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Цілі навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» є 

підвищити інформаційно-комунікативну компетентність студентів, сформувавши у них 

уміння та навички використання сучасних інтернет-технологій у процесі викладання, а також 

для контролю знань, вирішення завдань із виховання, підготовки звітів, підвищення 

кваліфікації та залучення до навчального процесу всіх зацікавлених осіб.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» є: 

 формувати у слухачів цілісний погляд на сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології, розуміння можливостей цих технологій та способів їх використання для 

вирішення професійних завдань; 

 показати практичну значимість методів і засобів сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, можливості їх застосування до розв'язування 

найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових проблем; 

 надати слухачам знання теоретичних положень, функціональних можливостей та 

практичних аспектів використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

 формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які сприяють 

покращенню навчання та викладання 

Згідно освітньо-професійної програми «Практична психологія» у результаті вивчення мають 

бути сформовані наступні компетенції 

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

СК4. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та 

узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел. 

СК7. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати 

http://dir.rshu.edu.ua/2016/11/15/future-students/


аргументовані висновки та рекомендації. 

У ході вивчення дисципліни мають бути досягнуті наступні програмні  результати: 

ПР3. Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.  

ПР8. Презентувати результати власних досліджень усно / письмово для фахівців і 

нефахівців. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни слухач повинен 

знати: 

 сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; 

 основні концепції використання ІКТ у освітньому процесі; 

 класифікацію засобів інформатизації освіти; 

 застосування ІКТ для реалізації професійних завдань; 

 базові засади створення та використання веб-ресурсів підтримки освітнього 

процесу; 

 комунікаційні засоби взаємодії у комп’ютерній мережі; 

 труднощі впровадження комп’ютерних технологій у освітній процес. 

вміти: 

 використовувати інформаційно-комунікаційні технології для покращення 

результатів навчання; 

 використовувати комп’ютерні технології для власного підвищення 

кваліфікації. 

 

 

Передумови вивчення дисципліни для формування програмних результатів 

навчання та компетентностей 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Інформаційно-комунікаційні технології» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо вивчав навчальну дисципліну 

«Інформатика». 

У процесі вивчення дисципліни використовуються як внутрішня, так і зовнішня 

мотивація здобувачів вищої освіти, а саме: різні методи заохочення, стимулювання, 

залучення до наукової діяльності,  які визначають спрямованість, інтенсивність навчання і 

сприяють проявам творчих здібностей та креативності здобувачів вищої освіти, розуміння 

значення навчання для майбутнього життя, бажання заслужити авторитет серед товаришів і 

викладачів. 

Спільна (групова) діяльність сприяє активізації й результативності навчання здобувачів 

вищої освіти, вихованню гуманних стосунків між ними, самостійності, уміння доводити і 

відстоювати свою точку зору, а також прислуховуватися до думки товаришів, культури 

ведення діалогу, відповідальності за результати своєї праці. 

Самостійна робота здобувачів вищої освіти передбачає: підготовку до аудиторних 

занять (лекційних та  практичних); виконання індивідуальних завдань із навчальної 

дисципліни протягом семестру; роботу над окремими темами навчальних дисциплін, які 

винесені на самостійне опрацювання; підготовку до всіх видів контролю (поточного, 

підсумкового); участь у роботі факультативів, спецсемінарів тощо; участь у науковій і 

науково-методичній роботі кафедр, участь у наукових і науково-практичних конференціях, 

семінарах, конкурсах, олімпіадах тощо. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1 

Теоретичні основи інформатики та інформації. Комп’ютерна техніка та класифікація 

програмного забезпечення. Сучасні системи забезпечення інформаційних процесів. 

Системний підхід до інформаційних процесів та обчислювальних засобів. Класифікація 

операційних систем. Основні відомості про операційну систему WINDOWS. Структура та 

призначення головних елементів – робочого столу, меню “Пуск”. Робота з командами меню 

(використання основного та контекстного меню) та вікнами (складові частини вікон та їх 



призначення).  Використання команди для пошуку папок, файлів та ярликів. Призначення 

панелі Microsoft Office. Технологія роботи з об’єктами (папками, файлами та ярликами). 

Робота із стандартними програмами: текстовий редактор WORDPAD; графічний редактор 

PAINT. Основи комп’ютерних мереж. Інтернет. Комп’ютерна безпека та захист  інформації. 

Авторське право в Інтернеті - проблеми їх порушення та захисту. Правила безпеки при 

використанні інформаційних технологій. 

Використання текстового редактора MS WORD  для створення документів. Таблична 

обробка та аналіз даних. Системи управління  базами даних. Програми для створення 

презентацій  (Microsoft PowerPoint). 

Практична робота з текстовим процесором, електронною таблицею та програмою для 

мультимедійних презентацій для використання у професійній діяльності. Форми розваг з 

використанням інформаційних технологій з точки зору психопрофілактичної роботи 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна  

1. Бакушевич Я. М. Інформатика та комп'ютерна техніка: навчальний посібник / Я. М. 

Бакушевич, Ю. Б. Капаціла. Львів: «Магнолія»,2009 

2. Дибкова Л. М. Інформатика і комп'ютерна техніка: навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. 3-є вид., доповнене, Київ, 2011. 

3. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології. Посібник. За редакцією 

д.е.н. проф. О.І. Пушкаря. Київ, 2001. 

4. Лисенко Т.І., Ривкінд Й.Я., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика (академічний 

рівень, профільний рівень) (за ред. Згуровського М.З.). Київ, 2009. 

5. Наливайко Н. Я. Інформатика: навчальний посібник для студентів вищих навчальних 

закладів. Київ, 2011. 

6. Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп’ютерна техніка. Навч. посіб. Київ, 2006. 

Додаткова  

1. Буйницька О. П.Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Навч. посіб. 

Київ, 2012. 

2. Информатика и компьютерная техника. Практикум. Гусева Л.В., Маляров М.В., 

Панина Е.А., Щербак Г.В., Яковлева И.А. Харков, 2009. 

3. Коваль Т.І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у 

педагогічній діяльності : навч.-метод. посіб. Київ, 2009.  

4. Козлакова Г.О. Теоретичні і методичні основи застосування інформаційних 

технологій у вищій технічній освіті: Монографія. Київ, 1997. 

5. Малярчук С. М. Основи інформатики у визначеннях, таблицях і схемах: 

Довідковонавчальний посібник / Під ред. Н. В. Олефіренко. Харків, 2007. 

6. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики. /За 

ред. Мадзігона В.М. Київ, 1997 

7. Симонович С.В., Евсеев Г.А. Практическая информатика. Универсальный курс. 

Москва, 1998. 

Посилання на сайти 
1. http://it-tehnolog.com/statti/suchasni-informatsiyni-tehnologiyi. 

2. https://studopedia.su 
3. http://pidruchniki.com/  
4. http://it-tehnolog.com/  
5. http://buklib.net/books/23837/  
6. http://www.studfiles.ru/  
7. http://it-uroki.ru/uroki/urok-l-chto-takoe-it.html  
8.  http://ppt4web.ru/informatika/informacionnye-tekhnologiil.html. 

 
Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Інформаційне забезпечення становлять бібліотечні фонди РДГУ, можливість роботи 

у мережі Інтернет (комп’ютерні класи), робота власного сайту та мобільні пристрої для 

оперативної комунікації. У міжсесійний період студенту необхідна наявність комп’ютерної 

техніки та оргтехніки для виконання завдань самостійної роботи. Прикладне програмне 

http://it-tehnolog.com/statti/suchasni-informatsiyni-tehnologiyi
https://studopedia.su/
http://pidruchniki.com/
http://it-tehnolog.com/
http://buklib.net/books/23837/
http://www.studfiles.ru/
http://it-uroki.ru/uroki/urok-l-chto-takoe-it.html
http://ppt4web.ru/informatika/informacionnye-tekhnologiil.html


забезпечення для роботи з освітнім контентом дисципліни та виконання передбачених видів 

освітньої діяльності: текстовий редактор MS Word для створення документів; Microsoft 

EXEL для табличної обробки та аналізу даних; програма для створення презентацій 

(Microsoft Pover Point). 

 

Види та методи навчання і оцінювання 

Код та назва компетентності 

(згідно ОПП) 

Код та назва програмного 

результату 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 

ЗК1. Здатність 

застосовувати знання у 

практичних ситуаціях 

ПР8. Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН1, МН2, 

МН3,МН5 

МО1, 

МО7, 

МО8, 
МО9 

ЗК3. Навички 

використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій 

ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних джерел, у 

т.ч. з використанням 

інформаційно-

комунікаційних технологій, 

для вирішення професійних 

завдань.  

МН1, МН3 МО4, МО3 

ПР8. Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН1, МН2, 
МН3,МН5 

МО1, 

МО7, 
МО8, 

МО9 

СК4. Здатність самостійно 

збирати та критично 

опрацьовувати, 

аналізувати та 

узагальнювати 

психологічну інформацію з 

різних джерел 

ПР3. Здійснювати пошук 

інформації з різних 

джерел, у т.ч. з 

використанням 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій, для вирішення 

професійних завдань.  
 

МН1, МН3 МО4, МО3 

ПР8. Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН1, МН2, 

МН3,МН5 

МО1, 

МО7, 

МО8, 
МО9 

СК7. Здатність аналізувати 

та систематизувати 

одержані результати, 

формулювати 

аргументовані висновки та 

рекомендації 

ПР8. Презентувати 

результати власних 

досліджень усно / 

письмово для фахівців і 

нефахівців 

МН1, МН2, 

МН3,МН5 

МО1, 

МО7, 

МО8, 
МО9 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

МН1 –словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 –практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 –наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 



МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, 

рецензування, складання реферату); 

МН5 –відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними 

засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо). 

МН6 –самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 
 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

МО1 –екзамени; 

МО2 –усне або письмове опитування  

МО3 - колоквіум, 

МО4 –тестування; 

МО5 – командні  проєкти;  

МО6 – реферати, есе; 

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах; 

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 –залік. 

 
 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 
«Методика використання комп’ютерної техніки» 

 
 

Поточне тестування та самостійна робота 
Підсумковий 

тест 
ІНДЗ Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

20 20 100 Т1-3 Т4-6 

15 15 

Модульний 

контроль – 15 балів 

Модульний 

контроль – 15 балів 

 

Система та критерії оцінювання 
у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Еквівалент оцінки в балах для кожної окремої теми / виду діяльності може бути 

різний, загальну суму балів за тему визначено в розподілі балів, які отримують здобувачі 

вищої освіти при вивченні дисципліни. 

Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється згідно Положення 

про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти РДГУ за такими рівнями та 

критеріями: 
 

Суми 

балів 

за 100- 

бально

ю 

шкало

ю 

Оцінка 

в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентнос

ті 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

екзамен залік 



90-100 А відмінно 

Здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 
здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, 

вміє використовувати 

набуті знання і вміння 
для прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 
відповіді, самостійно 

розкриває власні 

здібності 

Високий 
(творчий) 

відмінно 

зараховано 

82-89 В дуже добре 

Здобувач вищої освіти 
вільно володіє 

теоретичним матеріалу, 

застосовує його на 
практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 
допущені помилки, 

кількість яких незначна 
Достатній 

(конструктивн

о- 

варіативний) 

добре 

74-81 С добре 

Здобувач вищої освіти 
вміє зіставляти, 

узагальнювати, 

систематизувати 
інформацію під 

керівництвом  

викладача, загалом 
самостійно застосовувати 

її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 
помилки, з-поміжяких є 

суттєві, добирати 

аргументи для 
підтвердження думок 

64-73 D задовільно 

Здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 
виявляє знання і 

розуміння основних 

положень, за допомогою 
викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 
помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 
(репродуктивни

й) 

задовільно 

 

60-63 Е достатньо 

Здобувач вищої освіти 
володіє навчальним 

матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, 
значну частину його 

відтворює на 

репродуктивному рівні. 



35-59 FХ 

незадовільн

о з 

можливістю 
повторного 

складання 

семестровог
о контролю 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні окремих 
фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 
матеріалу. 

Низький 

(рецептивно- 

продуктивни
й) 

незадовільн

о 

не 

зараховано 

1-34 F 

незадовільн

о з 
обов'язкови

м 

повторним 
вивченням 

дисципліни 

Здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні елементарного 
розпізнання і відтворення 

окремих фактів, 

елементів, об'єктів. 

Низький 

(рецептивно- 
продуктивни

й) 

незадовільн
о 

не 
зараховано 

 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та підсумкове 

оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять та 

самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність; оцінка за ІНДЗ; оцінка (бали) за участь у 

наукових конференціях, олімпіадах, підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій 

рейтинг лише під час складання іспитів (підсумкового модульного контролю) за графіком 

екзаменаційної сесії. Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, 

проводиться по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 
Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про внутрішнє 

забезпечення якості освіти. 

Кожен викладач ставить здобувачам вищої освіти систему вимог та правил поведінки 

здобувачів вищої освіти на заняттях, доводить до їх відома методичні рекомендації щодо 

виконання різних видів робіт. При цьому обов’язково враховуються присутність на 

заняттях та активність під час практичного заняття; (не)допустимість пропусків та 

запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. 

ін. 

 
Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну або індивідуальну роботу повинен 

дотримуватись політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт 

здобувача вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 


