МОДЕРНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ВИКЛАДАННЯ
№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP
ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ
№8, лютий, 2021р.

Навчальні дисципліни розроблені в рамках проєкту MOPED у Київському
університеті імені Бориса Грінченка
У Київському університеті імені Бориса Грінченка
в рамках проєкту “Модернізація педагогічної
вищої освіти з використання інноваційних
інструментів викладання” (MoPED) програми ЄС
Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти,
№
586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP
були розроблені такі дисципліни:
- Основи STEAM-освіти/ Basic principles of
STEM-education
- Інтернетика та прикладні інформаційні
технології в освіті / Internet and applied
information technologies in education
- Інноваційні
методи,
технології
та
моніторинг якості електронного навчання /
Innovative methods, technologies and
monitoring of quality of e-learning.
Всі ці навчальні дисципліни супроводжуються
електронними навчальними курсами (ЕНК) в
системі е-навчання Університету Грінченка
(https://elearning.kubg.edu.ua/)
на
платформі
Moodle.

Грінченка, який включає фахову експертизу,
експертизу ресурсів та технічну експертизу ЕНК.
Рішення про сертифікацію ЕНК приймається
методичною комісією з сертифікації ЕНК
Університету.
Накази
про
результати
електронних навчальних курсів:
−

−

-

сертифікації

Наказ №735 від 31.10.2019 (Інноваційні
методи, технології та моніторинг якості
електронного навчання / Innovative
methods, technologies and monitoring of
quality of e-learning)
Наказ №902 від 28.12.2019 (Інтернетика та
прикладні інформаційні технології в освіті /
Internet and applied information technologies
in education)
Наказ №181 від 05.03.2021 (Основи
STEAM-освіти/ Basic principles of STEMeducation)

Кожен з цих ЕНК пройшов внутрішню
сертифікацію відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про
порядок створення електронних навчальних курсів,
їх сертифікацію та використання у системі енавчання Київського університету імені Бориса
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Короткий опис навчальних дисциплін
Основи STEAM-освіти/ Basic principles of STEMeducation
В межах навчальної дисципліни студенти
ознайомляться з інтегрованим підходом у навчанні,
поняття
STEAM –освіти та шляхами її
впровадження в освітньому процесі початкової
школи,
інноваційними
педагогічними
технологіями: PBL(навчальних проектів), PrBL
(проблемного навчання), IBL (дослідницькопізнавального
навчання),
змішаного
та
перевернутого навчання, мейкерства, компютінга
(computation thinking –
обчислювального
мислення), які використовуються в умовах
широкого використання цифрових технологій та
навчаться їх застосовувати при навчанні дітей.
Здобудуть навички створювати прості алгоритми,
програмувати в середовищі Scratch, створювати
прості програми для управління навчальними
роботами, застосовувати ЗD принтер, залучати
школярів до технічної творчості, нових технологій
і досліджень в міжпредметних областях,
використовувати
ILS
простір
GoLab для
створення дослідницьких проектів для учнів,
сучасні цифрові інструменти при впровадженні
змішаного навчання, формувального оцінювання.
Навчаться впроваджувати групові та парні методи
навчання та оцінювання, формувати у учнів
молодшого
шкільного
віку
цифрові
компетентності, зокрема, пов’язані з безпечним
Інтернетом. Програма спрямована на розвиток
інтелектуальних здібностей в процесі пізнавальної
діяльності та залучення в науково-технічну
творчість.
Навчання
побудоване
на
дослідницькому,
практико-орієнтованому
та
компетентнісному
підходах,
передбачає
формування життєвих компетентностей.
Ключові поняття: STEAM-освіта, проектна
діяльність (PrBL), інтегроване навчання, наскрізні
лінії, проблемне навчання (PBL), дослідницькопізнавальне навчання (inquiry based learning) в
освіті, віртуальні та віддалені лабораторії, ILS
простір для дослідницько-пізнавального навчання,
робототехніка, змішане навчання, перевернуте
навчання, формувальне оцінювання, 3d принтер,
мейкерство, групова робота, парне оцінювання,
GoLab, обчислювальне мислення.

Інтернетика та прикладні інформаційні
технології в освіті / Internet and applied
information technologies in education
В межах навчальної дисципліни студенти
ознайомлюються з технологіями Веб 2.0, Веб 3.0,
електронними освітніми ресурсами, електронним
навчанням, освітніми сучасними сервісами та
інструментами мережі Інтернет для організації
освітнього процесу: для роботи в Інтернеті, роботи
з апаратною частиною та обслуговування
обладнання, роботи з електронними документами,
аудіо та відео, збирання та візуалізації даних,
дослідження,
організації
спільної
роботи,
управління проектами, роботи з мобільними
пристроями для навчання, організації різних видів
комунікації та співпраці, здійснення управління
навчальним процесом, створення дидактичних та
освітніх ресурсів, використання відкритих освітніх
платформ.
Навчання
побудоване
на
дослідницькому,
практико-орієнтованому
та
компетентнісному
підходах,
передбачає
формування
цифрових
та
життєвих
компетентностей. Мета дисципліни – забезпечити
високий рівень володіння майбутніми вчителями
початкової
школи
технологіями
Інтернет,
електронними освітніми ресурсами, сучасними
цифровими інструментами та сервісами Інтернету
для використанні в освітньому процесі початкової
школи.
Завдання
полягає
у
формуванні
теоретичних знань та практичних умінь
застосування сучасних цифровими інструментів і
сервісів
Інтернету,
моніторингу
якості,
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електронних освітній ресурсів, електронного
навчання
та набуття загальних та фахових
компетентностей, вказаних нижче.
Ключові поняття: Інтернет технології, електронні
освітні ресурси, електронне навчання, електронні
спільноти, Вікі-технології, хмарні технології, білі
дошки, карти знань, електронні публікації,
інфографіка, блоги, віртуальні лабораторії, відкриті
освітні платформи.

матеріалів для впровадження вказаних технологій.
Студенти навчаться проектувати навчальну
діяльність учнів відповідно до поставлених
освітніх цілей, сформульованих за SMART
технологією, враховуючи при цьому пізнавальні
стилі навчання учнів.
В рамках дисципліни
студенти ознайомляться зі стратегіями оцінювання
з використанням електронного навчання, зокрема
технологіями формувального та пірінгового
оцінювання, особливостями моніторингу якості
оцінювання, навчаться оцінювати сформованість
предметних та життєві компетентності молодших
учнів. Навчання побудоване на дослідницькому,
практико-орієнтованому та компетентнісному
підходах, передбачає формування цифрових і
життєвих компетентностей.
Ключові поняття: Інноваційні технології, освітні
тренди, Blended Learning, Flipped Classroom,
Microlearning, Inquiry Based Learning, формувальне
оцінювання, пірінгове оцінювання, сторітеллінг,
Microlearning.

Інноваційні методи, технології та моніторинг
якості електронного навчання / Innovative
methods, technologies and monitoring of quality of
e-learning
В межах навчальної дисципліни студенти
ознайомляться з освітніми трендами та сучасними
інноваційними методами та педагогічними
технологіями, зокрема з особливостями технологій
інтегрованого навчання, мобільного навчання,
мейкерства, сторітелінгу, PBL (проектного
навчання), проблемно-орієнтованого навчання,
змішаного
навчання
(Blended
Learning),
перевернутого
класу
(Flipped
Classroom),
дослідницько-пізнавального навчання (Inquiry
Based Learning), мікронавчання (Microlearning),
BYOD - технології використання власних ґаджетів,
технології співпраці, віртуальної, змішаної і
доповненої реальності, використання електронних
навчальних ігрових середовищ, формування
критичного
мислення,
формування
медіаграмотності тощо та засобами для підготовки
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