
Опис навчальної дисципліни  

ППВС.16. Інформатика 

Тип дисципліни:  
за вибором студента.  

Семестри:  

Перший – п’ятий.  

Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 720 (кредитів ЄКТС – 24), аудиторні години: лекції – 80,  лабораторні – 

256. 

Лектор:  

канд. пед. наук, доц. Козак Т.М. 

Результати навчання:  

− вміти підбирати конфігурацію комп’ютера; 

− володіти навичками роботи з текстовими та графічними процесорами, системами управління 

базами даних; 

− використовувати застосунки для створення і проведення презентацій, засоби редагування 

растрових та векторних зображень, мультимедійні платформи для створення web-додатків чи 

мультимедійних презентацій; 

− застосовувати прикладні комп’ютерні програми для розв’язування типових користувацьких 

задач; 

− опрацьовувати інформацію за допомогою глобальної мережі; 

− використовувати програмні засоби в освіті та наукових дослідженнях. 

Спосіб навчання:  

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: є базовою для "Елементів 

алгоритмізації", "Математичних основ інформатики", "Мережевих технологій", "Апаратного та 

програмного обслуговування комп’ютерів", "Методики навчання інформатики у початковій 

школі". 

Зміст навчальної дисципліни: Загальні питання інформатики. Операційні системи. Апаратне та 

програмне забезпечення сучасних комп’ютерів. Текстові процесори. Microsoft Word. Табличні 

процесори. Microsoft Excel. Системи управління базами даних. Microsoft Access. Прикладне 

програмне забезпечення для створення презентацій. Microsoft Power Point. Робота з OpenOffice. 

Графіка. Прикладне програмне забезпечення для роботи з графікою. Adobe Photoshop. Macromedia 

Flash MX. Прикладне програмне забезпечення для створення відеопрезентацій з фотографій. 

Програмні продукти для обробки відеофайлів. Створення сайтів засобами HTML. Хмарні 

технології. 

Рекомендована література 
1. Міхеєв В.В. Методика навчання інформатики: Метод. посібн. для студентів вищих навчальних 

закладів. – Житомир, 2004. – 224 с.: іл. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 4 ч. / За ред. акад.  М.І. Жалдака. – К.: 

Навчальна книга, 2004. – Ч. І. Загальна методика навчання інформатики. – 256 с., Ч. ІІ. Методика 

навчання інформаційних технологій. – 288 с. 

3. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.-метод. 

посібн. / За ред. О.І. Пометун. – К.: А.С.К., 2004. – 192 с. 

4. Смирнова-Трибульська Є.М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній діяльності 

вчителя: Посібник для вчителів. – Херсон: Айлант, 2007. – 560 с., іл. 

Форми та методи навчання:  

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль: захист лабораторних робіт, виконання контрольних робіт. 

– підсумковий контроль: залік у 1 і 3 семестрах, екзамен у 2, 4 та 5 семестрах. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедра: 

математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі. 


