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Анотація навчальної дисципліни:
У процесі вивчення навчальної дисципліни «Методика електронного навчання в
початковій школі» студенти ознайомляться з освітніми інноваціями в Новій
українській школі (НУШ) з використанням інформаційно-комунікаційних техн ологій
(ІКТ). У змісті навчальної дисципліни значна увага приділена методиці використання в
освітньому процесі дослідницьких е-освітніх середовищ (Inquiry Learning Spaces),
онлайн лабораторій, навчальних ігор та симуляцій, навчальних відео, передусім у
вивченні предметів STEAM (математика, інформатика, дизайн і технології, «Я
досліджую світ», мистецтво) у початковій школі (ПШ). Представлено цифрові
інструменти для візуалізації (створення інфографіки, редагування зображень) і
формувального оцінювання результатів навчання. Запропоновано застосування
різноманітних методик викладання (мобільне навчання (Mobile Learning), проблемне
навчання (Problem Based Learning), дослідницько орієнтоване навчання (Inquiry Based
Learning), проєктне навчання (Project Based Learning) та ін.). Передбачено
використання можливостей інноваційного класу як складової освітньої екосистеми
MoPED, зокрема роботу студентів у різних навчальних просторах (ІТ-простір,
простір мобільного навчання, презентаційний простір, STEAM -lab, простір рефлексії,
конференц-простір) з використанням сучасного технічного обладнання – комп’ютерів,
планшетів, електронних фліпчартів SMART, інтерактивної SMART Board та ін. Ці
навички та інноваційні підходи у викладанні/навчанні є необхідними для ефективної
професійної діяльності сучасного вчителя НУШ.
Ключові поняття: електронне навчання, STEAM-предмети, сучасна початкова школа,
цифрова грамотність, цифрові інструменти навчання, освітня інфографіка, мобільне
навчання (Mobile Learning), дослідницько орієнтоване навчання (Inquiry Based
Learning), дослідницьке е-освітнє середовище (Inquiry Learning Space), віртуальна
лабораторія, цифровий сторітелінг, комп’ютерно інтеґроване навчальне середовище в
інклюзивному процесі та ін.
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Опис навчальної дисципліни

1.

1.1. Обсяг дисципліни в кредитах ЄКTС та його розподіл у годинах за формами
організації освітнього процесу та видами навчальних занять
Загальна кількість годин: 90, у т.ч. для денної форми навчання: 12 лекційних годин, 18 годин
практичних занять, 60 год – консультацій, самостійна робота студентів (для денної форми
навчання).
Загальна кількість годин: 90, у т.ч. для заочної форми навчання: 4 лекційних години, 4 години
практичних занять, 82 год – консультацій, самостійна робота студентів (для заочної форми
навчання).

1.2. Характеристика дисципліни за формою навчання: денна і заочна
1.3. Статус дисципліни

Цикл професійної підготовки. Обов’язкова дисципліна

1.4. Передумови для вивчення дисципліни
Базові знання і навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, цифрової
грамотності, дидактики, методик викладання STEAM-предметів у початковій школі,
56інноваційних освітніх технологій. Опануванню дисципліни в навчальному плані передують
курси: «Актуальні проблеми навчання в початковій школі предметів природничо-математичого
циклу», «Актуальні проблеми початкової освіти» та ін.

1.5. Рік підготовки, семестр
2-й рік, 3 семестр

1.6. Форма підсумкового контролю
Залік

1.7. Мова навчання: українська
1.8. Інтернет-адреса постійного розміщення освітнього контенту дисципліни:…
1.9. Розробник: д.пед. наук, проф. Будник О.Б.
1.10. Мета вивчення дисципліни:
показати майбутнім педагогам початкової освіти можливості використання кращих
європейських практик електронного навчання у НУШ; оцінити можливості щодо їх
упровадження у практиці початкової школи; розвивати цифрову грамотність, педагогічну
творчість у застосуванні сучасних методик навчання STEAM-предметів та інтегрованих
курсів.

1.11. Компетентності, які формуються в процесі вивчення дисципліни
Інтеґральна
компетентність (ІК)
Загальні компетентності

КЗ-1: володіння навичками використання інформаційних і
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(КЗ)

комунікаційних технологій;
КЗ-2: здатність до творчого пошуку, нестандартного розв’язання
педагогічних проблем і ситуацій.

Фахові (спеціальні)
компетентності (ФсК)

ФсК-1: Цифрова компетентність – здатність критично оцінювати
цифровий контент, безпечно використовувати цифрові технології,
засоби комунікації для вирішення професійно-педагогічних задач,
навички етичної поведінки в цифровому інформаційнокомунікаційному середовищі.
ФсК-2: Дидактична компетентність – здатність майбутнього
вчителя вирішувати стандартні та проблемні професійні завдання,
що виникають в освітній практиці початкової школи, на основі
сформованих знань про теоретичні засади побудови змісту і
процесу навчання молодших учнів, у тому числі ґрунтовних знань
про сучасні теорії навчання, гнучкого володіння методами
навчання; спроможність обґрунтовано обирати прийоми, засоби,
технології, форми організації навчання, адекватні дидактичній
ситуації.
ФсК-3: Методична компетентність: технологічна – здатність
упроваджувати сучасні навчальні технології, інноваційні підходи,
передовий педагогічний досвід до навчання окремих питань
певної освітньої галузі/предмету початкової школи.

1.12. Результати навчання з дисципліни
Професійні знання

1. Обгрунтовувати вимоги та особливості використання ІКТ в
освітньому процесі початкової школи (КЗ-1, ФсК-1)
2. Використовувати електронні освітні ресурси, на яких розміщується
необхідна інформація, та цифрові інструменти для освітніх цілей
(КЗ-2)
3. Оцінювати зміст освіти в початковій школі на предмет
використання сучасних методів електронного навчання, в т.ч. в
умовах інклюзії (КЗ-2, ФсК-2, ФсК-3)

Професійні вміння і
навички

1. Працювати з комп’ютерними мережами, застосовувати ІКТ для
організації освітнього процесу (КЗ-1, ФсК-1)
2. Узагальнювати інформацію з різних джерел, знаходити необхідні
ресурси на основі аналізу освітньої інформації для початкової школи,
а також проводити дослідження на відповідному рівні (КЗ-2)
3. Використовувати інноваційні технології навчання у роботі з
учнями при вивченні певної освітньої галузі/предмету початкової
школи, в т.ч. в умовах інклюзії (ФсК-2, ФсК-3)

Комунікація

1. Використовувати методи онлайн комунікації для обміну
інформацією з колегами для вирішення освітньо-професійних
завдань (КЗ-1, КЗ-2, ФсК-1)
2. Долати комунікативні бар'єри; володіти технологією організації
навчального діалогу, в т.ч. з дітьми з особливими освітніми
потребами (ФсК-2, ФсК -3) інклюзія

Автономія та
відповідальність

1. Самостійно використовувати засоби ІКТ в професійній діяльності
(КЗ-1, ФсК -1)

Посібник «Методика електронного навчання в початковій школі»

8

2. Самостійно здійснювати пошук освітньої інформації з різних
джерел. Критично оцінювати джерело та сутність отриманої
інформації (КЗ-2)
3. Аналізувати та проектувати фрагменти використання новітніх
технологій організації освітнього процесу у початковій школі у
власній педагогічній діяльності (ФсК-2, ФсК-3). Обґрунтовано
обирати технології організації електронного навчання відповідно до
конкретних завдань уроку, приймати відповідальні рішення у
командній взаємодії (ФсК-2)

1.13. Контроль навчальних досягнень студентів
Засоби діагностики
результатів навчання
(поточне та підсумкове
оцінювання)

Підсумкове
оцінювання

Залік, тестові завдання, пірінгове оцінювання, проектна робота,
презентація результатів групової роботи, короткі навчальні відео,
карти знань, представлення орієнтовних схем (фрагментів) уроків
STEAM в ПШ з використанням технологій електронного навчання,
самооцінювання, онлайн-голосування з допомогою опитування на
платформі Mentimeter і т.п.
Система оцінювання передбачає наступні види діяльності
студентів та їх підсумкову оцінку:
ПО11 (30%): результати групової роботи зі створення
презентації (5 балів), результати самостійної роботи студентів з
використання ІКТ (5 балів), створення карти знань (5 балів),
продукт інфографіки для школи (5 балів), представлення
виокремлених онлайн ресурсів для ПШ (5 балів), практичні
завдання щодо моделювання уроків STEAM в ПШ з
використанням ІКТ (5 балів) – ЗК-1 (5%), ЗК-2 (10%), ФсК -1
(5%); ФсК -2 (3%), ФсК -3 (7%).Отже, за змістовим модулем 1
сумативно студент може отримати 30 балів із 100 можливих.
ПО2 (50%): презентація індивідуального дослідницького
завдання (ILS) (40 балів), виконання практичних завдань із
використання цифрового контенту (5 балів), конспект уроку з
використанням елементів мобільного навчання в ПШ (5 балів),
вміння працювати в команді за методикою цифрового
сторітелінгу (5 балів) – ЗК-1 (10%), ЗК-2 (10%), ФсК-2 (20%),
ФсК-3 (10%). Отже, за результатами змістового модуля 2
сумативно студент може отримати 50 балів із 100 можливих.
ПО3 (10%): термінологічний словник з навчальної дисципліни
– ЗК-1 (5%), ФК-2 (5%).
ПО4 (10%): залік (тестове завдання) – ФК-1 (5%), ФК-2 (5%).
Підсумкова оцінка (100%) за результатами вивчення дисципліни
в цілому буде отримана таким чином: ЗК-1 (20%) + ЗК-2 (20%)
+ ФсК-1 (10%) + ФсК-2 (33%) + ФсК-3 (17%).

Компетентності
ЗК-1
1

Поточне
оцінювання
15%

Словник

Залік

5%

Всього
20%

ПО1 – підсумкова оцінка за змістовим модулем 1. ПО-2 – сумативна оцінка за змістовим модулем 2.

ПО3 – підсумкова оцінка за термінологічний словник. ПО4 – сумативна залікова оцінка (тест).
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ЗК-2

20%

ФсК -1
ФсК -2
ФсК -3

5%
23%
17%
80%

Всього
Комунікація та
зворотній зв’язок.

20%
5%

5%
5%

10%

10%

10%
33%
17%
100%

1. Інформація щодо результатів тестування, виконання
індивідуальних і групових робіт, презентації результатів самостійної
роботи, загальна оцінка змістового модуля в цілому надається
кожному студенту як індивідуально, так і для всієї групи в цілому.
2. Інформація щодо оцінки виконання проєктів надається студентові
(групі студентів) після представлення ними (у т.ч. публічного)
результатів виконання роботи.
Результати самостійної роботи студентів перевіряються на 3 та 7
тижнях навчання.
Оцінка за кожним змістовим модулем в цілому надається студентам
на 5 та 9 тижнях навчання.
Результати виконання студентом індивідуального творчого завдання
надаються згідно розкладу практичних занять.
3. Месенджер системи Moodle та корпоративна пошта викладача
уможливить миттєву комунікацію з магістрантами. Контактні дані
для онлайн допомоги та консультування:
Викладач: проф. Будник О.Б., olena.budnyk@pnu.edu.ua

Ш кала оцінювання ЗВО
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
50 – 59
26 – 49
0–25

Рейтингова
оцінка
А
В
С
D
Е
FX
F

Значення оцінки
Для заліку

Зараховано
Не зараховано з можливістю повторного складання
Не зараховано з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни
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2. Зміст та структура навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин
денна форма
заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
с.р.
л
п
лаб
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Інноваційні технології та інструменти електронного навчання в сучасній початковій школі
Тема 1. Нормативно-правове забезпечення і
8
2
2
4
6
завдання електронного навчання в НУШ. Цифрова
компетентність педагога.
Тема 2. Інноваційні методики навчання в початковій
10
2
2
6
8
школі з використанням ІКТ. Таксономія освітніх
цілей (М. Блум) та методи оцінювання результатів
навчання.
Тема 3. Інфографіка в освітньому процесі
10
2
2
6
10
2
початкової школи. Технологія використання
коротких навчальних відео.
Тема 4. Цифрові інструменти для навчання та
8
2
2
4
8
2
оцінювання його результатів.
Разом за змістовим модулем 1
36
8
8
20
32
2
2
Змістовий модуль 2. Методи електронного навчання STEAM-предметів у початковій школі
Тема 1. Вивчення предметів STEAM з допомогою
46
2
8
36
48
2
екосистеми Go-Lab. Технологія дослідницько
орієнтованого навчання (Inquiry Based Learning).
Основні навчальні програми/додатки екосистеми
Go-Lab та методика їх використання в освітньому
процесі.
Тема 2. Електронне навчання предметів STEAM
8
2
2
4
10
учнів з особливостями психофізичного розвитку.
Цифровий сторітелінг
Разом за змістовим модулем 2
54
4
10
40
58
2
Усього годин
90
12
18
60
90
4
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2
4

-

-

54
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2.1. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ
ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ В СУЧАСНІЙ ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
2.1.1. Тема 1. Нормативно-правове забезпечення і завдання електронного
навчання в НУШ . Цифрова компетентність педагога
2.1.2. Мета та очікувані результати

Мета: проаналізувати та оцінити нормативно-правове забезпечення електронного навчання у
руслі цифровізації освіти України, потреби підвищення цифрової компетентності
сучасного педагога НУШ; визначити основні завдання щодо розвитку цифрової
грамотності молодших школярів; розвивати навички роботи з ІКТ, вміння комунікувати
онлайн.
Очікувані результати:
1. Обґрунтувати вимоги та особливості використання ІКТ в освітньому процесі початкової
школи на основі аналізу нормативно-правового забезпечення сучасної освіти (КЗ-1, ФсК-1).
2. Структурувати основні завдання уроків STEAM у ПШ (за програмою НУШ) (Ф сК-2) та
самостійно здійснювати пошук освітньої інформації з різних джерел (КЗ-2).
3. Використовувати методи онлайн комунікації для обміну інформацією з колегами для
вирішення освітньо-професійних завдань (КЗ-1, КЗ-2, ФсК-1).

2.1.3. Критерії та форми оцінювання результатів навчання за темою (табл. 1)
Таблиця 1. Критерії оцінювання результатів навчання
Критерії оцінювання
Вміння обґрунтувати вимоги та
особливості використання ІКТ в
освітньому процесі початкової школи
на основі аналізу нормативноправового забезпечення сучасної освіти

Кількісні та/або якісні характеристики
Високий рівень – студент вміє оцінити нормативноправове забезпечення НУШ та обгрунтувати
основні вимоги й особливості використання ІКТ у
ПШ.
Середній рівень – студент частково оцінює
нормативно-правове забезпечення НУШ та
обгрунтувує деякі вимоги й особливості
використання ІКТ в ПШ.
Низький рівень – студент відчуває значні труднощі
в оцінюванні нормативно-правового забезпечення
НУШ та обгрунтуванні вимог та особливостей
використання ІКТ в ПШ.
Вміння самостійно здійснювати пошук Високий рівень – студент самостійно здійснює
освітньої інформації з різних джерел.
пошук освітньої інформації в інтернеті; чітко
Навички структурувати основні
виокремлює завдання STEAМ у вивченні освітніх
завдання уроків STEAM у ПШ (за
галузей в ПШ.
програмою НУШ).
Середній рівень – студент відчуває деякі труднощі
у пошуку освітньої інформації в інтернеті;
частково визначає завдання STEAМ у вивченні
освітніх галузей в ПШ.
Низький рівень – студент із значними труднощами
(або з допомогою інших) здійснює пошук освітньої
інформації в інтернеті; не орієнтується у змісті
початкової освіти щодо завдань STEAМ.
Вміння використовувати методи
5 – завдання виконано своєчасно та в повному
онлайн комунікації для обміну
обсязі, студент самостійно використовує 5 і більше
інформацією з колегами для вирішення цифрових інструментів для спілкування та обміну
освітньо-професійних завдань (групове повідомленнями;
завдання).
4 – завдання виконано несвоєчасно та/або частково,
студент самостійно використовує 3-4 цифрових
інструментів для спілкування та обміну
повідомленнями;
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3 – завдання виконано незадовільно або не
виконано; студент використовує від 1 до 2
цифрових інструментів для спілкування та обміну
повідомленням.
Форма оцінювання результатів навчання: представлення результатів групової роботи
студентів з використанням методів онлайн комунікації (створення презентації в PowerPoint).

2.1.4. Цифрові інструменти

Редактор для створення презентацій PowerPoint.
Інструменти для спілкування та обміну повідомленнями: WhatsApp, Viber, Skype, Facebook
Messenger, закрита група у Facebook, FREE MyChat, LINE, E-mail (за вибором студентів).
Інструменти для дослідження та пошуку (Інструменти Google).
Сервіси для дистанційного навчання: Zoom, Cisco WebEx, Moodle.

2.1.5. Інноваційні технології навчання

Групова навчальна діяльність, онлайн комунікація між групами, комп’ютерно-інформаційні
технології. Технології формувального оцінювання.
У вивченні теми будуть використані такі навчальні простори: ІТ-простір, простір мобільного
навчання (для пошуку та передачі необхідної інформації, комунікації онлайн, створення
презентації), презентаційний простір (для представлення результатів роботи).

2.1.6. Лекція 1 (2 год).

Тема: Нормативно-правове забезпечення і завдання електронного навчання в НУШ. Цифрова
компетентність педагога.
Мета: пояснити сутність і завдання електронного навчання в сучасній школі у руслі
цифровізації освіти; праналізувати стандарт цифрової компетентності вчителя,
розробленого в рамках міжнародного проекту «MoПЕД: Модернізація педагогічної вищої
освіти з використанням інноваційних інструментів викладання»; навчити виокремлювати
особливості використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи; розвивати
педагогічне мислення.
Основні результати лекції відповідають вище передбаченим цілям.
На лекції будуть використані елементи проблемного навчання.
План лекції.
Нормативно-правове забезпечення електронного навчання.
Завдання електронного навчання в Новій українській школі.
Цифровізація освіти України. Стандарт цифрової компетентності сучасного вчителя,
розробленого в рамках міжнародного проєкту «MoПЕД: Модернізація педагогічної вищої
освіти з використанням інноваційних інструментів викладання» (586098-EPP-1-2017-1UA-EPPKA2-CBHE-JP).
Цифрова культура, цифрова компетентність, цифрова грамотність як сучасні освітні
феномени. Цифрова грамотність учителя Нової української початкової школи.
Основні форми онлайн-комунікації та поширені веб-ресурси для дистанційного навчання.
Вимоги та особливості використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи
2.1.7. Семінарське заняття 1.1. (2 год)
Тема: Електронне навчання у Новій українській школі: завдання, проблеми та перспективи
впровадження.
Мета: формувати в студентів вміння узагальнювати та графічно структурувати теоретичний
матеріал з теми, аналізувати проблеми у впровадженні електронного навчання в сучасній
шкільній практиці, інтерпретувати інформацію з різних джерел, планувати та
здійснювати комунікацію онлайн у груповій роботі,; розвивати навички роботи з ІКТ,
виховувати толерантність у партнерській взаємодії.
Види діяльності студентів:
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Групова робота зі створення презентації «Цифрова компетентність учителя НУШ» з
використанням інструментів онлайн комунікації для обміну з колегами для вирішення
навчальних завдань.
Інструкція для студентів:
1. Поділитися на 3 групи, у кожній групі повинен бути комп’ютер або ноутбук, а також
мобільні пристрої для передавання й пошуку інформації.
2. Кожна група повинна створити фрагмент презентації, яку у підсумку поєднують в одну
цілісну презентацію з теми «Цифрова компетентність учителя НУШ» (студенти повинні
розділити тему «Цифрова компетентність учителя НУШ» на 3 частини / підтеми, кожна
група розробляє власний фрагмент).
3. Кожна група з допомогою цифрових інструментів спілкування в інтернеті (на власний вибір)
обмінюється інформацією і координує свою роботу щодо створення відповідного фрагмента
спільної роботи.
4. У презентації обов’язково повинні бути відображені такі питання: цифровізація сучасного
суспільства, цифрова грамотність педагога та учнів, мета і завдання електронного навчання
в НУШ, основні завдання уроків STEAM у ПШ (за програмою НУШ).
5. Цілісна презентація повинна бути виконана в одному стилі, використовуючи той самий
дизайн шаблону, а також уніфікувати статичні і динамічні засоби побудови графічної мови
інтерфейсу презентації.
6. Представлення результатів роботи – спільного продукту (лідери з усіх груп).
7. Підсумки роботи в групах: обговорення на тему «Плюси і мінуси комунікації онлайн».
8. Ознайомитися з критеріями оцінювання результатів групової активності (табл. 2).
Таблиця 2. Критерії оцінювання результатів групової активності

Критерії
оцінювання
Розуміння
завдання

Виконання
завдання

Результат
роботи

Творчий
підхід

Відмінно (5 балів)

Добре (4 бали)

Результати роботи
засвідчують точне
розуміння студентами
завдання

Результати роботи
засвідчують часткове
розуміння студентами
завдання (деякі
використані матеріали не
відносяться до теми)
Представлені матеріали
Представлені матеріали
повною мірою
частково відображають
відображають
пропоновані питання для
пропоновані питання для створення презентації.
створення презентації.
Логічне структурування Частково порушена
інформації;
логіка в структуруванні
різноманітність
інформації; переважає
художнього
одноманітність в
представлення роботи
художньому
(рисунки, фото, таблиці і представленні роботи
т.п.).
(рисунки, фото, таблиці і
т.п.).
Виконана робота
Виконана робота містить
вирізняється яскравою
елементи нетрадиційної
індивідуальністю і
презентації.
відображає спільну
позицію групи

Задовільно (3 бали)
Результати роботи
засвідчують, що студенти
не зрозуміли завдання
(використані матеріали
здебільшого не
стосувалися теми)
Представлені матеріали
недостатньо
відображають
пропоновані питання для
створення презентації.
Повністю порушена
логіка в структуруванні
інформації; загальна
непривабливість
художньому
представлення роботи
(рисунки, фото, таблиці і
т.п.).
Виконана робота не
вирізняється новизною
презентації або є
частковою копією із
інтернет-середовища

2.1.8. Тема групового завдання

«Цифрова компетентність учителя НУШ»: скласти орієнтовну модель електронного навчання в
сучасній початковій школі у вигляді презентації в PowerPoint (комунікація між групами тільки
онлайн).
Посібник «Методика електронного навчання в початковій школі»

14

2.1.9. Завдання для самостійної роботи студентів

1. Опрацювати сучасну нормативно-правову базу, що стосується формування цифрової
компетентності всіх учасників освітнього процесу (тези) (Табл. 3).
2. Заповнити термінологічний словник за темою (5-10 понять) – оцінюється вкінці вивчення
навчальної дисципліни (див. табл. 18).
3. Обґрунтувати вимоги та особливості використання ІКТ в освітньому процесі початкової
школи на основі аналізу нормативно-правового забезпечення сучасної освіти (скласти
перелік). (Табл. 3)
Таблиця 3. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Критерії
Відмінно
оцінювання
(5 балів)
Вміння
Опрацьовано 3 і
виокремлювати
більше
вимоги та
нормативних
особливості
документів про
використання
діяльність
ІКТ в ПШ на
НУШ.
основі аналізу
Складено
нормативноперелік вимог
правового
та особливостей
забезпечення
використання
НУШ
ІКТ в ПШ з 5 і
(самостійна
більше позицій
робота)

Добре
(4 бали)
Опрацьовано 2
нормативних
документи про
діяльність НУШ.
Складено перелік
вимог та
особливостей
використання ІКТ
в ПШ з 3-4-х
позицій

Задовільно
Незадовільно
(3 бали)
(2 бали)
Опрацьовано
Завдання не
менше 2-х
виконано
документів про
діяльність НУШ.
Складено перелік
вимог та
особливостей
використання ІКТ
в ПШ з менше,
ніж 3-х позицій

2.1.10. Методичні матеріали.
Презентація лекції 1 доступна за посиланням [URL:________].

2.1.11. Тема 2. Інноваційні методики навчання в початковій школі з
використанням ІКТ. Таксономія освітніх цілей (М. Блум) та методи оцінювання
результатів навчання.
2.1.12. Мета та очікувані результати.

Мета: продемонструвати інноваційні методики навчання з використанням ІКТ, cформувати в
студентів уміння використовувати програмні середовища для побудови карт знань;
навички застосовувати таксономію Б. Блума у визначенні освітніх цілей уроку; розвивати
логічне мислення, педагогічну творчість.
Очікувані результати:
1. Працювати з комп’ютерними мережами, застосовувати ІКТ для організації освітнього
процесу (КЗ-1, ФсК-1), зокрема:
- описувати та аналізувати призначення редактора карт знань;
- структурувати навчальну інформацію з допомогою карт знань;
- створювати карту знань з теми.
2. Узагальнювати інформацію про види інноваційних методик навчання в початковій школі з
використанням ІКТ (КЗ-2).
3. Використовувати таксономію освітніх цілей Б. Блума в освітньому процесі ПШ (КЗ-2).

2.1.13. Критерії та форми оцінювання результатів навчання за темою
Таблиця 4. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерії оцінювання

Кількісні (бали) та якісні характеристики
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Вміння працювати з комп’ютерними
мережами, застосовувати ІКТ для
організації освітнього процесу:
використовувати програмні середовища
для побудови карт знань (індивідуальне
завдання)

Вміння узагальнювати результати пошуку
інформації про інноваційні методики
викладання в початковій школі з
використанням ІКТ з різних джерел.
Вміння використовувати цифрові
інструменти для пошуку інформації
(робота в групах).

Вміння проектувати освітні цілі (за
таксономією Б. Блума)

5 – завдання виконано повністю, використано
додаткові інструменти для дизайну карти;
4 – завдання виконано повністю, однак є певні
неточності, частково використано додаткові
інструменти для дизайну карти;
3 – завдання виконано частково, додаткові
інструменти для дизайну карти не
використовувались;
2 – завдання виконано незадовільно;
1 – завдання не виконано.
Високий рівень: студент вибрав 7-10
педтехнологій, вміє швидко находити необхідну
інформацію в мережі інтернет.
Середній рівень: студент вибрав 5-6
педтехнологій, відчуває труднощі в пошуку
необхідної інформації в мережі інтернет.
Низький рівень: студент вибрав менше 5
педтехнологій, відчуває значні труднощі
(потребує допомоги) в пошуку необхідної
інформації в мережі інтернет.
Високий рівень: студент чітко формулює
питальні слова та дієслова, які
використовуються для організації діяльності
учнів на різному рівні мислення (або допускає
не більше 1 помилки).
Середній рівень: студент допускає більше 2-3
помилки у формулюванні питальних слів та
дієслів, які використовуються для організації
діяльності учнів на різному рівні мислення.
Низький рівень: студент не може підібрати
адекватні питальні слова та дієслова, які
використовуються для організації діяльності
учнів на різному рівні мислення.

Форми оцінювання результатів навчання за темою: формувальне оцінювання: карта знань
(індивідуальне завдання) та результати групової роботи (табл. 4, 5).

2.1.14. Цифрові інструменти

Програма FreeMind (або альтернативні програми за вибором студента, наприклад:
https://www.mindmeister.com/) для створення карти знань.
Інструменти для пошуку інформацї в інтернеті (Google).
Інструменти для формувального оцінювання: Mentimeter (Studystack, Kahoot, Onlinetestpad,
https://goformative.com/).
У вивченні теми будуть використані такі навчальні простори: ІТ-простір, простір мобільного
навчання (для пошуку необхідної інформації, створення карти знань), простір рефлексії (для
оцінювання результатів роботи).
Сервіси для дистанційного навчання: Zoom, Cisco WebEx, Moodle.

2.1.15. Інноваційні технології навчання

Навчальна групова діяльність (узагальнення результатів пошуку інформації про інноваційні
методики викладання в початковій школі з різних джерел). Цифрові технології для
формувального оцінювання.

2.1.16. Лекція 2 (2 год).
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Тема: Інноваційні методики навчання в початковій школі з використанням ІКТ. Таксономія
освітніх цілей (М. Блум) та методи оцінювання результатів навчання.
Мета: ознайомити студентів з інноваційними методиками навчання в ПШ з використанням
ІКТ; пояснити сутність формувального оцінювання результатів навчання; сформувати
вміння застосовувати таксономію Б. Блума у визначенні освітніх цілей уроку; розвивати
педагогічне мислення.
Основні результати лекції відповідають вище передбаченим цілям.
У процесі лекції передбачено використання інструменту для формувального оцінювання
Mentimeter.
План лекції
Інноваційні методики навчання в початковій школі з використанням ІКТ.
Використання комп’ютерних технологій у навчанні.
Таксономія освітніх цілей Б. Блума як ефективний засіб розвитку критичного мислення
учнів.
Формувальне оцінювання результатів навчання в НУШ. Інструменти для формувального
оцінювання.
Карти знань як один із інструментів формувального оцінювання результатів навчання в
початковій школі.

2.1.17. Практичне заняття 1.2. (2 год)

Тема: Формувальне оцінювання в початковій школі.
Мета: розвивати в майбутніх учителів вміння створювати графічні моделі, використовувати
програмні середовища для побудови карт знань; розвивати логічне мислення та
педагогічну творчість.
Види діяльності студентів (за вибором):
1. Виконання індивідуального завдання: створення інформаційної моделі навчального
матеріалу з теми «Інноваційні технології навчання в ПШ» у вигляді карти знань.
2. Створити опитування з допомогою GoogleForm (з теми дипломного дослідження) та
провести його серед своїх колег.
Інструкція для студентів:
1. Підготувати перелік інноваційних технологій навчання в ПШ.
2. Скласти орієнтовну структурну модель їх графічного зображення.
3. Скласти інформаційну модель навчального матеріалу про інноваційні технології навчання
в ПШ у вигляді карти знань, використовуючи наступний алгоритм і рекомендації.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Алгоритм створення карти знань.
Відкрити вікно програми FreeMind.
У центральному вузлі карти знань замість «Нова асоціативна карта» записати тему
«Інноваційні технології навчання в ПШ». За бажанням можна додати зображення.
Розділити тему на кілька структурних частин, тобто створити розгалуження до окремих
компонентів (технологій навчання), від яких будуть відходити розгалуження до інших
підтем.
На гілках розміщувати слова (за бажанням також ілюстрації) залежно від назви обраної
технології.
У всіх розгалуженнях необідно подати ключові слова, що їх характеризують та змушують
конкретизувати вибрану технологію.
Знайти всі зв’язки та зобразити їх на карті знань.
Розставити пріоритети. Для цього використовують піктограми в лівій панелі вікна
програми. Наприклад, різні візуальні засоби.
Зберегти карту знань з іменем Педтехнології.mm до своєї папки.
Закрити всі відкриті вікна та повідомити викладача про завершення роботи.

2.1.18. Теми індивідуальних завдань.
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Створити карту знань «Інноваційні методики викладання в ПШ», використовуючи доступні
програмні середовища (наприклад, FreeMind).

2.1.19. Завдання для самостійної роботи студентів.
1. Користуючись мережею інтернет, описати 2-3 найбільш поширені інноваційні методики
викладання в ПШ з використанням ІКТ (за вибором) (тези обсягом від 2 до 4 сторінок).
Проаналізувати, які цифрові інструменти було використано при виконанні цього завдання
(скласти перелік).
2. Заповнити термінологічний словник за темою (5-10 понять) – оцінюється вкінці вивчення
навчальної дисципліни (див. табл. 18).
3. Обрати будь-яку тему освітньої галузі «Я досліджую світ» (2 клас) і скласти карту знань до
уроку. Критерії оцінювання карт знань подано в табл. 5.
Таблиця 5. Критерії оцінювання результатів самостійної роботи (карта знань)

Критерії
оцінювання
Вміння
використовувати
програмні
середовища для
побудови карт
знань
(індивідуальне
завдання)

Відмінно
Добре
(5 балів)
(4 бали)
Вміє створювати у
Вміє створювати
середовищі FreeMind
карти різної
карти будь-якої
складності у
складності. Вміє
середовищі
редагувати вже
FreeMind.
створену карту. Вміє
Застосовувати
редагувати,
всі елементи і
форматувати, зберігати,
можливості
добавляти різні за
програми
розміром і видом карти
знань. Має уявлення про
інші прикладні
програми, що
дозволяють створювати
розумні карти знань

Задовільно
(3 бали)
Вміє
створювати
прості види
карт у
середовищі
FreeMind;
застосовувати
деякі елементи
і можливості
програми

Незадовільно
(2 бали)
Не вміє
працювати у
середовищі
FreeMind

2.1.20. Методичні матеріали
Презентація лекції 2 доступна за посиланням [URL:________ ].

2.1.21. Тема 3. Інфографіка в освітньому процесі початкової школи. Технологія
використання коротких навчальних відео.
2.1.22. Мета та очікувані результати.

Мета: сформувати в студентів вміння використовувати цифрові інструменти для візуалізації
(створення графіки, редагування зображень); навчити знаходити (чи створювати) короткі
навчальні відео (комікси) за програмою початкової школи; розвивати навички роботи в
мережевому середовищі, естетичний смак, педагогічне мислення.
Очікувані результати:
1.
Використовувати електронні освітні ресурси, на яких розміщується необхідна
інформація, та цифрові інструменти для освітніх цілей (КЗ-2): створити інфографіку для
уроку в початковій школі.
2.
Знаходити необхідні ресурси на основі аналізу освітньої інформації для початкової
школи, а також проводити дослідження на відповідному рівні (КЗ-2): знайти (чи
створити) коротке навчальне відео.

2.1.23. Критерії та форми оцінювання результатів навчання за темою
Таблиця 6. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерії оцінювання

Кількісні (бали) та якісні характеристики
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Вміння використовувати електронні
освітні ресурси, на яких розміщується
необхідна
інформація,
та
цифрові
інструменти
для
освітніх
цілей:
створювати інфографіку до конкретного
уроку в початковій школі.

5 – завдання виконано повністю, доцільно
використано інструменти для дизайну
інфографіки;
4 – завдання виконано в цілому, однак є певні
недоречності стосовно виконання дизайну
освітньої інфографіки;
3 – завдання виконано частково, дизайн
несумісний з освітньою інфографікою;
2 – завдання не виконано, студент не вміє
користуватися інструментами для створення
інфографіки.

Вміння знаходити необхідні ресурси на
основі аналізу освітньої інформації для
початкової школи, а також проводити
дослідження на відповідному рівні:
знаходити (чи створювати) короткі
навчальні відео для вирішення освітніх
завдань у початковій школі.

Високий рівень: студент уміє знаходити
необхідну відеопродукцію для молодших
школярів у мережі інтернет, володіє вміннями
створювати власні відео для вирішення освітніх
завдань з використанням необхідних цифрових
ресурсів.
Середній рівень: студент уміє знаходити
необхідну відеопродукцію для молодших
школярів у мережі інтернет, частково володіє
вміннями створювати власні відео для
вирішення освітніх завдань, однак не
користується цифровими ресурсами для його
редагування.
Низький рівень: студент частково вміє
знаходити необхідну відеопродукцію для
молодших школярів у мережі інтернет, однак не
завжди володіє навичками адаптації
навчального відео до конкретного уроку; не
володіє вміннями створювати власні відео.

Форми оцінювання результатів навчання:
1) продукт інфографіки – пірінгове оцінювання (табл. 6);
2) короткі навчальні відео – самооцінювання (рефлексія) (табл. 6).

2.1.24. Цифрові інструменти
Інструменти для створення інфографіки: Canva, Wordle (Wordcloud.pro), rebus1.com.
Інструменти для обміну інформацією: E-mail, WhatsApp, Viber, Skype, Facebook Messenger (за
вибором студентів).
Інструменти для пошуку навчального відео (YouTube) та його редагування, створення
(Powtoon, Vodcasting, OpenShot VideoEditor) (за вибором студентів).
Інструмент для створення коміксів: StoryboardThat (https://www.storyboardthat.com/).
Сервіси для дистанційного навчання: Zoom, Cisco WebEx, Moodle.

2.1.25. Інноваційні технології навчання
Практико орієнтоване навчання, онлайн комунікація, комп’ютерно-інформаційні технології.
Технології формувального оцінювання.
У вивченні теми будуть використані такі навчальні простори: ІТ-простір, простір мобільного
навчання (для пошуку та передачі необхідної інформації, комунікації онлайн), STEAM-Lab,
простір рефлексії (для оцінювання результатів роботи).

2.1.26. Лекція 3 (2 год).
Тема: Інфографіка в освітньому процесі початкової школи. Використання навчального
відео у початковій школі.
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Мета: сформувати в студентів знання про види інфографіки, цифрові інструменти для її
створення; продемонструвати методи використання інфографіки та коротких навчальних
відео в освітньому процесі початкової школи; розвивати творчу уяву та педагогічну
рефлексію.
Основні результати відповідають вище окресленим цілям.
План лекції
Види інфографіки.
Цифрові інструменти для створення інфографіки
Використання інфографіки у НУШ.
Методика створення і використання простої інфографіки для роботи в початковій школі.
Короткі навчальні відео (комікси) в освітньому процесі.

2.1.27. Практичне заняття 1.3. (2 год)
Тема: Інфографіка в початковій школі. Використання коротких відео у початковій школі.
Мета: навчити студентів створювати просту інфографіку для роботи в школі згідно навчальної
програми, використовувати за призначенням доступні цифрові інструменти; розвивати в
студентів вміння здійснювати пошук необхідної інформації в мережі Інтернет,
створювати власне коротке відео, проектувати фрагмент уроку в початковій школі з
використанням коротких відео, формувати навички рефлексії; розвивати художні смаки у
створенні дизайну, навички пірінгового оцінювання результатів роботи.
Види діяльності студентів:
Виконання індивідуальних завдань.
І. Проста і складна інфографіка:
1) створити просту інфографіку (резюме, хмари слів, ребуси, оголошення, сертифікат, візитки,
запрошення на батьківські збори і т.п.) з використанням цифрових інструментів: Canva;
Wordcloud.pro (WordArt, Wordle), rebus1 – за вибором студента.
2) створити інфографіку для вибраної теми уроку в початковій школі (на власний вибір).
ІІ. Робота з навчальними відео.
1) підібрати необхідні відеоресурси (короткий відеофільм) на основі аналізу освітньої
інформації для початкової школи, проаналізувати його на предмет використання в
початковій школі (приміром, на уроці «Я досліджую світ»);
2) створити власне коротке відео для молодших школярів та спроектувати фрагмент уроку з
його використанням (рекомендується використовувати запропоновані цифрові
інструменти).
3) рефлексія (самооцінювання результатів роботи за поданими критеріями).
Інструкція для студентів:
 Користуючись «Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти» для
НУШ (на вибір), знайти тему будь-якого уроку та визначити, який вид інфографіки було б
доцільно використати у роботі з учнями.
 Відкрити одну із запропонованих програм і створити дизайн (завдання для учнів, роздаткові
картки, оціночні листи, таблицю, плакат і т.п.) до вибраної теми уроку.
 Записати створений продукт у свою папку.
 Обмінятися створеною інфографікою зі своєю колегою у групі.
 Оцінити роботу свого одногрупника – пірінгове оцінювання.

2.1.28. Теми індивідуальних завдань
Підібрати (або створити) коротке навчальне відео (або комікс) до одного з уроків «Я досліджую
світ» (2 кл.), користуючись «Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої
освіти» (під керівництвом О. Савченко).

2.1.29. Завдання для самостійної роботи студентів.
1. Скласти методичні рекомендації для вчителя щодо використання інфографіки на уроках у
початковій школі у вигляді презентації в PowerPoint (табл. 7).
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2. Заповнити термінологічний словник за темою (5-10 понять) – оцінюється вкінці вивчення
навчальної дисципліни (див. табл. 18).
Таблиця 7. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів

Критерії
оцінювання
Чіткість та
логічна
послідовність
подання
методичного
матеріалу
Художнє
оформлення
презентації

Кількість
слайдів у
презентації

Відмінно
(5 балів)
Представлені
матеріали
повною мірою
відображають
пропоновані
питання для
створення
презентації.
Різноманітність
використання
засобів для
візуалізації
інформації
До 12-15 слайдів

Добре
(4 бали)
Представлені
матеріали частково
відображають
пропоновані
питання для
створення
презентації.
Частково
використано засоби
для візуалізації
інформації
До 10 слайдів

Задовільно
(3 бали)
Представлені
матеріали
недостатньо
відображають
пропоновані
питання для
створення
презентації.
Художнє
оформлення
однотипне,
здебільшого
текстові
повідомлення
До 5 слайдів

Незадовільно
(2 бали)
Завдання не
виконано, або
виконано без
урахування
запропонованих
інструкцій
Завдання не
виконано

Завдання не
виконано

2.1.30. Методичні матеріали.
Презентація лекції 3 доступна за посиланням [URL:______________].
Методичні рекомендації щодо створення навчального відео доступні за посиланням [URL:
https://www.youtube.com/watch?v=GTPxCwWQ1bw]

2.1.31. Тема 4. Цифрові інструменти для навчання та оцінювання його
результатів.
2.1.32. Мета та очікувані результати.
Мета: показати студентам можливості використовувати цифрові інструменти навчання для
організації освітнього процесу в початковій школі та формувального оцінювання;
навчити читати і створювати QR-коди та моделювати урок з їх використанням за
програмою школи І-го ступеня; розвивати навички використовувати ІКТ (Plickers,
Mentimeter, Socrative) для забезпечення зворотнього зв’язку у навчанні.
Очікувані результати:
1.
Використовувати цифрові інструменти для освітніх цілей (КЗ-2): створити опитування
для молодших школярів (Plickers, Mentimeter, Socrative).
2.
Аналізувати та проектувати фрагменти використання новітніх технологій організації
освітнього процесу у початковій школі у власній педагогічній діяльності (ФсК-2, ФсК-3):
створити фрагмент уроку з використанням учнями QR-кодів.

2.1.33. Критерії та форми оцінювання результатів навчання за темою
Таблиця 8. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерії оцінювання

Кількісні (бали) та якісні характеристики
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Вміння
використовувати
цифрові
інструменти для зворотнього зв’язку у
навчанні (створення опитування для учнів з
допомогою Plickers/Mentimeter).

5 – студент набрав від 16 до 25 балів
4 – студент набрав від 10 до 15;
3 – студент набрав менше, ніж 10 балів;
2 – студент набрав менше, ніж 5 балів або не
брав участі у самооцінці.

Уміння
аналізувати
та
проектувати
фрагменти використання новітніх технологій
організації освітнього процесу у початковій
школі (створити фрагменту уроку з
використанням учнями QR-кодів).

5 – студент набрав від 16 до 25 балів
4 – студент набрав від 10 до 15;
3 – студент набрав менше, ніж 10 балів;
2 – студент набрав менше, ніж 5 балів або не
брав участі у самооцінці.

Форми оцінювання результатів навчання:
1) створення опитування для учнів з допомогою Plickers/Mentimeter/Socrative – групове
оцінювання (табл. 8);
2) фрагмент уроку з використанням учнями QR-кодів – самооцінювання (табл. 9).

2.1.34. Цифрові інструменти
Інструменти для створення QR-кодів.
Інструменти для зворотнього зв’язку: Plickers, Mentimeter, Socrative.
Сервіси для дистанційного навчання: Zoom, Cisco WebEx, Moodle.

2.1.35. Інноваційні технології навчання
Комп’ютерно-інформаційні технології. Технології формувального оцінювання.
У вивченні теми будуть використані такі навчальні простори: ІТ-простір, простір мобільного
навчання (для пошуку необхідної інформації, читання і генерування QR-кодів, використання
інструментів для формувального оцінювання результатів навчання з допомогою ІКТ), простір
рефлексії (для самоцінювання результатів навчання), STEAM-Lab (для роботи у малих групах).

2.1.36. Лекція 4 (2 год)
Тема: Цифрові інструменти для навчання: QR-коди.
Мета: розвивати в студентів навички читати і генерувати QR-коди з допомогою відповідних
програм, використовувати QR-коди для освітніх цілей; розвивати творчість та
педагогічну рефлексію.
Основні результати відповідають вище окресленим цілям.
План лекції
QR-код та його практичне використання у різних сферах життєдіяльності.
Використання QR-кодів в освітніх цілях.
Додатки для зчитування різних видів QR-кодів.
Створення і дизайн QR-кодів.
Додатки для генерування QR-кодів та методи їх використання в освітньому процесі
початкової школи.

2.1.37. Практичне заняття 1.4. (2 год)

Тема: Цифрові інструменти навчання в початковій школі
Мета: розвивати навички застосовувати ІКТ (Plickers, Mentimeter, Socrative, Kahoot) для
забезпечення зворотнього зв’язку у навчанні.
Види діяльності студентів:
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2) змоделювати опитування для молодших школярів, використовуючи цифрові інструменти
(Plickers/Mentimeter/Socrative/Kahoot) – 3 питання, робота в групах.
Інструкція для студентів:
1. Підібрати 3 запитання для учнів початкових класів.
2. Заповнити форми опитування у програмах Plickers/Mentimeter/Socrative/Kahoot.
3. Підготувати інструментарій для опитування.
4. Представити результати роботи у групі (кожна група здійснює своє опитування).
5. Взаємооцінювання результатів роботи кожної групи (табл. 9).
Таблиця 9. Взаємооцінювання результатів роботи кожної групи

Критерії оцінювання

Максимальний бал
-5

Доступність обраних запитань віковим особливостям учнів
початкових класів

1

Навички використання обраних цифрових інструментів для
формувального оцінювання

2

Використання наявних можливостей
Plickers/Mentimeter/Socrative/Kahoot для забезпечення зворотнього
зв’язку в освітньому процесі

1

Значення сформованих практичних умінь для майбутньої професійної
діяльності в початковій школі

1

2.1.38. Теми індивідуальних та/або групових завдань.
Фрагмент уроку в початковій школі з використанням QR-кодів.

2.1.39. Завдання для самостійної роботи студентів.
1) створити фрагмент уроку в початковій школі з використанням QR-кодів (робота в малих
групах – 3-5 студентів).
Інструкція для студента:
1. Перед виконанням завдання закріпити вміння створювати і читати QR-коди.
2. Користуючись «Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти» для
НУШ, вибрати предмет і тему уроку.
3. Спроєктувати конкретні завдання для учнів з вибраної теми та створити до них QR-коди.
4. Представити результати роботи у малій групі (офлайн або онлайн).
5. Оцінити результати своєї роботи (табл. 10).
Таблиця 10. Самооцінювання студентів за результатами роботи у малій групі (таблиця самооцінки)

Прізвище та ім’я студента
Зміст діяльності
1
2
3
4
5

Самооцінка за 5тибальною шкалою (за
кожну позицію –
макс. 1 бал)

Ви брали активну участь у роботі, вносили цікаві пропозиції
Ви надавали підтримку іншим, заохочували їх до роботи
Ви висунули нову ідею, яка сподобалась іншим членам
команди
Ви вдало узагальнювали думки, просували роботу команди
Ви представляли результати роботи команди як її лідер
Всього балів
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2.1.40. Методичні матеріали.
Презентація лекції 4 доступна за посиланням [URL:_________].
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2.2. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. МЕТОДИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ STEAMПРЕДМЕТІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ.
2.2.1. Тема 1. Вивчення предметів STEAM з допомогою екосистеми Go-Lab.
Технологія дослідницько орієнтованого навчання (Inquiry Based Learning).
Основні навчальні програми/додатки екосистеми Go-Lab та методика їх
використання в освітньому процесі
2.2.2. Мета та очікувані результати.

Мета: пояснити студентам сутність методики дослідницько орієнтованого навчання, показати
можливості е-освітніх середовищ для вивчення предметів STEAM (Inquiry Learning
Spaces – ILS), продемонструвати специфіку роботи у віртуальних лабораторіях у
початковій школі; показати методи використання навчальних ігор і симуляцій та
сформувати навички роботи з додатками Go-Lab у проєктуванні уроків; розвивати
критичне мислення, дослідницькі здібності, цифрові навички.
Очікувані результати:
1. Використовувати електронні освітні ресурси, на яких розміщується необхідна інформація, та
цифрові інструменти для освітніх цілей (КЗ-1, КЗ-2), зокрема:
- здійснювати пошук е-освітніх дослідницьких середовищ для вивчення предметів STEAM на
платформі Go Lab та оцінювати їх на предмет практичного використання у роботі з
молодшими школярами;
- аналізувати та використовувати у професійній діяльності основні додатки платформи Go-Lab.
2. Використовувати інноваційні технології навчання у роботі з учнями при вивченні певної
освітньої галузі/предмету початкової школи (ФсК-2, ФсК-3):
- створювати власні дослідницькі навчальні середовища (ILS);
- користуючись інструментами для роботи в мережевому середовищі та дослідження і пошуку,
дібрати доступні платформи, де містяться е-навчальні ігрові середовища для вивчення
предметів STEAM у ПШ.
3. Обґрунтовано обирати технології мобільного навчання відповідно до конкретних завдань
уроку, приймати відповідальні рішення у командній взаємодії (ФсК-2).

2.2.3. Критерії та форми оцінювання результатів навчання за темою.
Таблиця 11. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерії оцінювання
Високий рівень
Уміння здійснювати
пошук е-освітніх
дослідницьких
середовищ для вивчення
предметів STEAM на
платформі Go-Lab та
оцінювати їх на предмет
практичного
використання у роботі з
молодшими школярами.

Уміння аналізувати та
використовувати у
професійній діяльності
основні додатки
платформи Go-Lab

Якісні характеристики
Середній рівень

студент вміє:
1) самостійно знаходити
е-освітні дослідницькі
середовища для
вивчення предметів
STEAM на платформі
Go-Lab та оцінювати їх
на предмет практичного
використання у роботі з
молодшими школярами;

студент уміє:
1) самостійно знаходити
е-освітні дослідницькі
середовища для
вивчення предметів
STEAM на платформі
Go-Lab, однак не завжди
адекватно здатний
оцінити їх на предмет
практичного
використання у роботі з
молодшими школярами;

2) аналізувати та
використовувати у
професійній діяльності
основні додатки
платформи Go-Lab;

2) частково володіє
вміннями
використовувати у
професійній діяльності
основні додатки
платформи Go-Lab;

Низький рівень
студент:
1) частково володіє
означеними
вміннями, однак
2,3) відчуває значні
труднощі у
практичному
використанні
додатків Go-lab для
моделювання
уроків STEAM у
ПШ;
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Уміння добирати
доступні платформи, де
містяться е-навчальні
ігрові середовища для
вивчення предметів
STEAM у ПШ,
користуючись
інструментами для
роботи в мережевому
середовищі та пошук.

3) самостійно добирати
доступні платформи, де
містяться е-навчальні
ігрові середовища для
вивчення предметів
STEAM у ПШ,
користуючись
відповідними цифровими
інструментами;

3) добирає е-навчальні
ігрові середовища в
мережевому середовищі,
однак відчуває труднощі
щодо їх практичного
використання в
освітньому процесі;

Уміння створювати
власні дослідницькі
навчальні середовища
для навчання онлайн

4) створювати власні
дослідницькі навчальні
середовища для навчання
онлайн.

4) у цілому володіє
вміннями створювати
дослідницькі навчальні
середовища для навчання
онлайн, однак потребує
додаткової допомоги
(консультації) щодо
використання окремих
інструментів платформи.

4) не вміє
створювати власні
дослідницькі
навчальні
середовища для
навчання онлайн.

Уміння застосовувати
технології мобільного
навчання у проектній
діяльності

Студент володіє
вміннями працювати в
мережі Інтернет,
застосовувати мобільні
пристрої для пошуку
необхідної інформацї

Студент частково
володіє вміннями
працювати в мережі
Інтернет, застосовувати
мобільні пристрої для
пошуку необхідної
інформацї

Студент виявляє
активність у командній
роботі, надає підтримку
іншим та заохочує їх до
роботи; знаходить
корисну інформацію для
колективної роботи;
висуває нову ідею, яка
подобається іншим
членам команди;
просуває роботу команди
та представляє її як
лідер.

Студент частково
виявляє активність у
командній роботі,
намагається
підтримувати роботу
групи; знаходить
інформацію для
колективної роботи, яка
не підтримується всіма
учасниками команди;
сміє слухати інших і
приймає ідеї групи; не
виявляє бажання
представляти результати
роботи як лідер команди.

Студент володіє
вміннями
застосовувати
мобільні пристрої
для пошуку
інформацї, однак
відчуває труднощі
щодо орієнтування
в інформаційному
середовищі,
якісному відборі
необхідних даних
Студент є пасивним
у командній роботі,
ситуативно
підтримує роботу
групи; не виявляє
активності щодо
пошуку інформації
для колективної
роботи;
здебільшого слухає
ідеї інших і
приймає їх; не
виявляє бажання
представляти
результати роботи
як лідер команди.

Уміння працювати в
команді

Форми оцінювання результатів навчання:
1) представлення створеного дослідницького середовища чи його окремих фаз до уроку в
початковій школі (індивідуально-груповий проєкт) – голосування онлайн студентів з
допомогою опитування на платформі Mentimeter.
2) самооцінка щодо вміння працювати у команді (табл. 12).
3) рефлексія щодо готовності до використання інноваційних технологій навчання (платформи
Go-Lab) у роботі з учнями при вивченні певної освітньої галузі/предмету початкової школи
(табл. 13).
4) конспект уроку в початковій школі з використанням елементів мобільного навчання
(табл. 14).
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2.2.4. Цифрові інструменти.

Основні інструменти платформи Go-Lab2 (URL: https://www.golabz.eu/)
Інструменти для пошуку інформацї в мережі Інтернеті (Google).
Інструменти для формувального оцінювання.
Сервіси для дистанційного навчання: Zoom, Cisco WebEx, Moodle.

2.2.5. Інноваційні технології навчання.
Дослідницько орієнтоване навчання.
Робота в групах. Мобільне навчання.
Технології формувального оцінювання.
У вивченні теми будуть викорситані такі навчальні простори: ІТ-простір, STEAM-lab, простір
мобільного навчання (для роботи на платформі Go-lab, пошуку необхідної інформації),
конференц-простір (для представлення індивідуальних чи групових проєктів).

2.2.6. Лекція 5 (2 год)

Тема: Екосистема Go-Lab. Технологія дослідницько орієнтованого навчання (Inquiry Based
Learning) в початковій школі.
Мета: пояснити студентам сутність методики дослідницько орієнтованого навчання, дослідити
відмінності між традиційним та дослідницько орієнтованим навчанням, звичайними
запитаннями та «inquiry» запитаннями; продемонструвати можливості е-освітніх
середовищ для вивчення предметів STEAM (Inquiry Learning Spaces – ILS) в початковій
школі, визначити специфіку роботи у віртуальних лабораторіях у початковій школі;
розвивати критичне мислення.
Основні результати відповідають вище окресленим цілям.
У процесі лекції передбачено обговорення проблемної ситуації щодо послідовності усіх
фаз/етапів дослідницького циклу, а також використання інструменту для формувального
оцінювання Mentimeter.
План лекції
Вивчення предметів STEAM з допомогою екосистеми Go-Lab.
Віртуальні лабораторії, навчальні ігри та симуляції для учнів початкової школи.
Дослідницько орієнтоване навчання (Inquiry Based Learning). Типи навчання-дослідження
на основі запитів.
Етапи цілісного дослідницького циклу е-освітнього середовища (Inquiry Learning Spaces
– ILSs).
Основні навчальні програми/додатки екосистеми Go-Lab.
Методика створення власного сценарію уроку в середовищі Graasp

2.2.7а. Практичне заняття 2.1. (4 год)
Тема: Методика використання дослідницьких навчальних середовищ (ILS) в початковій школі.
Мета: навчити майбутніх учителів використовувати додатки платформи Go-Lab для роботи з
учнями в початковій школі, користуватися віртуальними лабораторіями, створювати
дослідницькі середовища (чи окремі елементи-фази) для використання на уроках
STEAM; розвивати критичне мислення та цифрову грамотність.
Види діяльності студентів:
1) Підібрати з платформи Go-Lab дослідницькі середовища (чи окремі елементи-фази) для
використання на уроках STEAM в ПШ. URL: https://www.golabz.eu/spaces
Екосистема Go-Lab була розроблена в рамках дослідницького інноваційного проекту Go -Lab (Global
Online Science Labs for Inquiry Learning at School), який був фінансований Європейською Ко м ісіє ю (7t h
Framework Programme, Grant agreement No 317601). У даний час платформа продовжує розвиватися в
рамках інноваційного проекту Next-Lab (Next Generation Stakeholders and Next Level Ecosystem for
Collaborative Science Education with Online Labs; co -funded by the European Commission, Horizon2020,
Grant agreement No 731685), GO-GA (Go-Lab goes Africa co-funded by the European Commissio n, Ho rizo n
2020, Grant agreement No 781012).
2
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2) Ознайомитися з основними додатками на платформі: URL: https://www.golabz.eu/apps
Додаткові інструкції для студентів:
URL: https://support.golabz.eu/node/194
URL: https://support.golabz.eu/videos?category=5
3) Вибрати віртуальну лабораторію для учнів початкової школи та створити практичні
завдання (інструкції) для учнів щодо проведення експерименту.
4) Розпочати створення власного дослідницького середовища для учнів (згідно навчальної
програми для учнів 2 (або 3-го класу), використовуючи виокремлену віртуальну
лабораторію.
5) Створити проблемні запитання / гіпотези для учнів відповідно до обраної теми.

2.2.7b. Практичне заняття 2.2. (2 год)
Тема: Навчальні ігри та симуляції онлайн.

Мета: вчити студентів добирати навчальні ігри (симуляції) онлайн, досліджувати їхні
педагогічні можливості щодо практичного використання при створенні власного ILS для
початкової школи; розвивати вміння використовувати віртуальні лабораторії / симуляції / ігри
для опису етапів експерименту; розвивати дослідницьке мислення.
Види діяльності студентів:
1) Вибрати 2-3 навчальні гри (симуляції) та обґрунтувати доцільність та ефективність їх
використання при створенні ILS (робота у парах).
1) Обговорити виокремлені онлайн ресурси у групі.
2) Оцінити результати роботи на предмет доцільності та ефективності використання у
професійній практиці, зокрема у створенні власного ILS (продовження роботи, розпочатої на
попередньому практичному занятті).
3) Закріпити практичні вміння роботи з навчальними програмами/додатками екосистеми GoLab:
- програмними інструментами для створення базового ILS;
- додатками за окремими етапами ILS;
- додатками для навчальної аналітики в екосистемі Go-Lab.

2.2.7c. Практичне заняття 2.3. (2 год)

Тема: Інтеґроване вивчення предметів STEAM у початковій школі.
Мета: розвивати в студентів вміння представляти та критично оцінювати результати роботи
(своєї та колег) щодо її відповідності змістово-методичним вимогам для початкової школи,
розвивати педагогічне мислення.
Види діяльності студентів:
Представлення та обговорення індивідуально-групового дослідницького проєкту – створеного
дослідницького середовища на платформі Go-Lab з використанням віртуальних лабораторій,
навчальних ігор, симуляцій та ін.
Таблиця 12. Критерії оцінювання вміння працювати в команді (за самооцінкою)

Прізвище та ім’я студента
Зміст діяльності

Самооцінка (за кожну
позицію – макс. 1 бал)

1 Ви знайшли корисну інформацію в мережі Інтернет, яка допомогла у
створенні проекту

2 Ви брали активну участь у роботі, надавали підтримку іншим,
заохочували їх до роботи

3 Ви висунули нову ідею, яка сподобалась іншим членам команди
4 Ви вдало узагальнювали думки, просували роботу команди
5 Ви представляли результати роботи команди як її лідер
Всього балів
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2.2.8. Теми індивідуальних та/або групових завдань.

Презентація індивідуально-групового дослідницького завдання (проєкту) на тему «Методика
дослідницького навчання онлайн у 2 (або 3) класі на уроці (назва уроку та теми)» (з а вибором
студента).

2.2.9. Завдання для самостійної роботи студентів.

Підібрати з платформи Go-Lab дослідницькі середовища (чи окремі елементи-фази) для
використання на уроках STEAM в ПШ. Здійснити пошук дидактичного матеріалу, навчального
відео тощо до конкретного уроку та класифікувати його за окремими фазами дослідницько
орієнтованого навчання.
Створити власне дослідницьке навчальне середовище на платформі Go-Lab з використанням
віртуальних лабораторій, навчальних ігор, симуляцій тощо (критерії оцінювання подано у
табл. 13).
Скласти фрагмент уроку в початковій школі з використанням елементів мобільного
навчання (форма подання результатів – конспект уроку) (табл. 14).
Таблиця 13. Критерії оцінювання результатів самостійної роботи (ILS)
Критерії
оцінювання
Наявність усіх
фаз/етапів
дослідницького
циклу
Вміння
користуватися
додатками
платформи GoLab і
доцільність їх
вибору на
певних етапах
дослідницького
циклу ILS

Відмінно
(5 балів)
Наявні усі
фази/етапи,
необхідні для
цілісного
дослідницького
циклу
Самостійно
використовує
основні додатки
платформи GoLab для
створення ILS та
доцільно їх
використовує на
конкретних
етапах
дослідницького
циклу

Використання
віртуальних
лабораторій /
симуляцій / ігор
та опис етапів
експерименту

Доцільно
підібрано
віртуальну
лабораторію /
симуляцію / гру
та описано для
учня усі етапи
експерименту

Спрямування
навчального
матеріалу для
створення
проблемних
питань.
Доступність
наявних
шаблонів для
гіпотез.

Навчальний
матеріал
повністю
спрямовує учнів
до створення
проблемних
питань.
Наявні шаблони
гіпотез є цілком
доступними за

Добре
(4 бали)
Наявні основні
фази/етапи,
необхідні для
цілісного
дослідницького
циклу
Здебільшого
самостійно
використовує
деякі основні
додатки
платформи GoLab для створення
ILS, однак
відчуває труднощі
в доцільності їх
використання на
конкретних
етапах
дослідницького
циклу
Доцільно
підібрано
віртуальну
лабораторію /
симуляцію / гру,
однак нечітко
прописано для
учня усі етапи
експерименту
Навчальний
матеріал частково
спрямовує учнів
до створення
проблемних
питань.
Наявні шаблони
гіпотез
здебільшого є

Задовільно
Незадовільно Загальний
(3 бали)
(2 бали)
бал
Відсутня
Наявність лише
цілісність циклу
деяких
у визначеній
фаз/етапів
послідовності дослідницького
фаз/етапів
циклу
Використовує
Не вміє
додатки
користуватися
платформи Goдодатками
Lab для
платформи Goстворення ILS
Lab для
лише з
створення ILS
допомогою
викладача, не
вміє використовувати їх згідно
етапів
дослідницького
циклу
Віртуальну
Відсутня
лабораторію /
віртуальна
симуляцію / гру лабораторія /
підібрано
симуляція / гра
невдало

Навчальний
матеріал не
новить
проблемного
характеру.

Відсутні
шаблони для
гіпотез,
навчальний
матеріал не
спрямований на
мотивацію
Наявні шаблони
учнів до
гіпотез є
створення
складними для
проблемних
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змістом
Відповідність
змісту
початкової
освіти
Відповідність
матеріалу
віковим
особливостям
молодших
школярів
Художній і
комп’ютерний
дизайн

Наявність
додаткових
інструкцій для
учнів

Повна
відповідність
змісту
початкової
освіти
Повна
відповідність
матеріалу
віковим
особливостям
молодших
школярів
Яскравий
художній і
комп’ютерний
дизайн, творчий
підхід до
створення ILS
Подано
додаткові чіткі
інструкції для
учнів

доступними за
змістом
Часткова
відповідність
змісту початкової
освіти

учнів

питань

Часткова
відповідність
матеріалу віковим
особливостям
молодших
школярів

Невідповідність
Повна
змісту
невідповідність
початкової
змісту
освіти
початкової
освіти
Невідповідність
Повна
матеріалу
невідповідність
віковим
віковим
особливостям
можливостям
молодших
учнів
школярів

Художній і
комп’ютерний
дизайн не містить
елементів
творчості

Традиційний
підхід до
художнього і
комп’ютерного
дизайну

Відсутність
будь-якого
художнього
дизайну

Частково подано
додаткові
інструкції для
учнів

Частково подано
деякі інструкції
для учнів, однак
вони є
нечіткими

Відсутні
додаткові
інструкції для
учнів

Загальний бал
Таблиця 14. Критерії оцінювання фрагменту уроку в початковій школі з використанням елементів
мобільного навчання
Критерії
оцінювання
Відповідність
теми уроку
змісту
початкової
освіти
Відповідність
матеріалу уроку
віковим
особливостям
учнів

Якісні та кількісні характеристики
5 балів
Вибрана тема
цілком відповідає
навчальній програмі
початкової освіти

4 бали
Вибрана тема дотична до
окремих тем навчальної
програми для початкової
школи

3 бали
Вибрана тема не
відповідає
навчальній програмі
початкової освіти

2 бали
Завдання
не
виконано

Запропонований
навчальний матеріал
відповідає віковим
особливостям учнів

Запропонований
навчальний матеріал в
цілому відповідає
віковим особливостям
учнів, однак містить деякі
складні для розуміння
поняття
У конспекті уроку
передбачено проблемні
завдання для учнів, що
потребують
використання елементів
мобільного навчання,
однак не вистачає
конкретних інструкцій
щодо його організації для
вчителя та учнів
Вибрані методи навчання
відповідають змісту і
характеру навчального
матеріалу, але не
відповідають меті та

Запропонований
навчальний матеріал
не відповідає
віковим
особливостям учнів

Завдання
не
виконано

У конспекті уроку
не передбачено
проблемних завдань
для учнів, що
потребують
використання
елементів
мобільного
навчання

Завдання
не
виконано

Вибрані методи
навчання не
відповідають меті та
завданням уроку,
змісту і характеру

Завдання
не
виконано

Наявність
проблемних
завдань, що
передбачають
використання
мобільних
пристроїв для їх
вирішення

У конспекті уроку
передбачено
проблемні завдання
для учнів, що
потребують
використання
елементів
мобільного
навчання

Обґрунтованість
вибору методів
навчання

Вибрані методи
навчання
відповідають меті та
завданням уроку,
змісту й характеру
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навчального
матеріалу

завданням уроку

навчального
матеріалу

2.2.10. Методичні матеріали.

Презентація лекції 5 доступна за посиланням [URL:_________].

2.2.31. Тема 2. Електронне навчання предметів STEAM учнів з особливостями
психофізичного розвитку. Цифровий сторітелінг.
2.2.32. Мета та очікувані результати.

Мета: проілюструвати студентам особливості використання ІКТ в інклюзивній освіті, переваги
комп’ютерно інтегрованого навчального середовища в інклюзивному процесі та
труднощі у його формуванні, дослідити найбільш поширені види ІКТ, у т.ч. допоміжні
технології для навчання дітей з особливостями розвитку; оцінити можливості методики
сторітелінгу в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами при вивченні певної
освітньої галузі/предмету початкової школи; розвивати логічне мислення, педагогічну
творчість; виховувати толерантність у роботі з дітьми з особливостями здоров’я.
Очікувані результати:
1. Оцінювати зміст освіти в початковій школі на предмет використання сучасних методів
електронного навчання в умовах інклюзії (КЗ-2, ФсК-2, ФсК-3).
2. Використовувати інноваційні технології навчання (сторітелінг) у роботі з учнями при
вивченні певної освітньої галузі/предмету початкової школи, у т.ч. в умовах інклюзії (ФсК-2,
ФсК-3).
3. Навчитись долати комунікативні бар'єри; володіти технологією організації навчального
діалогу (у т.ч. онлайн) з дітьми з особливими освітніми потребами (ФсК-2, ФсК0-3).

2.2.33. Критерії та форми оцінювання результатів навчання за темою.
Таблиця 15. Критерії оцінювання результатів навчання

Критерії оцінювання
Вміння оцінювати
зміст початкової
освіти на предмет
використання ІКТ в
інклюзивному класі.
Вміння
використовувати
методику
сторітелінгу в умовах
інклюзії
Здатність долати
комунікативні
бар'єри (у т.ч.
онлайн) з дітьми з
особливими
освітніми потребами

Високий рівень
Студент володіє
вміннями оцінювати
зміст початкової
освіти щодо
можливостей
використання ІКТ в
інклюзивному класі.
Студент володіє
вміннями
використовувати
методику
сторітелінгу в умовах
інклюзії
Студент виявляє
здатність долати
комунікативні
бар'єри (у т.ч.
онлайн) з дітьми з
особливими
освітніми потребами

Якісні характеристики
Середній рівень
Студент частково
володіє вміннями
оцінювати зміст
початкової освіти
щодо доцільного
використання ІКТ в
інклюзивному класі
Студент частково
володіє вміннями
використовувати
методику сторітелінгу
в умовах інклюзії
Студент частково
виявляє здатність
долати комунікативні
бар'єри (у т.ч. онлайн)
з дітьми з особливими
освітніми потребами,
однак відчуває певні
труднощі в
особистісній взаємодії

Низький рівень
Студент не володіє
вміннями
оцінювати зміст
початкової освіти
щодо доцільного
використання ІКТ в
інклюзивному класі
Студент не володіє
вміннями
використовувати
методику
сторітелінгу в
умовах інклюзії
Студент не здатний
долати
комунікативні
бар'єри (у т.ч.
онлайн) з дітьми з
особливими
освітніми
потребами

Форми оцінювання результатів навчання:
Посібник «Методика електронного навчання в початковій школі»

31

1) Цифровий сторітелінг – представлення результатів роботи у малих групах (табл. 16).
Формувальне оцінювання з допомогою онлайн-голосування (Mentimeter).

2.2.34. Цифрові інструменти.
Пошукові системи мережі інтернет, інструменти для візуалізації інформації, зокрема для
створення коміксів (StoryboardThat) чи анотованих зображень (Thinklink).
Інструмент для формувального оцінювання Mentimeter.
У вивченні теми будуть викориcтані такі навчальні простори: простір мобільного навчання (для
роботи в малих групах, пошуку необхідної інформації), конференц-простір (для представлення
результатів роботи).
Сервіси для дистанційного навчання: Zoom, Cisco WebEx, Moodle.

2.2.35. Інноваційні технології навчання.

Сторітелінг. Мобільне навчання. Робота в малих групах.

2.2.36. Лекція 6 (2 год).

Тема: Електронне навчання предметів STEAM учнів з особливостями психофізичного
розвитку. Цифровий сторітелінг.
Мета: визначити особливості та психолого-педагогічні умови ефективного використання ІКТ в
інклюзивному класі, проілюструвати переваги щодо використання ІКТ в навчанні дітей з
особливими освітніми потребами (ООП), оцінити можливості методики сторітелінгу з
використанням цифрових ресурсів в інклюзивному навчанні, розвивати педагогічне
мислення.
Основні результати відповідають вище окресленим цілям.
У процесі лекції передбачено використання технології «перевернутого класу», а також
інструменту для формувального оцінювання Mentimeter.
План лекції
Технічні засоби для навчання дітей з ООП.
Особливості та психолого-педагогічні умови ефективного використання ІКТ в
інклюзивному класі.
Переваги щодо використання ІКТ в навчанні дітей з ООП.
Труднощі використання методів електронного навчання в початковій інклюзивній школі.
Приклади використання методики сторітелінгу на уроках та в позаурочний час.
Цифровий сторітелінг в інклюзивному навчанні.

2.2.37. Практичне 2.5. (2 год)
Тема: Сторітелінг в інклюзивному класі з використанням ІКТ.
Мета: розвивати в студентів вміння планувати роботу в малих групах за методикою цифрового
сторітелінгу, застосовувати ІКТ для пошуку та візуалізації інформації; розвивати навички
комунікувати онлайн на педагогічну тему й долати комунікативні бар'єри (у т.ч. онлайн) з
дітьми з особливими освітніми потребами; виховувати культуру спілкування.
Питання для обговорення: основні типи ІКТ, їх доцільність для використання як засобу
підтримки інклюзивного навчання, модель електронного навчання учнів ПШ в інклюзивному
класі (мета, завдання, психолого-педагогічні умови ефективного використання, технології,
цифрові інструменти, засоби оцінювання та ін.).
Види діяльності студентів:
Підготувати тематичну історію за методикою сторітелінгу з використанням ІКТ та розробити
алгоритм його використання в ПШ (робота в малих групах).
Інструкція для студентів:
1) Визначити сутність методики сторітелінгу. Оцінити можливості її використання в
інклюзивному класі.
2) Вибрати актуальну тему для сторітелінгу за програмою початкової освіти для 2 класу
(предмет – на вибір).
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3) Ознайомитися з критеріями оцінювання цього виду діяльності (табл. 16)/
4) Створити детальний сюжет та основні події розповіді, розділити функції між учасниками
в малій групі.
5) Обговорити засоби онлайн комунікації.
6) Адаптувати сюжет сторітелінгу до умов інклюзивної освіти (наприклад, розповідь про
істоту, яка має порушення у розвитку).
7) Здійснити пошук візуального контенту з допомогою цифрових технологій для своєї
історії. Для цього доцільно використовувати відео, фотографії, інфографіку, каламбури
до заголовків, народну творчість і т.п. Рекомендуємо скористатися інструментами для
створення коміксів (StoryboardThat) чи анотованих зображень (Thinklink).
8) Подумайте над форматом представлення результатів колективної роботи (одноосібне чи
групове).
Таблиця 16. Критерії оцінювання результатів роботи за методикою сторітелінгу

Критерії оцінювання
Високий рівень

Якісні характеристики
Середній рівень

Уміння застосовувати
ІКТ для пошуку та
візуалізації інформації,
а також комунікації
онлайн

Студент володіє
вміннями
застосовувати ІКТ
для пошуку та
візуалізації
інформації, а також
комунікації онлайн

Студент частково
володіє вміннями
застосовувати ІКТ для
пошуку та візуалізації
інформації, а також
комунікації онлайн

Адаптованість сюжету
до проблем
інклюзивної освіти

Повна адаптованість
сюжету до проблем
інклюзивної освіти

Часткова адаптованість
сюжету до проблем
інклюзивної освіти

Гуманістична
спрямованість змісту

Чітка спрямованість
на формування
толерантного
ставлення до людей з
ООП
Повна відповідність
теми для сторітелінгу
навчальній програмі
для учнів 2 класу

Нечітка спрямованість на
формування
толерантного ставлення
до людей з ООП

Представлення
результатів
колективної роботи
викликає позитивні
(негативні) емоції,
мовлення є
правильним та
виразним
Чітко виражені творчі
асоціативні елементи,
продемонстровано
причинно-наслідкові
зв’язки у поданні
історії

Представлення
результатів колективної
роботи частково
викликає позитивні
(негативні) емоції,
мовлення в цілому є
правильним, містить
елементи виразності
Частково виражені
творчі асоціативні
елементи, здебільшого
відсутні причиннонаслідкові зв’язки у
поданні історії

Відповідність теми для
сторітелінгу
навчальній програмі
для учнів 2 класу
Емоційність
представлення
результатів
колективної роботи,
правильність та
інтонаційність
мовлення
Наявність творчих
асоціативних
елементів,
демонстрування
причинно-наслідкових
зв’язків у подання
історії
Здатність
налагоджувати
контакти, долати
комунікативні бар'єри
(у т.ч. онлайн) з дітьми
з особливими

Часткова відповідність
теми для сторітелінгу
навчальній програмі для
учнів 2 класу

Низький рівень
Студент здебільшого
володіє вміннями
застосовувати мобільні
пристрої для пошуку
інформацї, комунікації
онлайн однак відчуває
труднощі у виборі
інструментів для
візуалізації
Сюжет не відображає
проблем інклюзивної
освіти
Відсутня спрямованість
на формування
толерантного
ставлення до людей з
ООП
Повна невідповідність
теми для сторітелінгу
навчальній програмі
для учнів 2 класу
Представлення
результатів
колективної роботи не
викликає жодних
емоцій, мовлення
невиразне,
зустрічаються грубі
помилки
Відсутність творчих
асоціативних елементів
і причинно-наслідкових
зв’язків у поданні
історії
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освітніми потребами

2.2.38. Теми індивідуальних та/або групових завдань.

Усі завдання з теми виконуються на занятті (офлайн або онлайн).

2.2.39. Завдання для самостійної роботи студентів.
Ознайомитися з лекційним матеріалом з теми (за методикою «перевернутого» класу).
Заповнити термінологічний словник за темою (5-10 понять) – оцінюється вкінці вивчення
навчальної дисципліни (див. табл. 18).

2.2.40. Методичні матеріали.

Презентація лекції 6 доступна за посиланням [URL:_________].

3. Завдання для підсумкової атестації
3.1. Перелік питань для підсумкового контролю.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Нормативно-правове забезпечення електронного навчання.
Завдання електронного навчання в Новій українській школі.
Цифровізація освіти України.
Стандарт цифрової компетентності сучасного вчителя, розробленого в рамках
міжнародного проекту «MoПЕД: Модернізація педагогічної вищої освіти з
використанням інноваційних інструментів викладання».
Вимоги та особливості використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи.
Інноваційні методики навчання в початковій школі з використанням ІКТ.
Використання комп’ютерних технологій у навчанні.
Формувальне оцінювання результатів навчання. Поняття про таксономію освітніх цілей
Б. Блума.
Карти знань як один із інструментів формувального оцінювання результатів навчання в
початковій школі.
Види інфографіки. Цифрові інструменти для створення інфографіки
Використання інфографіки у процесі навчання в НУШ.
Методи створення і використання простої інфографіки для роботи в школі.
Використання коротких навчальних відео в освітньому процесі.
Елементи навчання онлайн в початковій школі.
QR-код та методи його використання в освітньому процесі.
Plickers / Mentimeter – інструменти для формувального оцінювання результатів навчання.
Сутність методики дослідницько орієнтованого навчання в початковій школі.
Відмінності між традиційним і дослідницько орієнтованим навчанням у вивченні
предметів STEAM.
Цілісний дослідницький цикл у навчанні молодших школярів (платформа Go-Lab)
Можливості е-освітніх середовищ для вивчення предметів STEAM (Inquiry Learning
Spaces – ILS) в початковій школі.
Специфіка роботи у віртуальних лабораторіях у початковій школі. Педагогічні засоби
(інструменти) для проведення експериментів онлайн.
Методи проектної роботи з використанням ІКТ в початковій школі.
Етапи та труднощі в реалізації шкільних проектів;
Методи мобільного навчання в початковій школі (конкретні приклади застосування).
Особливості та психолого-педагогічні умови ефективного використання ІКТ в
інклюзивному класі.
Переваги щодо використання ІКТ в навчанні дітей з особливими освітніми потребами
(ООП).
Приклади використання методики сторітелінгу на уроках та в позаурочний час.
Цифровий сторітелінг в інклюзивному навчанні.

3.2. Порядок проведення підсумкової атестації.
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Підсумкова атестація здійснюється за результатами оцінок вивчення змістових модулів 1 –
2, визначається сумарна оцінка за результатами усіх видів навчальної діяльності студента (у
балах).
Сумарна оцінка в балах переводиться за відповідною шкалою, що використовується в
закладі вищої освіти. Результати поточного та підсумкового оцінювання (у балах) за видами
навчальної діяльності студентів більш детально описано в п.1.8 методичного посібника.
Оцінювання термінологічного словника за результатами вивчення курсу (за двома
модулями) – оцінюється вкінці вивчення навчальної дисципліни на підсумковому занятті
(табл. 18).
Таблиця 18. Критерії оцінювання самостійної роботи студентів (термінологічний словник)

Критерії
оцінювання

Відмінно
(5 балів)

Добре
(4 бали)

Кількість нових
термінів та їх
відповідність змісту
навчальної
дисципліни
Наявність посилань
на наукові джерела
до кожного поняття

40 і більше термінів,
які повністю
відповідають змісту
дисципліни
Наявні посилання на
наукові джерела до
кожного поняття

Від 30 до 39
термінів, які
здебільшого
відповідають
змісту дисципліни
Частково подано
посилання на
наукові джерела

Творчий підхід до
виконання завдання,
інноваційність
представлення

Художнє оформлення
та
нестандартизований
спосіб представлення

Здебільшого
стандартизоване
оформлення з
елементами
нетрадиційного
підходу до
виконання
завдання

Задовільно
(3 бали)

Незадовільно
(2 бали)

Від 15 до 29
Менше 15
термінів, які
термінів, які не
частково
відповідають
відповідають змісту
змісту
дисципліни
дисципліни
Посилання на
Відсутність
наукові джерела
посилань
наявні лише до
деяких понять
Стандартизований
Відсутність
підхід до виконання
елементів
завдання
творчості у
виконанні
завдання
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