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ВСТУП 

  

Сучасний період розвитку цивілізованого суспільства характеризує 

процес інформатизації. 

Інформатизація суспільства – це глобальний соціальний процес, 

особливість якого полягає в тому, що домінуючим видом діяльності у сфері 

суспільного виробництва є збирання, накопичення, продукування, обробка, 

зберігання, передавання та використання інформації, здійснювані з 

використанням сучасних засобів мікропроцесорної та обчислювальної техніки, 

а також за допомогою різноманітних засобів інформаційного обміну. 

Процеси, що відбуваються у зв’язку з інформатизацією суспільства, 

сприяють не тільки прискоренню науково-технічного прогресу, 

інтелектуалізації всіх видів людської діяльності, а й створенню якісно нового 

інформаційного середовища соціуму, що забезпечує розвиток творчого 

потенціалу індивіда. 

Одним з напрямів процесу інформатизації сучасного суспільства є 

інформатизація освіти – процес забезпечення сфери освіти методологією та 

практикою розробки й оптимального використання сучасних або, як їх 

прийнято називати, нових інформаційних технологій, орієнтованих на 

реалізацію психолого-педагогічних цілей навчання, виховання. 

Інтегруючись у європейський простір і враховуючи процеси глобалізації 

та інтеграції, політика розвитку української освіти спрямована на 

інформатизацію освіти, упровадження та вдосконалення інформаційно- 

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес і проведення 

наукових досліджень, що затверджено чинними урядовими документами. 

Для того, щоб забезпечити успішну діяльність закладів освіти в умовах 

побудови інформаційного суспільства, сучасні фахівці повинні знати  

теоретичні засади використання інформаційних технологій в науці та освіті, 

основні можливості використання ІТ у навчальному процесі і наукових 

дослідженнях, методики та технології проведення навчання з використанням 
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ІТ. Зокрема вони повинні уміти застосовувати сучасні методи та засоби 

автоматизованого аналізу і систематизації наукових даних, використовувати 

сучасні ІТ для підготовки традиційних і електронних наукових публікацій, 

презентацій, підручників, практично використовувати науково-освітні ресурси 

Інтернет у повсякденній професійній діяльності дослідника та педагога. 

Однією з форм вищезазначеної підготовки в межах навчальної 

дисципліни «Інформаційні технології в освіті» є написання курсової роботи. 

Робота спрямована на інтеграцію теоретичних знань і практичних 

навичок, які студент набуває під час вивчення навчальної дисципліни, 

поширення знань у вибраній галузі та формування навичок самостійної 

дослідної роботи у сфері інформатизації. При цьому від студента вимагається 

творчий підхід до розв’язання  поставленої задачі. 

При написанні та підготовці курсової роботи до захисту широко 

застосовуються сучасні комп’ютерні технології та новітні апаратно-програмні 

комплекси інформатизації освітньої діяльності. 
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1 МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 

Написання курсової роботи є одним з етапів вивчення навчальної 

дисципліни «Інформаційні технології в освіті». 

Мета написання курсової роботи – подальша систематизація, засвоєння і 

поглиблення теоретичних знань, формування вмінь і навичок проведення 

самостійних досліджень у сфері освіти і практики розробки й використання 

сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психолого- 

педагогічної мети навчання і виховання та проведення наукових досліджень. 

Для досягнення вищевказаної мети студент повинен розв’язати такі 

завдання: 

– вибрати актуальне завдання з певної сфери інформатизації освіти, 

погодити його з керівником курсової роботи, уточнити завдання на курсову 

роботу (керівником курсової роботи є викладач даної навчальної дисципліни); 

– зібрати усі необхідні матеріали для висвітлення та розвязання 

вибраної задачі; проаналізувати, систематизувати та узагальнити інформацію за 

вибраною тематикою; 

– провести необхідні дослідження; 

– обробити та проаналізувати одержані результати; зробити адекватні 

висновки; 

– сформулювати та обґрунтувати пропозиції до найкращого 

розв’язання завдання, що розглядається; 

– оформити результати проведених досліджень і захистити свою 

роботу. 

 

2 ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

 

Тема курсової роботи визначається студентом самостійно згідно з 

наведеною нижче тематикою і узгоджується з керівником роботи. Тематика 

робіт є типовою, проте студент може взяти тему, яка не значиться в 
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наведеному переліку за умов обов’язкового попереднього її погодження з 

керівником роботи. 

Тема курсової роботи повинна бути актуальною за сучасних умов 

господарювання, ураховувати науково-практичні інтереси студента і бути 

максимально наближеною до майбутньої теми дипломної роботи.  

Приблизний перелік тем курсових робіт 

№ 

пор. 
Теми курсових робіт 

1 
Напрями і можливості використання інформаційних технологій в 

освіті 

2 
Мультимедійні засоби навчання та методика застосовування їх у 

навчальному процесі. 

3 Інтерактивні інформаційні технології в освіті 

4 Он - лайн технології 

5 Інформаційні технології у культурологічній освіті студентів 

6 Інформаційні системи та технології в бібліотечній справі 

7 
Гіпертекстові та  гіпермедіа  технології  у створенні та застосуванні 

інформаційних і комунікаційних технологій 

8 Використання сервісів телекомунікаційних мереж в освіті 

9 
Використання комп’ютерних тестів для оцінювання професійного 

рівня науково- педагогічного складу 

10 
Використання інформаційних  технологій  для  підвищення 

ефективності навчально-виховної роботи 

11 
Використання інформаційних технологій для обліку та аналізу 

результатів навчальної роботи 

12 
Підвищення якості методичної роботи навчального закладу із 

використанням засобів інформаційних технологій. 

13 Інформатизація освіти у сучасному суспільстві. 
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№ 

пор. 
Теми курсових робіт 

14 
Мультимедійна презентації, види презентацій та їх використання у 

навчальному процесі. 

15 Педагогічні тестові системи у мережі Інтернет 

16 
Перспективи розвитку глобальних, європейських і регіональних 

освітніх мереж 

17 Електронний підручник, способи створення та застосування 

18 
Базові платформи систем дистанційного навчання, порівняльний 

аспект 

19 Технічні та методичні аспекти організації дистанційного навчання 

20 
Програмні засоби навчального призначення, ефективність 

застосування 

21 Порівняльний аналіз освітніх Інтернет-ресурсів 

22 
Мета та напрями впровадження засобів інформатизації у відкриту 

освіту 

23 
Умови безпечного та  ефективного використання засобів 

інформаційних технологій у навчальному процесі 

24 Організація навчальних відеоконференцій на базі мережі Інтернет 

25 Технічні та методичні аспекти створення освітнього web-ресурсу 

 

3 СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

Курсова робота має таку структуру. 

1. Титульна сторінка (1 с.). 

2. Завдання на курсову роботу і календарний план (2 с.). 

3. Реферат (1 с., двома мовами). 

4. Зміст (1 с.). 

5. Вступ (2–3 с.). 
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6. Основна частина: 

 – теоретична частина (10–15 с.); 

 – практична частина (10–20 с.). 

7. Висновок (до 2 с.). 

8. Список літератури (до 2 с.). 

9. Додаток (10–20 с.). 

Рекомендований обсяг курсової роботи – 30–50 сторінок (з 

дотриманням норм оформлення тексту). Додатки до рекомендованого 

обсягу роботи не включаються. 

Під час написання роботи слід забезпечити наукову, чітку побудову, 

логічну послідовність викладання матеріалу, без орфографічних і синтаксичних 

помилок. Переписування матеріалів з літературних джерел недопустиме. 

 

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ 

РОБОТИ 

 

4.1 Титульна сторінка курсової роботи 

Титульна сторінка курсової роботи містить: 

– найменування навчального закладу, де виконана курсова 

робота; найменування кафедри; 

– назву курсової роботи; 

– прізвище, ім’я, по батькові студента, що виконав роботу, 

факультет, курс, групу; 

– прізвище, ім’я, по батькові, учений ступінь, учене звання, 

посада наукового керівника; 

– місто і рік виконання курсової роботи. 

Зразок титульної сторінки курсової роботи наведено в додатку А. 

4.2 Зміст 

Зміст курсової роботи визначається її темою і відображається у плані, 

розробленому за допомогою наукового керівника. 
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Зміст подають на початку курсової роботи. Він містить найменування 

та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів і пунктів (якщо вони 

мають заголовок), вступу, висновків, додатків, переліку літератури. 

4.3 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів 

Якщо в роботі вжита специфічна термінологія, а також вжито 

маловідомі скорочення та позначення, то їх перелік може бути поданий у 

вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. 

Перелік слід друкувати двома колонками, у яких зліва абеткою 

наводять скорочення, справа – їх детальну розшифровку. 

4.4 Вступ 

У вступі необхідно обґрунтувати актуальність теми курсової роботи, її 

практичне і теоретичне значення, сформулювати мету та задачі роботи, 

визначити методи їх розв’язання. Окрім того, у вступі вказується, на  яких 

матеріалах виконується дослідження, надається стисла характеристика 

об’єкта дослідження, указуються очікувані результати дослідження та 

можливість їх подальшого застосування. 

Для написання вступу рекомендується додержуватися певної 

послідовності. 

Актуальність теми. Використовуючи критичний аналіз та порівняння з 

відомими розв’язаннями вибраного завдання обґрунтовують актуальність і 

доцільність роботи. При висвітленні стану досліджуваної проблеми слід 

назвати авторів, які зробили найбільший внесок у розробку проблеми, 

основні закони і нормативні акти, на яких базується робота. Обґрунтування 

актуальності не повинно бути багатослівним. 

Мета і задачі роботи. Формулюють мету роботи і завдання, які 

необхідно розвя’зати для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати 

мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова вказують на спосіб 

досягнення мети, а не на саму мету. Завдання, які ставляться в роботі, 

повинні відповідати цілям дослідження. Зазвичай, ураховуючи завдання 
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дослідження, будується структура роботи. Тому завдання дослідження 

відповідають змісту розділів і підрозділів курсової роботи. 

Об'єкт дослідження – це процес або явище, що зумовлює проблемну 

ситуацію і вибране для вивчення. У курсовій роботі об’єктом дослідження є 

підприємство (організація, установа), за матеріалами якої виконується робота. 

Предмет дослідження – конкретна проблема, що міститься в межах 

об'єкта дослідження. Предмет дослідження визначає тему курсової роботи. 

Методи дослідження. Подають перелік використаних методів 

дослідження для досягнення поставленої в роботі мети. Слід перелічити 

використані методи дослідження з посиланням на конкретні завдання, що 

виконувалися за допомогою цих методів: «У роботі використано… 

методи дослідження». 

Практичне значення отриманих результатів. Наводять рекомендації 

щодо практичного використання отриманих результатів, а також очікуваний 

ефект від упровадження результатів дослідження. 

Інформаційне забезпечення результатів дослідження. Інформаційною 

базою для виконання курсової роботи є вітчизняні та закордонні фахові 

видання, статистичні дані, матеріали преси та фактичні дані щодо діяльності 

об’єкта дослідження, інші інформаційні джерела. 

4.5 Теоретичний розділ 

У теоретичному розділі обґрунтовується теоретична база вибраної 

проблеми, подається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої 

інформації з теми. 

Розділ розробляється на засадах вивчення спеціальної літератури, 

нормативно-законодавчої документації та офіційної статистичної інформації. 

Огляд джерел інформації для теоретичного розділу курсової роботи 

включає такі їх види: 

– законодавчі та нормативні акти; 

– підручники та навчальні посібники, монографії і наукові статті у 

спеціальних періодичних друкованих виданнях; 
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– науково-публіцистичні статті в друкованих засобах масової 

інформації. 

Роботу над оглядом літературних і законодавчих джерел необхідно 

починати з інформаційного пошуку. Список рекомендованих джерел 

студенти готують самостійно або спільно з науковим керівником. 

Використання літературних і нормативних джерел у роботі та наведення 

цитат з них супроводжується обов’язковим посиланням на відповідне 

джерело. 

Теоретичні дослідження доцільно обґрунтувати за допомогою 

узагальнення світового та вітчизняного досвіду, залучення результатів 

наукових досягнень провідних учених тощо. З кожного  питання слід 

викласти думки різних авторів, дати їх порівняльний аналіз, виявити можливі 

протиріччя та сформулювати варіанти їх розв’язання і власну думку автора. 

Бажано ілюструвати текст графічним матеріалом – схемами, графіками, 

алгоритмами, діаграмами тощо. 

Результатом теоретичного розділу повинна бути певна теоретична 

концепція предмета дослідження, модель пошуку механізмів  розв’язання 

завдання, поставленого в курсовій роботі. Ця модель повинна бути 

наскрізною, тобто щоб її алгоритм можна було б використовувати для аналізу 

відповідної інформації в аналітичному розділі та обґрунтування рекомендацій 

і пропозицій у проектно-рекомендаційному розділі. 

4.6 Аналітично-дослідний розділ 

Аналітично-дослідний розділ курсової роботи має поєднати набуті 

теоретичні знання та вміння використовувати вибрані методи та певний 

методичний інструментарій. У аналітичному розділі зазвичай обґрунтовують 

вибір напряму досліджень, наводять методи розв’язання завдань та їх 

порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення досліджень, 

аналізують стан досліджуваної проблеми з використанням економічної 

інформації. 
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Розділ необхідно розпочинати з характеристики об’єкта дослідження. 

Подання об’єкта дослідження можна зробити так: «Об’єктом дослідження 

обрано…(повна назва організації)». Потім слід навести стислу 

характеристику об’єкта дослідження: форма власності, організаційно-правова 

форма, галузева належність; коли і ким заснована, місцезнаходження, основні 

економічні показники тощо. 

Для написання аналітичного розділу використовується статистична та 

фінансова звітність, що подається підприємствами до органів Міністерства 

статистики України, дані його управлінського обліку, які не містять 

комерційної таємниці, довідкові, інструктивні та інші матеріали, якими 

користуються у своїй роботі планово-економічні та фінансові служби 

підприємства. 

Студент повинен з вичерпною повнотою викладати результати власних 

досліджень, оцінювати повноту розвя’зання поставлених завдань, 

достовірності одержаних результатів, їх порівняння з аналогічними 

результатами вітчизняних і зарубіжних праць. 

Аналітичний розділ повинен містити дослідну частину, яка базується на 

проведенні комплексних досліджень предмета і об’єкта дослідження, їх стану 

у різні періоди часу. При цьому важливою умовою є дослідження чинників, 

що визначають стан предмету та об’єкту проектування. 

У дослідженнях використовуються методи компаративного 

(порівняльного) аналізу, моделювання, теорії ймовірності, математичної 

статистики, методи соціальних досліджень (опитування, анкетування) та інші. 

Результати досліджень мають бути використані у проектно- 

рекомендаційному розділі для обґрунтування конкретних пропозицій та 

рекомендацій. 

Під час написання цього розділу студент повинен продемонструвати 

вміння самостійно проводити наукові дослідження, застосовувати сучасні 

економіко-математичні методи та інші методи наукового пізнання, надавати 

наукову характеристику новим явищам, а також використовувати нові знання 
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для конкретних прикладних рішень. 

Для виконання розрахунків, обробки результатів, проведення аналізу 

одержаних результатів та оцінювання їх ефективності обов’язкове 

застосування сучасних комп’ютерних технологій. При цьому не можна 

використовувати тільки програму-редактор для друку й оформлення тексту та 

ілюстрацій. Необхідно застосовувати сучасне програмне забезпечення для 

обробки і аналізу результатів дослідження, спрощення трудомістких 

розрахунків у аналітичному та рекомендаційному розділах. 

4.7 Узагальнювально-рекомендаційний розділ 

Проектно-рекомендаційний розділ виконується на підставі теоретичного 

узагальнення і аналізу вибраного як предмет дослідження завдання. У ньому 

обґрунтовуються нові підходи до розв’язання цього завдання, теоретичні, 

нормативні методичні та практичні пропозиції, а також організаційні заходи 

щодо усунення виявлених недоліків, удосконалення діяльності відповідного 

підрозділу підприємства (організації, установи), що є об’єктом дослідження. 

Матеріал у проектно-рекомендаційному розділі розміщується у такій 

послідовності: 

– робляться висновки щодо діяльності підприємства відносно 

вибраного напряму досліджень; 

– визначаються причини і передумови такого стану; 

визначаються і обґрунтовуються рекомендації та пропозиції; 

– розраховується можливий економічний ефект від упровадження 

пропозицій. 

Під час написання цього розділу можна використовувати такі 

формулювання: 

«За результатом аналізу, проведеного у п. 2.1, у … існує такий 

істотний недолік, як … Для успішного подальшого розвитку… 

пропонуємо…», «Для… можна запровадити…». 

Пропозиції можуть бути найсміливіші, з найсучаснішого досвіду 

відомих у світі фірм, але якщо ця пропозиція зараз нездійсненна для об’єкта 
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дослідження, потрібно обов’язково це пояснити (відсутність коштів, 

недосконалість законодавства, непідготовленість кадрів, інфляція, політична 

та економічна нестабільність тощо), тобто студент повинен 

продемонструвати теоретичні пізнання, реалізм мислення та знання проблем 

об’єкта дослідження. 

4.8 Висновки та пропозиції 

Висновки та пропозиції наводяться в окремому розділі курсової роботи 

і є стислим викладом підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко 

наводяться найважливіші теоретичні положення, які містять формулювання 

розв’язаної задачі, оцінка результатів дослідження щодо відповідності меті 

курсової роботи та поставлених у вступі завдань, а також пропозиції щодо 

удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було 

детально обґрунтовано у рекомендаційному розділі. У висновках не можуть 

з’явитися пропозиції, які не були розглянуті у рекомендаційному розділі. 

Формулювати висновки доцільно у такій послідовності. 

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Потім 

розкривають методи розв’язання поставленого в курсовій роботі завдання, їх 

практичний аналіз, порівняння з відомими розв’язаннями. Окрім того, 

необхідно навести якісні та кількісні показники отриманих результатів, 

обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх 

використання та можливості впровадження одержаних результатів у 

практичній діяльності підприємства – об’єкта дослідження. 

За змістом і формою вони повинні бути чітко викладені, аргументовані 

та співвіднесені з уже відомими науково-практичними розробками. 

У висновках необхідно також зазначити про особистий внесок автора 

курсової роботи в розв’язання досліджуваного завдання. 

4.9  Перелік літератури 

Перелік літератури вимагає розміщення усіх використаних джерел 

інформації у послідовності, що визначена вимогами стандарту. Перелік 

літератури може містити до 20–25 найменувань. Посилання на них мають 
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наводитися у вигляді порядкового номера за списком джерел у квадратних 

дужках. 

4.10 Додатки 

Додатки до курсової роботи мають містити допоміжний матеріал, 

необхідний для повноти сприйняття роботи: 

– інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних 

досліджень згідно з вибраною темою; 

– проміжні математичні доведення, формули і розрахунки;  

– таблиці допоміжних цифрових даних; 

– інструкції та методики, опис алгоритмів і програм вирішення на 

ПЕОМ, які розроблені в процесі виконання курсової роботи; 

– допоміжні ілюстрації ;  

– реальні документи підприємства; 

– рекламні матеріали (каталоги, буклети, проспекти тощо). 

Матеріали додатків не зараховуються в загальний обсяг роботи і не 

обмежуються кількістю. Їх відбір повинен здійснюватися із забезпеченням 

найбільш повного розкриття і обґрунтування проведених досліджень. 

 

5 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

5.1 Загальні вимоги 

Курсова робота оформлюється відповідно до вимог стандарту, 

розробленого провідними фахівцями кафеди інформатики і вищої математики 

на підставі та відповідно до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3008-

95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки, структура і правила 

оформлення».  

Курсова робота має бути надрукована за допомогою комп’ютера на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм).  

Текст курсової роботи необхідно розташовувати, залишаючи береги 

таких розмірів: з лівого боку – 20 мм, з правого – 20 мм, зверху – 20 мм, знизу – 

20 мм. 
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Текст курсової роботи виконують комп’ютерним способом, шрифтом 

Times New Roman, 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5; до 40 рядків на 

сторінці. 

Шрифт друку має бути чітким. Компактність тексту роботи має бути 

однаковою. 

Заголовки структурних частин курсової роботи «Зміст», «Перелік 

умовних скорочень», «Вступ», «Висновки та пропозиції», «Перелік 

літератури», «Додатки» друкують великими літерами, напівжирним шрифтом, 

симетрично до тексту. 

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (окрім першої 

великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо 

заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (окрім першої великої)  

з абзацного відступу (відстань 1,25). У кінці заголовка ставиться крапка. 

Перенос слів заголовка не допускається. 

Відстань між заголовком і текстом має дорівнювати двом інтервалам. 

Кожний розділ роботи має починатися з нової сторінки. 

Не можна подавати назву заголовка розділу (підрозділу) наприкінці однієї 

сторінки, а текст – на початку нової сторінки. 

5.2 Нумерація 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, 

формул подають арабськими цифрами без знака «№». 

Першою сторінкою роботи є титульна сторінка, яку включають до 

загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульній сторінці номер 

сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють посередині, 

у нижній частині сторінки без крапки в кінці. 

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу 

складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими 

ставлять крапку, наприклад: 2.3 (третій підрозділ другого розділу). Потім у 

тому ж рядку розміщують заголовок підрозділу. 



 

19 
 

Ілюстрації, таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після 

тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. 

Ілюстрації позначають словом «рисунок» і нумерують послідовно в 

межах розділу. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового 

номера ілюстрації, між якими ставиться крапка (наприклад, рисунок 1.4, тобто 

четвертий рисунок першого розділу). 

Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. Під час перенесення 

частини таблиці на іншу сторінку слово «таблиця» та її номер указують один 

раз над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова 

«продовження таблиці» і вказують номер таблиці. 

Формули нумерують в межах розділу. Номер формули складається з 

порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери 

формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули у 

круглих дужках. 

Примітки до тексту і таблиць, у яких вказують довідкові та пояснювальні 

дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одній 

сторінці кілька, то після слова «примітки» ставлять двокрапку. 

5.3 Оформлення ілюстрацій 

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують після номера ілюстрації. 

За необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними. 

Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат 

А4, ураховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після 

згадування у тексті або у додатках. 

5.4 Оформлення таблиць 

Цифровий матеріал зазвичай має оформлюватися у вигляді таблиць. 

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею та друкують 

симетрично до тексту. Назву і слово «таблиця» починають з великої літери. 

Назву не підкреслюють. У кінці назви крапка не ставиться. 

Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки – з 

маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, та з великих, 
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якщо вони є самостійними. 

Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і 

розміщувати одну частину під іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або 

графи виходять за формат сторінки, то у першому випадку в кожній частині 

повторюють її головку, а у другому випадку – боковик. 

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці, складається з одного 

слова, то з першим повторенням його замінюють словами «те саме», а далі – 

лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних символів, 

які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в будь-якому рядку 

таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк. 

5.5 Формули 

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів потрібно подавати 

безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. 

Значення кожного символу і числового коефіцієнта потрібно подавати з нового 

рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки. 

Рівняння і формули потрібно виділяти з тексту вільними рядками. Вище і 

нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. 

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака 

рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (*) і ділення (/). 

5.6 Посилання на інформаційні джерела 

Під час написання курсової роботи студент повинен надавати посилання 

на джерела, матеріали або окремі результати, які наводяться у роботі. Такі 

посилання надають змогу відшукати документи і перевірити достовірність 

відомостей під час цитування документа, надають необхідну інформацію щодо 

нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід  

на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише 

у тому разі якщо в них наявний матеріал, який не вміщено в останні видання. 

Посилання у тексті курсової роботи на джерела інформації слід зазначати 

порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними 

дужками, наприклад, «... у працях [1 – 7]…». 
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Якщо наводиться конкретна інформація чи цитата з джерела, то після її 

закінчення у тексті без крапки чи іншого розділового знака ставлять квадратні 

дужки й вказують номер джерела, а після коми – номер сторінки, крапку 

ставлять після дужок. Наприклад: «... [1, с. 25]...», чи [1, с. 25–29]. 

На всі таблиці роботи мають бути посилання у тексті, при цьому слово 

«таблиця» у тексті пишуть скорочено, наприклад: «... у табл. 1.2». У повторних 

посиланнях на таблиці потрібно вказувати скорочено слово «дивися», 

наприклад: «див. табл. 1.3». 

5.7 Список літератури 

Згідно з вимогами перелік літературних джерел, що використовувалися 

під час написання курсової роботи і на які зроблено посилання, можна 

розміщувати такими способами. 

1. У порядку здійснення посилань у тексті курсової роботи (найбільш 

зручний). При цьому розділ роботи, список літератури також оформлюють за 

номерами, які отримали джерела під час написання курсової роботи. Якщо на 

певне джерело робиться посилання удруге, утретє і т. д., то зберігається номер 

першого зазначення. 

2. Передбачає розміщення використаних джерел у такій 

послідовності:  

а) Конституція України; 

б) закони України; 

в) укази Президента, постанови уряду;  

г) директивні матеріали міністерств; 

д) монографії, брошури, підручники; статті; інструктивні, нормативні та 

інші матеріали, що використовуються підприємством, на базі якого 

виконується курсова робота, за алфавітом. 

3. У хронологічній послідовності. 

Відомості про літературні джерела зі списку літератури слід подавати 

згідно з вимогами державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць 

(додаток Б). 



 

22 
 

 

 

6 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЩОДО 

ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

 

 Оцінка курсової роботи є комплексною та складається з оцінювання: 

– якості роботи (змістовної та оформлювальної); 

– своєчасності її виконання; 

– уміння обґрунтувати прийняті рішення; 

–  професійності виступу з демонстрацією фрагментів роботи. 

 Зміст роботи 0–50 балів 

Обґрунтування теми (актуальність, практична значущість, 

формулювання мети і завдань, структурованість) 
0–10 

Проектування технологій навчання  0–20 

Розробка методів, засобів і способів контролю знань 0–20 

Оформлення роботи згідно з вимогами 0–20 балів 

Структура (зміст, вступ і висновки) 0–10 

Посилання на джерела, оформлення списку використаних 

джерел, оформлення і нумерація таблиць, ілюстрацій, формул 
0–10 

Захист роботи  0–30 балів 

Доповідь на захисті та відповіді на додаткові питання 

(структурованість, чіткість, відповідність регламенту) 
0–10 

Презентація 0–20 

Підсумкова оцінка 0–100 балів 

Оцінка визначається як сума балів за зміст, оформлення і подання до 

захисту згідно з наведеною вижче шкалою. 

Підсумкова оцінка переводиться у національну шкалу і шкалу ECTS згідно 

з таблицею. 

100-бальна Національна шкала Шкала 
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шкала ECTS 

90–100 Відмінно А 

80–89 
Добре 

В 

70–79 С 

60–69 
Задовільно 

D 

50–59 E 

25–49 
Незадовільно 

FX 

1–24 F 
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Додаток А 

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи 

 

Форма № Н-6.01у.1 
 

 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ І ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ 
(повна назва кафедри) 

 
 

 

 
 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 

(РОБОТА) 
 

 

з ______________Інформаційні технології в освіті_____________ 
(назва дисципліни) 

на тему:________ «Мета та напрямки впровадження засобів  

інформатизації у відкриту освіту»__ 

 

 

 
Студентки __3__ курсу __CОІ-16-1__ групи 

ступінь вищої освіти ______бакалавр______ 
                                                                            (бакалавр, магістр) 

спеціальність _Середня освіта (Інформатика) 

освітня програма Середня освіта___________ 

(Інформатика)___________________________ 

 _______________Сеник Т.О_____________ 
(прізвище та ініціали) 

Керівник _ к.пед.н,, доцент, доцент каф. ІВМ,  

_____________Грицюк О. С._______________ 
               (посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)    

 

Національна шкала ________________________ 

Кількість балів: __________Оцінка:  ЄКТС _____  

 

                                                                Члени комісії          ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                             (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

                                                                                                      ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                        (ініціали та прізвище) 

                                                                                                                                ________________  ___________________________ 

                                                                                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище) 

 

 

 

м. Кременчук 2019 рік 
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Форма № Н-9.01у.2 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
 

 

Кафедра____Інформатики і вищої математики_____________________________ 

Дисципліна___Інформаційні технології в освіті____________________________ 

Освітній ступінь ___бакалавр___________________________________________ 

Спеціальність ____014 Середня освіта (Інформатика)_______________________ 

Освітня програма ____ Середня освіта (Інформатика)_______________________ 

Курс____3_____група________СОІ-16-1______семестр_________6___________ 

 

З А В Д А Н Н Я  

на курсовий проект (роботу) студенту 

 

______________________Сеник Тетяні Олександрівні___________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

1. Тема роботи ___«Мета та напрямки впровадження засобів 

інформатизації у відкриту освіту» 

2. Термін здачі студентом роботи______________15 квітня 

__________________ 

3. Вихідні дані до роботи:_інформаційні технології у вищій освіті, засоби 

інформатизації, інформаційні системи____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4. Зміст розрахунково-пояснювальної роботи (перелік питань, що підлягають 

розробці)_Проблеми впровадження в освіту інформаційних технологій, 

застосування новітніх інформаційних технологій, електронні обчислювальні 

машини, інформаційні системи, інформаційні мережі та мережі зв’язку  

____________________________________________________________________ 

5. Перелік графічного матеріалу:_6 рисунків______________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Дата видачі завдання_11 лютого____________________________________
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Назва етапів курсової 

роботи 

Терміни 

виконання 

етапів 

роботи 

Вказівки та 

зауваження 

викладача (з 

вказанням 

дати 

консультації) 

Оцінювання етапів 

роботи 

за націо-

нальною 

шкалою 

за 

шкалою  

ЄКТС 

кількість 
балів 

 Отримання теми 

курсової роботи 
11.02 

  

 Дослідження 

предметної області 

12.02 – 

23.02 

  

 Збір та аналіз 

інформації 

24.02 – 

10.03 

  

 Пошуки інтернет-

ресурсів з дистанційним 

навчанням 

11.03 – 

14.03 

  

 Виявлення переваг та 

недоліків онлайн-

технологій 

15.03 – 

19.03 

  

 Написання 

пояснювальної записки 

20.03 – 

13.04 

  

 Підготовка доповіді та 

презентації курсової 

роботи 

14.04 

  

 Захист 15.04   

 Разом   …. 

 

Студентка____________________ 
                                      (підпис)          

 

Керівник  _____________________    ______________________________ 
                                     (підпис)                                      (ініціали та прізвище) 

 

________________________2019 р.  
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Додаток Б 

Зразок оформлення змісту курсової роботи 

 

ЗМІСТ 

 

 

Вступ………………………………………………………………………..… 6 

Розділ 1 Огляд систем дистанційного навчання.………..................................... 7 

1.1 Система дистанційного навчання «Blackboard Learning 

System»………………………………………………………………...... 

 

7 

1.2 Система дистанційного навчання «Lotus Learning 

Space»…………………………….…………………………………………...… 

 

9 

1.3 Система дистанційного тренінгу «REDCLASS»…………...…….. 11 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………………………………… 22 

Розділ 2 Практична частина ……………………..………………………...….. 23 

2.1 Порівняння основного в системах дистанційного навчання … 

2.2 Порівняльний аналіз функцій систем дистанційного навчання  

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2………………………………….……….………. 

23 

26 

30 

ВИСНОВКИ......................................................................................................... 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………….……..……………………….. 

Додатки……………………………………………………………….………… 

31 

33 

35 
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Додаток  В 

Методи науково-педагогічного дослідження 

Метод науково-педагогічного дослідження передбачає опанування 

психолого-педагогічних процесів формування особистості, установлення 

об’єктивних закономірностей виховання і навчання. 

Для конкретного педагогічного дослідження добирають комплекс методів 

у такому поєднанні, яке надає змогу отримати різнобічні відомості про 

розвиток особистості, колективу або іншого об’єкта виховання чи навчання. 

Сукупність методів має забезпечити одночасне вивчення діяльності, 

спілкування і рівня знань особистості. Підібрані методи мають відображати 

динаміку розвитку певних якостей особистості як за віком, так і протягом 

певного проміжку часу. Важливо використовувати такі методи, за допомогою 

яких можна одержати відомості про учня з якомога більшої кількості джерел, 

від найкомпетентніших осіб, які постійно спілкуються з ним. Методи 

допомагають аналізувати не тільки розгортання процесу, його результати, а й 

умови, у яких він відбувається. 

До методів науково-педагогічного дослідження належать методи 

педагогічного спостереження, бесіди, анкетування, педагогічного 

експерименту, рейтингу, вивчення документації, психолого-педагогічного 

тестування, соціометрії, аналізу результатів діяльності учня, узагальнення 

незалежних характеристик, а також математичні та теоретичні методи. 

Метод педагогічного спостереження. Реалізується він як спеціально 

організоване сприймання педагогічного процесу в природних умовах. З огляду 

на особливості його суб’єкта і об’єкта розрізняють спостереження пряме й 

опосередковане, відкрите та закрите, а також самоспостереження. Здійснюючи 

спостереження, важливо мати його план, визначити термін, фіксувати 

результати, подбати, щоб воно було систематичним і тривалим. 

Спостереження здебільшого використовують на перших етапах наукового 

дослідження педагогічної проблеми, зважаючи, що його можливості щодо 

прихованих явищ надто обмежені. Використання цього методу не дає змоги 
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виявити внутрішні процеси педагогічних явищ. Зафіксовані методом 

спостереження факти завжди мають відтінок суб’єктивності, і це обмежує його 

використання у педагогічних дослідженнях. Тому спостереження застосовують 

часто у поєднанні з іншими методами. 

Метод бесіди. Особливістю методу є пізнання педагогічних явищ 

завдяки безпосередньому спілкуванню з особами, яких дослідник вивчає в 

природних умовах. Щоб бесіда була результативною, необхідно мати її план, 

основні й додаткові питання, створити сприятливу атмосферу для відвертого 

обміну думками. Слід ураховувати індивідуальні особливості співрозмовника 

та виявляти педагогічний такт. Бесіду протоколюють, результати її порівнюють 

з інформацією про особистість, отриманою за допомогою інших методів. 

Різновидом бесіди є інтерв’ю. На відміну від бесіди, яку проводять у 

природній та невимушеній обстановці, під час інтерв’ю дослідник задає у 

певній послідовності заздалегідь сформульовані запитання і фіксує відповіді на 

них. Використовуючи інтерв’ю, слід ураховувати особливості різних типів 

респондентів («несміливий», «боязкий», «балакучий», «жартівник», 

«суперечник», «самовпевнений» та ін.). Результати інтерв’ю значною мірою 

залежать від того, наскільки продуманими і точними є запитання. 

Метод анкетування. Полягає він у письмовому (іноді усному) 

опитуванні значної кількості учнів, студентів за певною схемою – анкетою або 

опитувальним листом. Анкетування надає змогу отримати інформацію про 

типовість певного педагогічного явища. 

Анкета має містити однозначні питання, які найточніше характеризують 

явище, що вивчають, і надають надійну інформацію. Питання можуть бути 

прямими («Чи подобається вам професія вчителя?») і опосередкованими («Чи 

погоджуєтеся ви з думкою про те, що професія вчителя найкраща?»). Вони не 

повинні підказувати відповіді чи схиляти респондента до певної точки зору. 

Анкети бувають закриті (з обмеженою кількістю варіантів відповідей, 

підібраних дослідником) і відкриті (надають змогу респонденту висловити 

власну думку). Перед анкетуванням потрібно перевірити ступінь розуміння 
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питань на невеликій аудиторії, вносячи, за необхідності,відповідні корективи. 

Метод педагогічного експерименту. На практиці він реалізується як 

науковий дослід організації педагогічного процесу в точно фіксованих умовах. 

Забезпечує найдостовірніші результати у педагогічних дослідженнях. 

Залежно від мети, яку передбачає експеримент, розрізняють: 

– експеримент-констатацію, під час якого вивчають наявні педагогічні 

явища; 

– творчий (формувальний) експеримент, під час якого фіксують нові 

педагогічні явища, створюють новий зміст, нові організаційні форми та методи 

навчання і виховання; 

– експеримент-перевірку, коли перевіряють гіпотезу, висунуту під час 

вивчення передового і масового досвіду освітніх закладів. 

У будь-якому експерименті істотним є те, що він вносить до навчально-

виховного процесу нові елементи для його вдосконалення. Окрім того, для усіх 

педагогічних експериментальних досліджень характерне те, що їх результати 

зіставляють зі звичайною, повсякденною педагогічною роботою. Тому в 

експерименті одна група є експериментальною – у ній апробують педагогічні 

новації, інші – контрольними. Порівняння рівня знань і вихованості в 

експериментальній та контрольних групах надає змогу робити висновки про 

ефективність педагогічних новацій. 

Метод рейтингу. Ґрунтується на оцінюванні компетентними експертами 

окремих аспектів діяльності. Під час вибору експертів ураховують 

компетентність (знання сутності проблеми), креативність (здатність творчо 

виконувати завдання), позитивне ставлення до експертизи, відсутність 

схильності до конформізму (наявність власної думки і здатність відстоювати її), 

наукову об’єктивність, аналітичність і конструктивність мислення, 

самокритичність. 

Під час аналізу отриманої інформації можна застосовувати метод 

рангових оцінок, коли виявлені чинники розміщують за зростанням або 

спаданням ступеня їх вияву. 
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Метод вивчення документації. Ґрунтується на тому, що особові справи 

учнів, студентів, журнали, контрольні роботи, зошити з окремих навчальних 

дисциплін надають дослідникові об’єктивні дані, які характеризують їх 

індивідуальні особливості, ставлення до навчання, рівень засвоєння знань, 

сформованості вмінь і навичок. 

Документація (загальношкільний план роботи, плани роботи предметних 

комісій, класних керівників, протоколи засідань педагогічної ради та ін.) надає 

змогу сформувати уявлення про стан навчально-виховної роботи загалом і 

окремих її ділянок зокрема. 

Метод вивчення документації, як і інші методи науково-педагогічного 

дослідження, можна використовувати у навчальному закладі будь-якого типу, 

урахувавши при цьому специфічні умови його навчально-виховної діяльності 

та особливості контингенту вихованців. 

Метод психолого-педагогічного тестування. Полягає у визначенні 

рівня знань, умінь або загальної інтелектуальної розвиненості учня за 

допомогою засобів тестування: карток, малюнків, задач-шарад, ребусів, 

кросвордів, питань. Екзаменаційні білети можна складати у формі тестів. 

Результати тестування визначають підрахуванням відсотків виконання тестів. 

Метод соціометрїї. Стрижнем його є вивчення структури і стилю 

взаємин у колективі (метод запозичено із соціології). Наприклад, учневі, 

студентові пропонують відповісти на питання типу «З ким би ти хотів... (сидіти 

за однією партою, працювати поруч у майстерні, грати в одній команді та ін.)? 

На кожне питання він водночас може надати кілька варіантів відповіді. За їх 

кількістю та характером визначають місце, роль і статус кожного члена 

колективу, наявність у ньому угруповань, їх лідерів. Отримані дані надають 

змогу моделювати внутріколективні стосунки: рівень згуртованості колективу, 

способи його впливу на кожного індивіда та ін. 

Метод аналізу результатів діяльності учня. Аналіз результатів різних 

видів діяльності (успішності, виконання громадських доручень, участі в 

конкурсах та ін.) допомагає скласти уявлення про особистість учня (студента) 
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за реальними справами. На підставі вивчення, наприклад, виробів учня у 

майстерні можна зробити висновок про його акуратність, старанність у роботі. 

Виготовлені в технічних гуртках моделі указують на інтереси і нахили. 

Відповіді на заняттях характеризують пам’ять, мислення, уяву, погляди, 

переконання. 

Метод узагальнення незалежних характеристик. Полягає в 

узагальненні відомостей про учнів (студентів), отриманих із різних джерел: від 

учителів, батьків, однолітків та ін. 

Під час зіставлення незалежних характеристик деякі риси можуть не 

збігатися через необ’єктивність того, хто характеризує, поспішність, 

помилковість висновків. У такому разі з’ясовують причини розбіжностей, 

аналізують чинники, що зумовили їх. Розбіжності можливі й тоді, коли харак-

теристики складали кілька разів через певні проміжки часу, протягом яких 

поведінка індивіда змінювалася. 

Різновидом цього методу є метод «педагогічного консиліуму». Він 

передбачає колективне обговорення результатів вивчення вихованості школярів 

(студентів), яке здійснюється за певною програмою та єдиними критеріями, 

колективне оцінювання певних якостей особистості виявлення причин 

недостатньої сформованості певних рис особистості, колективне розроблення 

засобів подолання виявлених недоліків. 

Аналіз і синтез є взаємопов’язаними і взаємозумовленими логічними 

методами наукового пізнання, що виникли на підставі практичної діяльності 

людей. Якщо аналіз полягає у розчленуванні цілого на складові елементи (час-

тини), то синтез – в об’єднанні частин у ціле. 

Узагальнення – логічний процес переходу від одиничного до загального, 

від менш загального до більш загального знання. Воно є продуктом розумової 

діяльності, формою відображення загальних ознак і якостей дійсності. 

Порівняння – розумова операція, за допомогою якої встановлюють 

схожість і відмінність між конкретними педагогічними явищами. 

Висновок – одержане логічно із вихідних даних судження, яке містить 
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нову чи додаткову інформацію. 

Математичні методи. Їх сутність полягає в описуванні педагогічних 

явищ за допомогою кількісних характеристик, а також у використанні 

кібернетичних моделей для визначення оптимальних умов управління 

процесом навчання і виховання. Застосування цих методів для відображення 

педагогічних явищ можливе за умов їх типовості, вимірюваності та масових 

особливостей. До математичних методів належать методи реєстрування, 

ранжування і моделювання. 

Метод реєстрування – виявлення певної якості в явищах певного класу 

та її обрахування за наявністю або відсутністю (наприклад, кількості скоєних 

учнем негативних вчинків). 

Метод ранжування – розміщення зафіксованих показників у певній 

послідовності (зменшення чи збільшення), визначення місця елемента у певній 

множині. Прикладом є складання списку учнів (студентів) залежно від рівня їх 

успішності та ін. 

Метод моделювання полягає у створенні й дослідженні моделей. 
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Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної 

дисципліни «Інформаційні технології в освіті» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014 – «Середня освіта (Інформатика)» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 
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