




ВСТУП

1.  Мета  навчальної  дисципліни полягає  у  оволодінні  студентами  сучасними
навчальними  інформаційно-комунікативними  системами  та  технологіями,  навичками,
вміннями,  а  також способами  організації  праці  за  їх  допомогою майбутньої  професійної
діяльності вчителя географії.

2.  Попередні  вимоги  до  опанування  або  вибору  навчальної  дисципліни  (за
наявності):

1. Успішне опанування курсів освітнього рівня бакалавр.
2.  Знання  теоретичних  основ  базових  географічних  теорій  та  концепцій.  Знання  і

розуміння основних просторово-часових закономірностей будови географічної оболонки, та
масштабності її сприйняття для орієнтування в географічному просторі.

3. Анотація навчальної дисципліни: дана навчальна дисципліна віднесена до групи
освітньо-професійних дисциплін підготовки Магістра географії.

Навчальна  дисципліна  є  невід’ємною  частиною  фахових  знань  в  області  методів,
технологій  та  інноваційних  підходів  до  організації  роботи  вчителя  географії.  Дана
дисципліна  інтегрує  в  собі  знання  з  сутності,  організаційних  форм  інформаційно-
комунікативних систем та технологій.

4. Завдання (навчальні цілі):  дана навчальна дисципліна направлена на досягнення
студентами наступних знань, умінь та загальних та спеціальних компетентностей:

-  здатності  використовувати  інформаційні  та  комунікаційні  технології,  а  також  та
створювати нові електронні (цифрові) освітні ресурси в географічній освіті (ЗК 04, СК 16);

-  здатності  до  пошуку,  оброблення  та  аналізу  інформації  щодо  можливостей
інструментарію сучасних інформаційних та комунікаційних технологій (ЗК 05);

- здатності орієнтуватися в сучасних інформаційних та комунікаційних технологій для
потреб географічної освіти (ЗК 06).

У разі, дистанційної форми навчання реалізація навчальних цілей курсу здійснюються
із  використанням  електронних  інструментів  освіти,  зокрема:  Zoom,  ресурсівGoogle
(GoogleMeet/GoogleClass та  ін.)  та  поштових  сервісів  у  відповідності  до  встановленого
режиму  та  розкладу  дистанційного  навчання.  Контроль  та  оцінювання  знань  (під  час
дистанційної форми) відбувається також із використанням засобів он-лайн навчання (тести,
контрольні та поточні завдання).

5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність та
відповідальність)

Форми (та/або
методи і

технології)
викладання і

навчання

Методи
оцінювання та

пороговий
критерій

оцінювання (за
необхідності)

Відсоток у
підсумковій

оцінці з
дисципліниКод Результат навчання

1.1 Знати сутність інформаційно-комунікативних технологій
Лекційні та 
семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Модульні 
контрольні 
роботи, іспит

60

1.2. Знати комп’ютерні навчальні програми та технології для 
цілей географічної освіти

1.3 Знати онлайн-інструменти для проведення занять в школі

1.4 Знати онлайн-інструменти для створення нових 
електронних освітніх ресурсів

2.1 Вміти створювати презентації за допомогою  інформаційно-
комунікативних технологій Семінарські 

заняття, 
самостійна 
робота

Семінарські 
заняття

5

2.2 Вміти проводити заняття за допомогою  інформаційно-
комунікативних технологій

5

2.3 Вміти створювати нові електронні освітні ресурси за 
допомогою інформаційно-комунікативних технологій

20

3 Представляти результати створення нових електронних 
освітніх ресурсів за допомогою інформаційно-
комунікативних технологій 

Семінарські 
заняття, 
самостійна 

Семінарські 
заняття 

5



робота

4 Вибір найбільш оптимального інструментарію 
інформаційно-комунікативних технологій для цілей 
географічної освіти

Семінарські 
заняття, 
самостійна 
робота

Семінарські 
заняття

5

6.  Співвідношення  результатів  навчання  дисципліни  із  програмними
результатами навчання 

Результати навчання дисципліни
Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3 4

Вміти інтегрувати нові наукові дані у зміст навчальної дисципліни вчасно, у необхідних 
обсягах і формах (ПРН 02) 

+ + +

Знати види навчальних занять, сучасні методи і технології викладання, що можуть 
використовуватися для навчання географії, методи і способи організації індивідуальної і 
групової роботи здобувачів освіти під час навчання та вміти обирати їх (види навчальних 
занять, методи і технології тощо) та планувати навчальні заняття з використанням 
компетентнісного, діяльнісного, особистісно орієнтованого підходів для забезпечення 
досягнення результатів навчання з дисципліни (ПРН 09)

+ + + + + + + + +

Демонструвати функціональну грамотність у використанні цифрових пристроїв, їх 
базового програмного забезпечення, застосунків, онлайн-сервісів, відкритих електронних 
(цифрових) освітніх ресурсів, створенні нових електронних (цифрових) освітніх ресурсів 
та у їх спільному використанні; вміти доцільно та ефективно використовувати цифрові 
технології та електронні (цифрові) освітні ресурси для навчання географії відповідно до 
умов навчання, вікових особливостей, рівня підготовки та потреб здобувачів освіти, для 
оцінювання та моніторингу результатів навчання, професійного спілкування; 
опрацьовувати основні типи даних (тексти, презентації, графіки, електронні таблиці 
тощо); використовувати цифрові сервіси та технології для професійного розвитку (онлайн-
тренінги, дистанційні курси тощо) (ПРН 18)

+ + + +

7. Схема формування оцінки.
7.1 Форми оцінювання студентів:  рівень досягнення всіх запланованих результатів

навчання визначається за результатами виконання завдань та їх презентації на практичних
заняттях, самостійної роботи, модульних контрольних робіт та заліку.

Семестрове оцінювання:
1. Модульні контрольні роботи: РН 1.1-1.5 (знання)20 балів/12 балів.
2.  Виконання практичних робіт та їх презентація: РН 2.1-2.3,  3,  4 (вміння, комунікація,
автономність та відповідальність) 40 балів/24 балів.

Підсумкове оцінювання проводиться у формі заліку. Для студентів, які упродовж курсу
не досягли мінімального рубіжного рівня оцінки – 36 балів проводиться заключне контрольне
опитування та/або самостійне завдання із представленням його результатів. Максимальна оцінка
такого завдання не може перевищувати 25 балів.

Студенти, які  набрали сумарно меншу кількість балів ніж  критично-розрахунковий
мінімум – 36 балів до складання заліку не допускаються.

7.2 Організація оцінювання: оцінювання здійснюється упродовж всього курсу.
Модульні  контрольні  роботи,  практичні  роботи здаються у  зазначений викладачем

термін;  за  роботи,  подані  пізніше  зазначеного  терміну,  оцінка  може  складати  50%  від
максимальної  кількості  балів.  Підсумкова  оцінка  за  курс  виставляється  після  заліку  та
формується як сума з оцінок за всі виконані завдання курсу. 

7.3 Шкала відповідності оцінок

Зараховано / Passed 60-100
Не зараховано / Fail 0-59



8. Структура навчальної дисципліни
Тематичний план навчальної дисципліни

Тема Назва теми

Кількість годин

Л
ек

ц
ії

П
р

ак
ти

ч
н

і
р

об
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и

С
ам

ос
ті

йн
а

ро
бо

та

1 Теоретичні основи інформаційно-комунікативних технологій 2 4

2
Комп’ютерні навчальні програми та технології для цілей 
географічної освіти

2 2 8

3
Онлайн-інструменти  для  проведення  занять  в  школі  та
створення тестових завдань

10 12 48

14 14 60

Загальний обсяг 90 год:
лекцій - 14; 
семінарських - 14;
самостійна робота - 60
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3. Електронний підручник з географії. https://pidruchniki.com/70808/geografiya/pidruchniki_geografiyi

4. Онлайн-інструменти  для  створення  тестових  завдань.  https://naurok.com.ua/post/6-onlayn-instrumentiv-

dlya-stvorennya-testovih-zavdan 

5. Комп’ютерні  мультимедійні  презентації.  http://www.shevchenkove.org.ua/person_syte/Golub/%D0%9A

%D0%A2%20%D1%96%20%D0%86%D0%A2/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD

%D1%82.html#1 

6. Сучасні ГІС. http://dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/25935/mod_page/content/1/tema6.pdf

7. https://moodle.org/

8. https://www.google.com/intl/uk_ua/forms/about/

9. https://kahoot.com/

10. https://www.classmarker.com/

11. https://www.proprofs.com/training/

12. https://www.easytestmaker.com/

13. http://chemerusjlga.blogspot.com/p/blog-page_5.html

14. https://online.seterra.com/


