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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 
Освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

магістр 

Нормативна  

Рік підготовки 

1-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90  

2-й 

Лекції 

6 год. 

Практичні, семінарські 

–  

Лабораторні 

22 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

Консультації                          

2 год. 

Вид контролю:  

залік 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою навчального курсу є розвиток професійної культури майбутніх 

магістрів культури і мистецтва (спеціальність «Хореографія») через  

систематизацію та узагальнення теоретичної бази знань з інформаційних 

технологій, практичних навичок застосування спеціалізованого програмного 

забезпечення в освітній, науково-дослідній та професійній діяльності. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 
Опанування дисциплінами та їх окремими розділами: 

- інформаційно-комунікаційні технології. 
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3. Результати навчання за дисципліною 

Знання: 

 прийоми роботи з віддаленими інформаційними 

джерелами 

ПР1. 
Організовувати 

пошук, самостійний 

відбір, якісну 

обробку  інформації 

з різних джерел для 

провадження 

педагогічної,  

адміністративно-

управлінської, 

балетмейстерської, 

науково-дослідної 

діяльності в сфері 

хореографії. 

Уміння: 

 здійснювати контент-аналіз з проблем використання 

цифрових технологій у професійній діяльності; 

 користуватися наявними електронними освітніми 

ресурсами та електронними ресурсами галузі; 

 організовувати пошук, самостійний відбір, якісну 

обробку  інформації з різних джерел для провадження 

педагогічної і науково-дослідної діяльності в сфері 

хореографії 

Комунікація: 

 здатність до самоаналізу та аналізу використання ЦТ у 

професійній діяльності 

Знання: 

 прийоми роботи з віддаленими інформаційними 

джерелами; 

 можливості та правила роботи з прикладним 

програмним забезпеченням для супроводу освітньої і 

майбутньої професійної діяльності 

ПР3. 
Організовувати 

колективну 

діяльність задля 

реалізації планів, 

проєктів 

Уміння: 

 моделювати освітні процеси з використанням 

комп’ютерних технологій; 

 використовувати інформаційні системи, сканери, аудіо- 

та відео пристрої для підтримки професійної діяльності 

Комунікація: 

 здатність до самоаналізу та аналізу використання ІТ у 

професійній діяльності 

Знання: 

 можливості та правила роботи офісного пакету програм 

для подання результатів досліджень 

ПР4. 

Використовувати 

комунікаційні 

технології для 

професійних 

контактів, брати 

участь у дискусіях з 

проблем розвитку 

мистецтва та освіти 

Уміння: 

 здійснювати е-комунікацію у професійному середовищі 

Комунікація: 

 здатність до взаємодії у команді, у професійному 

колективі та з представниками інших професійних груп; 

 здатність до професійного спілкування з використанням 

ЦТ 

Знання: 

 прийоми роботи з віддаленими інформаційними 

джерелами 

 

ПР5. Вміти 

аргументувати, 

упорядковувати 

факти, аналізувати,  
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Уміння: 

 здійснювати контент-аналіз з проблем використання 

цифрових технологій у науково-дослідній діяльності; 

 користуватися наявними електронними освітніми 

ресурсами та електронними ресурсами галузі 

порівнювати, 

класифікувати, 

робити висновки у 

процесі науково-

дослідної діяльності 

Комунікація: 

 здатність до взаємодії у команді, у професійному 

колективі та з представниками інших професійних груп 

Знання: 

 прийоми роботи з віддаленими інформаційними 

джерелами 

ПР10. 

Організовувати 

освітній процес у 

закладах вищої 

освіти відповідно до 

законодавчої та 

нормативно-

правової бази,  

враховувати 

особливості його 

планування у 

відповідності до  

специфіки 

підготовки фахівців, 

застосовувати 

механізми 

забезпечення 

високої якості 

освіти 

Уміння: 

 користуватися наявними електронними освітніми 

ресурсами та електронними ресурсами галузі; 

  розробляти електронні освітні ресурси з 

використанням різного програмного забезпечення; 

 аналізувати законодавчу та нормативно-правову базу 

організації освітнього процесу та просвітницької 

діяльності 

Комунікація: 

 здатність до самоаналізу та аналізу використання ЦТ у 

професійній діяльності 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 

К-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90–100 

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та 

всебічно розкриває зміст теоретичних питань, вільно самостійно та 

аргументовано користується теоретичними знаннями та отриманим 

практичним досвідом під час усних виступів; застосовує знання при 

виконанні лабораторних завдань, може пояснити хід виконання 

лабораторних робіт, аргументувати ефективність шляху їх виконання. 

Правильно вирішує тестові завдання у межах понад 90%. Студент 

демонструє результати виконання всіх видів навчальної роботи, 

передбачених робочою програмою 

82–89 
Студент володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає 

під час усних виступів та письмових відповідей, в основному 
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К-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

розкриває зміст теоретичних питань, виконує лабораторні роботи, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу. При викладенні 

окремих питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, 

допускає несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно 

вирішує від 82% до 90% тестових завдань. Лабораторні роботи виконує 

у повному обсязі 

74–81 

Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без 

глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, 

ознайомлений з основними джерелами, допускає суттєві неточності та 

помилки. Правильно вирішує від 74 до 81% тестових завдань. 

Лабораторні роботи виконує у повному обсязі 

64–73 

Студент володіє матеріалом лекцій, але не може навести власних 

прикладів, не може пояснити процес виконання лабораторної роботи у 

формалізованому вигляді. Може виконати основні дії з об’єктами 

програмного засобу. Фрагментарно, поверхово без аргументації та 

обґрунтування відповідає на запитання, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та лабораторні роботи виконує з суттєвими 

неточностями, правильно відповідає на 64-73% тестових запитань. 

Лабораторних робіт виконує та захищає понад 64%. 

60–63 

Володіє матеріалом лекцій, але не виявляє бажання розширювати чи 

поглиблювати знання. Орієнтується в основних поняттях, але відчуває 

труднощі у наведенні прикладів, аргументації положень, поясненні 

процесі та функцій програмних засобів. Тестові завдання та 

лабораторні роботи виконує у межах від 60 до 63% 

35–59 

Студент не володіє теоретичним матеріалом. Виконання практичних 

завдань викликають значні труднощі, неправильно вибирає 

відповідний програмний засіб для опрацювання даних. Тестування та 

лабораторні роботи виконує у межах від 35% до 59% 

1–34 

Студент не володіє теоретичним матеріалом з дисципліни, виконує 

прості практичні дії у програмних засобах. Допускає принципові 

помилки, не може пояснити алгоритм розв’язування типових 

практичних завдань. Лабораторні роботи та тестування виконує у 

межах 0-34% 
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Розподіл балів 

Поточний контроль 
Разом Сума 

Розділ 1 Розділ 2 

Т 1.1 Т 1.2 Т 1.3 Т 2.1 Т 2.2 Т 2.3 
75 

100 
4 18 18 10 10 15 

Контроль самостійної роботи 
25 

5 4 4 4 4 4 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Система оцінювання є адитивною і передбачає накопичення балів за 

різними видами робіт: виконання лабораторних робіт та їхній захист (максимум 

– 75 балів), комп’ютерне тестування (максимум – 25 балів).  

 

6. Програма навчальної дисципліни 

 

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

Розділ 1. Використання цифрових технологій в освітньо-науковій 

діяльності  

Тема 1.1. Історія розвитку цифрових технологій. Електронні освітні 

ресурси. Основні визначення. Поняття ресурсу. Класифікація електронних 

ресурсів (ЕОР). Відкриті освітні платформи. Аналіз вмісту. Вітчизняні та 

закордонні колекції ЕОР. Масові он-лайн курси. 

Тема 1.2. Хмарні технології та сервіси. Хмарні сховища та особливості роботи 

з ними. Робота над спільними документами. 
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Тема 1.3. Е-комунікація. Використання соціальних мереж та меседжерів у 

освітній діяльності. Мережеві спільноти. Сервіси підтримки відеозв’язку. 

 

Розділ 2. Використання цифрових технологій у професійній діяльності 

Тема 2.1. Спеціалізоване програмне забезпечення для підтримки 

професійної діяльності. Цифрове мистецтво. GoogleArts&Culture. DailyArt. 

Віртуальні галереї. Графічні редактори  

Тема 2.2. Програми для роботи з відео і аудіо матеріалами. Технології 

створення і обробки мультимедійного контенту. Створення мультимедійних 

електронних освітніх ресурсів. 

Тема 2.3. Подання результатів наукових досліджень в галузі культури і 

мистецтва. Психолого-педагогічні особливості створення і використання 

комп’ютерних презентацій. Сервіси створення презентацій. Презентація 

наукового проєкту. 

 

6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

Назви  

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

У
сь

о
г
о
 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б

.р
. 

К
о

н
с.

 

С
а
м

.р
. 

РОЗДІЛ 1. Використання ЦТ в освітньо-науковій діяльності 

Тема 1.1. Історія розвитку цифрових 

технологій. Електронні освітні ресурси 

12 2    10 

Тема 1.2. Хмарні технології та сервіси 17   6 1 10 

Тема 1.3. Е-комунікація 17   6 1 10 

РОЗДІЛ 2. Використання ЦТ у професійній діяльності 

Тема 2.1. Спеціалізоване програмне 

забезпечення для підтримки 

професійної діяльності  

14 2  2  10 

Тема 2.2. Програми для роботи з відео 

і аудіо матеріалами. 

14 2  2  10 

Тема 2.3. Подання результатів 

наукових досліджень в галузі культури 

і мистецтва 

16   6  10 

Усього годин 90 6  22 2 60 
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Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Відриті освітні ресурси, їх види і формати 2 

2.  Відкриті освітні платформи Coursera, Edx, Prometeus, Udemy. 

Аналіз їх вмісту 

2 

3.  Хмарні сервіси. Робота з Гугл-диском. Робота над спільними 

документами 

2 

4.  Засоби е-комунікації, аналіз їхнього інструментарію. Соціальні 

мережі і сервіси 

2 

5.  Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки 

відеоматеріалів 

2 

6.  Спеціалізоване програмне забезпечення для обробки аудіо 

матеріалів 

2 

7.  Соціальні мережі і сервіси. Аналіз контенту 2 

8.  Програми і он-лайн сервіси створення презентацій. 

Презентація дослідження в галузі культури і мистецтва 

2 

9.  Використання текстового процесора для створення 

професійно-орієнтованих матеріалів. Форматування текстових 

даних за вимогами до оформлення наукових праць  

2 

10.  Текстові документи складної структури. Оформлення 

магістерського дослідження 

2 

11.  Програмні засоби перевірки тексту на автентичність. 

Авторське право. Правила оформлення посилань на різні 

ресурси 

2 

Усього годин 22 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

Основні: 

1. Alexander M., Kusleika R., Walkenbach J. Excel 2019 Bible. John Wiley & 

Sons. 2018. 1120 p. 

2. Beskeen D. W. Illustrated Microsoft Office 365 & PowerPoint 2016: 

Introductory 1st Edition. Cengage Learning, Inc. 2016. 144 p. 

3. Carey P., Oja D., Parsons J., Pinard K., Romer R. New Perspectives Microsoft 

Office 365 & Office 2016. Cengage Learning. 2016. 288 p. 

4. Dan G. Word 2016 For Professionals For Dummies. John Wiley & Sons Inc., 

2016.  352 p. 

5. Harvey G. Microsoft Excel 2016: All-in-One For Dummies. Wiley, 2016.  

819 p. 
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6. Shaffer A.,  Pinard K. New Perspectives Microsoft Office 365 & Word 2016: 

Intermediate. Cengage Learning, Inc. 2017. 672 p. 

7. Wilson K. Essential Office 2016. Elluminet Press.  2017. 592 p.  

8. Александер М., Куслейка Р., Уокенбах Д. Excel 2019. Библия 

пользователя. Пер. с англ. К: изд. «Диалектика». 2019. 1136 с. 

9. Roads Curtis. Microsound. The MIT Press, 2004. 424 p. 

10. Jago Maxim. Adobe Audition CC Classroom in a Book. 2nd Ed. Adobe 

Press, 2019. 480 p. 

11. Adobe Audition 3. Учебник. Http://wikisound.org/Adobe_Audition, 2015. 

161 с. 

12. Столер В.А. Технологии создания и обработки мультимедийного 

контента. Учебно-методическое пособие. Минск: Белорусский государственный 

технологический университет (БГУИР), 2020. 111 с. 

13. Розорінов Г.М., Мелешко М.А., Денисенко С.М., Ракицький В.А. 

Застосування професійних програм обробки відео при створені мультимедійних 

електронних освітніх ресурсів. Проблеми інформатизації та управління. 2016. 

№2(54). С. 60-65. 

14. Audition CS6 Essential Training with Garrick Chow. URL: 

http://www.lynda.com/course-tutorials/AuditionCS6-Essential-Training/97615-2.html 

15. Редагування відео Adobe в сфері освіти. URL: 

https://www.adobe.com/ua/education.html?marketSegment=EDU 

16. Варданян М.В. Буктрейлер як засіб підвищення читацької активності 

майбутніх учителів початкової школи у навчанні дитячої літератури. 

Інформаційні технології і засоби навчання. 2018, Том 64, №2. С. 39-47. 

17. Тхір І.Л., Рожко Г.В. Опорний конспект з предмету «Технологія 
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