ДИГІТАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАЦІЙ У НАУКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Кафедра інноваційних та інформаційних технологій в освіті
Компетентності

Програмні результати
навчання

1
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- Здатність
продемонструвати
знання засобів
цифрових технологій,
які можуть бути
використані для
здійснення комунікацій
у науковому
середовищі .
- Здатність
продемонструвати
практичні навички із
застосовування
цифрових технологій в
науковому середовищі
- Здатність отримувати
і презентувати нові
наукові результати у
відповідній галузі.
- Здатність
продемонструвати
творчий та
інноваційний потенціал
в налагодженні
комунікацій.
- Здатність
продемонструвати
обізнаність з питань
дотримання
академічної
доброчесності.

- Застосовувати
методики та методи
аналізу, проектування і
дослідження
діґіталізації
комунікацій у
науковому середовищі,
а також їх обмежень
відповідно до
спеціальності;
- Вирішувати складні
завдання, реалізувати
наукові проекти і
проводити
дослідження із
застосуванням
цифрових технологій;
- Керувати науковою
комунікацією із
застосуванням
цифрових технологій;
ефективно;
- Спілкуватися з питань
інформації, ідей,
проблем та рішень із
науковим
співтовариством і
суспільством загалом.

Форми освітнього
процесу
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Лекція, лабораторне
заняття, практичне
заняття, консультація,
самостійна робота,
залік.

Види навчальних
занять
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Навчальні заняття,
самостійна робота,
практична підготовка,
тематичний контроль
тощо.

Види навчальної
діяльності

Методи,технології
викладання навчання

Засоби навчання

Методи та критерії
оцінювання

5
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7
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Вебінар,
вебконференція,
презентація, огляд,
дискусії, виступ,
рецензія, повідомлення,
бесіда, тестування,
анкетування,
опитування, тощо.

Ннаочні, практичні,
пошукові, інтерактивні,
дослідницькі,
стимулювання і
мотивації навчальнопізнавальної
діяльності, індуктивнодедуктивні,
проблемні, проектні,
частково-пошукові,
контролю та
самоконтролю,
лекція-візуалізація,
проблемна/
інтерактивна лекція за
ротаційною моделлю
«flipped classroom»,
дискусія з обговорення
проблемних запитань
синектичний мозковий
штурм,
робота в малих групах
за технологією «Пошук
інформації»
лабораторна ротаційна
модель, технології
кооперативного
навчання,
робота в малих групах
за ротаційною моделлю
«flipped classroom».

Інформаційно-освітній
портал кафедри, ІОС
університету, технічні
засоби, комп’ютери,
демонстраційне
обладнання, освітні

Опитування, тестування,
письмові завдання/
роботи, практична
перевірка,презентація та
захист
індивідуальної/групової
роботи/проекту,
самооцінка тощо.
Виконання роботи
відповідно до вимог
(повнота викладу, стиль
викладу, наявність
сучасних джерел,
іншомовних джерел,
використання
статистики; пояснення
щодо застосування
методів дослідження;
власний аналіз та
узагальнення;
обґрунтовані висновки
тощо); аргументи на
захист результатів
роботи, формування
відповідей на питання
тощо.

web-квести,
дидактичні матеріали.

