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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 3 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка  
 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки  

 
Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

Вибірковий 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 90 

ІІ 

Семестр 

3 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

8 

Самостійна робота 

74 

Індивідуальні завдання 

Розрахункові практичні 

завдання 

Вид контролю - залік 

Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 18 % : 82 %. 

 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інноваційні методи, технології 

та моніторинг якості електронного навчання» є формування у студентів системи  

компетенцій, поглиблених знань, умінь і навичок в галузі цифрових технологій в 

освіті, що дасть їм змогу ефективно застосовувати цифрові інноваційні методи і 

технології для організації навчально-пізнавальної діяльності, управління 

інформаційними ресурсам, які становлять основу інформаційно-освітнього 

середовища закладу освіти; використовувати їх в  науковій  діяльності,  

оформляти результати досліджень;  автоматизацію  наукового експерименту; 

здійснювати моніторинг електронного навчання, статистичну обробку даних, 

зорієнтує на реалізацію спільних проектів у цифровому просторі, організацію 

дистанційного, електронного, перевернутого та змішаного навчання.  

Основними завданнями навчальної дисципліни «Інноваційні методи, 

технології та моніторинг якості електронного навчання» є вивчення методів і 
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засобів застосування цифрових технологій для організації навчально-пізнавальної 

діяльності:  

− формування у здобувачів вищої освіти компетентностей зазначених в 

пункті 4 цієї робочої програми; 

− набуття умінь та навичок ефективно використовувати цифрові освітні 

ресурси та технології у навчальній діяльності;  

− отримання знань, умінь і набуття навичок, необхідних для використання 

інноваційних цифрових технологій навчання в освітній діяльності;  

− використання набутих знань, умінь та навичок для створення нових 

освітніх ресурсів;  

− ознайомити з сучасними прийомами і методами використання цифрових 

технологій для реалізації освітніх завдань.  

Перелік компетентностей та результатів навчання, що забезпечує 

навчальна дисципліна 

Дисципліна «Інноваційні методи, технології та моніторинг якості 

електронного навчання» забезпечує набуття здобувачами освіти таких 

компетентностей:  

СК4. Здатність здійснювати експертизу та надавати консультації з питань 

освітньої політики та інновацій в освіті.  

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, 

проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. 

СК9. Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій у освітній та дослідницькій діяльності. 

Очікувані результати навчання: 

РН2. Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності. 

РН7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для 

здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання. 

РН8. Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, 

використовуючи методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення 

поставлених цілей.  

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних 

наук у друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати 

її, оцінюючи достовірність та релевантність.  

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Інноваційні методи та технології  

в умовах цифровізації освіти 

 

Тема 1. Тренди EDucation TECHnology (ED-TECH) 
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Пріоритетність цифровізації освіти. Досвід цифровізації освіти в Европі: 

План дій з цифрової освіти. Цифровізація освіти в Україні. Сприяння розвитку 

високоефективної цифрової освітньої екосистеми. Покращення цифрових навичок 

та компетентностей для цифрової трансформації. Електронне навчання. 

Технології блокчейн. Великі даннні. Штучний інтелект в освіті. Персоналізоване 

навчання. Пірінгові платформи. 

 

Тема 2. Нестандартні методи навчання засобами цифрових технологій 

Гейміфікація в освіті. Ігрові освітні платформи. Навчання з VR та AR. 

Порівняльний аналіз VR та AR. Впровадження VR та AR в освіті України.  

Іммерсивне навчання. Робототехніка. 3D моделювання в освіті. STEAM-освіта. 

Теоретичні та практичні аспекти створення і використання відео при проектуванні 

дистанційних курсів 

 

Тема 3. Системи менеджменту освіти як основа інформаційно-

освітнього середовища закладів освіти 

Концепція систем менеджменту освіти. Системи менеджменту освіти як  

сегмент ринку освітніх послуг. Історія створення систем менеджменту освіти. 

Синхронне та асинхронне навчання. Керування ролями у системах менеджменту 

освіти. Створення освітнього контенту. Електронні освітні ресурси: цифрові 

документи, репозитарії, дидактичні цифрові ресурси. Взаємодія у цифровому 

середовищі. Хмарні технологій в освіті. Онлайн конференції, семінари: 

планування, підготовка, проведення. 

 

Змістовий модуль 2. Моніторинг якості електронного навчання 

 

Тема 4. Моніторинг якості електронного навчання на основі технологій 

автоматизованого збору, передачі, обробки й збереження даних  

Розробка критеріїв, засобів і систем контролю якості електронного 

навчання. Розроблення методики створення бази даних і опрацювання результатів 

контролю знань. Моніторинг затребуваності електронних дистанційних курсів, а 

також курсів змішаного навчання. Тестові технології моніторингу та контролю 

знань електронного навчання. Класифікація тестів та їх характеристика. Обробка 

результатів тестування.  
 

4. Структура навчальної дисципліни 

Н
о
м

ер
 т

и
ж

н
я
 

Вид занять 
Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість  

годин 

Балів 

(max) лк. лаб. пр. СР 

Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання 

 

 

Лекція 1 Тренди EDucation TECHnology 

(Ed-Tech) 

2   5 6 

Практичне Штучний інтелект в освіті   2 4 8 



 

6 

 

 

заняття 1 

Самостійна 

робота 1 

Цифрова компетентність педагога 

DigCompEdu 

   8 2 

Лекція 2 Нестандартні методи навчання 

засобами цифрових технологій 

2   5 6 

Практичне 

заняття 2 

Освітні цифрові ігри   2 5 8 

Самостійна 

робота 2 

Безпека у інформаційному 

просторі 

   9 3 

Лекція 3 Системи менеджменту освіти як 

основа інформаціно-освітнього 

середовища закладів освіти  

2   8 6 

Практичне 

заняття 3 

Хмарні технології для 

інформатизації освіти 

  2 8 8 

Самостійна 

робота 3 

Інформаційні технології як засоби 

доставки освітнього контенту 

   4 2 

Лекція 4 Моніторинг якості електронного 

навчання на основі технологій 

автоматизованого збору, передачі, 

обробки й збереження даних 

2   7 6 

Практичне 

заняття 4 

Комп'ютерні засоби перевірки 

рівня навчальних досягнень 

  2 5 8 

 Самостійна 

робота 4 

Методики для визначення 

надійності й валідності тестів 

   6 2 

Всього 90 год. 8 - 8 74 65 

Залік 35 

Всього з навчальної дисципліни – 90 год.  

 

5. Теми лекцій 

 

Змістовий модуль 1. Інноваційні методи та технології  

в умовах цифровізації освіти 

 

Тема 1. Тренди EDucation TECHnology (ED-TECH) 

1. Пріоритетність цифровізації освіти – погляд Міністерства освіти та науки 

України. 

2. План дій з цифрової освіти 2021-2027 (Європейська комісія).  

3. Цифровізація освіти в Україні (Проєкт Міністерства освіти та науки 

України). 

4. Інфраструктура, підключення та цифрове обладнання цифрової освітньої 

екосистеми.  

5. Ефективне планування та розвиток цифрового потенціалу, включаючи 

сучасні організаційні можливості 

6. Високоякісний навчальний контент, зручні інструменти та безпечні 

платформи 

7. Правила електронної конфіденційності та етичних стандартів. 

8. Цифрова грамотність як основа цифрової трансформації.  

9. Штучний інтелект в освіті. 
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10. Персоналізоване навчання. 

11. Пірінгові платформи. 

 

Тема 2. Нестандартні методи навчання засобами цифрових технологій 

1. Використання ігрових практик та механізмів у неігровому цифровому 

контексті. 

2. Елементи гейміфікації в освіті. 

3. Ігрові освітні платформи. 

4. Впровадження VR та AR в освіті України.  

5. Іммерсивне навчання: аналіз програмних продуктів 

6. Робототехніка. 3D моделювання в освіті.  

7. Теоретичні та практичні аспекти створення і використання відео при 

проектуванні дистанційних курсів. 

 

Тема 3. Системи менеджменту освіти як основа інформаціно-освітнього 

середовища закладів освіти 

1. Історія появи та створення систем менеджменту освіти. 

2. Вплив світової пандемії на розвиток ринку систем менеджменту освіти. 

3. Формати дистанційного та змішаного навчання. 

4. Адміністрування систем менеджменту освіти. 

5. Створення освітнього контенту. Електронні освітні ресурси: цифрові 

документи, репозитарії, дидактичні цифрові ресурси. 

6. Взаємодія у цифровому середовищі. 

7. Впровадження хмаро орієнтованих навчальних середовищ у закладах освіти 

зарубіжжя та України. 

8. Хмарні сховища як заміна накопичувачів. 

 

Змістовий модуль 2. Моніторинг якості електронного навчання 

 

Тема 4. Моніторинг якості електронного навчання на основі технологій 

автоматизованого збору, передачі, обробки й збереження даних  

1. Розробка критеріїв, засобів і систем контролю якості електронного 

навчання. 

2. Розроблення методики створення бази даних закладу освіти. 

3. Моніторинг затребуваності електронних дистанційних курсів, а також 

курсів змішаного навчання. 

4. Тестові технології моніторингу та контролю знань електронного навчання.  

5. Правила складання тестових завдань (оптимальна складність тестів, 

збалансованість завдань, кількість і характер відволікаючих варіантів 

відповідей).  

6. Показники якості тестових завдань. 

7. Класифікація тестів та їх характеристика. Вимоги до питань тестів. 

8. Обробка результатів тестування. Особливості завдань для проміжного й 

рубіжного контролю.  
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6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Змістовий модуль 1. Інноваційні методи та технології  

в умовах цифровізації освіти 

 

Тема 1. Штучний інтелект в освіті 

1. Роль і місце штучного інтелекту в освіті. 

2. Голосові помічники на основі штучного інтелекту. 

3. Персоналізоване навчання засобами штучного інтелекту. 

4. Принципи роботи штучного інтелекту у пошуковиках. 

5. Необхідність штучного інтелекту в освіті. 

6. Штучний інтелект на базі технології «навчання з підкріпленням» 

 

Тема 2. Освітні цифрові ігри 

1. Ігрові освітні платформи. 

2. Генератори освітніх ігр. 

3. Симуляційні освітні ігри. 

4. Епістемологічні ігри. 

 

Тема 3. Хмарні технології для інформатизації освіти 

1. Поняття Cloud computing (хмарних обчислень).  

2. Тенденції розвитку і використання хмарних обчислень у освіті. 

3. Переваги та недоліки використання хмарних технологій. 

4. Хмарні сховища як заміна накопичувачів. Структуровані сховищв файлів 

(OneDrive, Dropbox, Google Disk).  

5. Хмарні сервіси як заміна офісним додаткам. Офісні додатки (Microsoft Office 

365 Word, Excel, PowerPoint). Хмарна платформа Google Apps For Education. 

 

Змістовий модуль 2. Моніторинг якості електронного навчання 

 

Тема 4. Комп'ютерні засоби перевірки рівня навчальних досягнень 

1. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях. 

2. Розроблення та використання електронних форм для проведення опитування та 

анкетування. 

3. Веб-сервіси для проведення опитування та анкетування.  

4. Програмні засоби для локального тестування. 

5. Мережеве програмне забезпечення для проведення тестування. 

6. Розроблення та використання електронних форм для проведення тестування. 

7. Веб-сервіси та програми для проведення тестування учнів (Майстер-Тест, 

Google Форми). 
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7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до заліку – 12 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 

62 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 48 год. 

Усього 74 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки публікацій, 

доповідей та проєктів з актуальних проблем застосування інноваційних методів в 

освіті, цифрових технологій та моніторингу якості електронного навчання. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час усного 

опитування, модульного і підсумкового (залік) контролю знань. 

Самостійна робота студентів передбачає підготовку та поглиблене вивчення 

тем навчальної дисципліни за напрямками:  

1. Етапи розвитку цифровізації суспільства та освіти.  

2. E-Learning та Ed-Tech в Україні. 

3. Цифрова компетентність як складова професійної компетентності 

викладача. 

4. Міжнародні та українські освітні платформи та ресурси для самоосвіти.  

5. Реалізація Національної програми цифрової грамотності шляхом 

впровадження Національної освітньої платформи «Дія: Цифрова освіта».  

6. Перспективи використання доповненої (AR) та віртуальної (VR) 

реальностей, робототехніки в освіті. 

7. Робототехніка в освіті. 

8. Порівняльний аналіз доповненої (AR) та віртуальної (VR) реальностей. 

9. Перспективи використання гейміфікації в освіті. 

10. Електронні освітні ресурси. 

11. Принципи інформаційної безпеки. Роль захисту інформації в сучасному 

світі. 

12. Основи медіаграмотності. 

13. Стратегії і заходи протидії кібербулінгу в закладах освіти. 

14. Ліцензії в галузі авторського права та інструменти Creative Commons  

15. Законодавство України щодо захисту авторських прав.  

16. Піратство, плагіат, несумлінна реєстрація, підроблення та зміна інформації 

у сучасному світі.  

17. Електронні системи аналітики в освітньому процесі. 

18. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях. 

19. Електронні тести як форма контролю знань.  
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20. Веб-сервіси для проведення опитування та анкетування. 

21. Особливості апробації педагогічних програмних засобів та її результати.  

22. Структура педагогічних програмних засобів.  

23. Програмно-технічні засоби дистанційного та мобільного використання 

ресурсів інформаційних мереж.  

24. Характеристика програмних платформ, що використовуються в Україні для 

дистанційного навчання. 

25. Інформаційно-довідкові та інформаційно-пошукові системи.  

26. Мережеві операційні системи та хмарні сервіси MS Office 365.  

27. Хмарні технології Google, Google-документи.  

28. Основи безпаперової технології для організації документообігу.  

29. Організація взаємодії людини та комп'ютера.  

30. Людино-машинні інтерфейси. Ергономічність інтерфейсів.  

 

8. Перелік питань до заліку з дисципліни 

1. Назвіть основні пріоритети цифровізації освіти України. 

2. Які стратегічні цілі передбачені «Планом дій з цифрової освіти 2021-2027» 

Европейської комісії.  

3. Надайте характеристику складових цифрової освітньої екосистеми. 

4. Яка мета та основні етапи реалізації Національної програми цифрової 

грамотності. 

5. Назвіть основні компоненти цифрової компетентності освітян. 

6. Надайте характеристику основних етапів розвитку цифрових технологій в 

освіти.  

7. Схарактеризуйте поточний стан E-Learning в Україні. 

8. Назвіть основні види електронних освітніх ресурсів. 

9. Опишіть функціональне призначення освітніх електронних платформ (Е-

платформ) та основні засади їх функціонування. 

10. Яким чином здійснюється інформаційне наповнення Е-платформ? Які права та 

обов’язки мають користувачі Е-платформ? 

11. Надайте основні характеристики цифрового середовища закладу освіти. 

12. У чому полягає принцип персоналізованого навчання засобами штучного 

інтелекту? 

13. Алгоритм роботи штучного інтелекту у пошуковиках. 

14. Роль і місце штучного інтелекту в освіті. 

15. Наведіть приклади застосування гейміфікації в освіті. 

16. Опишіть етапи створення ігрового освітнього контенту. 

17. Надайте характеристику епістемологічних освітніх ігр. 

18. Схарактеризуйте переваги та недоліки 3d моделювання 

19. В чому відмінність та подібність доповненої (AR) та віртуальної (VR) 

реальністей? 

20. Надайте типологію освітніх відео. 

21. Схарактеризуйте поняття «системи менеджменту освіти». 
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22. Порівняйте переваги та недоліки основних форматів дистанційного та 

змішаного навчання. 

23. Опишіть зарубіжний та вітчизняний досвід впровадження хмарних технологій 

у сучасний освітній процес.  

24. Схарактеризуйте поняття безпеки даних у хмарних середовищах. 

25. Які комп’ютерні технології використовуються в освітніх вимірюваннях 

26. Схарактеризуйте типи тестів та основні вимоги до тестових питань.  

27. Які є переваги та недоліки при використанні комп'ютерних систем тестування 

знань? 

28. Порівняйте технологію розроблення та використання Google-форм для 

проведення опитування та для проведення тестування. 

29. Схарактеризуйте особливості завдань для проміжного й рубіжного контролю. 

30. З чого складаються безпаперової технології для організації документообігу?  

 

9. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (заочна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних (практична 

робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  

Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої освіти 

акумулювати знання. 

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні методи 

навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти здібностей 

пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та командна форма роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах навчання і 

направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями за 

темами навчальної дисципліни.  

 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою по видам 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій і практичних занять 12 

Участь у кейсах на практичних заняттях  32 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

21 

Залік (тестування за курсом навчальної дисципліни) 35 
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Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

90 - 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною дисципліною 

«Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного 

навчання» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії навчальної). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

навчальною дисципліною «Інноваційні методи, технології та моніторинг 

якості електронного навчання» (електронне видання, що знаходиться в 

репозитарії). 

 

 

12. Список рекомендованих джерел 

Основна: 

1. Болілий В.О., Копотій В.В. Вікі-портал як складова відкритого освітнього 

середовища сучасного університету [Електронний ресурс]. Відкрите 

освітнє е-середовище сучасного університету. Вип. 1, 2015. С.1-14. Режим 

доступу:  

http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sl

i1F 

2. Вакалюк Т.А. Хмарні технології в освіті. Навчально-методичний посібник 

для студентів фізико-математичного факультету. Житомир: вид-во ЖДУ, 

2016. 72c. Режим доступу: 

http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/1#.VlRpG4Sli1F
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та перспективи розвитку наукової думки: матер. міжнар. наук. конф., 11 

жовтня, 2019 р. К.: МЦНД. Т.2. С.102-103.  

4. Грядуща В.В. Діджиталізація в освіті – нові виклики міжнародної співпраці 

(досвід БІНПО). Scientific Collection «InterConf», (64): with the Proceedings of 

the 3rd International Scientific and Practical Conference «Science, Education, 

Innovation: Topical Issues and Modern Aspects» (June 25-26, 2021). Tallinn, 

Estonia: Ühingu Teadus juhatus, 2021. Pp. 73-78. 

5. Грядуща В.В. Огляд програмних засобів та вебінарних платформ для 

організації дистанційного навчання в синхронному режимі. Scientific 

Collection «InterConf», (28): with the Proceedings of the 6th International 

Scientific and Practical Conference «Challenges in Science of Nowadays» 

(September 6-8, 2020). Washington, USA: EnDeavours Publisher, 2020. С.19-22. 

6. Грядуща В.В. Соціальні мережі та освіта. Сучасний рух науки: тези доп. 

VIII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 3-4 жовтня 2019 р. Дніпро, 2019.  

Т.1. С. 489-493.  

7. Денисова А.В. Грядуща В.В. Спецкурс «Хмарні технології в освіті» як 

чинник розвитку цифрової компетентності педагогічних працівників 

ЗП(ПТ)О. Proceedings of the 8th International scientific and practical 

conference. Barca Academy Publishing. Madrid, Spain. 2021. Pp. 232-238. 

Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-

development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/ 

8. Карташова, Л. А. Створення персонального навчального середовища: 

застосування відкритого й загальнодоступ-ного web-інструментарію / Л. А. 

Карташова, О. М. Чхало. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2017. № 4. С. 19–24. 

9. Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: зб.тез 

доповідей учасників всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 12 березня 2019 р.) / 
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Додаткова: 

1. Грядуща В.В., Денисова А.В. Цифровізація як структурний складник інноваційних 

моделей підвищення кваліфікації педагогів професійної освіти. Інноваційна 

педагогіка: Теорія і методика професійної освіти. №34. 2021. С. 54-61.  

2. Грядуща В.В., Шевченко М.П. Використання цифрових технологій при управлінні 

закладом дошкільної освіти. Інноваційна педагогіка.  № 21. Т.3. 2020. С. 164-168.. 

http://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF
http://lib.iitta.gov.ua/706333/1/%D0%9F%D0%BE%D1%81_%D0%A5%D0%A2%D0%9E.PDF
https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/viii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-results-of-modern-scientific-research-and-development-17-19-oktyabrya-2021-goda-madrid-ispaniya-arhiv/
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3. Морзе Н.В., Базелюк О.В., Воротніков І.П. та інш. Опис цифрової компетентності 

педагогічного працівника. Open educational e-environment of modern University: 

Special Edition, 2019. Режим доступу: https://openedu. kubg.edu.ua/journal 
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2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [Електронний 
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[Електронний ресурс]. Режим доступу.:  http://zakon2.rada.gov.ua. 

4. Розпорядження КМУ від 17 січня 2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції 

розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та 

затвердження плану заходів щодо її реалізації» 

5. Положення про дистанційне навчання від 25.04.2013 року № 466. 

6. Наказ МОН «Про затвердження Положення про електронний підручник» 

02.05.2018  № 440 

7. Digital Education Action Plan (2021-2027) / European Commission. 2021. 

Режим доступу: https://ec.europa.eu/education/education -in-the-eu/digital-

education-action-plan_en  

8. Концепція цифрової трансформації освіти і науки: МОН запрошує до 

громадського обговорення / МОН України. 2021. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-

mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya  

9. Мінцифри оприлюднює Рамку цифрової компетентності для громадян. 

Урядовий портал. 30 березня 2021 р. / МЦТ України. 2021. Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-oprilyudnyuye-ramku-cifrovoyi-

kompetentnosti-dlya-gromadyan  

 

http://zakon2.rada.gov.ua/
https://ec.europa.eu/education/education%20-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://ec.europa.eu/education/education%20-in-the-eu/digital-education-action-plan_en
https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya
https://mon.gov.ua/ua/news/koncepciya-cifrovoyi-transformaciyi-osviti-i-nauki-mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya
https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-oprilyudnyuye-ramku-cifrovoyi-kompetentnosti-dlya-gromadyan
https://www.kmu.gov.ua/news/mincifri-oprilyudnyuye-ramku-cifrovoyi-kompetentnosti-dlya-gromadyan


 

15 

 

 

Інформаційні ресурси: 

1. Національна онлайн-платформа з цифрової грамотності .Режим доступу: 

https://osvita.diia.gov.ua/testing 

2. 100 бесплатных ресурсов для самостоятельного обучения онлайн. Весна 2017.Режим 

доступу: https://open-education.net/academic/university/100-besplatnyh-

resursov-dlya-samostoyatelnogo-obucheniya-onlajn-vesna-2017/ 

3. Interactive World History Atlas since 3000 BC.Режим доступу: 

http://geacron.com/home-en/?&sid=GeaCron472516 

4. Бібліотека з оцінювання та інструментів та методів формування навичок та 

компетентностей (Демо-доступ)[Електронний ресурс]. Режим 

доступу:http://educate.intel.com/ASSESSING-

DEMO/PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap 

5. Музей "Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi". Режим доступу: 

http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/museum-map_u.html 

6. Онлайн-екскурсії у 50 музеях на сайті проекту Google Arts & Culture.Режим доступу: 

https://www.google.com/culturalinstitute/beta/ 

7. Презентація "Google glasse".Режим доступу: http://svitppt.com.ua/angliyska-

mova/google-glasse.html 

8. Програма Іntel® «Навчання для майбутнього» // [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://iteach.com.ua/ 

 

 

https://osvita.diia.gov.ua/testing
https://open-education.net/academic/university/100-besplatnyh-resursov-dlya-samostoyatelnogo-obucheniya-onlajn-vesna-2017/
http://geacron.com/home-en/?&sid=GeaCron472516
http://educate.intel.com/ASSESSING-DEMO/PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap
http://educate.intel.com/ASSESSING-DEMO/PersonalLibraryPage.aspx?channel=uk-UA&tid=ap
http://www.icfcst.kiev.ua/MUSEUM/museum-map_u.html
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/
http://svitppt.com.ua/angliyska-mova/google-glasse.html
http://iteach.com.ua/

