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Статус дисципліни Навчальна дисципліна обов’язкового компонента  

Загальний обсяг 

дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

3 кредити /90 годин 

Обсяг дисципліни (години) 

та види занять 

Денна форма: лекції (22 год.), практичні (24 год.), самостійна 

робота (44 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (78 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність.  Плагіат  практичних робіт, ІНДЗ  

заборонені (в т.ч. під час тестування). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. 

Відвідування занять.  Відвідування занять є обов’язковим 

компонентом оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, міжнародне стажування, 

пандемія) навчання може відбуватись в он-лайн формі. 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається за наявності поважних 

причин (наприклад, лікарняний). 

Що будемо вивчати?  Основи використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освіті та  апаратне та системне забезпечення 

сучасних комп’ютерних технологій. Основи роботи з 

сучасними комп’ютерними технологіями. 

Чому це треба вивчати?  Оволодіння сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями та використання їх в майбутній навчально-

виховній роботі, формування інформаційної компетентності, 

а також надання науково-методичної та практичної допомоги 

з питань використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Яких результатів можна 

досягнути?  
 Здійснювати пошук інформації з різних джерел, в т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 

 Обґрунтувати власну позицію, робити самостійні висновки 

за результатами власних досліджень і аналізу літературних 

джерел. 

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=5479


 Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, 

обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання 

відповідно до культуральних  особливостей співрозмовника.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 Здатність бути критичним і самокритичним. 

 Здатність приймати  обґрунтовані рішення. 

 Здатність працювати в команді. 

 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її 

місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у 

розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати 

різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.   

Зміст дисципліни Психологічні особливості та дидактичні основи використання 

інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія   

інформаційно-комунікаційних технологій. Створення 

текстових документів у програмі Microsoft Office Word. 

Створення документів за допомогою табличного процесора 

Microsoft Office Excel. Створення комп’ютерних презентацій. 

Звукова та відеоінформація. Комп’ютерні мережі. Глобальна 

мережа Internet. Веб-технології. Пошук інформації і 

спілкування в глобальній мережі Internet. 

Обов’язкові завдання Опрацювання тем лекцій, завдання для самостійної роботи, 

ІНДЗ. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія, вікова психологія, соціальна психологія, 

експериментальна психологія, диференційна психологія, 

психологія особистості.  

Інформаційне забезпечення 

(з репозитарію,  фонду 

бібліотеки УДПУ та ін.) 

1. Вінтюк Ю. В. Інформаційно-комп’ютерні технології у 

підготовці майбутніх фахових психологів. Інноваційні 

комп’ютерні технології у вищій школі: Матеріали 9 науково-

практичної конференції (21-23 листопада 2017 р., м. Львів).  

Львів, 2017. С. 136-141. 

2. Котик І. О. Проблеми розвитку психологічних досліджень 

з використанням комп’ютерних технологій [Електронний 

ресурс]. Режим доступу: 

https://www.ei=P0AyWr34GsyP6ASsrrDoDA&q=.  

3. Курбан М. І. Використання інформаційно-комп’ютерних 

технологій у професійній діяльності практичного психолога 

загальноосвітнього навчального закладу. Режим доступу: 

https://sichneva2016.jimdo.com/главная/9-психологи/9-2. 

4.  Літвінчук С. Б. Особливості застосування комп’ютерних 

технологій у процесі професійної підготовки майбутніх 

фахівців. Наукові праці. Комп’ютерні технології. Вип. 254. Т. 

266. С. 49-53. 

5. Торубара О. М. Застосування новітніх інформаційних 

технологій в навчальному процесі вищих навчальних закладів 

/ О. М. Торубара // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.   
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https://sichneva2016.jimdo.com/главная/9-психологи/9-2


 

 

 

Розробник               Стеценко В.П.  

Поточний контроль Виконання практичних завдань, модульний  контроль, ІНДЗ, 

теми для самостійного опрацювання 

Підсумковий контроль Залік 


