Національна академія педагогічних наук України
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна

Методичні вказівки
до виконання завдань самостійної роботи з дисципліни
«ІКТ В ОСВІТНЬО-НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ»
для здобувачів ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні
галузь 05 «Соціальні та поведінкові науки»
за спеціальністю 053 «Психологія»

Тема 1. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в сучасному суспільстві й їх
використання у освітньо-науковій діяльності
Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Проаналізуйте «Концепцію інформатизації науки та освіти в Україні» та
напишіть коротке есе.
Завдання 2. Підготуйте презентаційну доповідь про позитивні і негативні сторони
інформатизації освіти.
Завдання 3. Вивчивши наукові джерела, розкрийте особливості застосування ІКТ у
наукових дослідженнях, функціональні та дидактичні можливості засобів ІКТ.
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Методичні вказівки
Завдання 1. Проаналізуйте «Концепцію інформатизації науки та освіти в Україні».
Випишіть основні тези на основі яких напишіть коротке есе.
Завдання 2. Підготуйте презентаційну доповідь про позитивні і негативні сторони
інформатизації освіти. Доповідь, як і презентація мають бути лаконічними і змістовними.
Презентація має містити не більше 5 слайдів. Слайди повинні бути не текстові, а
схематичні.
Завдання 3. Вивчивши наукові джерела, розкрийте особливості застосування ІКТ у
наукових дослідженнях, функціональні та дидактичні можливості засобів ІКТ. На основі
проаналізованої літератури створіть відповідні блок-схеми.
Тема 2. Хмарні технології для інформатизації освіти. Сервіси Google Drive
Завдання для самостійної роботи
Завдання1. Огляд найбільш популярних сервісів для інформатизації освіти.
Завдання 2. Створіть презентацію за допомогою одного з додатків Google Drive.
Завдання 3. Cтворіть Веб-сторінку за допомогою sites.google.com.
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Методичні вказівки
Завдання1. Огляд найбільш популярних сервісів для інформатизації освіти.
На основі наукової літератури виявіть і охарактеризуйте найбільш популярних
сервісів для інформатизації освіти.
Завдання 2. Створіть презентацію за допомогою одного з додатків Google Drive.
 Google Презентації – це редактор для створення та оформлення презентацій. Що
можна зробити за допомогою цього додатка:
 Створити і відредагувати презентацію.
 Попрацювати над презентацією разом з студентами або колегами, а потім
продемонструвати результати іншим користувачам.
 Імпортувати файли PPTX і PPS, а також конвертувати їх в презентації Google.
 Завантажити презентацію в форматі PDF, PPT, SVG, JPG або у вигляді текстового
файлу.
 Додати в презентацію зображення і відео.
 Опублікувати презентацію на веб-сайті.
Більш детальну інформацію ви знайдете в короткому посібнику користувача з
Google
презентації:
https://support.google.com/docs/answer/
7068618?visit_id=1636590141575842675-3913715688&rd=2.
Інструкція для виконання
Для того, щоб створити в своєму диску презентацію, перейдіть в свій Диск Google.
Перейдіть в папку, в якій ви хочете її Створити і натисніть червону кнопку
Створити, яка знаходиться в лівому верхньому кутку і виберіть Google Презентації.

Вправи:
1. Виберіть тему оформлення, яка відповідає вашому предмету / теми уроку.

2. Перейменуйте презентацію так, щоб вона мала назву "Базові сервіси Google для
освіти".
Для цього у верхній лівій частині екрана клацніть кнопку Презентація без назви і
перейменуйте презентацію.

3. Клацніть OK.
4. Створіть 5 слайдів, пов'язаних з п'ятьма темами цього курсу. Для цього наведіть
курсор на слайд в лівій області і клацніть кнопкою миші. Додайте новий слайд або
дублікат слайда.

5. Вставте в кожен слайд будь-яке зображення.
6. Вставте в один слайд якесь відео.
– Клацніть Вставка на панелі завдань у верхній частині екрану. У меню, показані
варіанти для вставки зображень або відео.

–
–
–
–

Клацніть Зображення. У вікні виберіть варіант вставки: перетягнути з
Провідника, зробити знімок екрана, вставити малюнок по URL, з Диска Google
або використовувати Пошук Google.
Виберіть один з варіантів і натисніть Вибрати - фото з'явиться на слайді.
Клацніть Вставка на панелі завдань у верхній частині екрану. У спадному меню
виберіть Відео. Відкриється нове вікно. У ньому ви можете вибрати пошук відео
на YouTube або відразу вставити його URL.
Клацніть Вибрати – відео з'явиться на слайді.

7. Надайте спільний доступ до презентації Google
– Клацніть Налаштування доступу в правому верхньому куті екрану.
– У вікні натисніть на кнопку Включити доступ за посиланням.

–

Виберіть рівень доступу Редагування - редагувати можуть всі у кого є
посилання.

– Клацніть Готово.
8. Внесіть зміни в презентації один одного.
Завдання 3. Cтворіть Веб-сторінку за допомогою sites.google.com.
Інструкція для виконання
Створення сайту Google:

Авторизуйтесь на сторінці sites.google.com.
Натисніть кнопку
Виберіть шаблон сайту. Якщо ви створюєте сайт вперше, рекомендуємо вибрати
простий шаблон, наприклад Classroom site.

Примітка. Якщо ви вирішите змінити шаблон, зміст сайту буде видалено, а всі
внесені зміни будуть скасовані. Щоб не втратити завантажені фотографії, документи та
інші файли, зробіть копію сайту. Для цього натисніть кнопку Ще в правому верхньому
кутку і виберіть Управління сайтом. Потім натисніть Копіювати цей сайт.
Виберіть назву сайту. Надалі ви зможете змінити його, якщо знадобиться.
Виберіть адресу. Основна адреса всіх сайтів Google збігається. Відрізняється лише
закінчення URL, яке можна змінити: https://sites.google.com/site/___
Вказуючи адресу, пам'ятайте кілька простих правил:
Використовуйте тільки символи латинського алфавіту і цифри (A-Z, a-z, 0-9).
Зверніть увагу, що імена сайтів Служб Google повинні бути унікальні. Адреса може
збігатися тільки з вашим ім'ям користувача Gmail. Чуже ім'я вказати не можна.
Виберіть тему. Пропустіть цей крок, якщо ви хочете використовувати оформлення
шаблону, обраного раніше. Тема задає фонове зображення, а також стилі та кольорb
шрифтів для вашого сайту. Після створення сайту тему можна змінювати і доповнювати.

Натисніть кнопку
в верхній частині екрану.
Надання доступу до свого сайту іншим користувачам
Сайт створено, але поки його бачить тільки власник облікового запису. Щоб його
побачили Ваші колеги треба їм надати доступ до сайту.
Доступ може бути різного рівня: тільки читання; редагування; коментарі.
Який доступ дати вирішуєте ви самі.
Ще треба вирішити кому дати доступ: всім в інтернеті; всім у кого є посилання;
обраним облікового запису Google. Також доступ можна надавати заздалегідь створеній
групі.
Натисніть кнопку Відкрити доступ в правому верхньому куті. Вона відображається
при перегляді сайту, який вам доступний для редагування.

В полі "Запросити користувачів" вкажіть адреси електронної пошти тим, кому
потрібно надати доступ.

Дайте кожному користувачеві право доступу. Статус Читання дає право на перегляд
сайту, а Редагування – на зміну його зовнішнього вигляду і змісту. У Власника є право на
редагування і управління (наприклад, він може видалити сайт або призначити нового
власника).

Всі користувачі отримають електронне повідомлення про те, що ви відкрили їм
доступ до сайту. Якщо не хочете відправляти це повідомлення, то зніміть прапорець
Сповістити по електронній пошті. Хочете додати текст оповіщення? Введіть його в поле
під рядком з адресами користувачів. Щоб отримати запрошення на свою адресу,
встановіть прапорець Надіслати мені копію.
Натисніть кнопку Надіслати.
Примітка: Зверніть увагу, що для перегляду непублічних сайтів студентам і іншим
користувачам потрібно буде увійти в систему з обліковим записом Google, перш ніж вони
зможуть прийняти запрошення і переглядати сайт.
Створення Веб-сторінки
Нажміте кнопку "Створити сторінку" в правому верхньому кутку вашого сайту.

Напішіте назву сторінки.
Тип "Веб-сторінка" стоїть за умовчанням.
Зверніть увагу на розташування сторінки. Це може бути верхній рівень або
підсторінка.

Натисніть Створити

Натисніть кнопку «Додаткові дії»

Виберіть «Налаштування сторінки»

Поставте галочку «Показати цю сторінку на бічній панелі»
Натиснути «Зберегти»

Нова Веб-сторінка готова.
Зараз вона знаходиться в режимі редагування.
Можна відразу написати текст і зберегти. Зберігати й редагувати можна і пізніше.
Назву також можна змінювати в режимі редагування сторінки.
Щоб увійти в режим редагування натисніть кнопку в правому верхньому кутку
сторінки.

У режимі редагування можна змінювати макет сторінки, тобто розташування
областей введення тексту. Це дозволить структурно розташувати матеріал на сторінці.

Вправи:
1. Створіть сайт і запросіть на нього викладача і інших учасників заняття
Вимоги до сайту:
Використовуйте шаблон.
Назвіть сайт, наприклад, "Сервіси Google "

Додайте опис сайту
Встановіть налаштування доступу до сайту: для всіх.
Надайте доступ до викладачу і іншим учасникам заняття.
2. Створіть кілька нових сторінок з різними назвами і різних шаблонів.

Тема 3. Наукові електронні бібліотеки та наукометрія.
Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Створіть і заповніть авторський профіль в ORCID
Завдання 2. Створіть і заповніть авторський профіль в PUBLONS
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Методичні вказівки
Завдання 1. Створіть і заповніть авторський профіль в ORCID
Для початку Ви можете обрати зручну для Вас мову. Для цього натисніть на випадний
список в правому верхньому кутку як це показано на малюнку.

Наступний крок – наповнення Вашого профілю контентом.
Ви можете додавати два види інформації до власного облікового запису:

 Персональні дані (Біографія, Освіта, Робота, Фінансування);
 Список публікацій (Роботи).
Поряд з більшістю полів у обліковому записі ORCID ви побачите селектор
конфіденційності, що дозволяє встановити, хто зможе бачити введену інформацію:
– публічний доступ: інформація буде доступна всім відвідувачам сайт;
– обмежений доступ: інформація буде доступна лише обраним Вами
користувачам;
– приватний доступ: інформація буде доступна виключно Вам.
У Вас є декілька можливостей додати список своїх публікацій:

Для цього вибираємо вкладку «+Add works» і вибираємо зручний для нас спосіб:
а) «Search&link» (Знайти і пов’язати) – можливість знайти свої статті в різних базах даних,
зокрема в Scopus і ResearcherID.
б) «Add DOI» – знайти статтю за допомогою DOI.
Коли Ви виберете «Add DOI», то у Вас автоматично з’явиться випливаючи вікно в яке
потрібно вставити ідентифікатор DOI та натиснути на «Retrieve work detalis»

У вікні, що з’явилося натиснути «Add to list» і Ваша стаття буде у списку робіт.

в) «Import BibTeX» - ця вкладка дає можливість імпортувати список статтей з «Google
Scholar». Для цього необхідно зайти в свій акаунт на платформі Google Scholar та вибрати
праці, щоб випало вікно «Експортувати». Далі необхідно обрати опцію «Експортувати» та
«BibTeX». (BibTeX є незалежним від платформи ORCID, простим текстовим форматом і
використовується для бібліографічних посилань. Для зберігання відомостей про
бібліографічну одиницю BibTeX використовує файли формату «.bib»)

Публікації в форматі «BibTeX» потрібно зберегти на комп’ютері. Збережений документ
матиме назву «citations». Розширення в документі може бути «.bib» або «.txt»)

Потім необхідно повернутись до свого профілю в ORCID та в розділі Works (Праці)
вибрати Import BibTeX (Прив’язати BibTeX), у далі відкритій вкладці натиснути Choos file
(Вибрати файл) та завантажити збережений BibTeX файл зі свого комп'ютера.

Публікації з файлу відображатимуться у форматі списку, який Ви маєте відредагувати,
натискаючи Save (Зберегти) або Delete (Видалити). Ваш імпорт не буде повним, доки Ви
не збережете кожну з публікацій, яку хочете додати до свого профілю ORCID.

Зберегти

Видалити

г) «+Add manually» - додавання статтей вручну. Для цього необхідно в розділі Works
(Праці) вибрати опцію Add manually (Зв’язати вручну).

Відкриється форма, в якій необхідно заповнити відповідні поля та зберегти зміни:

Завдання 2. Створіть і заповніть авторський профіль в PUBLONS
Коли Ви вже зареєстровані в Рublons, Ви можете почати створювати свій профіль в
Рublons, щоб продемонструвати свій науковий вплив. Імпортуйте свої публікації та
додавайте записи Ваших рецензій, після чого Ваш профіль наповниться показниками
цитування та порівняльними показниками для ваших областей досліджень. Нижче
представлено опис профілю в Publons. Для зручності ми пронумерували позиції і
перейдем до характеристики деяких з них.

1. Ваш ResearcherID. Після додавання в профіль Publons як мінімум однієї індексованої
публікації в Web of Sience Core Collection, Вам присвоять Ваш ResearcherID. Якщо у Вас
немає публікацій, проіндексованих в Web of Sience Core Collection, але Вам потрібен
ідентифікатор ResearcherID, напишіть в службу підтримки за адресою info@publons.com, і
Вам створять його вручну.
2. Особистий кабінет
2.1.Короткі відомості та статистика стосовно Ваших публікацій і рецензій;

2.2. Профіль автора

3. Мої облікові записи
3.1. Публікації
Для того, щоб додати свої публікації в профілі Publons, необхідно в меню вибрати «My
records», пункт «Publications», і натиснути на кнопку «Import Publications».

Способи додавання публікацій:
а) імпортувати публікації з Web of Science [1];
Вони підтягуються автоматично, якщо Ви вказали всі свої адреси e-mail.
б) імпортувати публікації з ORCID [2];

Для цього вам потрібно натиснути «Synс my publications from ORCID» (Синхронізація з
ORCID)

Після синхронізації у вас випливе зелене віконце з «Publications queued for…»
в) за допомогою пошуку за назвою публікації або DOI [3];
Для цього у прямокутник «Article DOI, PubMed ID, or arXiv» вставляємо ідентифікатор
DOI, натискаємо на «Enter»

Після цього з’явиться віконце із заповненими даними. Нам залишається їх тільки
перевірити і натиснути «Save publication» («Зберегти публікацію»)

г) за допомогою завантаження файлу з бібліографічним описом в одному з пропонованих
форматів (CSV або BIBTEX) [4].
Подібно до того як ми експортували дані з Google Scholar в ORCID, тільки при експорті
вибираємо формат CSV.
3.2. Рецензії
Для того, щоб додати свої рецензії в профілі Publons, необхідно в меню в пункті «Peer
Reviews» натиснути на кнопку «Add a review».

І заповнити відповідні поля та натиснути кнопку «Create Review». Або написати на пошту
reviews@publons.com лист з проханням додати Ваші рецензії.
3.3. Робота в якості редактора
Для того, щоб додати інформацію про свої роботи в якості редактора в профілі Publons,
необхідно у меню в пункті «Editor records» натиснути на кнопку «Add аn editor record»

Тема 4. Комп’ютерні засоби навчального призначення: визначення, класифікація,
вимоги. Використання ІКТ на етапі оформлення результатів наукового дослідження.
Вимоги до бібліографії. Комп’ютерні технології на етапі аналізу експериментальних
даних
Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Проаналізувати нові вимоги до оформлення дисертаційних досліджень,
оформлення списків використаних джерел, міжнародні стилі цитування та опису
використаних джерел.
Завдання 2. Створити список використаної літератури до Ваших наукових публікацій у
різних стилях цитування (ДСТУ8302:2015, АРА, MLA).
Завдання 3. Проаналізуйте різні класифікації електронних засобів навчального
призначення.
Завдання 4. Розгляньте вимоги до створення авторських е-підручників, е-посібників,
цифрових освітніх ресурсів, розміщених в мережі Інтернет.
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Методичні вказівки
Завдання 1. Проаналізувати нові вимоги до оформлення дисертаційних досліджень,
оформлення списків використаних джерел, міжнародні стилі цитування та опису
використаних джерел.
Проаналізувавши нові вимоги до оформлення дисертаційних досліджень,
оформлення списків використаних джерел, міжнародні стилі цитування та опису
використаних джерел створіть презентацію де будуть вказані всі «+» та «-» кожного із
стилів цитування. Визначте стиль цитування, який Ви будете використовувати при
оформлені Вашого дисертаційного дослідження.
При роботі над завданням скористайтеся Наказом Міністерства освіти і науки
України «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» (2017) та офіційними
меточними посібниками для оформлення посилань кожного із стилів.
Завдання 2. Створити список використаної літератури до Ваших наукових публікацій у
різних стилях цитування (ДСТУ8302:2015, АРА, MLA).
При роботі над задванням користуйтеся офіційними меточними посібниками для
оформлення посилань кожного із стилів, генераторами швидкого цитування (н-д BibME,
Citation Mashine, CiteFast та ін..) та референс-менеджерами (н-д EndNote, Mendeley, Zotero,
Citavi та ін.).
Завдання 3. Проаналізуйте різні класифікації електронних засобів навчального
призначення.
Для аналізу класифікацій електронних засобів навчального призначення розробіть
критерії за, якими ви будете їх аналізувати. Результати оформіть у вигляді схеми.
Завдання 4. Розгляньте вимоги до створення авторських е-підручників, е-посібників,
цифрових освітніх ресурсів, розміщених в мережі Інтернет.
Результати Ваших пошуків оформіть в доповідь. Розмістіть її в відповідній папці на
Google-диску та дайте доступ викладачу.
Тема 5. Програмні засоби для проведення психологічного дослідження (анкетування,
тестування). Використання засобів ІКТ на етапі впровадження результатів експерименту
(сайти, форуми, блоги, електронні посібники, соціальні мережі).
Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Створіть та координуйте віртуальну предметну спільноту.
Завдання 2. Проведіть найпростіше опитування в одній із соціальних мереж (наприклад
Facebook) про ставлення аудиторії, наприклад, до використання ІКТ в початковій школі.
Зробіть копію екрану із виглядом Вашого опитування (клавіша Print Screen на клавіатурі).
Надайте викладачу змогу пройти Ваше опитування. Результати опитування збережіть,
щоб використати їх під час виконання практичної роботи
Завдання 3. Розробіть анкету для проведення моніторингового дослідження в межах
вашої науково-дослідної теми.
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Методичні вказівки
Завдання 1. Створіть та координуйте віртуальну предметну спільноту.
Здійснити пошук веб-платформ, що дозволяють створювати віртуальні спільноти
для науковців. Скласти докладний перелік із зазначенням переваг та недоліків. Створити
облікові записи та розпочати наукову дискусію. Підготувати звіт щодо ефективності
віртуальних предметних спільнот.
Завдання 2. Проведіть найпростіше опитування в одній із соціальних мереж (наприклад
Facebook) про ставлення аудиторії, наприклад, до використання ІКТ в початковій школі.
Зробіть копію екрану із виглядом Вашого опитування (клавіша Print Screen на клавіатурі).
Надайте викладачу змогу пройти Ваше опитування. Результати опитування збережіть,
щоб використати їх під час виконання практичної роботи.
При оформлені опитування зверніть увагу на кількість запитань, їх види та
формулювання. Запитання
повинні відповідати завданням дослідження, тобто
забезпечити одержання інформації саме про досліджувані ознаки, а також повинно
відповідати можливостям респондентів як джерел інформації
Завдання 3. Розробіть анкету для проведення моніторингового дослідження в межах
вашої науково-дослідної теми.
При виконанні завдання дотримуйтеся таких рекомендацій:
− визначити місце анкети у структурі моніторингового дослідження та її призначення;
− визначити цільову аудиторію, категорії учасників анкетування, їх кількісний та якісний
склад, основні ознаки, властивості, за якими плануєте проводити поділ результатів
анкетування при аналізі;
− скласти «паспортичку» та вступ до анкети;
− сформулювати перелік питань анкети, відповіді на які складають основну ціль
анкетування з урахуванням вимог.

