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Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на 

принципах свободи слова, думки і творчості. 
Що будемо вивчати?  Сучасні інформаційно-комунікаційні технології та 

використання їх в майбутній  роботі соціального працівника, 

формування інформаційної компетентності 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5457
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Чому це треба вивчати?  1) для освоєння раціональних прийомів і способів 

самостійного ведення пошуку інформації і систематизації 

відповідно до задач навчального процесу у ВПНЗ;  

2) для оволодіння формалізованими методами аналітико-

синтетичної переробки (згортання) інформації; 

3) для вивчення і практичне застосування технології 

підготовки й оформлення результатів самостійної навчальної 

і науково-дослідної діяльності (підготовка курсових і 

дипломних робіт, рефератів.  
Яких результатів можна 

досягнути?  
ПРН 6. Використовувати спеціалізоване програмне 

забезпечення у ході розв’язання професійних завдань.  

 
Як можна використати набуті 

знання та уміння? 
ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ФК 9. Здатність оцінювати результати та якість професійної 

діяльності у сфері соціальної роботи.  

 
Зміст дисципліни ТЕМА 1. Психологічні особливості та дидактичні основи 

використання інформаційно-комунікаційних технологій 

ТЕМА 2. Теорія інформаційно-комунікаційних технологій 

ТЕМА 3. Створення текстових документів у програмі 

Microsoft Office Word 

ТЕМА 4 Створення документів за допомогою табличного 

процесора Microsoft Office Excel 

ТЕМА 5. Створення комп’ютерних презентацій 

ТЕМА 6 Звукова та відеоінформація 

ТЕМА 7 Комп’ютерні мережі. Глобальна мережа Internet. 

Веб-технології. 

ТЕМА 8 Пошук інформації і спілкування в глобальній мережі 

Internet. 
Обов’язкові завдання Студент повинен виконати усі завдання до практичних 

занять, включаючи відповідні завдання самостійної роботи, та 

ІНДЗ. 
Міждисциплінарні зв’язки «Соціальна педагогіка»,  

«Іноземна мова»,  
 «Рекламно-інформаційні технології в соціальній роботі» 
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