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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 

І 

Семестр 

2 

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 %. 
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2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

освіті» є формування у студентів поглиблених знань, умінь і навичок в галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в освіті, що дасть їм змогу 

ефективно застосовувати сучасні ІКТ для організації навчально-пізнавальної 

діяльності, управління інформаційними ресурсам, які становлять основу 

інформаційно-освітнього середовища навчального закладу.  

Основними завданнями навчальної дисципліни «Інформаційні технології в 

освіті» є вивчення методів і засобів застосування інформаційно-комунікаційних 

технологій для організації навчально-пізнавальної діяльності:  

− формування у здобувачів вищої освіти компетентностей зазначених в 

цьому пункті програми; 

− набуття умінь та навичок ефективно використовувати цифрові освітні 

ресурси у навчальній діяльності;  

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

новітніх інформаційних 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 «Інформаційні технології в освіті» забезпечує набуття 

здобувачами освіти таких компетентностей:  

ЗК2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти 

повинні:  

РН2. Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності. 
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РН7. Створювати відкрите освітньо-наукове середовище, сприятливе для 

здобувачів освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання. 

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. Цифровізація освіти 

Тема 1. Інформаційні технології в освіті в умовах цифровізації 

суспільства 

Етапи розвитку цифровізації суспільства та освіти. Рівень цифровізації в світі 

та Україні. Концепція цифрової трансформації освіти і науки. Стратегія цифрової 

трансформації освіти і науки. Вплив цифровізації на світовий ринок праці. 

Цифрові тренди. Цифровий розрив та його вплив на освіту. Цифрові робочі місця. 

Особливості цифрового робочого місця в освіті. Основні види Інтернет-

активності. 

Цифрові платформи. Цифрова компетентність. Європейські та українські 

рамки цифрової компетентності. 

 

Тема 2. Технології дистанційного навчання 

Нормативно-правове забезпечення дистанційної освіти в Україні. 

Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою навчання. 

Режими проведення занять за дистанційною формою навчання. Забезпечення 

дистанційного навчання. Основні моделі змішаного навчання. Електронні освітні 

платформи (е-платформи) в світі і Україні. Забезпечення інформаційної безпеки 

при дистанційному та змішаному навчанні. 
 

Змістовий модуль 2. Цифровий освітній контент 

Тема 3. Системи менеджменту освіти як основа інформаційно-освітнього 

середовища закладів освіти  

Історія появи та розвитку систем менеджменту освіти (LMS). Перспектива 

зростання ринку LMS. Постачальники систем менеджменту освіти. Платформи 

підтримки дистанційного та змішаного навчання. Типи LMS. Функціональні 

особливості LMS. Досвід в провадження систем менеджменту освіти в світі та 

Україні. Інформаційно-освітні середовища закладів освіти. Хмарні технології у 

системах менеджменту освіти та інформаційних середовищах закладів освіти. 

 

Тема 4. Комп’ютерні засоби перевірки рівня навчальних досягнень 

Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях. Види перевірки рівня 

навчальних досягнень комп’ютерними засобами. Алгоритми перевірки рівня 

навчальних досягнень. Основні платформи для створення тестових завдань. 

Комп’ютерні тести як форми контролю засвоєння знань здобувачами. Оцінювання 
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знань здобувачів освіти при дистанційному навчанні. Розміщення навчальних 

матеріалів в цифровому просторі. 

 

 

4. Структура курсу навчальної дисципліни та форма контролю знань 

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 

Інформаційні технології в освіті 

 

 

Лекція 1 Інформаційні технології в 

освіті в умовах цифровізації 

суспільства 

2   8 7 

Практичне 

заняття 1 

Цифрова компетентність 

педагога DigCompEdu 

  2 9 8 

Лекція 2 Технології дистанційного 

навчання 

2   9 9 

Практичне 

заняття 2 

Безпека у інформаційному 

просторі 

  2 10 7 

Лекція 3 Системи менеджменту освіти 

як основа інформаційно-

освітнього середовища 

закладів освіти  

2   9 8 

Практичне 

заняття 3 

Хмарні технології для 

інформатизації освіти 

  2 9 9 

Лекція 4 Комп'ютерні засоби перевірки 

рівня навчальних досягнень 

2   10 8 

Практичне 

заняття 4 

Інформаційні технології як 

засоби доставки освітнього 

контенту 

  2 10 9 

Всього 90 год. 8 - 8 74 65 

Залік 35 

Всього з навчальної дисципліни – 90 год.  

 

5. Теми лекцій 

 

Змістовий модуль 1. Цифровізація освіти 

Тема 1. Інформаційні технології в освіті в умовах цифровізації 

суспільства 

1. Етапи розвитку цифровізації суспільства та освіти.  

2. Рівень цифровізації в світі та Україні. 

3. Вплив цифровізації на світовий ринок праці. 
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4. Цифровий розрив та його вплив на освіту. 

5. Особливості цифрового робочого місця в освіті. 

6. Основні види Інтернет-активності. 

7. Роль і місце цифрових платформ. 

 

Тема 2. Технології дистанційного навчання 

1. Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою 

навчання. 

2. Режими проведення занять за дистанційною формою навчання. 

3. Забезпечення дистанційного навчання. 

4. Основні моделі змішаного навчання. 

5. Електронні освітні платформи (е-платформи). 
 

Змістовий модуль 2. Цифровий освітній контент 

Тема 3. Системи менеджменту освіти як основа інформаційно-освітнього 

середовища закладів освіти  

1. Історія появи та розвитку систем менеджменту освіти (LMS) 

2. Перспектива зростання ринку LMS. 

1. Постачальники систем менеджменту освіти. Платформи підтримки 

дистанційного та змішаного навчання 

3. Типи LMS. 

4. Досвід в провадження систем менеджменту освіти в світі та Україні. 

5. Інформаційно-освітні середовища закладів освіти. 

 

Тема 4. Комп'ютерні засоби перевірки рівня навчальних досягнень 

1. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях. 

2. Види перевірки рівня навчальних досягнень комп’ютерними 

засобами. 

3. Алгоритми перевірки рівня навчальних досягнень. 

4. Основні платформи для створення тестових завдань. 

5. Комп’ютерні тести як форми контролю засвоєння знань здобувачами. 

6. Оцінювання знань здобувачів освіти при дистанційному навчанні. 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Змістовий модуль 1. Цифровізація освіти 

Тема 1. Цифрова компетентність педагога DigCompEdu 

1. Поняття «цифрова компетентність». Роль і місце цифрової 

компетентності упродовж життя. 

2. Складові цифрової компетентності. 

3. Європейські рамкові документи про цифрову компетентність. 

4. Національні документи про цифрову компетентність. 

5. Цифрова компетентності педагога. 
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Тема 2. Безпека у інформаційному просторі 

1. Нормативне забезпечення інформаційної безпеки в Україні. 

2. Методи та способи забезпечення інформаційної безпеки. 

3. Ризики для систем інформаційної безпеки. 

4. Види відповідальності за порушення авторських та суміжних прав 

при використанні інформаційно-комунікаційних технологій. 

5. Захист авторських прав у цифровому просторі. 

 

Змістовий модуль 2. Цифровий освітній контент 

Тема 3. Хмарні технології для інформатизації освіти 

2. Поняття Cloud computing (хмарних обчислень). 

3. Тенденції розвитку і використання хмарних обчислень у сучасному 

світі.  

4. Характеристики хмарних обчислень. 

5. Хмарні технології.  

6. Хмарні сервіси. 

7. Моделі надання послуг за допомогою хмари.  

8. Переваги та недоліки використання хмарних технологій. 

 

Тема 4. Інформаційні технології як засоби доставки освітнього контенту 

1. Ролі користувачів освітніх платформ. 

2. Адміністрування освітніх платформ 

3. Створення ресурсів в дистанційному та змішаному курсах. 

4. Розміщення навчальних матеріалів в цифровому просторі. 

5. Цифрові технології колективної комунікації. 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до заліку – 12 год. 

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

65 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:  

Самостійна робота студентів передбачає підготовку поглиблене вивчення 

тем навчальної дисципліни за напрямками:  
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1. Цифрова компетентність як складова професійної компетентності 

викладача. 

2. Реалізація Національної програми цифрової грамотності шляхом 

впровадження Національної освітньої платформи «Дія: Цифрова освіта».  

3. Етапи розвитку цифровізації суспільства та освіти.  

4. E-Learning в Україні. 

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

6. Інструменти візуалізації даних: 3d моделювання, дизайн інфографіки, 

інтелект-карти, таймлайни в освіті, QR-коди, хмари слів. 

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

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

реальностей в освіті. 

9. Перспективи використання гейміфікації в освіті. 

10. Персональний веб-сайт як методичний інструмент в роботі педагога.  

11. Технічні і функціональні вимоги створення е-підручників, електронних 

робочих зошитів та цифрові книги. 

12. Використання е-підручників в Україні. 

13. Принципи інформаційної безпеки. Роль захисту інформації в сучасному 

світі. 

14. Основи медіаграмотності. 

15. Стратегії і заходи протидії кібербулінгу в закладах освіти. 

16. Законодавство України щодо захисту авторських прав.  

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

у сучасному світі.  

18. Електронні системи аналітики в освітньому процесі. 

19. Комп’ютерні технології в освітніх вимірюваннях. 

20. Електронні тести як форма контролю знань.  

21. Веб-сервіси для проведення опитування та анкетування. 

22. Особливості апробації педагогічних програмних засобів та її результати.  

23. Структура педагогічних програмних засобів.  

24. Програмно-технічні засоби дистанційного та мобільного використання 

ресурсів інформаційних мереж.  

25. Характеристика програмних платформ, що використовуються в Україні для 

дистанційного навчання. 

26. Інформаційно-довідкові та інформаційно-пошукові системи.  

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

28. Хмарні технології Google, Google-документи.  

29. Основи безпаперової технології для організації документообігу.  

30. Організація взаємодії людини та комп'ютера.  
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31. Людино-машинні інтерфейси. Ергономічність інтерфейсів. Санітарні норми 

та вимоги до обчислювальної техніки.  

 

 

8. Перелік питань до заліку з дисципліни 

1. Який вплив має цифровізація на світову економіку? 

2. Який вплив має цифровізація на ринок праці? 

3. Які показники демонструють позиції України в глобальних індексах цифрової 

економіки? 

4. Поясніть поняття «цифрове робоче місце» та його особливості для освіти? 

5. Етапи розвитку цифровізації суспільства та освіти.  

6. Наведіть приклади «Цифрових» державних освітніх платформ. 

7.  Поясніть поняття «цифрова компетентність»? 

8. Назвіть основні складові цифрової компетентності. 

9. Назвіть Європейські рамкові документи про цифрову компетентність? 

10. Назвіть національні документи про цифрову компетентність? 

11. Назвіть основні складові цифрової компетентності педагога. 

12. В чому полягають особливості організації освітнього процесу за дистанційною 

формою навчання? 

13. У яких режимах можуть проводитись заняття за дистанційною формою 

навчання? 

14. Чим відрізняються поняття «дистанційне» та «змішане» навчання? 

15. Що включає забезпечення дистанційного навчання? 

16. Які матеріали можуть містити веб-ресурси для забезпечення дистанційного 

навчання? 

17. Назвіть основні моделі змішаного навчання? 

18. Які основні цілі створення електронних освітніх платформ (е-платформ)? 

19. Для чого використовують електронні освітні платформи (е-платформи)? 

20. Які методи та способи забезпечення інформаційної безпеки Вам відомі? 

21. Опишіть найбільші ризики для системи інформаційної безпеки? 

22. Які види відповідальності може бути застосовано за порушення авторських та 

суміжних прав при використанні інформаційно-комунікаційних технологій? 

23. Які способи захисту авторських прав Вам відомі? 

24. Схарактеризуйте основні етапи розвитку систем менеджменту освіти. 

25. Які існують типи LMS? 

26. Схарактеризуйте найбільш поширені системи менеджменту освіти в світі та 

Україні. 

27. Надайте характеристику інформаційно-освітнього середовища закладу освіти. 
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28. Що розуміють під поняттям Cloud computing (хмарних обчислень)? 

29. Що таке комп’ютерна мережа та її характеристики?  

30. Комп’ютерна мережа як система спільного використання інформаційних та 

комунікаційних ресурсів. 

31. Які види послуг надаються хмарними системами? 

32. Надайте основні характеристики приватної хмари.  

33. Дайте визначення поняттю гібридна та приватна  хмара.  

34. Опишіть алгоритм створення тестових занять. 

35. Опишіть основні платформи для створення тестових завдань. 

36. Які є способи оцінювання крім 12-бальної системи? 

37. Особливості оцінювання знань здобувачів освіти при дистанційному навчанні. 

38. Надайте характеристику ролей користувачів освітніх платформ. 

39. Як здійснюється адміністрування освітніх платформ? 

40. Надайте визначення поняттям «віртуальний простір», «електронна комунікація 

(телекомунікація)», «мережа Інтернет». 

41. Схарактеризуйте цифрове освітнє середовище закладу освіти. 

42. Які цифрові сервіси використовуються для професійної комунікації та 

професійної співпраці? 

43. Як ефективно будувати цифрові комунікації? 

44. Визначить форми електронної співпраці за рівнем забезпечуваної взаємодії. 

45. На яких принципах базується спілкування в цифровому просторі? 

 

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.  
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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 4 

Участь у кейсах на практичних заняттях  35 

Самостійна робота (оформлення результатів кейсів з 

практичних занять, підготовка статей та тез доповідей, 

аналіз інформаційних джерел)  

26 

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 

"Інформаційні технології в освіті" (електронне видання, що знаходиться в 

репозитарії навчальної). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої освіти за 

навчальною дисципліною "Інформаційні технології в освіті" (електронне 

видання, що знаходиться в репозитарії). 

12. Список рекомендованих джерел 

Основна: 

1. Грядуща В.В. Візуалізація освітнього контенту в умовах дистанційної 

освіти. Інформаційно-ресурсне забезпечення освітнього процесу в умовах 

діджиталізації суспільства: міжн. наук.-практ. конф. Київ (11 листопада 

2020 р.). ДУ «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої 

освіти»  МОН України, 2020. 

2. Грядуща В.В. Використання вебінарів в освіті. Наукові теорії сьогодення 

та перспективи розвитку наукової думки: матер. міжнар. наук. конф., 11 

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

3. 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. 
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4. 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.  

5. 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. 

URL: 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/ 

6. Карташова, Л.А., Чхало О.М. Створення персонального навчального 

середовища: застосування відкритого й загальнодоступ-ного web-

інструментарію. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2017. № 4. С. 19–24. 

7. 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. URL: https://openedu. kubg.edu.ua/journal /index.php 

/openedu /article/view/263#.XY2zm0YzaUk. 

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

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

за заг.ред., О.В.Овчарук. Київ.: Інститут інформаційних технологій і засобів 

навчання НАПН України: Київ, 2019 108 с. 

 

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. 

3. Griadushcha V. The applying of digital technologies in innovative models of continuing 

professional education. Scientific Collection «InterConf», (49): with the Proceedings of 

the 2nd International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of 

Science: Key Aspects» (April 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021. P.189-195. (DOI 

10.51582/interconf.7-8.04.2021.017.  

 

Нормативно-правова література: 

1. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» 

[Електронний  ресурс]. Режим доступу.:  http://zakon2.rada.gov.ua. 

2. Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» [Електронний 

ресурс].Режим доступу.:  http://zakon2.rada.gov.ua. 

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. Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 

[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 електронні освітні ресурси / Наказ Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України 01.10.2012 № 1060 [Електронний ресурс] URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12  

6. Digital Education Action Plan (2021-2027) / European Commission. 2021. URL: 

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

plan_en. 

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

громадського обговорення / МОН України. 2021. URL: 

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

mon-zaproshuye-do-gromadskogo-obgovorennya (дата звернення: 25.09.2021). 

8. Мінцифри оприлюднює Рамку цифрової компетентності для громадян. 

Урядовий портал. 30 березня 2021 р. / МЦТ України. 2021. URL: 

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

kompetentnosti-dlya-gromadyan. 

 

Інформаційні ресурси: 

1. 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 

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

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

3. Міністерство освіти та науки України: веб-сторінка. Режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua  

4. Музей "Iсторiя розвитку iнформацiйних технологiй в Українi". Режим 

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

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

mova/google-glasse.html 

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

Режим доступу: http://iteach.com.ua/ 

 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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