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2. Анотація дисципліни: дисципліна включає теми, пов’язані з 

розширенням та поглибленням знань аспірантів щодо інноваційних технологій в 

освіті; інтеграцією кожної теми з педагогічним баченням проблем особистості, 

її виховання, навчання та розвитку; розвитку наукової дипломатії засобами 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

 

 

3. Мета та завдання дисципліни:  

Мета дисципліни: ознайомлення аспірантів із широким спектром 

напрацьованих наукою і практикою освітніх (зокрема, інноваційних 

педагогічних) технологій, роллю наукової дипломатії у розвитку і стабілізації 

міжнародних відносин у сфері освіти; набуття ними навичок і досвіду для 

здійснення педагогічної та наукової діяльності в різноманітних концептуальних 

системах; формування особистісної професійної спрямованості аспіранта. 

 

Завдання: 
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– поглиблення, розширення, інтеграція знань з педагогіки, педагогічної 

майстерності, інноваційних технологій в освіті; 

– практичне опанування аспірантами різних освітніх технологій та нових 

інструментів наукової дипломатії; 

– виховання у аспірантів особистісних якостей майбутнього вченого в 

галузі освіти, відповідального ставлення до виконання своїх обовязків, 

прагнення постійно займатися самонавчанням, саморозвитком, 

самовдосконаленням. 
 

 

4. Програмні компетентності та результати навчання 

Після успішного завершення дисципліни здобувач формуватиме наступні 

програмні компетентності та результати навчання: 

Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати комплексні 

проблеми в галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності з 

географії, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань. 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК 03. Здатність розробляти проєкти та управляти ними. 

ЗК 06. Володіння навичками критичного мислення 

Фахові компетентності (ФК): 

ФК 08. Здатність до філософської та наукової аргументації, володіння 

системним науковим світоглядом, соціальними навичками, необхідними для 

професійної діяльності, організації наукового дослідження та представлення 

його результатів. 

ФК 09. Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність в галузі географії 

у закладах вищої освіти. 

 

Програмні результати навчання: 

ПРН 01. Має концептуальні та теоретико-методологічні знання з географії, 

дослідницькі навички, достатні для проведення самостійних наукових 

досліджень та здійснення професійної (викладацької) діяльності. 

ПРН 02. Вміє планувати та формувати методику проведення власного наукового 

дослідження для отримання якісно нових знань, компетентно вирішувати 

професійні питання усіх етапів і складових процесу наукового дослідження. 



ПРН 05. Вільно презентує та обговорює результати власних оригінальних 

наукових досліджень державною та іноземною мовою, кваліфіковано 

відображає результати досліджень у наукових публікаціях, ефективно взаємодіє 

з науковою спільнотою, в тому числі міжнародною, з дотриманням принципів 

академічної доброчесності. 

ПРН 09. Демонструє здатність організовувати освітній процес і викладання 

географічних дисциплін відповідно до завдань та принципів сучасних закладів 

вищої освіти, вимог до його наукового, навчально-методичного та 

нормативного забезпечення. 

ПРН. 10. Має навички застосовувати інформаційні технології для обробки, 

аналізу та представлення результатів досліджень. 

ПРН 11. Демонструє здатність до саморозвитку і самоорганізації евристичної та 

наукової роботи, критичної самоперевірки повноти та відповідності матеріалів 

дослідження встановленими законодавством України вимогам. 

5. Структура курсу 

 

Кількість 

кредитів/годин 

Лекції 

(год.) 

Семінарські 

заняття (год.) 

Самостійна 

робота (год.) 

4 кредити / 120 годин 14 16 90 

 

 

 

6. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Аспіранти повинні бути зареєстровані на платформі KSU Online 

 

 

7. Політика курсу 

Для успішного складання підсумкового контролю з дисципліни 

вимагається 100% відвідування (очне або дистанційне відвідування всіх 

лекційних занять). Пропуск понад 25% занять без поважної причини буде 

оцінений як FX. 

Високо цінується академічна доброчесність. До всіх аспірантів освітньої 

програми відбувається абсолютно рівне ставлення. Навіть окремий випадок 

порушення академічної доброчесності є серйозним проступком, який може 

призвести до несправедливого перерозподілу оцінок і, як наслідок, загального 

рейтингу аспірантів. Мінімальне покарання для аспірантів, яких спіймали на 

обмані чи плагіаті під час тесту чи підсумкового контролю, буде нульовим для 

цього завдання з послідовним зниженням підсумкової оцінки дисципліни 



принаймні на одну літеру. Будь ласка, поставтесь до цього питання серйозно та 

відповідально.  

 

8. Схема курсу 

 

Модуль 1. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ 

1. Тема 1. Теоретичні основи освітніх технологій. Педагогічні 

технології (тиждень 1-2, лк. – 2 год., сем. – 2 год.): 

1.1. Проблеми вдосконалення сучасного освітнього процесу. 

1.2. Технологічний підхід до організації освітнього процесу (історія і 

сучасність). 

1.3. Сутність понять «технологія», «освітні технології», «педагогічні 

технології», «інноваційні педагогічні технології». 

1.4. Класифікації освітніх технологій. 

1.5. Основні критерії (ознаки) освітньої технології: алгоритмічність, 

системність, ефективність, оптимальність, ієрархічність, відтворювальність, 

прогнозованість. 

1.6. Психолого-педагогічні основи, складові педагогічних технологій. 

2. Тема 2. Формування м’яких навичок (soft skills competencies) 

особистості засобами інноваційних освітніх технологій (тиждень 3-4, лк. – 

2 год., сем. – 2 год.): 

2.1. Сутність понять «гра», «ігрові технології навчання». Класифікації 

педагогічних ігор. Етапи підготовки та проведення навчальної гри. Компоненти 

гри. 

2.2. Структура ігрового методу навчання. Моделі навчальних ігор.  

2.3. Позитивні і негативні моменти педагогічних ігор. Фактори 

ефективності гри. Організація педагогічних ігор. 

2.4. Сутність понять «інтерактив», «інтерактивний», «інтерактивні 

технології». Класифікація інтерактивних технологій. 

2.5. Цілі і завдання інтерактивного навчання. Пасивна, активна й 

інтерактивна моделі навчання. Сутність технології інтерактивного навчання. 

2.6. Діяльність викладача під час організації та планування 

інтерактивного навчання. Правила організації інтерактивного навчання. 

2.7. Використання методів інтерактивних технологій («Мікрофон», 

«Мозковий штурм», «Ажурна пилка», «Займи позицію», «Карусель», 

«Акваріум» та ін.). Орієнтовна структура заняття із застосуванням 

інтерактивних технологій. 

3. Тема 3. Технології проектного навчання та кейс-технології 

(тиждень 5-6, лк. - 2 год., сем. – 2 год.): 

3.1. Історичні аспекти розвитку проектних технологій. 

3.2. Сутність проектного навчання. Характеристика основних понять. 

3.3. Характерні риси проектних технологій. 



3.4. Класифікація навчальних проектів (дослідницькі, творчі, ігрові, 

інформаційні, практико-орієнтовані). Основні етапи реалізації проекту 

(підготовчий, планування, збір матеріалів, аналіз, подання й оцінювання 

результатів, презентація проекту). Вимоги до навчальних проектів. 

3.5. Сутність понять «кейс», «кейс-технологія». Історичні аспекти 

технології.  

3.6. Методи кейс-технології. Види і типи кейсів. Основні вимоги до 

кейсу. Структура кейсу. Етапи кейс-технології. 

3.7. Використання кейс-технології при вивченні навчальних дисциплін. 

Підбір та розробка кейсів. 

4. Тема 4. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті 

(тиждень 7-8, лк. - 2 год., сем. – 2 год.) 

4.1. Історичні аспекти впровадження інформаційних технологій 

навчання.  

4.2. Сутність понять «інформатизація суспільства», «інформатизація 

освіти», «інформатизація навчального процесу». 

4.3. Нові інформаційні технології (НІТ) навчання. Комп’ютерна 

(інформаційна) технологія навчання (КТН). 

4.4. Напрями використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) 

у педагогічному процесі. 

4.5. Види програм (навчальні, діагностичні, тренувальні, бази даних, 

імітаційні, моделюючі, програми типу «мікросвіт», інструментальні програмні 

засоби). 

4.6. Типи комп'ютерних програм навчального призначення (комп'ютерні 

підручники; предметно-орієнтовані середовища (мікросвіти, моделюючі 

програми, навчальні пакети тощо); лабораторні практикуми; тренажери; 

контролюючі програми; довідники, бази даних навчального призначення). 

4.7. Складові нових інформаційних технологій (засоби і методи). 

Педагогічні завдання нових інформаційних технологій навчання. 

4.8. Підбір комп'ютерних програм для використання в освітньому 

процесі. 

 

 

 

Модуль 2. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЗАСОБАМИ 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

5. Тема 5. Роль наукової дипломатії у розвитку і стабілізації 

міжнародних відносин у сфері освіти (тиждень 9-10, лк. - 2 год., сем. – 2 год.) 

5.1. Сутність поняття «наукова дипломатія». 

5.2. Три виміри наукової дипломатії: 1) розробка рекомендацій в межах 

цілей міжнародної політики (science in diplomacy); 2) спрощення процесу 

міжнародного наукового співробітництва (diplomacy for science); 



3) використання наукових альянсів з метою покращення міжнародних відносин 

між країнами (science for diplomacy). 

5.3. Просування національних інтересів та посилення позицій 

української освіти на міжнародній арені як першочергове завдання наукової 

дипломатії. 

5.4. Вплив нових технологій на сучасну наукову дипломатію. Нові 

інструменти наукової дипломатії (персональні акаунти, соціальні мережі: 

Твіттер, Фейсбук, Інстаграм; системи миттєвого обміну повідомленнями: 

Скайп, Вайбер, Ватсап, Телеграм; інструменти доповненої реальності: Qr-код 

та ін.). 

5.5. Фейкові новини, дип-фейки (фейкове відео), дезінформація. Їх 

поширення за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій та реальні 

загрози для наукової дипломатії. 

5.6. Відкритий доступ до результатів наукових досліджень. 

5.7. Переваги і недоліки використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в процесі розвитку наукової дипломатії. 

6. Тема 6. Використання Е-дипломатії та твіпломасі у процесі 

наукової співпраці вчених України та зарубіжжя (тиждень 11-12, лк. - 2 

год., сем. – 4 год.) 

6.1. Сутність поняття «діджиталізація». 

6.2. Діджиталізація суспільства та швидкий розвиток наукової 

дипломатії – виклик сьогодення. 

6.3. Напрями взаємодії вітчизняних і зарубіжних учених щодо 

створення відкритого доступу до результатів наукових досліджень (створення 

сайтів закладів освіти, наукових установ, наукових бібліотек, періодичних 

наукових видань, створення блогів, освітніх онлайн платформ, використання 

систем конференц-зв’язку тощо). 

6.4. Використання віртуального простору для наукової співпраці вчених 

різних країн світу (проведення онлайн зібрань (наукових хабів), нарад, 

конференцій, зустрічей, майстер-класів, віртуальних екскурсій та ін.). 

7. Тема 7. Сучасна нормативна база наукової діяльності та 

принципи академічної доброчесності (тиждень 13-14, лк. – 2 год., сем. – 

2 год.) 

7.1. Законодавча та нормативно-правова база наукової діяльності у 

закладах вищої освіти України (Закони України, постанови Кабінету Міністрів 

України, нормативно-правові документи МОН та НАН України, нормативні 

документи ХДУ). 

7.2. Сутність поняття «академічна доброчесність». Складники 

академічної доброчесності. Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту» 

про забезпечення академічної доброчесності у закладах освіти. 

7.3. Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки 

принципів академічної доброчесності (МОН України). 



7.4. Положення про академічну доброчесність учасників освітнього 

процесу Херсонського державного університету. Положення про комісію з 

питань академічної доброчесності Херсонського державного університету. Інші 

українські матеріали та ресурси із академічної доброчесності. 

7.5. Причини порушення дослідницької доброчесності. 

8. Тема 8. Новітні (контролюючі) технології для запобігання та 

виявлення академічного плагіату в наукових роботах (тиждень 15, сем. – 

2 год.) 

8.1. Сутність понять «плагіат», «академічна недоброчесність».  

8.2. Основні форми проявів академічної недоброчесності. 

8.3. Види плагіату. Статистика академічного плагіату в Україні. 

8.4. Відповідальність педагогічних,  науково-педагогічних та наукових 

працівників закладів освіти України за порушення академічної доброчесності. 

8.5. Системи виявлення академічного плагіату в наукових роботах 

(UniCheck, Strike Plagiarism). 

8.6. «Хижацькі» видавництва та конференції: видавнича недоброчесність та 

маніпуляції. Розпізнавання «хижацьких» видавництв та конференцій.  

 

9. Система оцінювання та вимоги: форма (метод) контрольного заходу та 

вимоги до оцінювання програмних результатів навчання 

Семінарські заняття – 56 балів (по 7 балів за кожне заняття).  

Екзамен – 40 балів 

Аспіранти можуть отримати до 4-х бонусних балів за виконання 

індивідуальних завдань, підготовку презентацій та ін. 
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