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Анотація 

навчальної 

дисципліни 

Дисципліна «Інформаційні технології в освітній і науковій діяльності» належить до 

переліку дисциплін загальної підготовки аспіранта. Вона спрямована на поглиблення і 
систематизацію знань аспірантів щодо використання ІТ  в освітній і науковій 

діяльності. Основними завданнями вивчення дисципліни   є отримання  майбутніми 

докторами філософії гуманітарної галузі відповідного рівня освітньої і науково-
дослідницької компетентності, спрямованої на розумінь тенденцій розвитку сучасних 

ІТ, одержання теоретичних знань, формування  і розвиток спеціальних умінь і 

практичних навичок використання ІТ в освітній і науко-дослідницькій діяльності. 

Навчальна дисципліна знайомить аспірантів із: сучасними тенденціями розвитку ІТ, які 
доцільно застосовувати в освітній і науко-дослідницькій діяльності; прийомами роботи 

з мультимедійними, хмарними й інтерактивними технологіями, створення 

персонального хмаро орієнтованого інформаційного середовища науковця, 
дистанційними технологіями навчання; методами  і програмними засобами пошуку 

наукових джерел інформації в мережі Інтернет за тематикою наукових досліджень; 

основами підготовки і прийомами оформлення текстів дисертаційних досліджень з 
використанням засобів ІТ; засобам реалізації відеоконференцій, організації 

дистанційного навчання, діалогової взаємодії суб’єктів педагогічної і науково-

дослідницької діяльності; методами візуалізації даних наукового дослідження, зокрема 

створення мультимедійних презентацій наукових робіт; логікою наукового 
дослідження з використанням сучасних електронних баз даних (наукометричних, 

бібліографічних, довідкових та ін.); статистичними методами математичної обробки  

даних наукового дослідження. Курс сприяє формування в аспірантів логічного і 
креативного мислення, навчання аналізу сучасної освітньої і науково-дослідницької 

діяльності з використанням ІТ. Зосереджується увага на  актуальних проблемах і 

застосування сучасних інноваційних ІТ в освітній і науково-дослідницькій діяльності. 
У межах цього курсу аспіранти розвивають  уміння  планувати і вирішувати завдання 

професійного та особистісного розвитку і самовдосконалення.   



Загальний обсяг 

(відповідно до 

робочого 

навчального 

плану) 

3  кредити ЄКТС; 90 год. 

 Денна форма 
навчання 

Заочна форма навчання 
 

лекції 10 год. 4 год. 

семінарські заняття – – 

практичні заняття     20 год. 6 год. 

консультації – – 

самостійна робота    60 год. 80 год. 
 

Передумови до 

вивчення або 

вибору навчальної 

дисципліни 

Для успішного освоєння дисципліни аспіранти повинні володіти знаннями в галузі 

педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов (ІМ) і філології. 

Аспіранти повинні знати основні категорії і поняття педагогіки і психології, базові 
знання в галузі ІТ, тенденції розвитку сучасних ІТ, інноваційні методи, засоби та 

форми навчання ІМ.  Аспіранти повинні вміти використовувати в професійній 

діяльності знання  ІМ, працювати на сучасних персональних комп’ютерах; володіти 
методами статистичної обробки даних експериментальних досліджень.       

Мета вивчення 

дисципліни 
Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх докторів 

філософії здатності  здійснювати освітню і науково-дослідницьку діяльність у 

гуманітарній  та освітній галузі з використанням ІТ, розвиток умінь планувати і 
вирішувати завдання власного професійного та особистісного самовдосконалення, 

вихованню професійних і особистісних якостей, необхідних для здійснення науково-

дослідницької і викладацької діяльності. 

Компетентності, які аспірант набуде в результаті навчання 
1. Розуміння ролі наукових знань у галузі ІТ, необхідних для підвищення освітньої і науково-дослідницької 

компетентності майбутнього доктора філології, пошуку оптимальних ІТ для реалізації освітньої і науково-

дослідницької діяльності. 
2. Здатність орієнтуватися у програмних засобах ІТ задля використання їх в освітній і науково-дослідницькій 

діяльності. 

3. Здатність до проведення аналітичної та експериментальної наукової діяльності; організації, планування та 
прогнозування результатів наукових досліджень з використанням ІТ. 

4. Здатність ініціювати, організовувати та проводити комплексні теоретичні та експериментальні 

дослідження в галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності з використанням ІТ, які приводять до 
отримання нових знань. 

5. Здатність до  наукової комунікації програмними засобами ІТ, міжнародного співробітництва. 

6. Здатність  використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології  у процесі спілкування, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації даних та представленні результатів дослідження. 
7. Здатність створювати сучасні мультимедійні презентації наукових результатів, публічного виступу на 

вітчизняних та міжнародних наукових форумах, конференціях і семінарах. 

8. Здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку і 
самовдосконалення з використанням ІТ в науково-дослідницькій і викладацькій діяльності. 

 
 

Результати навчання з дисципліни 
1. Характеризувати  теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття) ІТ, аналізувати, 

порівнювати різні програмні засоби. Знати і розуміти типологію, еволюцію,  методологію, сутність і 

характерні ознаки  використання ІТ в освітній і науково-дослідницькій діяльності.  

2. Критично аналізувати та оцінювати програмні засоби ІТ,  і пропонувати їх використання в освітній і 
науково-дослідницькій діяльності. Знати і розуміти сутність і  характерні ознаки  використання хмарних, 

мультимедійних, мережних та інтерактивних технологій  в освітній і науковій діяльності. 

3. Використовувати знання з ІТ для підвищення іншомовної комунікативної компетентності. Знати і 
розуміти особливості організації освітньої і науково-дослідницькій діяльності  з  використанням ІТ. 

4. Знати і розуміти прийоми оформлення дисертаційного дослідження з використанням програмних 

засобів, роботу з багаторівневими документами (текстами дисертацій) з використанням ІТ. 
5. Знати і розуміти комп’ютерні засоби   візуалізації навчально-методичного забезпечення освітньої 

діяльності та наукової діяльності щодо створення діаграм, таблиць, інтелект-карт, інфографіки, 

мультимедійних презентацій тощо.  

6. Знати наукометричні бази даних і методи роботи з ними, зокрема із Web of Science, Google Академією 
та ін. Вміти застосовувати на практиці наукометричні бази даних і сучасні ІТ з метою забезпечення власної 

наукової, педагогічної та інноваційної діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів, ділової та 

особистої документації.  
7. Уміти реалізувати використовувати ресурси мережі Інтернет, соціальні сервіси, комп’ютерно-

орієнтовані програмні продукти,  інформаційні  системи, системи дистанційного навчання і бази даних для 



отримання даних і знань за тематикою наукових досліджень, користуватися сучасними методами пошуку 

даних у мережі Інтернет. 
8. Уміти планувати свою   науково-дослідницьку діяльність з використанням ІТ, самовдосконалення й 

саморозвиток,  нести персональну відповідальність за виконану роботу.  

9. Уміти демонструвати високу ступінь самостійності, авторитетність, інноваційність у освітній та 
науково-дослідницькій діяльності. 

10.Уміти використовувати  програмні засоби  ІТ  для обробки результатів статистичних даних у практиці 

наукових досліджень. 

11.Уміти спілкуватися з колегами, зокрема  зарубіжними з  використання інтерактивних засобів ІТ. 
12.Знати  особливості використання ІТ дистанційного навчання та вміти застосовувати їх у власній 

педагогічній діяльності, в організації та проведенні наукових заходів. 

 
 

Тематичний план 

занять 

Змістовий модуль  

Використання інформаційних технологій в освітній і науковій діяльності 
 

Програмні результати навчання Методи  навчання Форми 

оцінювання 

ПРН 8.  Застосовувати ІТ у освітній і науково-

дослідницькій діяльності. 

Загальнонаукові 

методи 
теоретичного 

пізнання: аналіз, 

синтез, 

абстрагування, 
узагальнення. 

 

 
Технологія 

дистанційного та 

змішаного навчання 

 

 

Методи 

інтерактивного 
(комунікативного) і 

проблемного 

навчання 
 

 

Методи навчання: 
проблемний, 

груповий, 

проектний 

інтерактивний,  
комп’ютерний,  

професійної 

взаємодії з 
використанням 

різних методів 

(аналіз літературних 

джерел, 
спостережень, 

інтерв’ю), 

презентація 
результатів 

виконаних 

досліджень. 
Технології: 

Веб-технології, 

мережні і  

хмарні технології 

Індивідуальне і 

групове 
опитування. 

 

 

 
 

 

Експрес-контроль. 
 

 

 
 

 

Усне опитування 

 
 

Демонстрація 

мультимедійних 
презентацій 

 

 
 

 

Оцінювання 

індивідуальних 
завдань аспірантів. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Тематичне 

тестування. 
 

Модульна 

контрольна робота. 

Залік. 
 

ПРН 9.  Ефективно спілкуватися і взаємодіяти в науковому 

просторі засобами ІТ, зокрема й міжнародному, для 

розв’язання різноманітних фахових вузькоспеціальних і 

загальних завдань у галузі філології та міждисциплінарних 
досліджень; демонструвати значну авторитетність, 

інноваційність, високу ступінь самостійності, академічну та 

професійну доброчесність, постійну відданість розвитку 
нових ідей або процесів у передових контекстах 

педагогічної та науково-дослідницької діяльності. 

ПРН 10.  Презентувати результати власних оригінальних 

наукових досліджень державною та іноземною мовами в 
усній та писемній формі з використаннім ІТ: продукувати і 

грамотно оформлювати різножанрові навчально-методичні 

матеріали та наукові тексти відповідно до сучасних вимог 
(стаття, есе, презентація, виступ на конференції, лекція, 

тощо). 

ПРН 11.  Організовувати викладання педагогічних та 

філологічних дисциплін відповідно до завдань та принципів 
сучасної вищої освіти, вимог до його наукового, навчально-

методичного та нормативного забезпечення, 

використовувати різноманітні форми організації навчальної 
діяльності студентів, програмні засоби діагностики, 

контролю та оцінки ефективності навчальної діяльності. 

ПРН 12.  Оцінювати власну наукову і освітню діяльність, 

обирати і втілювати стратегії саморозвитку та 
самовдосконалення в науково-дослідницькій і викладацькій 

діяльності. 

ПРН 18.  Використовувати сучасні освітні ІТ, методи і 

засоби навчання з метою забезпечення високого рівня 
особистісного та професійного розвитку студента, 

планувати та ефективно використовувати час у науковій і 

педагогічній діяльності, удосконалювати педагогічну 
майстерність. 

ПРН 20.  Обирати оптимальні ІТ дистанційного навчання у 

власній педагогічній діяльності, в організації та проведенні 

наукових заходів. 

ПРН 21.  Використовувати наукометричні бази даних і 

сучасні технології з метою забезпечення власної наукової, 

педагогічної та інноваційної діяльності, у підготовці 
наукових публікацій, навчально-методичних матеріалів, 

звітів, ділової та особистої документації. 
 



Система оцінювання результатів навчання 
 

 
Контроль результатів навчання аспіранта з дисципліна «Інформаційні технології в освітній і 

науковій діяльності» здійснюється у формі вхідного, поточного, модульного та підсумкового (семестрового) 
контролю.  

Вхідний контроль застосовується як передумова успішної організації вивчення дисципліни. Він дає 

змогу визначити наявний рівень знань аспірантів і слугує орієнтиром для реалізації індивідуального підходу 
в процесі викладання дисципліни та визначенні форм організації освітнього процесу і методів навчання. 

Поточний контроль успішності аспірантів здійснюється протягом семестру. Під час опанування 

навчальним матеріалом оцінюється аудиторна, самостійна робота та інші види навчальної діяльності 

аспіранта. Поточний контроль проводиться на кожному практичному занятті та за результатами виконання 
завдань самостійної роботи. Він передбачає оцінювання теоретичної підготовки і практичних навичок 

аспірантів із зазначеної теми (у тому числі самостійно опрацьованого матеріалу) під час роботи на 

практичних заняттях. 
Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспірантів здійснюється за  накопичувальною 

системою.  

Навчальна дисципліна «Інформаційні технології в освітній і науковій діяльності» складається з одного 
модуля у 1-му семестрі першого курсу аспірантури. 

Система модульно-рейтингового контролю навчальних досягнень аспірантів реалізується за такою 

технологією. Оцінюються такі складники:   

Аудиторна та самостійна 

робота аспіранта 
Модульна контрольна робота 

50 балів 50 балів 

  

Рейтинг модуля обчислюється у такий спосіб. 
 Поточне оцінювання всіх видів навчальної діяльності аспіранта (аудиторна робота та самостійна робота) 

може здійснюватися в національній 4-бальній шкалі – «відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), 

«незадовільно» («2»). Невиконання завдань самостійної роботи, невідвідування лекційних та практичних 

занять позначаються «0». 
У кінці вивчення навчального матеріалу навчального модуля напередодні заліково-екзаменаційної сесії 

викладач виставляє одну оцінку за аудиторну та самостійну роботу аспіранта як середнє арифметичне з усіх 

поточних оцінок за ці види роботи з округленням до десятої частки. Цю оцінку викладач трансформує в 
рейтинговий бал за роботу протягом семестру шляхом помноження на 10

.
. Таким чином, максимальний 

рейтинговий бал за роботу протягом семестру може становити 50.  

Модульна контрольна робота (виконується перед заліком):  
Модульна контрольна робота є складником семестрового рейтингу. Наприкінці семестру всі аспіранти 

виконують модульні контрольні роботи з усіх дисциплін. Модульні контрольні роботи можуть оцінюватися в 

4-бальній системі («відмінно» («5»), «добре» («4»), «задовільно» («3»), «незадовільно» («2»)). Ці оцінки 

трансформуються в рейтинговий бал за МКР у такий спосіб: 
«відмінно»  – 50 балів; 

«добре»  – 40 балів; 

«задовільно»              – 30 балів; 
«незадовільно» – 20 балів; 

Неявка на МКР  – 0 балів; 

  
Семестровий рейтинговий бал є сумою рейтингового бала за роботу протягом семестру і рейтингового 

бала за МКР. Максимальний рейтинговий бал аспіранта становить 100 балів. 

 

Підсумкове оцінювання - залік  

Схема оцінювання заліку: 

Усна співбесіда і виконання практичного завдання оцінюються згідно визначених критеріїв за шкалою 

“зараховано”, “не зараховано”. 



 

№ 

Критерії 

оцінювання 

заліку 

Шкала оцінювання 

«зараховано» «не зараховано» 

1. Відповідність змісту Відповідь аспіранта повністю/в 

основному відповідає змісту 

питання. Основні проблеми  

визначено чітко. 

Відповідь аспіранта лише 

частково відповідає/ 

не відповідає змісту питання. 

Основні проблеми визначено 

нечітко/не визначено. 

2. Повнота і 

ґрунтовність викладу 

Основні проблеми повністю і 

ґрунтовно розкриті. 

Основні проблеми розкриті 

лише частково і без належної 

глибини/ зовсім не розкриті. 

 

3. Термінологічна 

коректність 

Аспірант досить вільно й 

коректно користується 

комп’ютерною 

 термінологією. 

Аспірант майже не 

користується комп’ютерною 

термінологією. 

4. Правильність 

виконання 

практичного завдання  

Виконане аспірантом завдання 

повністю 

 виконано і отримано правильні 

результати. 

Завдання аспірантом 

 не виконано і отримано 

неправильні результати. 

 

Оцінка “зараховано” виставляється за умови, якщо відповідь аспіранта в повній мірі відповідає всім 

зазначеним критеріям. 

Оцінка “не зараховано” виставляється за умови, якщо відповідь аспіранта не відповідає хоча б одному 

із зазначених критеріїв. 

 Умови допуску до заліку: повне виконання програми навчальної дисципліни, відпрацювання 

пропущених лекцій і практичних занять, успішне виконання МКР. 

Оцінювання на заліку здійснюється за національною шкалою, за 100-бальною шкалою і шкалою ЄКТС. 

На заліку екзаменатор виставляє семестровий рейтинговий бал, оцінку за залік (“зараховано / не 
зараховано”), кількість балів за 100-бальною шкалою й оцінку за шкалою ЄКТС.  

 Аспіранти, які мають семестровий рейтинговий бал з навчальної дисципліни 60 і вище, отримують 

оцінку “зараховано” і відповідну оцінку у шкалі ЄКТС без складання заліку. Аспіранти, які мають 
семестровий рейтинговий бал з дисципліни 59 і нижче, складають залік. 

Якщо аспірант на заліку отримав підсумкову оцінку з дисципліни за національною шкалою 

“не зараховано”, то, крім цієї оцінки, у відомості обліку успішності йому незалежно від набраного 
семестрового рейтингового балу виставляється оцінка FX за шкалою ЄКТС і 0 балів за 100-бальною 

шкалою. 

 

Підсумковий 

рейтинговий бал 

Оцінка за шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90 – 100 А Відмінно 

82 – 89 В добре 
 75 – 81 С 

66 – 74 D задовільно 

 60 – 65 Е 

0 – 59 FХ незадовільно 

 
На заліку у графі відомості обліку успішності “Відмітка про залік” викладач виставляє: 

 оцінку за залік за національною шкалою (“зараховано”); 

 кількість балів, що відповідає підсумковому рейтинговому балу аспіранта з навчальної дисципліни 

(кількість балів за 100-бальною шкалою); 

 оцінку за шкалою ЄКТС (А, В, С, D, Е). 

 



Політика курсу Аспірант вважається допущеним до семестрового контролю, якщо він виконав усі 

види робіт, що передбачені робочою програмою навчальної дисципліни. 
Незалежно від форми здобуття третього рівня вищої освіти (очної (денної і 

вечірньої) і заочної) аспіранти зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити 

всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені робочою програмою 
навчальної дисципліни. 

У разі неможливості аспірантам вечірньої та заочної форми здобуття освіти 

відвідувати всі аудиторні заняття з об’єктивних причин, вони складають 

індивідуальний графік відвідувань (не менше 50%), а решту завдань виконують 
дистанційно. Аспіранти погоджують цей графік із викладачем і відділом науково-

дослідної роботи. Графік повинен бути затверджений проректором з наукової 

роботи. 
Якщо аспіранти денної форми здобуття вищої освіти через поважні причини 

(хвороба, надзвичайні сімейні обставини тощо) не можуть відвідувати певну 

кількість аудиторних занять, вони мають їх відпрацювати. Процедуру та форми 
терміни відпрацювання аспірантами денної форми здобуття освіти пропущених 

занять із навчальної дисципліни визначає кафедра методики викладання ІМ й ІКТ і 

доводить до відома аспірантів конкретні графіки відпрацювання пропущених занять 

з дисципліни і критерії оцінювання. 
Основні види відповідальності аспірантів за порушення академічної доброчесності: 

• повторне проходження оцінювання (контрольна робота, залік тощо); • повторне 

проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; • 
відрахування із закладу освіти; • позбавлення академічної стипендії; • позбавлення 

наданих закладом освіти пільг з оплати навчання. 
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