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ВСТУП 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології» складена відповідно до освітньої програми та навчального плану 

підготовки здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр за напрямом підготовки 

6.010103 Технологічна освіта (інформатика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інформаційні 

технології що використовуються в освіті. 

Міждисциплінарні зв’язки: оволодіння знаннями в курсі предмету 

«Сучасні інформаційні технології» ґрунтується на тісному взаємозв’язку з 

такими навчальними предметами як: інформатика, методика викладання 

математики педагогіка, психологія та інші. 

 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

Змістовний модуль 1. Сучасні інформаційні технології.  

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» 

є формування знань і вмінь для подальшого опанування та ефективнішого 

використання інформаційних технологій у навчанні, автоматизувати свою працю 

в різних сферах своєї діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології» є отримання теоретичних знань з історії розвитку інформаційних 

технологій, усвідомлення можливостей і необхідність використання 

інформаційних технологій навчання в освіті і наукових дослідженнях, отримання 

практичних навичок роботи з сучасними інформаційними технологіями, 

оволодіння методикою їхнього використання в освіті, навчитись самостійно 

знаходити необхідну інформацію. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути сформовані 

такі компетентності: 

загальні: 

готовність до використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

хмарних сервісів освіти в навчальній та професійній діяльності; здатність 

застосовувати інформаційні технології для розробки навчально-методичних 

ресурсів, обробки та аналізу даних при проведенні самостійних наукових 

досліджень. 

спеціальні: 

вміння використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, науковій 

та управлінській діяльності; аналізувати доцільність використання 

інформаційних технологій в навчальному процесі; працювати з прикладним 

програмним забезпеченням загального призначення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 72 години /2 кредита ECTS. 

 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Сучасні інформаційні технології. 

ТЕМА 1. Сучасні освітні технології навчання. Інформаційно-

комунікаційні технології в навчальному процесі 
Освітні технології та їх характеристика. Інформатизація навчального 

процесу – виклик ХХІ століття. Підвищення ефективності навчання засобами 

сучасних педагогічних технологій. Імітаційне моделювання як сучасна 

технологія навчання. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій. Роль 

інформаційних технологій в навчальному процесі. Використання інформаційних 

технологій у підготовці фахівців.  

ТЕМА 2. Використання глобальної мережі Інтернет в освіті, її 

можливості та ресурси 
Особливості використання Інтернет-ресурсів у навчальній діяльності. 

Інформаційні освітні ресурси Інтернет в Україні. Педагогічні ресурси Інтернет. 

Організація навчального процесу з використанням сервісів Веб 2.0. 

Соціальні сервіси Веб 2.0 в освітній діяльності. Сучасні Веб-технології та їх 

використання в навчальній діяльності. 

Характеристика інтерактивного навчання. Технологія ВікіВікі та її 

використання в навчальному процесі. Використання програмного продукту 

Skype в навчальній діяльності. Можливості Веб-конференцій, їх опції.  

ТЕМА 3. Дистанційне навчання як різновид сучасних інформаційних 

технологій. 

Загальні відомості про дистанційне навчання. Форми дистанційного 

навчання. Ефективність дистанційного навчання Недоліки та позитивні моменти 

дистанційного навчання. Програмне забезпечення. Особливості організації та 

здійснення дистанційного навчання. 

ТЕМА 4. Інформаційне освітнє середовище навчального закладу. 

Створення електронних навчально-методичних комплексів (ЕНМК) 

дисципліни 
Поняття про інформаційно-освітнє середовище навчального закладу. 

Модернізація процесу навчання на основі використання єдиного інформаційного 

освітнього середовища. Сучасні електронні технології навчання. E-learning – 

перспективна модель навчання в інформаційному суспільстві. Використання 

інтерактивних моделей у професійній підготовці фахівців. Технологія створення 

ЕНМК дисципліни. Використання ЕНМК у навчальному процесі. 

ТЕМА 5. Педагогічне проектування. Веб-квести, Блог-квести та їх 

використання в навчальному процесі 

Підвищення якості навчання на основі проектної діяльності. Проектна 

організація навчального процесу з використанням інформаційних технологій. 

Підготовка майбутніх учителів до роботи в телекомунікаційних освітніх 

проектах. Використання Веб-квестів у навчальному процесі. Організація 

самостійної роботи студентів за допомогою Веб-квестів. Технологія Блог-квест. 

Характеристика технології «Блог», особливості її використання в навчальному 

процесі.  
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Екзамен 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

Оцінювання знань під час проведення лекційних і лабораторних занять; 

проведення контрольних робіт; виконання і захист компетентнісно-орієнтованих 

завдань; виконання самостійних творчих робіт; перевірка виконання домашніх 

завдань. 
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