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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Сучасні інформаційні технології 

Викладач (-і) Дрінь Богдан Михайлович 

Контактний телефон викладача 050-236-21-86 

E-mail викладача dbog1950@gmail.combohdan.drin@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.2. Вибіркові дисципліни 

2.2.1. Дисципліни за вибором ВНЗ 

Обсяг дисципліни 90 год.; кількість кредитів ECTS – 3 

Посилання на сайт дистанційного 

навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації - 

2. Анотація до курсу 

Програма курсу спрямована на формування інформативного мислення, поглиблення знань, умінь і навичок з використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій взагальноосвітній школі. В основу програми курсу покладено наступні базові блоки: 

– роль сучасних інформаційних технологій в навчальному процесі та наукових дослідженнях; 

–створення ділових документів у  текстовому процесорі; 

–етапи та вимоги до створення навчальних та ділових презентацій; 

– технології використання мережі Інтернет для пошуку, обробки, аналізу і  обміну навчальною, науковою, історичною (історія населеного 

пункту. району, області,країни тощо) інформацією. Організація спілкування у чатах і телеконференціях; 

– основи створення web-сторінки з використанням мови html; 

–методологія виконання обчислень та обробка статистичних даних у табличному процесорі; 

– основи створення і використання баз даних. 
 

3. Мета та цілі курсу  

Мета викладання дисципліни: підготовка висококваліфікованих фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; 

виробити у майбутнього фахівця прагнення до самоосвіти, самоствердження через засвоєння роботи за комп’ютером і творчу діяльність за його 

допомогою; формування загальних, спеціальних, професійних компетентностей, достатніх для ефективного розв’язування стандартних і 

нестандартних комплексних задач у професійній педагогічній діяльності в навчальних закладах середньої освіти, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов, формування професійних компетентностей майбутніх учителів історії і суспільствознавчих предметів з 

mailto:bog1950@gmail.com
mailto:bohdan.drin@pnu.edu.ua
http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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фаховими інтересами до впровадження інноваційних технологій з метою безперервного подальшого навчання та підвищення професійного рівня, 

що забезпечить високий рівень їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці; виховання високоморальних, патріотичних, 

освічених особистостей, спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, так й України.  

Завдання:.Дати основи використання, у своїй майбутній професійній діяльності, програмно-технічні засоби та сучасні інформаційні системи і 

технології для пошуку, обробки, накопичення і опрацювання різного роду інформації. 

4. Результати навчання (компетентності) 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

–принципи організації сучасних інформаційних процесів, систем та технологій (D20); 

– правила опрацювання текстових, табличних, графічних  даних та створення ділових документів у текстовому процесорі (D20); 

– етапи та вимоги до створення навчальних та ділових презентацій (D20); 

– правила використання мережі Інтернет для пошуку, обробки, аналізу і  обміну навчальною, науковою, історичною (історія населеного пункту. 

району, області,країни тощо) інформацією (D19).  

-основи створення web-сторінок із використанням мови html (D20); 

–  правила і методологію опрацювання даних у табличному процесорі (D20); 

вміти: 

– застосовувати у своїй майбутній професійній діяльності набуті знання з використання системного і прикладного програмного забезпечення 

згідно базових блоків вказаних у анотації до курсу (D20); 

– залучати учнів до використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні шкільних предметів (D19, D20). 
 

Інтегральна компетентність (С1). Здатність із використанням сучасних інформаційних технологій розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми, що потребують інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання історії і суспільствознавчих предметів у 

навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і 

характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній 

школі. 

Інформаційно-цифрова компетентність (С4) – здатність до критичного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для 

пошуку, обробки, аналізу, верифікації інформації з різноманітних джерел. 

Здатність організовувати комплексний пошук історичних джерел та інформації методичного характеру за допомогою сучасних інформаційних 

технологій (С26). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Лекції 16 

практичні  14 
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самостійна робота 60 

Всього 90 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

2-й  014.03 Середня освіта 

(історія) 

І курс Вибірковий 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Тема 1. Сучасні інформаційні 

технології. Принципи  організації 

та використання в навчальному 

процесі та наукових дослідженнях: 

– мета і завдання дисципліни; 

– поняття технології, 

інформаційних та інформаційно-

комунікаційних- 

технологій;  

– принципи  організації та 

використання ІКТ в навчальному 

процесі та наукових дослідженнях; 

– інформаційна безпека 

лекція – 

2 год. 
2,3 Вибіркове 

заслуховування 

відповідей на 

питанняпри захисті 

наступних  

практичних занять 

 Згідно 

розкладу 

Тема 2. Робота у текстовому 

процесорі.Створення ділових 

документів з 

використаннямтекстової, 

табличної, графічної інформації та 

гіперпосилань: 

–можливості текстових 

процесорів; 

– основи електронного 

документообігу; 

лекція – 

2 год. 

практичне 

заняття – 

2 год. 

3,5,,6,7 Виконання 

практичної роботи – 

10 год. 

15 б. 

(вибірковаперевірка 

на практичному 

занятті,перевірка 

електронного 

ресурсу виконання 

практичної роботи). 

Згідно 

розкладу 
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–поняття ділових документів та 

принципи їх створення;; 

– технологія використання в 

документах табличної, графічної 

інформації та гіперпосилань 

Тема 3. Програмні засоби 

створення презентацій, етапи і 

вимоги до нихта представлення 

інформації на слайдах: 

– аналіз програмних засобів 

створення презентацій та основні 

принципи  роботи з ними; 

– етапи і вимоги до презентації  та 

оформлення інформації на 

слайдах; 

– створення презентацій із 

використанням тем і зразків 

слайдів; 

– використання гіперпосилань 

лекція – 

2 год. 

практичне 

заняття – 

2 год. 

3,4,5,6,7 Виконання 

практичної роботи – 

10 год. 

15 б. (вибіркова 

перевірка під час 

практичного 

заняття ,перевірка 

електронного 

ресурсу виконання 

практичної роботи). 

 

Згідно 

розкладу 

Тема 4. Правила роботи у мережі 

Інтернет для пошуку, обробки, 

аналізу і  обміну інформацією. 

Організація і здійснення 

спілкування за 

допомогоюелектронної пошти, 

чатів та телеконференцій: 

– основні поняття і класифікація 

комп’ютерних мереж; 

– апаратні та програмні засоби, 

пакетні і мережеві протоколи; 

– принципи функціонування і 

ресурси мережі інтернет; 

– правила пошуку інформації у 

лекція – 

2 год. 

практичне 

заняття – 

2 год. 

3,9 Виконання 

практичної роботи – 

10 год. 

15 б.(вибіркова 

перевірка на 

практичному 

занятті,перевірка 

електронного 

ресурсу виконання 

практичної роботи 

). 

Згідно 

розкладу 
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мережі; 

– електронна пошта і 

телеконференції; 

– правила інтернет-безпеки та 

інтернет-етики 

 

 

Тема 5. Створення web-

сторінокізвикористанняммовиhtml: 

– поняття та призначення веб –  

сторінок; 

– проектування та верстка веб-

сторінок; 

-– графіка та мультимедія для веб-

сторінок; 

– основи веб-програмування. 

лекція – 

2 год. 

практичне 

заняття – 

2 год. 

3,9  

Виконання 

практичної роботи – 

10 год. 

15 б. 

(вибіркова 

перевірка на 

практичному 

занятті,перевірка 

електронного 

ресурсу виконання 

практичної роботи 

). 

Згідно 

розкладу 

 

 

 

 

Тема 6. Робота у табличному 

процесорі. Обробка статистичних 

даних; побудова графіків і діаграм: 

– аналіз табличних процесорів та 

основні принципи введення і 

редагування даних: 

– основні операції з комірками, 

рядками і стовпцями аркушу; 

– способи адресації комірок; 

– введення, редагування та 

опрацювання даних; 

– поняття функцій і формул та їх 

використання при виконанні 

обчислень; 

– статистична обробка даних; 

– побудова графіків і діаграм. 

 

лекція – 

4 год. 

практичні 

заняття – 

4 год. 

1,3,8 Виконання двох 

практичних робіт – 

10 год. 

25 б. (вибіркова 

перевірка на 

практичному 

занятті,перевірка 

електронного 

ресурсу виконання 

практичної роботи 

). 

 

Згідно 

розкладу 
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Тема 7. Поняття бази даних, СУБД 

та робота з ними: 

– загальна теорія баз даних; 

– модель сутність-зв’язок; 

– створення реляційної бази даних; 

– створення та використання 

різного типу запитів. 

лекція – 

2 год. 

практичне 

заняття –

2 год 

3 Виконання 

практичної роботи – 

10 год. 

15 б. (вибіркова 

перевірка на 

практичному 

занятті,перевірка 

електронного 

ресурсу виконання 

практичної роботи 

). 

 

Згідно 

розкладу 

 

 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання курсу Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 

Структура розподілу балів у ході аудиторно-практичної роботи студентів 

1) перевірка виконання завдань на практичнихзаняттях, чи їх електронних варіантів– 14 балів (шість 

оцінок на шестипрактичних заняттях); 

2) практичні  роботипо темах № 2- № 5, №7 – 15 балів за кожну, по темі №6 – 25 балів.  

Сумарна кількість – 100 балів. 

Умови отримання заліку студентом Студент (-ка)отримує залік при сумарній кількості 50  і більше балів. 

7. Політика курсу 

Політика курсу «Сучасні інформаційні технології» передбачає надання студенту (-ці) можливості захисту усіх невиконаних практичних завдань  

із поважних причин. У випадку запозичених робіт, плагіату, виявів академічної недоброчесності (списування), викладач пропонує студентові (-ці) 

повторно виконати необхідний вид роботи. 

8. Рекомендована література 

1. Балабан Р.А.Табличний процесор у прикладах // Комп'ютер у школі та сім'ї.-К.:ред. ж-лу,2013.-8 .-С. 23-24.  (Економ. ч/з) 
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2. Вишемирська С. В., Огнева О. Є., Рогальський О. Ф. Методичнийпосібник з інформатики. -  2007, - 269 с.
3. Дрінь Б.М. Конспект лекцій з дисципліни «Сучасні інформаційні технології» для студентів спеціальностей «Політологія, Історія, 

Середня освіта (історія)» [Електронний ресурс] / Б.М. Дрінь -  Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет, 2017, — 211 с.

4. Леонов В. PowerPoint 2010 с нуля -  М. :Эксмо, 2010p -  320 с.

5. Меженный Олег AHHCHMOBHH.MicrosoftOffice 2010. Краткое руководство. — М.: «Диалектика», 2010. — 368 с.

6. Сурядный Алексей Станиславович. MicrosoftOffice 2010. Лучший самоучитель. —  "Астрель". 2010. — 512 с.

7. УоллесВонг.MicrosoftOffice 2010 для чайников = Office 2010 forDummies. — М.: «Диалектика». 2010. — 368 с.

8. Хрущ Л. 3. Гарпуль О. 3. Курс лекцій “Основи роботи з табличним процесором” для студентів з гуманітарнихспеціальностей. Івано- 
Франківськ :Голіней О. М., 2016. 72 с.

9. Хрущ Л.З. Формування навичок роботи у мережі Інтернет та створення web-сторінок :методичні рекомендації. Івано-Франківськ : 
Видавництво Прикарпатського національного університету, 2012. 68 с.

Викладач Дрінь Б. М.


