
Анотація дисципліни 

Організація дистанційної освіти 

Освітньо-професійна програма                             

першого рівня вищої освіти 

(бакалавр) 

 

«Середня освіта (українська мова і  

література;  англійська мова і  

література)»  

Спеціальність     014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 

014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література)», другої предметної спеціальності 

014.02 «Середня освіта (англійська мова і 

література)» 

 Обсяг дисципліни – 5,0 кредитів ECTS.  

Лекцій – 30 год., практичних занять – 20 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф залік.                                        
Метою викладання навчальної дисципліни «Організація дистанційної освіти» є 

ознайомлення із значенням сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій та 

дистанційних форм навчання у професійній діяльності, у самонавчанні, самоосвіті; формування 

сутності базових понять «дистанційна освіта», «дистанційне навчання», вивчення їх форм, видів та 

методики застосовування у майбутній професії та в особистому навчанні упродовж життя. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація дистанційної освіти» є 

сформувати знання та вміння розробки та підтримки дистанційних курсів; сформувати у студентів 

методичні компетентності щодо використання дистанційного навчання; орієнтувати студентів на 

потребу та можливості зміни змісту і методики викладання фахових дисциплін згідно сучасного 

стану розвитку інформаційних технологій; знайомство з теоретичними та практичними аспектами 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційних форм навчання в 

професійній педагогічній діяльності;  розвинути здатність і відчуття необхідності до постійної 

самоосвіти і самовдосконалення, наукового пошуку шляхів удосконалення процесу навчання 

фаховим дисциплінам; розвинути та поглибити загальні уявлення про шляхи і перспективи 

глобальної інформатизації в сфері освіти; надати знання і сформувати вміння, пов’язані з 

процесом побудови навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах для застосування 

дистанційного навчання у професійній діяльності; сформувати у майбутнього вчителя знання, 

вміння та навички, які необхідні для творчого навчання фаховим дисциплінам в різних умовах 

технічного і програмно-методичного забезпечення; показати практичну значимість методів і 

засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до 

розв’язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем формування 

знань, умінь та навичок аналізу художньої літератури. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК10. Здатність використовувати 

інформаційні та комунікаційні технології. СК9. Здатність управляти освітнім процесом, зокрема, 

планувати його, прогнозувати результати, організовувати різні види і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів.  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН10 Організовувати освітній процес із використанням цифрових технологій та 

технологій дистанційного навчання школярів, розвивати в учнів навички безпечного використання 

цифрових технологій та сервісів. ПРН19 Планувати та організовувати навчання української та 

англійської мов і літератури, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні 

організаційні форми навчання.  

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – к. пед н., доц. Дніпровська Т. В. 


