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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові:  Грядуща Віра Володимирівна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Кандидат технічних наук за спеціальністю  

05.05.06 – «Гірничі машини» 

Вчене звання 

(спеціальність): 

– 

Посада: Ст. викладач кафедри технологій навчання, 

охорони праці та дизайну 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9968-3515  

Профіль: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=Lh

OCY50AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2

&gmla=AJsN-

F4uxwl8xpNmBKp1zH5h0WNFUcZT2pqiaVZCnC

XA1I_ArCQvspFLd5lv78ZI0KR0WAJsp5W434zD

ZQGhlG_iO5jTCRHwtjvdM49_e7ak3ki49AWz4ls

HpKylkNPc6ulhSZrXGv1U  

e-mail: vgriadushcha@gmail.com  

Контактний телефон: +380667302023 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 3 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: – 

Практичні заняття: 8 

Самостійна робота: 74 

Курсова робота: – 

Вид контролю: залік 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: заочна / дистанційна  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної 

дисципліни 

– 

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації: за попередньою домовленістю: 

(Viber: +380667302023) 

в робочі дні з 9.30 до 17.30 

 

https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LhOCY50AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F4uxwl8xpNmBKp1zH5h0WNFUcZT2pqiaVZCnCXA1I_ArCQvspFLd5lv78ZI0KR0WAJsp5W434zDZQGhlG_iO5jTCRHwtjvdM49_e7ak3ki49AWz4lsHpKylkNPc6ulhSZrXGv1U
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LhOCY50AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F4uxwl8xpNmBKp1zH5h0WNFUcZT2pqiaVZCnCXA1I_ArCQvspFLd5lv78ZI0KR0WAJsp5W434zDZQGhlG_iO5jTCRHwtjvdM49_e7ak3ki49AWz4lsHpKylkNPc6ulhSZrXGv1U
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LhOCY50AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F4uxwl8xpNmBKp1zH5h0WNFUcZT2pqiaVZCnCXA1I_ArCQvspFLd5lv78ZI0KR0WAJsp5W434zDZQGhlG_iO5jTCRHwtjvdM49_e7ak3ki49AWz4lsHpKylkNPc6ulhSZrXGv1U
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LhOCY50AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F4uxwl8xpNmBKp1zH5h0WNFUcZT2pqiaVZCnCXA1I_ArCQvspFLd5lv78ZI0KR0WAJsp5W434zDZQGhlG_iO5jTCRHwtjvdM49_e7ak3ki49AWz4lsHpKylkNPc6ulhSZrXGv1U
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LhOCY50AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F4uxwl8xpNmBKp1zH5h0WNFUcZT2pqiaVZCnCXA1I_ArCQvspFLd5lv78ZI0KR0WAJsp5W434zDZQGhlG_iO5jTCRHwtjvdM49_e7ak3ki49AWz4lsHpKylkNPc6ulhSZrXGv1U
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LhOCY50AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F4uxwl8xpNmBKp1zH5h0WNFUcZT2pqiaVZCnCXA1I_ArCQvspFLd5lv78ZI0KR0WAJsp5W434zDZQGhlG_iO5jTCRHwtjvdM49_e7ak3ki49AWz4lsHpKylkNPc6ulhSZrXGv1U
https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=LhOCY50AAAAJ&view_op=list_works&authuser=2&gmla=AJsN-F4uxwl8xpNmBKp1zH5h0WNFUcZT2pqiaVZCnCXA1I_ArCQvspFLd5lv78ZI0KR0WAJsp5W434zDZQGhlG_iO5jTCRHwtjvdM49_e7ak3ki49AWz4lsHpKylkNPc6ulhSZrXGv1U
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4. 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.   

 

5. 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.  

6. 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 
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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 

засобів застосування цифрових технологій для організації навчально-пізнавальної 

діяльності:  

− формування у здобувачів вищої освіти компетентностей зазначених в 

пункті 4 цього силабусу; 

− 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.  

 

7. Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній дисципліні 

(пререквізити): Інформаційні технології в освіті, Методологія і методи науково-

педагогічних досліджень. 

Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо після 

вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): Науково-педагогічна практика, 

Підготовка кваліфікаційної роботи. 

 

8. Зміст навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Інноваційні методи та технології  

в умовах цифровізації освіти 

 

Тема 1. Тренди EDucation TECHnology (ED-TECH) 

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. 
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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 інформаціно-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 

курсівзмішаного навчання. Тестові технології моніторингу та контролю знань 

електронного навчання. Правила складання тестових завдань (оптимальна 

складність тестів, збалансованість завдань, кількість і характер відволікаючих 

варіантів відповідей). Класифікація тестів та їх характеристика. Вимоги до питань 

тестів. Обробка результатів тестування. Показники якості тестових завдань. 

Особливості завдань для проміжного й рубіжного контролю.  

 

9. 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 

Інноваційні методи, технології та моніторинг якості електронного навчання 

 

 

Лекція 1 Тренди EDucation TECHnology 

(Ed-Tech) 

2   5 6 

Практичне 

заняття 1 

Штучний інтелект в освіті   2 4 8 
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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.  

Поточний контроль здійснюється впродовж кожного практичного заняття (всього 

за ЗМ 1 – 24 балів, ЗМ 2 – 8 балів). 

Контроль самостійної роботи здійснюється впродовж кожного заняття (всього за 

СРС 1 – 14 балів, СРС 2 – 7 балів). 

 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є 

обов’язковим. За відвідування 1 лекції нараховується 3 бали, 1 практичного заняття 

– 1 бал. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 

навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача, у цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за 

результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.  

Політика щодо діяльності на заняттях. Під час практичних занять 

створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок роботи 

у соціумі, зокрема у колективі. На заняттях обов’язковим є дотримання правил 

роботи у групі, шанобливе ставлення до поглядів колег, налаштованість на дружню 

співпрацю та взаємодопомогу, роботу у команді. На заняттях вітаються прояви 
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творчості, креативності та індивідуальний підхід. При оцінюванні враховується 

активність роботи на заняттях, теоретична підготовка, виконання практичних 

завдань та завдань для самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати в 

оговорений викладачем термін. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування). 

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та заліку заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

При виявлені у матеріалах курсу помилок, у тому числі описок, некоректного 

подання ілюстрацій, тощо, здобувачі вищої освіти отримують заохочувальні бали 

– 0,2 бали за кожну помилку. Для цього необхідно на електронну адресу викладача 

надіслати наступну інформацію: назва документу в якому зроблено помилку, 

сторінка та абзац (номер таблиці / номер рисунку) де знаходиться ця помилка, опис 

помилки та вірний правопис / значення. За плагіат та некоректну поведінку, у тому 

числі запізнення) знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну 

поведінку від 0,2 балів до 5 балів включно. 

 

11. 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 

 

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 
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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 

 

 

12. 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). 
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