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Мета вивчення дисципліни є  формування у студентів знань про сучасні 

інформаційні технології навчання, будову, принцип роботи, дидактичні 

можливості технічних засобів, а також оволодіння практичними 

навичками роботи з сучасними технічними засобами і методикою їх 

використання у навчально-виховному процесі.

Основними завданнями є 

• розкриття студентам значення сучасних інформаційних технологій та 

ТЗН для інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного процесу;

• засвоєння студентами загальних дидактичних принципів використання 

нових інформаційних технологій та ТЗН у навчально-виховному процесі;

• розуміння призначення, місця і ролі інформаційних технологій  та 

сучасних ТЗН у пізнавальному процесі;

• засвоєння студентами методико-дидактичних основ застосування 

нових інформаційних технологій навчання та сучасних ТЗН

Анотація до дисципліни



Компетентності, які будуть сформовані у результатами вивчення:

загальні:

- готовність до застосування сучасних методик та технологій  (інформаційних) для 

забезпечення якості  навчально-виховного процесу в освітніх закладах;

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

спеціальні:

- готовність застосовувати сучасні технічні засоби навчання в педагогічній діяльності;

- здатність викладача успішно реалізувати освітню мету навчання на основі власних 

психолого-педагогічних, методичних, спеціальних (предметних) і технічних знань.

Очікувані результати навчання: студент повинен:

- технічно і дидактично правильно використовувати ТЗН при різних формах організації 

навчального процесу, здійснювати їх обслуговування;

- вміти формувати систему засобів навчання, необхідну для викладання навчальних 

дисциплін з інженерної графіки;

- планувати, проводити й аналізувати навчально-виховну роботу із комплексним 

використанням ТЗН;

- самостійно створювати аудіовізуальні та електронні навчальні посібники, навчальні 

курси для дистанційного навчання та виготовляти різноманітний дидактичний матеріал.



Тема 1. Психолого-педагогічні особливості застосування 

технічних засобів навчання в навчально-виховному процесі. 

Огляд засобів нових інформаційних технологій, зокрема засобів 

мультимедійних технологій та принципу їх дії. 

Тема 2. Засоби мультимедійних технологій відтворення 

статичної і динамічної інформації та методика їх використання в 

навчально-виховному процесі. 

Тема 3. Засоби мультимедійних технологій контролю знань і 

управління пізнавальною діяльністю. Інтерактивні технології 

навчання. Інформаційно-освітнє середовище.

Зміст дисципліни


