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ВСТУП 

Навчальна програма дисципліни «Використання обчислювальної техніки у 

навчальному процесі» складена відповідно до освітньої програми та 

навчального плану підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістр за 

спеціальністю 014 Середня освіта (Математика). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є використання 

інформаційних технологій у навчальному процесі. 

Міждисциплінарні зв’язки: оволодіння знаннями в курсі предмету 

«Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі» ґрунтується 

на тісному взаємозв’язку з такими навчальними предметами як: інформатика, 

методика викладання математики педагогіка, психологія та інші. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Комп’ютерні технології в тестуванні. 

2. Мультимедійні технології в освіті. 

3. Технології електронного навчання. 

1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Використання обчислювальної 

техніки у навчальному процесі» є формування знань і вмінь для подальшого 

опанування та ефективнішого використання інформаційних технологій у 

навчанні, автоматизувати свою працю в різних сферах своєї діяльності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Використання 

обчислювальної техніки у навчальному процесі» є отримання теоретичних 

знань з історії розвитку інформаційних технологій, усвідомлення 

можливостей і необхідність використання інформаційних технологій 

навчання в освіті і наукових дослідженнях, отримання практичних навичок 

роботи з сучасними інформаційними технологіями, оволодіння методикою 

їхнього використання в освіті, навчитись самостійно знаходити необхідну 

інформацію. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у здобувачів повинні бути 

сформовані такі компетентності: 

загальні: 

готовність до використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

хмарних сервісів освіти в навчальній та професійній діяльності; здатність 

застосовувати інформаційні технології для розробки навчально-методичних 

ресурсів, обробки та аналізу даних при проведенні самостійних наукових 

досліджень. 

спеціальні: 

вміння використовувати спеціалізовані програмні розробки в освітній, 

науковій та управлінській діяльності; аналізувати доцільність використання 
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інформаційних технологій в навчальному процесі; працювати з прикладним 

програмним забезпеченням загального призначення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 120 годин / 4 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовний модуль 1. Комп’ютерні технології в тестуванні. 

ТЕМА 1. Форми та принципи побудови тестових завдань. 

Базові форми тестових завдань. Тестові завдання відкритої форми. 

Тестові завдання закритої форми. Тестове завдання, що побудовано за 

принципом встановлення відповідності частин. Тестове завдання на 

відтворення правильної послідовності (sequence). Інші (специфічні) форми 

тестових завдань. 

ТЕМА 3. Основні вимоги до комп’ютерних систем тестування та їх 

класифікація. 

Моделювання знань. Класифікація комп’ютерних тестів. Вимоги до 

комп’ютерного тесту. Загальні вимоги до тесту. Вимоги до модуля 

створення, підготовки і редагування тестових завдань. 

ТЕМА 3. Програми для організації тестування. 

Пакет програм для організації тестування MyTest. Програмна оболонка 

для створення тестових завдань Hot Potatoes. Створення тестів у Moodle. 

WEB-сервіси тестування знань. 

Змістовний модуль 2. Мультимедійні технології в освіті. 

ТЕМА 4. Мультимедійні технології у навчальному процесі. 

Технології і засоби мультимедіа. Класифікація мультимедійних засобів 

навчання. Особливості підготовки навчальних мультимедіа-презентацій. 

Розробка сценарію мультимедійної презентації. Указівки щодо створення 

ефективної презентації. Методи використання мультимедійних презентацій 

ТЕМА 5. Мультимедійні сервіси 

Створення презентацій он-лайн. Нелінійні мультимедійні інтерактивні 

презентації Prezi. 

Змістовний модуль 3. Технології електронного навчання. 

ТЕМА 6. Електронне навчання. 

Передумови виникнення та сутність електронного навчання. Загальні 

положення. Реалізація електронного навчання. Особливості організації 

навчального процесу за електронною формою навчання. 
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ТЕМА 7. Основні види та призначення платформ дистанційного 

навчання. 

Платформа для електронного навчання «Blackboard». Система 

дистанційного навчання «Прометей». Платформа дистанційного навчання 

ATutor. Платформа дистанційного навчання Dokeos. Платформа 

дистанційного навчання Moodle. Порівняння платформ дистанційного 

навчання з відкритим кодом. 

ТЕМА 8. Он-лайнові сервіси. 

LearningApps.org – сервіс, який дозволяє створювати інтерактивні 

вправи. EdCanvas - сервіс створення карт уроку. Haiku - система 

дистанційного навчання. EdMoto - сервіс для створення навчального 

контенту. LearnBoost спрямований на підтримку роботи он-лайнового 

електронного журналу 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Залік. 

5. Засоби діагностики успішності навчання 
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