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2. 11. Інформаційні технології в освіті  
Тип дисципліни: 
за вибором ВНЗ 
Семестр: 
шостий 
Обсяг дисципліни 
Загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС –3), аудиторні години: лекції – 16, лабораторні 
роботи – 32. 
Лектор: 
кандидат педагогічних наук, доцент Петрицин І.О. 
Результати навчання: 
– підготовляти ПК до роботи та налагоджувати роботу основних програм; 
– класифікувати педагогічно-програмні засоби навчання; 
– здійснювати введення та редагування навчальних матеріалів за допомогою текстового 

редактора Microsoft Office Word; 
– виконувати проектно-дизайнерські роботи у середовищі програми Sweet Home 3D; 
– здійснювати розробку креслень принципових схем і конструкторської документації за 

допомогою графічного редактора sPlan 7.2; 
– моделювати фізичні (електричні) процеси у середовищі комп'ютерної програми Electronic 

Workbench;  
– застосовувати контрольно-діагностичну систему Test-w2 для перевірки знань,  виявлення 

рівня навчальних досягнень учнів; 
– опрацьовувати інформаційні джерела за допомогою мережі Інтернет. 
Спосіб навчання: 
аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 
–інформатика. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Інформація та інформаційні процеси. Історія розвитку обчислювальної і комп’ютерної техніки. 
Конфігурації персональних комп’ютерів з погляду користувача. Пристрої введення-виведення 
інформації. Програмні засоби інформаційних технологій. Основи роботи у Windows 7. 
Мультимедіа в навчанні. Основи роботи в мережі Internet. 
Рекомендована література: 
1. Петрицин І.О. Методика застосування ІКТ у трудовому та професійному навчанні. 
Лабораторні заняття [для студ. вищ. навч. закл.] /І.О.Петрицин, О.І. Петрицин. – Дрогобич: РВВ 
ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 108 с.  
2. Петрицин І.О. Методика використання ІКТ у трудовому та професійному навчанні. Курс 
лекцій [для студ. вищ. навч. закл.]/І.О.Петрицин, О.І. Петрицин. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. 
Івана Франка, 2011. – 207 с.  
3. Морзе Н. В.  Основи інформаційно-комунікаційних технологій: підручник/Н.В. Морзе. – К.: 
Видавнича група BHV, 2006. – 352 с. 
4. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. 
посіб./О.П.Буйницька – К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 240 с. 
/http://shron.chtyvo.org.ua/Buinytska_Oksana/Informatsiini_tekhnolohii_ta_tekhnichni_zasoby_navch
annia.pdf. 
5. Коломієць А.М. Основи інформаційної культури майбутнього вчителя: навчально–
методичний посібник/ А.М.Коломієць, І.М. Лапшина, В.С. Білоус. –Вінниця: ВДПУ, 2006. – 88 
с.   /http://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/texti/vidanna_bibliot. 
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 



– поточний контроль: захист лабораторних робіт, індивідуальне завдання, виконання 
контрольної роботи, співбесіда. 
– залік  у шостому семестрі.  
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: 
українська. 
Кафедра: 
технологічної та професійної освіти. 
 
 


