




1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна  

форма 

навчання 

Заочна 

 форма 

навчання 

Кількість кредитів –  4 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 
(шифр і назва) 

Вибіркова 
Напрям підготовки 

013 Початкова освіта 
(шифр і назва) 

Змістових модулів -3 

Спеціальність 

____________________ 
(шифр і назва) 

Рік підготовки 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

не передбачено навчальним 

планом 
 (назва) 

2-й  

Загальна кількість годин - 

120 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 

аудиторних – 4 год.; 

 

самостійної роботи студента 

– 1,5 год. 

Семестр Триместр 

3-й - 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

Лекції 

12 - 
Практичні 

 - 
Семінарські 

 - 
Лабораторні 

36 - 
Самостійна робота 

72 год. - 
Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

  
Співвідношення кількості годин занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: 

 

для денної форми навчання: аудиторні – 40, 00 %; самостійна робота – 60, 00 % 

 



Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

У складному комплексі першочергових проблем вищої школи та освіти в 

інформаційному суспільстві одним з ключових завдань є підготовка 

висококваліфікованого фахівця до його професійної діяльності в умовах розвитку 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Одним з важливих показників його 

професіоналізму є уміння використовувати знання в галузі інформатики та інформаційних 

технологій. Таким чином, на сучасному етапі найважливішим завданням вищої освіти є 

підготовка майбутніх фахівців до успішного застосування інформаційних технологій в 

психолого-педагогічних дослідженнях.  

Основна мета курсу.  Формування інформаційно-комунікаційної компетентності 

майбутніх соціальних педагогів, ознайомлення із системою знань у галузі новітніх 

технологій обробки інформації і отримання студентами практичних навиків використання  

сучасних інформаційних технологій в педагогічній діяльності на різних рівнях.  

Відповідно до поставленої мети головними завданнями курсу «Інформаційні 

технології в психолого-педагогічних дослідженнях»  є: 

- формування системи знань, вмінь та компетентностей, спрямованих на 

використання інформаційно-комунікаційних технологій як засобу налагодження 

психологічно комфортної атмосфери занять, практичного запровадження особистісно 

орієнтованої програми корекції інтелектуального розвитку дитини, її соціалізації та 

ознайомлення із сучасними засобами самореалізації людей та досягнення ними життєвого 

успіху. 

-  озброїти вміннями та навичками використання  сучасних інформаційних 

технологій в соціально-педагогічній діяльності для проведення психолого-педагогічних 

досліджень.  

Розроблена програма відповідає поставленим завданням і побудована таким чином, 

щоб студенти мали можливість практичного застосування набутих навичок у професійні 

діяльності. 

 

Зміст даної програми спрямований на набуття відповідних  інформаційно-

комунікаційних компетенцій майбутніми педагогами у своїй професійній діяльності. 

Після опрацювання курсу «Інформаційні технології в психолого-педагогічних 

дослідженнях»  студенти повинні оволодіти такими ключовими компетенціями: 

- використовувати сервісні програмні засоби для тестування, конфігурування блоків 

і вузлів персонального комп’ютера;  

- використовувати програми-архіватори для стиснення інформації у розмірі; 

- користуватися антивірусними програмами для виявлення та лікування 

комп’ютерних вірусів;  

- використовувати допоміжні та сервісні програми операційної системи;  

- здійснення  поглибленого  аналізу даних з допомогою табличного процесора;   

- створення баз даних по різних предметних областях;  

- користуватися графічними редакторами для модифікацій графічних зображень;  

використовувати програмне забезпечення для створення презентацій у 

електронному форматі;  

- реалізовувати засоби комп’ютерних мереж. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Програма навчальної дисципліни 
 

 

Змістовий модуль 1 Інформаційні технології в психолого-педагогічних 

дослідженнях 

 

Тема 1. Інформація та інформаційні технології в суспільстві знань  

Інформація. Інформаційне суспільство. Інформаційні технології. Інформатизація 

системи освіти. Сучасна стратегія розвитку та використання інформаційних технологій в 

суспільстві знань.  

Тема 2. Апаратно-програмні засоби інформаційних систем  

Комп'ютер як обчислювальна й інформаційна система. Основні пристрої введення-

виведення даних. Вміст системного блоку комп'ютера. Комп'ютерна програма. 

Ліцензоване програмне забезпечення як об'єкт інтелектуальної власності.  

Тема 3. Операційна система.  

Файлова система. Графічний інтерфейс користувача Операційна система (ОС) як 

основа системного програмного забезпечення. Графічний інтерфейс сучасних операційних 

систем. Концепція та характеристики операційних систем. Налагодження робочого 

простору ОС відповідно до вимог користувача. Файл, файлова система комп'ютера. 

Комп'ютерні папки як засіб організації файлової системи.  

Тема 4. Робота з папками та файлами у середовищі операційної системи   

Техніка виконання основних операцій з об’єктами операційної системи (ОС). 

Призначення та коротка характеристика службових програм ОС: програми-архіватори, 

антивірусні програми, програми обслуговування дисків. Засоби комп’ютерної оргтехніки: 

калькулятор, календар, записна книжка, адресна книжка.  

Тема 5. Графічний редактор та мультимедія  

Графічний редактор як стандартна програма операційної системи, призначена для 

створення та опрацювання графічних зображень за допомогою комп'ютера. Основні 

елементи вікна програми графічного редактора. Базові принципи побудови графічних 

зображень. Основні формати файлів графічних зображень. Мультимедійне забезпечення 

сучасних комп’ютерів.  

  

Змістовий модуль 2 Системи та інструменти обробки  аналітичної інформації. 

  

Тема 6. Використання текстового редактора для створення дидактичних та 

методичних матеріалів  

Основні об'єкти текстового редактора. Структура вікна текстового редактора. 

Правила введення та редагування тексту в текстовому редакторі. Основні правила 

оформлення структури документа та зовнішнього вигляду тексту. Призначення та 

функціональні можливості текстового процесора. Технології форматування текстових 

документів. Технології створення, редагування та форматування документів складної 

структури: таблиць, графічних об’єктів, організаційних діаграм. Підготовка ділової 

кореспонденції  

Тема 7.  Системи і технології обробки тексту, електронного перекладу та оптичного 

розпізнавання.   

Огляд існуючих систем електронного перекладу: призначення, функціональні 

можливості та критерії відбору. Структурні компоненти систем електронного перекладу: 

електронні словники, списки зарезервованих слів, документи. Інтерфейс, технологія 

використання та налагодження параметрів систем перекладу. Призначення систем 

оптичного розпізнавання документів (OCR Optic Character Recognition). Технічні засоби 

для роботи з системами оптичного розпізнавання, їх вибір та налагодження.     



Тема 8. Використання табличних процесорів при створенні дидактичних та 

методичних матеріалів  

Загальна характеристика табличних процесорів. Об’єкти табличного процесора. 

Основні елементи вікна табличного процесора. Створення, редагування та форматування 

електронних таблиць. Основні формати даних. Засоби ефективного подання та аналізу 

інформації в табличному процесорі. Апарат обробки та аналізу даних в середовищі 

табличного процесора. Основні правила та засоби здійснення обчислень. Створення, 

редагування і форматування графіків та діаграм. Робота з базами даних у середовищі 

табличного процесора.   

Тема 9. Технологія роботи із системами управління базами даних  

Основи побудови бази даних. Технологія створення, редагування та керування 

таблицями бази даних. Технологія керування даними в таблицях бази даних. Технологія 

створення, редагування та використання запитів у базі даних. Технологія створення, 

редагування та використання звітів у базі даних. Технологія створення, редагування та 

використання форм у базі даних.  

Тема 10. Технологія створення мультимедійних презентацій  

Функціональні можливості та область використання програм по створенню 

презентацій. Інтерфейс та типові об’єкти презентації. Створення, редагування та 

форматування об’єктів презентації. Створення мультимедійних проектів презентації. 

Шляхи застосування мультимедійних презентацій в соціально-педагогічній діяльності.  

  

Змістовий модуль 3 Характеристика можливостей глобальної мережі та 

сервісів 
Тема 11. Використання педагогічних програмних засобів та спеціалізованих 

програмних засобів у навчально-виховному процесі  

Перспективні цілі та першочергові завдання інформатизації освіти в Україні. 

Класифікація педагогічних програмних засобів (ППЗ). Порівняльний аналіз окремих ППЗ, 

рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Критичний аналіз ППЗ розвивального та 

корекційного спрямування, розміщених на спеціалізованих сайтах у мережі Інтернет.  

Тема 12. Глобальна мережа Інтернет. Ресурси Інтернету.  

Послуги Інтернету. Комунікації в Інтернеті. Пошукові служби Комп'ютерна 

мережа. Локальні та глобальні комп'ютерні мережі. Інтернет – найбільша глобальна 

комп'ютерна мережа. Апаратні, програмні ресурси та інформаційні ресурси мережі 

Інтернет. Склад та призначення ІРадрес Інтернет-ресурсів. Веб-простір як система 

гіпертекстових документів та зв'язків між ними. Веб-сайти, Веб-портали та Веб-сервіси. 

Найбільш популярні браузери для доступу до Веб-ресурсів. Способи пошуку 

Вебдокументів. Найбільш поширені пошукові служби Інтернету.  

Тема 13. Основи безпечної роботи в Інтернет-середовищі.  

Захист від комп'ютерних вірусів Принципи системного підходу до навчання дітей 

основам безпеки в Інтернеті. Програма «Безпека дітей в Інтернеті» в Україні та способи 

використання матеріалів її сайту. Комп'ютерні віруси. Засоби боротьби з комп'ютерними 

вірусами.  

Тема 14. Дидактичні можливості мережевих сервісів Веб 2.0  

Базові складові інформатичних компетентностей освіченої людини. Мережеві 

сервіси Веб 2.0. Основні принципи мережевої педагогіки, яка базується на використанні 

сервісів Веб 2.0. Загальна типологія педагогічно доцільних мережевих сервісів. Віртуальні 

педагогічні спільноти.  

Тема 15. Мережеві навчальні дослідницькі та виховні проекти як засіб формування 

ключових освітніх та життєвих компетентностей суб'єкта навчального процесу  

Ключові компетентності суб'єкта навчання. Навчальний дослідницький проект як 

ефективний дидактичний засіб формування ключових освітніх компетентностей. 



Характерні ознаки та базова структура навчального дослідницького проекту. Дидактичні 

цілі проектного навчання. Основні етапи планування освітнього проекту. Критичний 

аналіз прикладів мережевих навчальних дослідницьких та виховних проектів.  

Тема 16. Мережева педагогіка у навчанні дітей з особливими освітніми потребами. 

Способи вирішення проблем соціалізації дітей з особливими потребами з допомогою 

соціальних сервісів Веб 2.0 Мережеві соціальні сервіси як засіб соціалізації дітей з 

особливими потребами. Дистанційне навчання дітей з особливими потребами. Мережеві 

ресурси для навчання та корекції інтелектуального розвитку дітей з особливими 

потребами.  

Тема 17. Критичний аналіз досвіду пізнавальної та професійної соціально-

педагогічної діяльності, основаної на використанні мережевих соціальних сервісів 

 Критичний аналіз прикладів пізнавальної та професійної педагогічної діяльності, 

яка базується на використанні мережевих соціальних сервісів. Типові проблеми, з якими 

стикаються учасники освітнього процесу, основаного на використанні мережевих 

соціальних сервісів. Мережеві ресурси для вдосконалення професійної соціально-

педагогічної майстерності. 

Тема 18. Дидактичні аспекти практики використання мережевих сервісів для 

підвищення кваліфікації соціального педагога  

Основні положення рекомендацій ЮНЕСКО «Структура ІКТкомпетентності 

вчителів» (2011р.). Перспективи використання електронного навчання в шкільній 

практиці та в системі післядипломної педагогічної освіти. Сучасні мережеві засоби 

підвищення кваліфікації педагога – аудіо- та відео конференції, робота у віртуальній 

класній кімнаті-вебінарі, мережевий семінар, організація співпраці у соціальних мережах, 

рефлексія та навчання з використанням спеціалізованих блогів та вікі-сервісів. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

Всьог

о 

годин 

у тому числі 
Всього 

годин 

у тому числі 

Л П Л.Р С CР Л П Л.Р С CР 

Змістовий модуль 1 Інформаційні технології в психолого-педагогічних дослідженнях 

Тема 1. Інформація та 

інформаційні технології в 

суспільстві знань  

8 2  2  

 

4       

Тема 2. Апаратно-програмні 

засоби інформаційних систем  
6   

 

2 
 

 

4 
      

Тема 3. Операційна система.  
8 2  

 

2 
 

 

4 
      

Тема 4. Робота з папками та 

файлами у середовищі 

операційної системи   

6   

 

2  

 

4       

Тема 5. Графічний редактор та 

мультимедія  
6   

2 
 

4 
      

Разом за змістовим модулем 1. 34 4  10  20       

Змістовий модуль 2 Системи та інструменти обробки  аналітичної інформації. 

Тема 6. Використання текстового 

редактора для створення 

дидактичних та методичних 

матеріалів  

8 2  2 - 4       



Тема 7.  Системи і технології 

обробки тексту, електронного 

перекладу та оптичного 

розпізнавання.   

6   2  4       

Тема 8. Використання табличних 

процесорів при створенні 

дидактичних та методичних 

матеріалів  

8 2  2  4       

Тема 9. Технологія роботи із 

системами управління базами 

даних  

6   2  4       

Тема 10. Технологія створення 

мультимедійних презентацій  
6   2  4       

Разом за змістовим модулем 2. 34 4  10  20       

Змістовий модуль 3 Характеристика можливостей глобальної мережі та сервісів 
Тема 11. Використання 

педагогічних програмних засобів 

та спеціалізованих програмних 

засобів у навчально-виховному 

процесі  

 

8 2  2  

 

 

4 
      

Тема 12. Глобальна мережа 

Інтернет. Ресурси Інтернету.  

 

6   2  

4 

      

Тема 13. Основи безпечної роботи 

в Інтернет-середовищі.  

 

6   2  

 

4       

Тема 14. Дидактичні можливості 

мережевих сервісів Веб 2.0  
8 2  2  

 

4 
      

Тема 15. Мережеві навчальні 

дослідницькі та виховні проекти 

як засіб формування ключових 

освітніх та життєвих 

компетентностей суб'єкта 

навчального процесу  

6   2  

 

 

4 
      

Тема 16. Мережева педагогіка у 

навчанні дітей з особливими 

освітніми потребами. 

6   2  

 

4       

Тема 17. Критичний аналіз 

досвіду пізнавальної та 

професійної соціально-

педагогічної діяльності, основаної 

на використанні мережевих 

соціальних сервісів 

6   2  

 

 

4 
      

Тема 18. Дидактичні аспекти 

практики використання 

мережевих сервісів для 

підвищення кваліфікації 

соціального педагога  

6   2  

 

 

4       

Разом за змістовим модулем 3. 52 4  16  32       



Всього годин 120 12  36  72       

 

5. Теми лабораторних занять 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 2 3 

1.  Інформаційні технології. Інформатизація системи освіти.  2 

2.  
Комп'ютерна програма. Ліцензоване програмне забезпечення як 

об'єкт інтелектуальної власності. 
2 

3.  

Операційна система (ОС) як основа системного програмного 

забезпечення. Графічний інтерфейс сучасних операційних систем. 

Концепція та характеристики операційних систем 

2 

4.  

Техніка виконання основних операцій з об’єктами операційної 

системи (ОС). Призначення та коротка характеристика службових 

програм ОС: програми-архіватори, антивірусні програми, програми 

обслуговування дисків. 

2 

5.  

Графічний редактор як стандартна програма операційної системи, 

призначена для створення та опрацювання графічних зображень за 

допомогою комп'ютера. Основні елементи вікна програми 

графічного редактора. 

2 

6.  

Призначення та функціональні можливості текстового процесора. 

Технології форматування текстових документів. Технології 

створення, редагування та форматування документів складної 

структури: таблиць, графічних об’єктів, організаційних діаграм. 

2 

7.  

Огляд існуючих систем електронного перекладу: призначення, 

функціональні можливості та критерії відбору. Структурні 

компоненти систем електронного перекладу: електронні словники, 

списки зарезервованих слів, документи. Інтерфейс, технологія 

використання та налагодження параметрів систем перекладу. 

2 

8.  

Загальна характеристика табличних процесорів. Об’єкти 

табличного процесора. Основні елементи вікна табличного 

процесора. Створення, редагування та форматування електронних 

таблиць. Основні формати даних. Засоби ефективного подання та 

аналізу інформації в табличному процесорі. Апарат обробки та 

аналізу даних в середовищі табличного процесора.  

Основні правила та засоби здійснення обчислень. 

2 

9.  

Основи побудови бази даних. Технологія створення, редагування 

та керування таблицями бази даних. Технологія керування даними 

в таблицях бази даних. Технологія створення, редагування та 

використання запитів у базі даних. 

2 

10.  
Функціональні можливості та область використання програм по 

створенню презентацій. Інтерфейс та типові об’єкти презентації. 

Створення, редагування та форматування об’єктів презентації. 

2 

11.  

Класифікація педагогічних програмних засобів (ППЗ). 

Порівняльний аналіз окремих ППЗ, рекомендованих Міністерством 

освіти і науки України для використання у загальноосвітніх 

навчальних закладах. Критичний аналіз ППЗ розвивального та 

корекційного спрямування, розміщених на спеціалізованих сайтах 

у мережі Інтернет.  

2 

12.  Комп'ютерна мережа. Локальні та глобальні комп'ютерні мережі. 2 



Інтернет – найбільша глобальна комп'ютерна мережа. Апаратні, 

програмні ресурси та інформаційні ресурси мережі Інтернет. 

13.  
Принципи системного підходу до навчання дітей основам безпеки 

в Інтернеті. Програма «Безпека дітей в Інтернеті» в Україні та 

способи використання матеріалів її сайту.  

2 

14.  
Базові складові інформатичних компетентностей освіченої людини. 

Мережеві сервіси Веб 2.0. Основні принципи мережевої педагогіки, 

яка базується на використанні сервісів Веб 2.0.  

2 

15.  
Навчальний дослідницький проект як ефективний дидактичний 

засіб формування ключових освітніх компетентностей. Характерні 

ознаки та базова структура навчального дослідницького проекту.  

2 

16.  
Мережеві соціальні сервіси як засіб соціалізації дітей з особливими 

потребами. Дистанційне навчання дітей з особливими потребами.  
2 

17.  
Типові проблеми, з якими стикаються учасники освітнього 

процесу, основаного на використанні мережевих соціальних 

сервісів.  

2 

18.  

 Сучасні мережеві засоби підвищення кваліфікації педагога – аудіо- 

та відео конференції, робота у віртуальній класній кімнаті-вебінарі, 

мережевий семінар, організація співпраці у соціальних мережах, 

рефлексія та навчання з використанням спеціалізованих блогів та 

вікі-сервісів.  

   

2 

Всього 36 

 
 

 

1. Самостійна робота 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 
1 2 3 

1.  
Сучасна стратегія розвитку та використання інформаційних 

технологій в суспільстві знань.  
4 

2.  
Комп'ютер як обчислювальна й інформаційна система. Основні 

пристрої введення-виведення даних. 

4 

3.  

Налагодження робочого простору ОС відповідно до вимог 

користувача. Файл, файлова система комп'ютера. Комп'ютерні 

папки як засіб організації файлової системи. 

4 

4.  
Засоби комп’ютерної оргтехніки: калькулятор, календар, записна 

книжка, адресна книжка. 

4 

5.  

Базові принципи побудови графічних зображень. Основні  

формати файлів графічних зображень. Мультимедійне 

забезпечення сучасних комп’ютерів.  

4 

6.  

Основні об'єкти текстового редактора. Структура вікна текстового 

редактора. Правила введення та редагування тексту в текстовому 

редакторі. Основні правила оформлення структури документа та 

зовнішнього вигляду тексту. 

4 

7.  

Призначення систем оптичного розпізнавання документів (OCR – 

Optic Character Recognition). Технічні засоби для роботи з 

системами оптичного розпізнавання, їх вибір та налагодження.     

4 

8.  
Основні правила та засоби здійснення обчислень. Створення, 

редагування і форматування графіків та діаграм. Робота з базами 

4 



даних у середовищі табличного процесора. 

9.  

Технологія створення, редагування та використання звітів у базі 

даних. Технологія створення, редагування та використання форм у 

базі даних. 

4 

10.  
Створення мультимедійних проектів презентації. Шляхи 

застосування мультимедійних презентацій в соціально-педагогічній 

діяльності.  

4 

11.  
Перспективні цілі та першочергові завдання інформатизації освіти 

в Україні. Класифікація педагогічних програмних засобів (ППЗ). 

4 

12.  

Веб-простір як система гіпертекстових документів та зв'язків між 

ними. Веб-сайти, Веб-портали та Веб-сервіси. Найбільш популярні 

браузери для доступу до Веб-ресурсів. Способи пошуку 

Вебдокументів. Найбільш поширені пошукові служби Інтернету. 

4 

13.  Комп'ютерні віруси. Засоби боротьби з комп'ютерними вірусами. 4 

14.  
Загальна типологія педагогічно доцільних мережевих сервісів. 

Віртуальні педагогічні спільноти. 

4 

15.  
Дидактичні цілі проектного навчання. Основні етапи планування 

освітнього проекту. 

4 

16.  
Мережеві ресурси для навчання та корекції інтелектуального 

розвитку дітей з особливими потребами. 

4 

17.  
Мережеві ресурси для вдосконалення професійної соціально-

педагогічної майстерності. 

4 

18.  
Перспективи використання електронного навчання в шкільній 

практиці та в системі післядипломної педагогічної освіти.   

4 

Всього 72 

 

8. Основні форми і методи навчання: 

- проблемне викладання: чітке формулювання основних понять, їхня практична 

спрямованість, приклади проблемних ситуації і залучення аудиторії до їхнього 

вирішення;  

- періодичний діалог з аудиторією 

- використання ілюстративного матеріалу й технічних засобів навчання (мультимедійних 

систем);  

- організація розгляду студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни 

та формування вміння і навичок їх практичного застосування шляхом індивідуального 

виконання студентами відповідно сформульованих завдань. 

 

11. Методи контролю 
 

9. Методи контролю: 

- попередній контроль спрямований на виявлення знань, умінь і навичок учнів з 

предмету чи розділу, який буде вивчатися; 

- поточний контроль з метою перевірки засвоєння попереднього матеріалу і 

виявлення прогалин у знаннях студентів;   

- тематичний контроль після вивчення нової теми чи нового розділу з метою 

систематизації знань учнів; 

- підсумковий контроль: модульна контрольна робота та семестровий залік; 

- груповий: розробка і захист тематичних проектів; 

- звіти з виконання лабораторних робот; 

- фронтальний: усне фронтальне опитування, модульні контрольні роботи, 

написання творів, тестові завдання різних типів; 



- метод самоконтролю. 

 

1. Розподіл балів, які отримують студенти. Залік. 
 

Поточне оцінювання та самостійна робота  Сума 

Змістовий модуль 

№ 1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий № 3 

 

 за
л

ік
 

100 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16 Т17 Т18  

2 2 2 4 
МК1 

5 
2 2 2 4 

МК2 

5 
2 2 2 2 2 2 3 

МК3 

5 
40 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕCTS: 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ЕCTS 
Оцінка за національною 

шкалою 

90-100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ І ВМІНЬ: 
 

За національною шкалою За 100-бальною шкалою За шкалою ECTS 

Відмінно 90 – 100  A 

ставиться, якщо студент: 

- ґрунтовно і повно відтворює вивчений матеріал; 

- виявляє повне розуміння матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує знання на 

практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й самостійно 

складені; 

- викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної мови. 
 

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Добре 
83 – 89  B 

75 - 82 С 

ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє тим же вимогам, що й 

оцінка “5”, але допускає деякі помилки, які сам виправляє після зауваження викладача, та 

поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
 

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Задовільно 
68 – 74  D 

60 - 67 E 

ставиться, якщо студент виявляє знання і розуміння основних положень даної теми, 

але: 

- викладає матеріал не досить повно і допускає помилки у формулюванні правил; 



- не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває труднощі під 

час добору прикладів; 

- викладає матеріал непослідовно і допускає помилки в мовленнєвому оформленні. 
 

За національною шкалою За 100 бальною шкалою За шкалою ECTS 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

35 – 59 FX 

Незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням 

0 – 34 F 

ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини вивченого матеріалу 

відповідно розділу, допускає у формулюванні правил помилки, що спотворюють їх зміст, 

непослідовно і невпевнено викладає матеріал. 

 

2. Методичне забезпечення 
 

Навчально-методичний комплекс дисципліни, який включає: 

- навчальну програму дисципліни; 

- робочу навчальну програму дисципліни; 

- комплексну контрольну роботу; 

- залікові матеріали; 

- модульні контрольні роботи; 

- конспекти лекцій; 

- інформаційно-методичне забезпечення практичних та семінарських занять; 

- теми рефератів для студентів заочної форми навчання. 

 

13. Рекомендована література 
 

 

Базова 
 

1. Басюк Т. М.   Основи інформаційних технологій : навч. посіб. /  Т. М. Басюк, Н. 

О. Думанський, О. В. Пасічник ; за наук. ред.  В. В. Пасічника ; МОН України. – Львів : 

Новий Світ-2000, 2011. –  392 с.  

2. Віткуп М.О. Microsoft Office в прикладах і завданнях з методикою їх 

розв’язання: навчальний посібник / М.О. Віткуп, В.В. Петренко. – К.: Арістей, 2005 – 352 

с.  

3. Дибкова Л. М.   Інформатика і комп'ютерна техніка : навч. посіб. [для студ. ВНЗ] 
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6. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

1. http://ua.partnersinlearningnetwork.com – освітьня мережа «Microsoft – 

Партнерство у навчанні»  

2. http://www.microsoft.com/ukraine/education/partnersinlearning/onlandia.msp x. – веб-

сторінка програми «Онляндія – моя безпечна веб-країна»  

3. http://www.elearningpro.ru/page/o-soobschestve-2 – дидактичні матеріали з питань 

упровадження електронного навчання, представлені на сайті віртуального об'єднання 
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4. http://ua.partnersinlearningnetwork.com/Pages/ – глобальна спільнота освітян 

мережі «SHOUT Партнерство у навчанні»  

5. http://edugalaxy.intel.ru/ – Інтернет-портал для педагогів «Intel Education Galaxy»  

 


