


Центр навчальних та інноваційних технологій УКУ - навчальний, 
сервісний та інформаційний підрозділ, який підтримує впровадження 
технологій електронного навчання в навчальний процес університету, 
а також пропонує супровід викладачів у плануванні та реалізації 
інноваційних практик та моделей викладання, розвиває інформаційну 
та цифрову грамотність. 

Ми працюємо на досягнення якісних змін в парадигмах викладання, 
навчання та наукових комунікацій університету та освітнього простору 
України.



•

•

•

•

• Підтримка наукових комунікацій університету;

• Координація створення масових відкритих онлайн курсів університету;

• Розвиток інформаційної та цифрової грамотності викладачів та 
студентів.



http://ceit.ucu.edu.ua/personal/schurko/


Центр навчальних та інноваційних технологій втілює один із напрямків 
стратегії Українського католицького університету 2020 – підтримує 
впровадження технологій електронного навчання (онлайн навчання) в 
навчальний процес університету.

Академічній спільноті поставлена мета – створення електронних 
навчальних курсів, впровадження змішаної форми викладання в 
навчальний процес. Це означає переосмислення підходів, методів та 
методик викладання, а також неодмінне використання інноваційних 
технологій. Практичними кроками до цього стають навчальні тренінгові 
програми зі створення електронних курсів в системі CMS UCU (Moodle)



cms.ucu.edu.ua
http://uk.wikipedia.org/wiki/Moodle














https://cms.ucu.edu.ua/
































Факультет
/навч.рік

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

ГФ - 3 10

ФБФ 4 9 25

ФНЗ - 6 29

ФСН - 11 8

ФПН - 8 23

ЦСІМ - 1 5

всього 4 38 100



Розроблені та тестові курси за факультетами



















моделі викладання курсу 
за змішаною методикою

методика формування 
силабусу курсу та наповнення 
його матеріалами

методи активної 
роботи в аудиторії та 
електронному курсі

сучасні методичні підходи
та їх застосування у 
змішаному навчанні

ефективні методи та 
стратегії навчання

робота із сервісами Google

створення інфографіки та ефективного 
візуального подання інформації

створення відео-роликів

робота з сервісами опитування в 
аудиторії та електронному курсі

організація дискусій в 
електронному курсі

створення електронних вправ 
для самостійного навчання

створення сайту-портфоліо



Адреса:

вул. І. Свєнціцького 17, каб. 427 
вул. Козельницька 2а, Центр Митрополита Андрея Шептицького, каб. 314

Аліна Синицька, керівник ЦеНІТ
a.synytska@ucu.edu.ua
Марія Щурко, адміністратор системи онлайн-навчання
schurko@ucu.edu.ua
Оксана Пасічник, керівник проектів та програм
opasichnyk@ucu.edu.ua
+ запрошені викладачі

Більше на сторінці: https://ceit.ucu.edu.ua/
Слідкуйте за нами у FB : https://www.facebook.com/CEITUCU/
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