2
Змістовий модуль 2. Засоби для впровадження телекомунікаційних педагогічних методик
2 Засоби організації вебінарів та веб-конференцій (дистанційно)
2

Самостійна робота
№
з/п

Кільк
ість
годин

Назва теми

Змістовий модуль 1. Сучасні телекомунікаційні педагогічні методики
1 Загрози та шляхи їх уникнення в процесі використання телекомунікаційних
24
технологій
Змістовий модуль 2. Засоби для впровадження телекомунікаційних педагогічних
методик
2 Цифрові комунікації в глобальному просторі
24
Разом:
48

6. Контроль навчальних досягнень
Критерії оцінювання за видами діяльності
№

Вид діяльності

1
2
3
4
5
6
7

Практична робота №1
Практична робота №2
Лабораторна робота №1
Лабораторна робота №2
Лабораторна робота №3
Самостійна робота №1
Самостійна робота №2
Разом:

Кількість
балів
10
10
10
10
10
25
25
100

Шкала відповідності оцінок
Оцінка
Відмінно
Дуже добре
Добре
Задовільно
Достатньо
Незадовільно

Кількість балів
100-90
82-89
75-81
69-74
60-68
35-59
0-34

Оцінка за ECTS
A
B
C
D
E
FX
F
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доступу:
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доступу:
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6. Мардаренко О.В. Інтерактивні комунікативні технології освіти: мобільне навчання як
нова технологія в підвищенні мовної компетенції студентів немовних ВНЗ
// ІНФОРМАТИКА ТА МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В МОДЕЛЮВАННІ. – 2013. - Том 3,
№3. - С.288-293. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Itmm_2013_3_3_13
7. Наливайко О. О., Чорноус Н. А. Визначення суті поняття «Мобільного навчання» //
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університет імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2017. – Вип. 40. – С. 120–126. – Режим
доступу:
http://repo.knmu.edu.ua/handle/123456789/18092
8. Кадемія М.Ю. Сучасні моделі освіти: переваги та недоліки // Особливості підготовки
гуманітарно-технічної еліти. – 2013. – С.23-30. – Режим доступу:
http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/elits/2013/3637/СУЧАСНІ%20МОДЕЛІ%20ОСВІТИ%20ПЕРЕВАГИ%20ТА%20НЕДОЛІКИ.pdf
9. Барна О.В. Технологія змішаного навчання в курсі методики навчання інформатики //
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http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/35/73#.WmhtiyNePwc
10. Microsoft Office 365 в образовании. Создаем контент для электронного обучения в
Office Mix. – Режим доступу:
https://blogs.technet.microsoft.com/tasush/2015/04/01/microsoft-office-365-6/
11. Царенко В. О. Вебінар як технологія навчального співробітництва учнів і вчителів
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