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І. ОПИС ПРОГРАМИ 

 

Інформаційно-комунікаційні технології сьогодні займають важливе 

місце в освіті, вони стали частиною науково-педагогічної діяльності 
викладача вищого навчального закладу і сприяють підвищенню якості 
професійної підготовки майбутнього фахівця, збільшенню доступності 
освіти, забезпеченню потреб суспільства в конкурентноздатних фахівцях. 

Мета програми: формування та розвиток інформаційно-

комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників (НПП) 

університету. 

Завдання програми: 
– підвищення рівня компетентності НПП Університету згідно вимог 

сучасної парадигми освіти; 

– розвиток інноваційного мислення, творчої ініціативи; 

– ознайомлення з науково-методичними та технологічними вимогами 

навчального процесу в умовах євроінтеграції ВНЗ; 

– розвиток загальних уявлень про шляхи і перспективи 

інформатизації в галузі освіти; 

– освоєння сучасних інноваційних технологій реалізації змісту 

навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, 

запровадження дистанційних технологій навчання;  

– розвиток здатності НПП до постійної самоосвіти і самовдосконалення 

шляхом застосування інформаційно-освітніх ресурсів і технологій у 

навчально-науковому процесі; 
– удосконалення вмінь і навичок організації предметно-орієнтованого 

інформаційного забезпечення електронного навчання НПП у системі eFront 

Університету. 

Характеристика програми: 

1. Предметна галузь, напрям: освіта. 

2. Фокус програми: професійна, інформаційно-комунікаційна 

компетентність НПП вищої школи. 

3. Орієнтація програми: програма спрямована на розвиток 

професійної, інформаційно-комунікаційної компетентності НПП вищої 
школи. 

4. Особливості програми: програма зорієнтована на особистісний і 
науково-педагогічний досвід НПП, їх індивідуальні запити; є гнучкою за 
змістом; відповідає андрагогічним принципам навчання; забезпечує 
оволодіння достатнім рівнем професійної та інформаційно-комунікаційної 
компетентності. 

Працевлаштування та продовження освіти 

1. Працевлаштування: продовження роботи у вищому навчальному 

закладі на займаній посаді або її підвищення.  

2. Продовження освіти: подальше підвищення кваліфікації в системі 
формальної, неформальної, інформальної освіти; участь у вітчизняних 
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проектах з питань інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання. 

Стиль і методика навчання 

1. Підходи до викладання та навчання ґрунтуються на основних 

положеннях андрагогіки і передбачають врахування індивідуальних 

можливостей та професійного й особистісного досвіду НПП. 

Навчання здійснюється відповідно до таких андрагогічних принципів: 

1. Пріоритет самостійного навчання. 

2. Принцип спільної діяльності слухача з викладачем. 

3. Індивідуалізація навчання. 

4. Системність навчання. 

5. Контекстність навчання. 

6. Принцип актуалізації результатів навчання. 

7. Принцип е-навчання. 

8. Принцип розвитку освітніх потреб. 

9. Принцип свідомого навчання. 

Види навчальних занять: лекції, практичні, самостійна робота, 

консультації (дистанційно). 

2. Система оцінювання: оцінювання знань здійснюється за 

результатами вивчення навчального матеріалу кожного змістового модуля 

програми (поточний модульний контроль) та виконання і захисту випускної 
роботи за темою «Формування інформаційного забезпечення дисципліни 

….», яка сформована НПП у системі eFront Університету (підсумковий 

контроль). 

Основні принципи підвищення кваліфікації:  
–  відповідність європейським та корпоративним стандартам якості 

освіти;  

– науковість, системність, компліментарність (додатковість);  

– інноваційність, інтеграція, безперервність;  

– індивідуалізація та диференціація;  

– самоорганізація і самоконтроль. 

У результаті підвищення кваліфікації за модулем НПП мають     

знати: 

– напрями реформування вищої освіти в Україні у сучасних умовах; 

– управлінські компетентності НПП вищої школи та шляхи їх 

використання в освіті; 
– нормативно-правові вимоги формування навчальних планів, 

планування обсягів навчальної роботи НПП; 

– механізм розроблення освітніх програм згідно стандартів вищої 
освіти та вимог сучасної парадигми освіти; 

– теоретичні положення щодо основних напрямів і тенденцій розвитку 

нових освітніх технологій;  

– функціональні можливості та практичні аспекти використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчальній діяльності;  
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– базові засади створення та використання електронних інформаційних 

ресурсів у навчальному процесі; 
–  теоретичні відомості про програмну платформу підтримки 

електронного навчання eFront; 

–  технології роботи НПП у навчальному веб-середовищі eFront; 

вміти: 

– упроваджувати європейські норми і стандарти освіти у навчальний 

процес; 

–  удосконалювати зміст, форми і методи навчання; 

– використовувати нові принципи організації навчального процесу, 

новий тип відносин між викладачем та студентом, нові технології опанування 

знань; 

– організовувати ефективну самостійну роботу студентів, зокрема на 
основі використання нових технологій навчання; 

– застосовувати управлінські компетентності НПП у навчальному 

процесі; 
– використовувати існуючі інформаційно-комунікаційні засоби та 

технології у професійній діяльності; 
– самостійно працювати з інструментами, засобами і середовищами з 

метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для 

навчальної дисципліни; 

– створювати веб-ресурси дисципліни в ІОС ХДУХТ; 

– володіти навичками використання електронних ресурсів дисципліни 

під час навчання студентів; 

– працювати у середовищі BigBlueButton під час проведення 

навчальних занять, круглих столів та форумів в режимі онлайн; 

– самостійно працювати з інструментами, засобами і середовищами з 
метою розроблення навчальних, методичних і дидактичних матеріалів для 

навчальної дисципліни; 

– використовувати функціональні можливості системи електронного 

навчання eFront; 

– створювати веб-ресурси дисципліни у середовищі eFront; 

– розробляти сайт дисципліни; 

– створювати комп’ютерні тести та організовувати контроль 

(самоконтроль) знань студентів на різних етапах навчання; 

– розробляти проекти та організовувати самостійну (індивідуальну) 

роботу студентів системі eFront; 

– володіти навичками використання електронних ресурсів дисципліни 

у навчальному процесі та надання студентам доступу до них; 

– володіти навичками дистанційного керування процесом навчання 

студентів та інтерактивної взаємодії з ними. 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН МОДУЛЯ 
 

«Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті» 
 

№ 

п/п 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Р
аз
ом

 

Л
ек
ці
ї 

П
ра
кт
ич

ні
 

С
ам

ос
ті
йн

а 
ро
бо

та
 

П
ід
су
м
ко
ви

й 
ко
нт
ро
ль

 

Змістовий модуль І. 
Управлінські компетенції викладача вищої школи в умовах  

євроінтеграції вищих навчальних закладів України 

1 Тема 1. Проблеми вищої освіти в Україні та напрями її 
реформування в контексті загальноєвропейських 

тенденцій 

20 6 4 10  

2 Тема 2. Управлінські аспекти розроблення освітніх 

програм та складання навчальних планів підготовки  

здобувачів вищої освіти за ступенями освіти бакалавр та 

магістр згідно нових стандартів вищої освіти 

12 2 2 8  

3 Тема 3. Компетентністне наповнення професійної 
діяльності викладача вищої школи 

28 8 6 14  

Разом за модулем І 60 16 12 32  

Поточний  контроль залік 

Змістовий модуль ІІ. 
Інформаційні системи і технології менеджменту електронної освіти 

4 Тема 4. Електронна освіта (e-learning) як нова освітня 

технологія 
2 2    

5 Тема 5. Інтернет сервіси та інформаційні технології 
ефективної комунікації та співпраці 

11 1 10   

6 Тема 6. Електронні освітні ресурси 17 1  16  

Разом за модулем ІІ 30 4 10 16  

Поточний контроль залік 

Змістовий модуль ІІІ. 
Формування предметно-орієнтованого інформаційного забезпечення  

електронного навчання 

7 Тема 7. Теоретичні відомості про LMS eFront 2 0,5    

8 Тема 8. Основи роботи в eFront 4 0,5 2   

9 Тема 9. Розроблення веб-сайту дисципліни 8 1 4 4  

10 Тема 10. Створення контенту навчальної дисципліни у 

системі eFront 
24 0,5 8 16  

11 Тема 11. Організація контролю знань у системі eFront 24 0,5 10 14  

12 Тема 12. Організація самостійної (індивідуальної) 
роботи студента 

16 0,5 8 8  

13 Тема 13. Застосування організаційних засобів та 

інструментів LMS eFront для підвищення якості роботи 

науково-педагогічних працівників університету 

12 0,5 8 4  

Разом за модулем ІІІ 90 4 40 46  

Поточний контроль   іспит 

Разом за навчальним планом 180 24 62 94  

Підсумковий контроль   Випускна робота  
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Модуль складається з 3-х змістових складових. Кожна складова 
модулю містить теми, які входять до певної складової модулю, опис циклу 

відповідної підготовки за змістом, організаційними формами навчання, 

видами контролю, а також тими компетенціями, які розвиваються у процесі 
вивчення кожної теми, сформованість яких визначає результат навчання. 

Структура опису кожної теми включає: назву теми; основні поняття теми; 

зміст лекції (семінару); зміст самостійної роботи з теми; список літератури до 

теми. 

Зміст і характер завдань, що застосовуються в процесі опанування 

модулю сприяють розвитку твoрчoгo мислення викладачів, набуттю й 

систематизації суб’єктивнo нoвих знань для впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальний процес університету. 

 

ІІІ. ПРОГРАМА 

 

Змістовий модуль І 
Управлінські компетенції викладача вищої школи в умовах 

євроінтеграції вищих навчальних закладів України 

 

Тема 1. Проблеми вищої освіти в Україні та напрями її реформування в 

контексті загальноєвропейських тенденцій.  

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Вища освіта в контексті європейської інтеграції. Перспективи, які 
відкриває участь у Болонському процесі перед національною вищою 

школою, особливості його реалізації в Україні і роль, яку могли б зіграти в 

процесі перетворень вищої школи в Україні.  
ЛЕКЦІЯ 2 

Основні напрями реформування національної системи освіти в 

контексті загальноєвропейських тенденцій. Ставлення держави до наукового 

потенціалу вищої школи. Місія університетів у суспільному розвитку. 

Завданням науково-педагогічних шкіл, університетів.  

ЛЕКЦІЯ 3 

Забезпечення реалізації інтеграції освітньої системи України в 

європейську систему освіти. Стратегічне завдання розвитку вищої освіти 

України. Кредитно-модульна система навчання. Психолого-педагогічне 
забезпечення модульної технології навчання. Розробка та застосування 

інноваційних технологій навчання в умовах приєднання України до 

європейської освітньої системи. 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Вища освіта в контексті європейської інтеграції. Основні напрями 

реформування національної системи освіти в контексті загальноєвропейських 

тенденцій. Забезпечення реалізації інтеграції освітньої системи України в 

європейську систему освіти. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

Написати наукову публікацію за темами: «Модернізація вищої освіти 

та проблеми управління якістю підготовки фахівців», «Проблеми та 
перспективи інноваційного розвитку навчального процесу», «Підготовка 
фахівців нової генерації – завдання сучасної освіти», «Мотивація викладачів 

щодо організаційно-методичного забезпечення вимог нових стандартів 

освіти». 

 

Тема 2. Управлінські аспекти розроблення освітніх програм та складання 

навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти за ступенями 

освіти бакалавр та магістр згідно з новими стандартами вищої освіти. 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Механізм розроблення освітніх програм згідно стандартів вищої 
освіти та вимог сучасної парадигми освіти. Нормативно-правові вимоги 

формування навчальних планів, планування обсягів навчальної роботи НПП. 

Нормативно-правова база яка реалізує зміст навчальних планів нового 

покоління. 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Механізм розроблення освітніх програм згідно стандартів вищої 
освіти та вимог сучасної парадигми освіти. 

Нормативно-правові вимоги формування навчальних планів, 

планування обсягів навчальної роботи НПП ХДУХТ. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Розробити освітню програму підвищення кваліфікації кадрів за 
дисциплінами кафедр ХДУХТ згідно стандартів вищої освіти. 

 

Тема 3. Компетентністне наповнення професійної діяльності викладача. 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Викладач як управлінець в демократичних відносинах зі студентами. 

Професійна компетентність викладача ВНЗ. Структурні компоненти 

професійної компетентності викладача. Процес формування управлінських 

якостей студентів. 

Участь викладачів в управлінні ВНЗ. Наукові засади управління 

вищим навчальним закладом. Принципи управління вищим навчальним 

закладом. Структура управління вищим навчальним закладом. Органи 

громадського самоврядування у вищих навчальних закладах. 

ЛЕКЦІЯ 2 

Вплив викладачів на прийняття державно-управлінських рішень. 

Організаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень 

Технологія процедури прийняття рішень у державному управлінні. 
ЛЕКЦІЯ 3 

Самоменеджмент викладача вищої школи. Поняття і головні задачі 
самоменеджменту. Основні методики самоменеджменту. Планування та 



 10

основні принципи самоменеджменту. Аспекти удосконалення системи 

самоменеджменту викладачів вищих навчальних закладів. 

СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Визначальні категорії компетентністного підходу в освіті: зміст і 
визначення.  Викладач як управлінець в демократичних відносинах зі 
студентами. Участь викладачів в управлінні ВНЗ. Вплив викладачів на 
прийняття державно-управлінських рішень (громадське обговорення, 

експертні оцінки в складі робочих груп тощо). Самоменеджмент викладача 
вищої школи. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Аналіз визначень поняття компетенції. Розкрити зміст основних 

понять компетентнісно орієнтованого підходу до менеджменту в освіті. 
Зробити аналіз складових компетентністного наповнення професійної 
діяльності викладача вищої школи. Розкрити зміст самоменеджменту. 

Визначити цілі й функції самоменеджменту у процесі професіоналізації 
викладача. Формування управлінської культури викладача (здійснити само 

діагностику). 

 

Список рекомендованої літератури за змістовим модулем І 
 

Нормативно-правова література 
 

1. Про вищу освіту : Закон України № 1556-VІІ» від 01.07.2014 р. 

2. Про особливості формування навчальний планів на 2015/2016 

навчальний рік : наказ МОН України № 47 від 26.01.2015 р. 

3. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти : Постанова Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. 

4. Про методичні рекомендації щодо запровадження ЄКТС та її 
ключових документів у вищих навчальних закладах : лист МОН України № 

1/9 – 119 від 26.02.2010 р.  

5. Про особливості запровадження переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року  № 266 : наказ МОН України № 1151 від 06.11.2015 р.  

6. Про затвердження і введення і дію Методичних рекомендацій щодо 

розроблення стандартів вищої освіти : наказ МОН України № 600 від 

01.06.2016 р.  

7. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти, 

схвалені сектором вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства 
освіти і науки України (протокол від 29.03.2016 № 3) та затверджені Наказ 
МОН України № 600 від 01.06.2016 р. 

8.  Лист МОН України № 1/9-120 від 11.03.2015 р. «Про організацію 

вивчення гуманітарних дисциплін». 
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9. Розроблення освітніх програм : методичні рекомендації / 

В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова ; за ред. 

В. Г. Кременя. – К. : Пріоритети, 2014. – 120 с. 

10.  Лист МОН України № 1/9-126 від 13.03.2015 р. «Щодо 

особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних 

планів у 2015/2016навчальному році». 

11.  Лист МОН України № 1/9-459 від 25.09.2015 р. «Щодо організації 
фізичного виховання у вищих навчальних закладах». 

12.  Постанова КМУ № 1045 від 09.12.2015 р. «Про затвердження 

Порядку щорічного оцінювання фізичної підготовки населення України». 
 

Рекомендована література 
 

13. Андреев В. И. Саморазвитие менеджера / В. И. Андреев. – М. : 

Народное собрание, 1995. – 160 с. 

14. Андрущенко В. П. Основні тенденції розвитку вищої освіти на 
рубежі століть / В. П. Андрущенко // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 

11–17. 

15. Бакуменко В. Д. Державне управління і державно-управлінські 
рішення: вступ до досліджень / В. Д. Бакуменко // Вісн. УАДУ. – 1999. – № 4. 

– С. 68–79. 

16. Бакуменко В. Д . Державно-управлінські рішення як предмет 
досліджень / В. Д. Бакуменко // Вісн. УАДУ. – 2000. – № 3. – С. 363–374. 

17. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлінських рішень: 

проблеми теорії, методології, практики : монографія / В. Д. Бакуменко. – К. : 

УАДУ, 2000. – 320 с. 
18. Болонський процес. Національний звіт: 2007–2009. – К., 2010. 

19. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посібник / 

М. Ф. Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук [та ін.] ; за ред. В. Г. Кременя. 

– Тернопіль : Навчальна книга, Богдан, 2004. – 384 с. 

20. Вудкок М. Раскрепощенный менеджер: для руководителя-практика 

:  [пер. с англ.] / М. Вудкок, Д. Френсис. – М. : Дело, 1991. – 320 с.  

21. Губа А. В. Теоретико-методологічні засади формування 

управлінської культури вчителя – майбутнього менеджера освіти : дис. … д-

ра пед. наук : 13.00.04 / Губа А. В. – З., 2010. – 450 с. 

22. Гура О. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : навч. 

посіб. / О. Гура. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 223 с.  

23. Гуменникова Т. Р. Забезпечення вузівської підготовки фахівця до 

особистісно орієнтованого виховання в світлі концепціїї болонського 

процесу / Т. Р. Гуменникова // Вісник Глухівського державного 

педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. – Глухів : ГДПУ, 2008. 

– Вип. 12. – 244 с. 

24. Державне управління / за ред. А. Ф. Мельник. – К. : Знання-Прес, 

2003. – 343 с. 
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25. Державне управління : слов.-довід. / укл. : В. Д. Бакуменко (кер. 

творч. кол.), Д. О. Безносенко, І. М. Варзар [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Князєва, 

В. Д. Бакуменка. – К. : УАДУ, 2002. – 228 с. 

26. Дєгтяр А. О. Державно-управлінські рішення: інформаційно-

аналітичне та організаційне забезпечення : монографія / А. О. Дєгтяр. – X. : 

ХарРІ НАДУ Магістр, 2004. – 224 с. 

27. Дєгтяр А. О. Аналітично-організаційне забезпечення прийняття та 

реалізації державно-управлінських рішень : автореф. дис. д-ра наук з держ. 

упр. : 25.00.02. / А. О. Дєгтяр. – Донецьк, 2005. 

28. Дзвінчук Д. І. Психологія ефективного стилю управління / 

Д. І. Дзвінчук // Джерела (науково-методичний вісник ІПОПП). – 1999. – № 

 1–2. – С. 3–7. 

29. Дзвінчук Д. І. Психологічні основи ефективного управління : навч. 

посібник / Д. І. Дзвінчук. – К. : ЗАТ НІЧЛАВА, 2000. – 280 с. 
30. Дмитриченко М. Ф. Болонському процесу – альтернативи немає / 

М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун // 64 наук.-практ. конф. наук.-пед. 

працівників, асп., студ. та структурних підрозділів університету. – К. : НТУ, 

2008. – С. 347–352. 

31. Дубасенюк О. А. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи // 

Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика, 

економіка, культура : матер. Всеукр. конф. / О. А. Дубасенюк. – К. : ІОД НА 

ПН України, 2011. – С. 135–142. 

32. Журавська Н. С. Методика навчання та виховання у вищих 

навчальних закладах країн Європейського Союзу та України: порівняльний 

аспект : монографія / Н. С. Журавська. – Ніжин : ПП Лисенко М.М., 2015. – 

608 с. 

33. Журавська Л. М. Компетенції викладача в управлінні самостійної 
роботою студентів [Електронний ресурс] / Л. М. Журавська // Вісник «КПІ». 

Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2009. – № 3 – С. 127. – Режим доступу : 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VKPI_fpp/2009-3-1/03_Bojchuk.pdf. 

34. Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках / Л. Зайверт. – М. : 

Интерэксперт, ИНФРА-М, 1995. – 118 с.  

35. Зязюн І. Я. психодіагностика педагогічної майстерності вчителя 

[Електронний ресурс] / І. Я. Зязюн. – Режим доступу : http://eprints.zu.edu.ua 
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пособ. / Н. П. Лукашевич. – 2-е изд., испр. – К. : МАУП, 2004. – 360 с. 

38. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібник / 

В. Я. Малиновський. – Луцьк : Вежа, 2000. – 558 с. 

39. Національна доктрина розвитку освіти // Освіта України. – 2002. – 

23 квітня.  



 13
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О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, Т. М. Мисюра. – К. : КІМ, 2012. – 298 с.  

43. Педагогіка: Велика сучасна енциклопедія / сост. Е. С. Рапацевіч. –

Мн. : Соврем. слово, 2005. – 720 с.  

44. Руденко В. Н. Культурологические основания целостности 

содержания высшего образования / В. Н. Руденко // Педагогика. – 2004. – 

№  1. – С. 42–48. 

45. Роль самоменеджмента в процессе профессионализации личности 

[Электронный ресурс] // Психология жизни / PSYLIVE.ru. – Режим доступа : 

http://www.rabotas.ru/kariera/59.htm. Prigodiy M. SELF-MANAGEMENT 

TEACHERS THE INSTI. 

46. Бабин І. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської 
освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти на період 

до 2020 р. [Електронний ресурс] / І. Бабин, В. Ликова // Режим доступу : 

https://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/238-strategija-ta-suchasni ten-

denciji-rozvitku-universitetskoji-osviti-ukrajini-v-konteksti-jevropejskogo-prostoru 
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47. Тагунова И. А. Образовательные услуги в контексте деятельности 

международных организаций / И. А. Тагунова // Вестник Университета 

Российской Академии Образования. – 2006. – № 2. – С. 14–26. 

48. Тамарская Н. В. Формирование управленческой культуры педагога 

в системе непрерывной профессиональной підготовки : дис. ... д-ра пед. наук 

: 13.00.08 / Тамарская Нина Васильевна. – Калининград, 2004. – 396 с. 

49. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] / 

М. М. Фіцула. – Режим доступу : http://pidruchniki.com/70107/pedagogika/ 

pedagogika _vischoyi_ shkoli. 

50. Щекин Г. В. Теория и практика управления персоналом : учеб.-

метод пособ. / Г. В. Щекин. – 2-е изд., стереотип. – К. : МАУП, 2003. – 280 с. 

51. Язвінська О. М. Застосування інноваційних освітянських технологій 

в контексті запровадження кредитно-модульної системи організації 
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працівників, асп., студ. та структурних підрозділів  університету. – К. : НТУ, 
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Змістовий модуль ІІ 
Інформаційні системи і технології менеджменту електронної освіти 

 

Тема 4. Електронна освіта (e-learning) як нова освітня технологія. 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Сучасні освітні тенденції та шляхи впровадження в освітній процес 
інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Роль ІКТ у 

формуванні інформаційних компетенцій викладача та студента. Нормативно-

правове забезпечення електронного навчання. 

ЛЕКЦІЯ 2 

Електронне навчання – система навчання за допомогою Інтернет і 
мультимедіа. Змішане навчання. Дистанційне навчання як різновид е-

навчання. Система завдань і функцій управління процесом організації e-

learning в університеті. Основні проблеми у сфері менеджменту електронної 
освіти та шляхи їх вирішення.  

  

Тема 5.  Інтернет-сервіси та інформаційні технології ефективної 

комунікації та співпраці. 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Освітні сайти та особливості їх використання в освітній діяльності. 
Використання існуючих інформаційних ресурсів для забезпечення 

навчальної дисципліни (бібліотеки, словники, енциклопедії, глосарії, 
електронні ресурси навчальних закладів тощо). Пошук та моніторинг 
інформації. Сучасні Інтернет сервіси онлайн і оффлайн комунікації та 
співпраці: e-mail, Skype, Chat, відеоконференцзв’язок, Диск Google тощо. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Пошук інформації та використання існуючих інформаційних ресурсів 

для забезпечення навчальної дисципліни.  

Робота у середовищі BigBlueButton під час проведення навчальних 

занять, круглих столів та форумів в режимі онлайн.  

 

Тема 6.  Електронні освітні ресурси. 
 

ЛЕКЦІЯ 1 

Поняття електронних освітніх ресурсів (ЕОР). Класифікація ЕОР. 

Загальні вимоги до ЕОР. Вимоги до структури та технічної реалізації ЕОР. 

Організація процесів розроблення та реєстрації. Підготовка до видання та 
розповсюдження ЕОР в ХДУХТ. Поняття освітніх веб-ресурсів. Освітній веб-

простір: блок нормативно-правового забезпечення навчального процесу; блок 

методичного і дидактичного забезпечення навчального процесу; блок джерел 

наукової і педагогічної інформації. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Побудувати оптимальну модель організації е-навчання в ХДУХТ 

2. Розробити план заходів та визначити необхідні ресурси для 

реалізації визначеної моделі 
 

Список рекомендованої літератури за змістовим модулем ІІ 
 

1. Про вищу освіту Закон України № 1556-VІІ від 01.07.2015 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://sfs.gov.ua/diyalnist-

/zakonodavstvo-pro-diyalnis/zakoni-ukraini/65715.html . 

2. Старова Т. С. Типология образовательных веб-сайтов [Электронный 

ресурс] / Т. С. Старова, А. В. Могилев // Вопросы Интернет-образования. – 

2001. – № 2. – Режим доступа :  http://vio.fio.ru/vio_02/cd_site/Articles/Art_4_ 

4.htm. 

3. Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в 

навчальному процесі та наукових дослідженнях : навч. посіб. для студ. пед. 

ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної пед. освіти / Р. С. Гуревич, 

М. Ю. Кадемія. – Київ : Освіта України, 2006. – 366 с. 

4. Интернет в гуманитарном образовании : учеб. пособие для 

студ. высш. уч. завед. / А. Е. Петров, М. В. Моисеева, Е. С. Полат ; под. 

ред.  Е. С. Полат. – М. :  ВЛАДОС, 2011. –  272 с. 

5. Поясок Т. Б. Застосування інформаційних технологій в навчальному 

процесі вищої школи : наук.-метод. посіб. для студ. та викл. вищих 

навчальних закладів економічного профілю / Т. Б. Поясок. – Кременчук : ПП 

Щербатих О. В., 2009. – 104 с. 

6. Забродська Л. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті : навч.-метод. комплекс : в 2-х ч. / Л. Забродська; АПН України, Ун-т 
менедж. освіти. – К., 2011. – 208 с. 

7. Гончарова Н. І. Документаційне забезпечення менеджменту : навч. 

посіб. / Н. І. Гончарова. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 259 с. 

8. Городенко Л.  Система образів у мережевій комунікації 
[Електронний ресурс] / Л. Городенко. – Режим доступу : http://archive.nbuv. 

gov.ua/portal/soc_gum/obraz/2012_13 /Gorodenk.pdf. 

9. Горошко Е. И. Коммуникативное пространство Интернета как 

объект социокультурного анализа / Е. И. Горошко // Вісник Одеського 

національного університету. Сер. «Соціологія і політичні науки». – Одеса, 

2010. – Т. 15, вип. 14. – С. 130–136. 

10. Гуменникова Т. Р. Забезпечення вузівської підготовки фахівця до 

особистісно орієнтованого виховання в світлі концепціїї болонського 

процесу / Т. Р. Гуменникова // Вісник Глухівського державного 

педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. – Глухів : ГДПУ, 2008. 

– Вип. 12. – 244 с. 

11. Дубасенюк О. А. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи  / 

О. А. Дубасенюк // Людиноцентризм як основа гуманітарної політики 
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України: освіта, політика, економіка, культура : матер. Всеукр. конф. – К. : 

ІОД НАПН України. – 2011. – С. 135–142. 

12. Бабин І. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської 
освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти на період 

до 2020 р. [Електронний ресурс] / І. Бабин, В. Ликова // Режим доступу : 

https://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/238-strategija-ta-suchasni ten-

denciji-rozvitku-universitetskoji-osviti-ukrajini-v-konteksti-jevropejskogo-prostoru 

-vishhoji-osviti-na-period-do-2020-r-.html . 

 

Змістовий модуль ІІІ 
Формування предметно-орієнтованого інформаційного забезпечення 

електронного навчання 

 

Тема 7. Теоретичні відомості про LMS eFront. 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Система електронного навчання університету на базі системи 

управління навчальним контентом eFront та особливості її використання для 

організації навчального процесу на різних формах навчання. Перспективи 

використання. Можливості. Характеристики.  

 

Тема 8.  Основи роботи в eFront. 
 

ЛЕКЦІЯ 1 

Реєстрація в системі eFront. Кабінет викладача: профіль викладача; 
зміна та відновлення паролю. Керуючі елементи інтерфейсу користувача. 

Адміністрування сайту дисципліни: визначення необхідного набору 

компонентів дисципліни; розміщення їх у зручному для навчання порядку; 

управління користувачами дисципліни; експорт матеріалів і файлів 

дисципліни; імпорт матеріалів і файлів дисципліни. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Інструктивно-методичне заняття. 

 

Тема 9.  Розроблення веб-сайту дисципліни. 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Сайт дисципліни в системі eFront. Інформація про дисципліну. 

Створення дерева змісту дисципліни. Керування деревом змісту. Робота із 
файловим менеджером. Правила розміщення навчально-методичного 

комплексу дисципліни в системі eFront. Відображення файлів на 
панелі Файли дисципліни. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Індивідуальне розроблення веб-сайту навчальної дисципліни. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

1. Розроблення веб-сайту власної навчальної дисципліни.  

2. Внесення інформації про дисципліну.  

3. Створення дерева змісту дисципліни 

 

Тема 10.  Створення контенту навчальної дисципліни в системі eFront. 
 

ЛЕКЦІЯ 1 

Матеріал як компонент системи eFront. Способи введення тексту на 
сторінки сайту. Вставка файлів pdf на сторінки сайту дисципліни. Вставка 
ілюстрацій. Вставка відео. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Методика створення контенту навчальної дисципліни у системі eFront. 

Вивчення способів введення тексту на сторінки сайту. Вставка файлів pdf, 

ілюстрацій та відео на сторінки сайту дисципліни.  

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Формування інтерактивного навчально-методичного комплексу власної 
дисципліни в системі eFront. 

 

Тема 11.  Організація контролю знань у системі eFront. 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Поняття «Тест» в системі eFront. Специфікація тесту. Формати 

тестових завдань. Опис і визначення параметрів тесту. Розробка тестових 

питань. Створення Банку питань. Приєднання питань до тесту. Організація 

та проведення тестування. Оброблення результатів тестування. Організація 

самотренінгу (самоконтролю) в системі eFront. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Методика створення контенту навчальної дисципліни у системі 
eFront. Вивчення способів введення тексту на сторінки сайту. Вставка файлів 

pdf, ілюстрацій та відео на сторінки сайту дисципліни.  

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Формування інтерактивного навчально-методичного комплексу 

власної дисципліни в системі eFront. 

 

Тема 12.  Організація самостійної (індивідуальної) роботи студента.  

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Компонент системи eFront «Проекти»: призначення, можливості 
застосування під час організації самостійної чи індивідуальної роботи 

студентів. Створення проекту в системі eFront. Закріплення студента 

(студентів) за проектом. Проект на сайті «очима студентів». Функції 
компоненту Проект. Оцінювання результатів виконаних завдань. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Знайомство з методами організації самостійної (індивідуальної) 
роботи студента в системі eFront. Опис і визначення параметрів тесту. 

Розробка тестових питань. Створення Банку питань. Методика Оцінювання 

результатів виконаних завдань. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Створення проекту в системі eFront. Закріплення студента (студентів) 

за проектом. Вивчення функцій компоненту Проект. 
 

Тема 13.  Застосування організаційних засобів та інструментів LMS 

eFront для підвищення якості роботи НПП університету. 

 

ЛЕКЦІЯ 1 

Розробка сценарію вивчення дисципліни у системі eFront. Визначення 

правил вивчення дисципліни. Умови завершення вивчення дисципліни. 

Створення «Календаря». Засоби спілкування викладача і студента. Створення 

«Оголошення». «Глосарій» дисципліни у системі eFront. Звіти по 

користувачу (студенту). Звіти по дисциплінах. Надання доступу до курсу. 

Супроводження курсу. 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА ТЕМОЮ 

Створення «Календаря» в системі eFront. Знайомство із засобами 

спілкування викладача і студента. Створення «Оголошення», «Глосарію» 

дисципліни. Вивчення методів Відстеження успішності та активності 
студента. 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Визначення правил вивчення дисципліни та умов її завершення. 

Створення глосарію дисципліни та календаря її вивчення. 

 

Список рекомендованої літератури за змістовим модулем ІІІ 
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5. Забродська Л. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в 

освіті : навч.-метод. комплекс : в 2-х ч. / Л. Забродська; АПН України, Ун-т 
менедж. освіти. – К, 2011. – 208 с. 

6. Гуменникова Т. Р. Забезпечення вузівської підготовки фахівця до 

особистісно орієнтованого виховання в світлі концепціїї болонського 

процесу / Т. Р. Гуменникова // Вісник Глухівського державного 

педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. – Глухів : ГДПУ, 2008. 

– Вип. 12. – 244 с. 

7. Дубасенюк О. А. Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи  / 

О. А. Дубасенюк // Людиноцентризм як основа гуманітарної політики 

України: освіта, політика, економіка, культура : матер. Всеукр. конф. – К. : 

ІОД НАПН України. – 2011. – С. 135–142. 

8. Бабин І. Стратегія та сучасні тенденції розвитку університетської 
освіти України в контексті Європейського простору вищої освіти на період 

до 2020 р. [Електронний ресурс] / І. Бабин, В. Ликова // Режим доступу : 

https://www.tempus.org.ua/uk/national-team-here/238-strategija-ta-suchasni ten-

denciji-rozvitku-universitetskoji-osviti-ukrajini-v-konteksti-jevropejskogo-prostoru 

-vishhoji-osviti-na-period-do-2020-r-.html . 
 

Інформаційні ресурси 

 

1. Enterprise Learning Management System Software – eFront LMS – 

[Electronic resource]. – Available at : https://www.efrontlearning.com. 

2. What is efront? – [Electronic resource]. – Available at :  

https://www.youtube.com/watch?v=hkg6JqSpg7U&index=29&list=PL59818371D

54D0E51. 

3. How to work with reports – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=DCAOab2SDjs&index=25&list=PL59818371

D54D0E51. 

4. How to work with Categories – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=MaCSbXMmSHY&list=PL59818371D54D0E

51&index=1.  

5. How to create a Lesson – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=I0WWJhQJQF0&list=PL59818371D54D0E51

&index=2.  

6. How to manage content – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=vm4jeY70ti8&list=PL59818371D54D0E51&i

ndex=4. 

7. How to insert a PDF – [Electronic resource]. – Available at: 

https://www.youtube.com/watch?v=glhC21RBP4U&index=5&list=PL59818371D

54D0E51.  

8. How to copy material – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=v5wpIsCryU8&index=6&list=PL59818371D5

4D0E51. 

9. How to work with projects – [Electronic resource]. – Available at : 
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https://www.youtube.com/watch?v=KLt3LfsoIrE&index=8&list=PL59818371D54

D0E51.  

10.  How to work with rules – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=GDgyv1KDm5Q&index=10&list=PL5981837

1D54D0E51.  

11.  How to work with glossary – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=FalG9eVNG2A&index=12&list=PL59818371

D54D0E51.  

12.  How to work with reports – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=DCAOab2SDjs&index=25&list=PL59818371

D54D0E51.  

13. How to work with modules – [Electronic resource]. – Available at : 

https://www.youtube.com/watch?v=EiTXPMsFt4I&index=26&list=PL59818371D

54D0E51. 

 

 

IV. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Оцінювання знань здійснюється за результатами вивчення 

навчального матеріалу кожного змістового модуля програми підвищення 

кваліфікації (поточний модульний контроль) та дистанційного оформлення 

випускної роботи за темою «Формування інформаційного забезпечення 

дисципліни ……» у цілому (підсумковий контроль). 

 

Методи контролю за змістовим модулем І 
Усний контроль: індивідуальне опитування. 

Поточний контроль: залік. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 
Поточне тестування та самостійна робота 

Сума 
ЗМ № І 

Т1 Т2 Т3 
100 

40 30 30 

 

Методи контролю за змістовим модулем ІІ 
Усний контроль: індивідуальне опитування. 

Поточний контроль: залік. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

ЗМ № ІІ 
Т1 Т3 Т5 

100 
10 70 20 
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Методи контролю за змістовим модулем ІІІ 
Усний контроль: індивідуальне опитування. перевірка правильності 

формування у системі eFront інтерактивного навчально-методичного 

комплексу дисципліни слухача. 

Поточний контроль: іспит. 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 

ЗМ № ІІІ 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

100 
5 5 10 30 20 20 10 

 

Критерії оцінки випускної роботи 

Випускна робота вважається виконаною за фактичними матеріалами 

НМКД, які впроваджені в практичну діяльність у систему eFront. 

За результатами захисту випускної роботи виставляється оцінка за 
національною шкалою ECTS:  

 

Оцінка 
в балах 

Оцінка  

за національною 

шкалою 

Оцінка 
за шкалою ECTS 

Оцінка Пояснення 

90-100 Відмінно А 
Відмінно 
(відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок) 

82-89 

Добре 

B 
Дуже добре 
(вище середнього рівня з 
кількома помилками) 

75-81 С 
Добре 
(в цілому правильне виконання з певною 
кількістю суттєвих помилок) 

67-74 

Задовільно 

D 
Задовільно 
(непогано, але зі значною 
кількістю недоліків) 

60-66 E 
Достатньо 
(виконання задовольняє 
мінімальним критеріям) 

35-59 

Незадовільно 

FX 
Незадовільно 
(з можливістю повторного 
складання) 

1-34 F 
Незадовільно 
(з обов'язковим повторним 
курсом) 
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 VI. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Електронні ресурси 
 

1. Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://efront.hduht.edu.ua/student.php 

(за паролем). 

2. Бубенець І. Г. Управлінські компетенції викладача вищої школи в 

умовах евроінтеграції вищих навчальних закладів України [Електронний 

ресурс] / І. Г. Бубенець, В. С. Артеменко. –  Режим доступу : 

http://efront.hduht.edu.ua/ student.php?lessons_ID=32 (за паролем). 

3. Кухарьонок О. К. Інформаційні системи і технології менеджменту 

електронної освіти [Електронний ресурс]  / О. К. Кухарьонок, 

Т. В. Коновалова. –  Режим доступу : http://efront.hduht.edu.ua/student.php? 

lessons_ID=33 (за паролем). 

4. Кухарьонок О. К. Формування предметно-орієнтованого 

інформаційного забезпечення електронного навчання [Електронний ресурс]  / 

О. К. Кухарьонок, Т. В. Коновалова. –  Режим доступу : http://efront.hduht. 

edu.ua/ student.php?lessons_ID=34 (за паролем). 
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VII. ДОДАТОК А 

 

Структура випускної роботи 
 

ЗМІСТ 
 

ВСТУП 

1. ОПИС ЕЛЕКТРОННОГО ВЕБ-РЕСУРСУ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Опис навчальної дисципліни 

1.2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.3. Оцінювання 

1.4. Теми 

1.5. Ресурси 

1.6. Інша інформація 

1.7. Методи навчання 

1.8. Кількість блоків 

1.9. Викладачі тощо 

2. МАТЕРІАЛ 
2.1. Теми, лекції (конспект)  
2.2. Пакети візуального супроводження за темами, лекціями 

2.3. Список літератури за темами, лекціями 

3. ТЕСТИ 
3.1. Навчальні тести (для самотренінгу/самоконтролю) 

3.2. Контролюючі тести 

4. ПРОЕКТИ 
4.1. Практичні завдання 

4.2. Індивідуальні завдання 

4.3. Курсові роботи 

4.4. Реферати тощо 

5. ФАЙЛИ ДИСЦИПЛІНИ 
5.1. Навчальна програма дисципліни 

5.2. Робоча навчальна програма дисципліни 

5.3. Тематика рефератів, контрольних і курсових робіт та 

методичні вказівки до їх виконання 

5.4. Фонд законодавчих та інструктивних документів 

5.5. Підручник 

5.6. Пакет візуального супроводження до всієї дисципліни 

5.7. Список літератури до всієї дисципліни 

6. Глосарій 

ВИСНОВОК 

ЛІТЕРАТУРА 
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Навчальне електронне видання 

комбінованого використання 

Можна використовувати в локальному та мережному режимах 
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навчального модуля 
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