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1. Дані про розробника дисципліни 

Прізвище, ім’я, по батькові розробника Баланенко Тимофій Миколайович 

Кваліфікація розробника Магістр; теологія 

 
 

2. Анотація дисципліни 

Вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології в освіті» спрямоване на 

формування знань, вмінь і навичок, необхідних для раціонального використання 

засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні задач, пов’язаних з 

опрацюванням інформації, та застосування їх в науковій і професійній діяльності. 

Навчальна дисципліна «Сучасні інформаційні технології в освіті» належить до 

нормативних дисциплін. 

3. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів - 3 
Галузь знань 

04 Богослов’я 
Нормативна 

Загальна кількість годин 

90 – д. в. 

75 – з. в. 

Спеціальність 

041 Богослов’я 
Рік підготовки 

Освітня програма 

Бакалавр богослов’я 

1й 1й 

Лекції 

Тижневих аудиторних 

годин для денної форми 

навчання – 3 год. 

Рівень вищої освіти: 

бакалаврський 

24 6 

Семінари/Практичні 

21 6 

Самостійна робота 

45 63 

Вид контролю: залік 

 

4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології в 

освіті» є сформувати знання, вміння і навички, необхідні для раціонального 

використання засобів сучасних інформаційних технологій при розв’язуванні задач, 

пов’язаних з опрацюванням інформації, та застосування їх в науковій і професійній 

діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні технології 
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в освіті» є засвоєння основних понять про сучасні інформаційні технології, апаратні і 

програмні засоби персональних ЕОМ, знань, умінь і навичок пов’язаних з роботою в 

середовищі прикладних програм та мережі Інтернет. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти 

таких результатів навчання (компетентностей): 

Інтегральна 

компетентність 

 

Здатність використовувати отримані знання, уміння й навички для 

власного особистісного зростання та ефективного лідерського 

служіння. 

Загальні  

компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

2. Здатність до критичного мислення  

3. Здатність до самоаналізу 

4. Здатність до науково обґрунтованої інтерпретації людських 

відносин та поведінки 

5. Здатність цінувати та поважати унікальність людської 

особистості 

6. Здатність самостійно працювати з літературними джерелами  

7. Розуміння природи наукових знань та меж їх застосування в 

практиці християнського керівництва  

 

Спеціальні  

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

Знати: 

− дидактичні можливості інформаційно-комунікаційних 

технології; 

− єдиний інформаційний простір свого ВНЗ, призначення й 

функціонування ПК, пристрої введення-виведення інформації, 

комп’ютерні мережі та можливості їх використання в навчальному 

процесі; 

− електронні освітні ресурси та тенденції ринку професійно-

орієнтованих електронних видань; 

− цифрові освітні ресурси; 

− технології та ресурси дистанційної підтримки навчального 

процесу й можливості їх використання в навчальній діяльності; 

− технологію комп’ютерного тестування і типи тестових завдань 

тощо, сферою, та застосовувати ці знання на практиці;  
Вміти: 

− впроваджувати цифрові освітні ресурси до навчального 

процесу; 

− створювати навчальні презентації; готувати графічні 

ілюстрації для наочних і дидактичних матеріалів, які 

використовуються в навчальній діяльності на основі растрової 

графіки: 

− коректувати й оптимізувати растрові зображення для 

наступного використання в презентаціях і Web-сторінках, 

виводити зображення на друк, запис на CD;  

− використовувати базові сервіси й Інтернет-технології в 
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навчальному процесі: 

− знаходити освітню інформацію в WWW і зберігати її для 

наступного використання в навчальному процесі, 

− створювати сайт підтримки навчальної діяльності: 

− мати уявлення про призначення, структуру, інструменти 

навігації й дизайну сайту підтримки навчальної діяльності, про 

структуру web-сторінки, володіти прийомами побудови сайту, які 

забезпечують можливість представлення навчальної інформації у 

формі сайту - файлової системи, та прийомами публікації сайту в 

Інтранеті й Інтернеті;  

− шукати й укладати анотовану добірку Інтернет-посилань 

інформаційно-освітніх ресурсів для власної професійної 

діяльності;р 

− розробляти тестові завдання для комп’ютерного тестування й 

оформляти їх в автоматизованій системі тестування тощо. 

-  

 

Міждисциплінарні зв’язки. 

Курс «Сучасні інформаційні технології в освіті» вивчається після курсу «Вступ 

до спеціальності» та передує вивченню дисциплін з професійної підготовки: 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Педагогіка», «Логіка», «Стратегічне планування».  

 

5. Програма навчальної дисципліни «Психологія» 

Змістовий модуль 1. Педагогічні програмні засоби 

Тема 1. Комп’ютерні засоби навчання як сучасна технологія в освіті. 

Класифікація комп'ютерних засобів навчання. 

Поняття про інформаційні технології. Інформаційна процеси і технології. Історія 

інформаційних технологій та перспективи розвитку обчислювальних засобів. 

Інформаційні технології (ІТ) в освіті. Рівні застосування ІТ в системі освіти. Етапи 

розвитку комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання. Моделювання та формування 

інформаційного середовища навчання. 

Основні педагогічні завдання, що вирішуються за допомогою комп’ютерно- 

орієнтованих засобів навчання. Переваги та недоліки електронних підручників та 

навчальних посібників у порівнянні з традиційними. Моделі використання 

електронних засобів навчального призначення 
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Тема 2. Вимоги до програмного забезпечення навчального призначення. 

Особливості проведення занять з використанням ППЗ. 

Особливості апробації педагогічних програмних засобів та її результати. 

Відповідність освітнім стандартам. Якості ЕЗНП останнього покоління 

Вимоги до проведення занять з використанням 111 ІЗ. Етапи конструювання 

уроку з використанням ЕЗНП (концептуальна, технологічна, операційна, педагогічна 

реалізація). 

Тема 3. Узагальнена архітектура комп’ютерних підручників 

Основні інформаційні та програмні компоненти та організація зв’язків між 

ними. Функціональне призначення та особливості реалізації основних завдань. 

Тема 4. Комп’ютерні засоби перевірки рівня навчальних досягнень. 

Основні поняття про тести та тестовий контроль знань. Комп’ютерне тестування 

і його переваги. Типологія тестів. Етапи процесу тестування. Методи розробки 

тестуючих програм. 

Змістовий модуль 2. Технологія дистанційної освіти 

Тема 5. Поняття про дистанційне навчання та особливості його 

впровадження. 

Дистанційна освіта та дистанційне навчання. Складові частини дистанційного 

навчання. Характерні риси дистанційного навчання. Принципи дистанційного 

навчання. Нормативно-правова база щодо впровадження дистанційного навчання в 

Україні. Центри дистанційного навчання в Україні. 

Тема 6. Технології дистанційного навчання. 

Учасники процесу дистанційного навчання та їх ролі. Апаратне і програмне 

забезпечення для реалізації дистанційного навчання. Характеристика програмних 

платформ, що використовуються в Україні. 

Змістовий модуль 3. Застосування Інформаційних технологій у науковій 

діяльності. 

Тема 7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Робота з фактографічними джерелами інформації. Документальні джерела 

інформації та їх використання у наукових дослідженнях. Бібліографічні джерела 

інформації. Автоматизовані системи пошуку та обробки наукової інформації. 
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Тема 8. Інформаційні технології в науці. Інтелектуальні системи. 

Поняття нейрокомп'ютера та нейронної мережі. Класифікація. Основні напрями 

розвитку та класи вирішуваних задач. Експертні системи. Призначення, класифікація, 

сфери застосування. Проблема штучного інтелекту. Задачі прийняття рішень. Бази 

знань: визначення предметної області, модель представлення знань; семантичні сітки 

та види відношень між об'єктами у базі знань. Експертні системи. Класифікація задач, 

що розв’язуються ними. Архітектура сучасних експертних систем. 

Тема 9. Комунікаційні можливості. 

Комунікаційні технології. Пошук наукової інформації в мережі Інтернет. 

Пошукові системи. Реферативна інформація. Бібліотечні сервери. 

Загальні питання комунікації та її роль в науці та освіті. Організація спілкування 

за допомогою персональних комп'ютерів. Використання електронної пошти. Переваги 

та недоліки. Використання ІР-телефонії: переваги та недоліки. Використання 

телеконференцій для комунікації. Соціальні мережі. Освітні спільноти. 

Електронні бібліотеки. Характеристика та можливості електронних бібліотек у 

пошуку наукової документальної та фактографічної інформації. Види послуг. Доступ 

до інформації. Електронні бібліотеки України та інших країн світу. 

6. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього 
У тому числі 

усього 
У тому числі 

л с лаб. Сам роб л с лаб. Сам роб 

      

Ін
д

 з
ав

д
 

(з
а 

н
ая

в
н

.)
 

     

Ін
д

 з
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д
 

(з
а 

н
ая

в
н

. 
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. Педагогічні програмні засоби 

Тема 1. Комп’ютерні 

засоби навчання як 

сучасна технологія в 

освіті. Класифікація 

комп'ютерних засобів 

навчання. 

7.5 2 - 2 2 1.5 7 0.5 - 0.5 3 3 

Тема 2. Вимоги до 

програмного забезпечення 

навчального призначення. 

Особливості проведення 

занять з використанням 

7.5 2 - 2 2 1.5 6 0.5 - 0.5 2 3 

Тема 3. Узагальнена 

архітектура комп’ютерних 
7.5 2 - 2 2 1.5 6 0.5 - 0.5 2 2 
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підручників. 

Тема 4. Комп’ютерні 

засоби перевірки рівня 

навчальних досягнень 

7.5 2 - 1 1 3.5 6 0.5 - 0.5 2 2 

Разом за змістовим 

модулем 1 
30 8  7 7 8 25 2 - 2 9 10 

Змістовий модуль 2. Технологія дистанційної освіти 

Тема 5. Поняття про 

дистанційне навчання та 

особливості його 

впровадження. 

15 4 - 4 4 3 12 0.75 - 0.75 5 5 

Тема 6. Технології 

дистанційного навчання. 
15 4 - 3 4 4 8 0,75 - 0,75 5 5 

Разом за змістовим 

модулем 1 
30 8 - 7 8 7 25 1.5 - 1.5 10 10 

Змістовий модуль 3. Застосування Інформаційних технологій в науковій 

Тема 7. Інформаційне 

забезпечення наукових 

досліджень 

10 3 - 2 3 3 12 1 - 1 4 4 

Тема 8. Інформаційні 

технології в науці. 

Інтелектуальні системи. 

10 3 - 2 3 3 12 1 - 1 4 4 

Тема 9. Комунікаційні 

можливості 
10 2 - 3 2 3 14 1 - 1 4 4 

Разом за змістовим 

модулем 1 
30 8  7 7 8 25 3 - 3 12 12 

Усього годин 90 24 - 21 22 23 75 6 - 6 31 32 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин д.в. 

Кількість 

годин з.в. 

Змістовий модуль 1. Педагогічні програмні засоби 

1 

Вимоги до програмного забезпечення 

навчального призначення. 

Вивчення нормативних документів, що 

регламентують використання педагогічних 

програмних засобів та комп’ютерних програм у 

навчальному процесі. Особливості апробації 

педагогічних програмних засобів та її 

результати. 

3 0.5 

2 

Особливості проведення занять з 

використанням ППЗ. 

Визначення вимог до проведення занять з 

використанням ППЗ. Етапи конструювання 

уроку з використанням ЕЗНП (концептуальний, 

технологічний, операціональний, педагогічна 

реалізація). 

Розробка фрагментів уроків з використанням 

запропонованих викладачем ППЗ. 

2 0.5 

3 Аналіз основних видів ППЗ та їх 2 0.5 
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застосування. 

Після самостійного ознайомлення з конкретним 

ППЗ для середньої школи кожен із студентів 

оцінює його відповідність Вимогам до 

програмного забезпечення навчального 

призначення та наводить методичні рекомендації 

до його застосування у навчальному процесі. 

Змістовий модуль 2. Технологія дистанційної освіти 

4 

Апаратне і програмне забезпечення для 

реалізації дистанційного навчання. 

Ознайомлення із платформою для організації 

дистанційного навчання Moodle та 

особливостями створення дистанційних курсів 

2 0.5 

5 

Особливості розробки дистанційного курсу. 

Розробка власного дистанційного курсу в 

середовищі Moodle 

2 0.5 

Змістовий модуль 3. Застосування Інформаційних технологій у науковій 

6 

Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень 

Робота з фактографічними джерелами 

інформації. Документальні джерела інформації 

та їх використання у наукових дослідженнях. 

Бібліографічні джерела інформації. 

Автоматизовані системи пошуку та обробки 

наукової інформації 

2 0.5 

7 

Інформаційні технології в науці. 

Інтелектуальні системи. 

Експертні системи. Класифікація задач, що 

розв’язуються ними. Архітектура сучасних 

експертних систем. 

2 0.5 

8 

Комунікаційні можливості. 

Пошук наукової інформації в мережі Інтернет. 

Пошукові системи. Реферативна інформація. 

Бібліотечні сервери 

3 1 

9 
Соціальні мережі. Освітні спільноти. 

Робота з проектом "Вчителі он-лайн" 
3 1 

 Разом 21 6 

 

8. Самостійна робота 

1. Опрацювання теоретичних основ лекційного матеріалу;20 год. 

2. Самостійне опрацювання матеріалу з тем 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин д.в. 

Кількість 

годин з.в. 

1 Змістовий модуль 1. Педагогічні програмні 3 0.5 
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засоби 

Вивчення нормативних документів, що 

регламентують використання педагогічних 

програмних засобів та комп’ютерних програм у 

навчальному процесі. Особливості апробації 

педагогічних програмних засобів та її 

результати. Структура 

2 

Поняття про електронні підручники, електронні 

довідники (енциклопедії, інформаційно-

пошукові системи, інформаційно-довідкові 

програмні засоби), тестові оболонки, програми, 

призначенні для контролю (самоконтролю), 

програми-тренажери (репетитори), комп’ютерні 

задачники, імітаційні програмні засоби, 

моделюючі програмні засоби, демонстраційні 

програмні засоби, навчально-ігрові програмні 

засоби, 

2 0.5 

3 

Організація взаємодії людини та комп'ютера. 

Засоби опрацювання інформації. Класифікація, 

призначання та основні можливості. 

Напрями використання обчислювальної техніки 

Класифікація програм. Вимоги до програмного 

забезпечення. Критерії оцінки якості 

програмного забезпечення. Людино-машинні 

інтерфейси. Ергономічність інтерфейсів. 

Санітарні норми та вимоги до обчислювальної 

техніки. 

2 0.5 

4 

Змістовий модуль 2. Технологія дистанційної 

освіти 

Нормативно-правова база щодо впровадження 

дистанційного навчання в Україні. 

Характеристика програмних платформ, що 

використовуються в Україні. 

2 0.5 

5 

Змістовий модуль 3. Застосування 

інформаційних технологій у науковій діяльності 

Експертні системи. Призначення, класифікація, 

сфери застосування. 

Проблема штучного інтелекту. Задачі прийняття 

рішень. Бази знань: визначення предметної 

області, модель представення знань; семантичні 

сітки та види відношень між об’ктами у базі 

2 0.5 
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знань. Експертні системи. Класифікація задач, 

що розв’язуються ними. Архітектура сучасних 

експертних систем. 

6 

Мережеві системи. Принципи побудови та 

функціонування комп’ютерних мереж. 

Методи передачі інформації по локальній 

мережі. 

2 0.5 

 Разом 21 6 

 

9. Індивідуальні завдання  

Змістовий модуль 1. Педагогічні програмні засоби 

Після самостійного ознайомлення з конкретним ППЗ для середньої школи кожен 

із студентів оцінює його відповідність Вимогам до програмного забезпечення 

навчального призначення та наводить методичні рекомендації до його застосування у 

навчальному процесі. 

Змістовий модуль 2. Технологія розробки комп'ютерних засобів навчання 

Кожен із студентів одержує завдання на розробку комп’ютерного засобу 

навчання певного типу. 

Демонстрація і захист розроблених педагогічних програмних засобів. 

Змістовий модуль 3. Технологія дистанційної освіти 

Реалізація розробленого педагогічного засобу у вигляді дистанційного курсу або 

його елементу в середовищі Moodle. 

10. Види контролю і система накопичення балів 

 Види контрольного заходу 

 

 

Кількість 

контрольн. 

заходів 

Кількість 

балів за 1  

захід 

Усього 

балів 

1 Виступ на семінарському занятті 11 0-3 0-33 

2 Участь у дискусії на семінарському 

занятті 
11 0-1 0-11 

3 Перевірка готовності до 

практичного заняття 
8 2 16 

3 Виконання практичної роботи 9 1 9 

4 Контрольне тестування за вивченим 

матеріалом 1 та 2 розділів 

(письмово) 

1 25 25 

5 Індивідуальне письмове завдання 1 6 6 

6 Екзамен     

 Разом   100 
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11. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Оцінка за національною шкалою / 

National grade 

Мін. бал / Min. 

marks 

Макс. 

бал/ Max. 

marks 

Шкала 

ЄКТС / 

ECTS grade 

недиференційована 

шкала / 

undifferentiated 

grade 

диференційована 

шкала / 

differentiated 

grade 

Зараховано / 

Passed 

Відмінно 

/Excellent 
90 100 A 

Добре / Good 
82 89 B 

74 81 C 

Задовільно / 

Satisfactory 

64 73 D 

60 63 E 

Не зараховано / 

Fail 

Незадовільно / 

Fail 

35 59 Fx 

0 34 F 

 

12. Питання до заліку 

1. Розвиток технічної бази автоматизації управління господарством, наукою 

та освітою. 

2. Поняття інформаційної технології. Нові інформаційні технології. Їх 

особливості. 

3. Інформатизація суспільства. Основні сфери. 

4. Нові інформаційні технології в освіті. Основні напрямки впровадження та 

ознаки нових інформаційних технологій навчання. 

5. Дистанційне навчання. Особливості становлення дистанційного навчання 

на Україні. 

6. Класифікація задач, які розв’зуються засобами Інформаційних технологій. 

7. Режими обробки інформації з використаннм ЕОМ. 

8. Засоби опрацювання різноманітної інформації. Класифікація, призначення 

та основні можливості. 

9. Системи опрацювання текстів. Їх функції та можливості. 

10. Табличні процесори. Їх функції та можливості. 

11. Графічні редактори та видавничі системи. Їх функції та можливості. 

12. Системи управління базами даних. Функції та можливості СУБД. 

13. Системи прийняття рішень в інформаційній діяльності фахівця. 
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14. Екпертні системи. Призначення, класифікація, будова, сфери 

застосування. 

15. Мережеві системи. Принципи побудови та функціонування мережі. 

16. Мережа Інтернет. Будова, основні можливості, форми роботи в мережі. 

Принципи адресації в Інтернет. 

17. Комп’ютерні засоби навчання як сучасна технологія в освіті. Інформаційні 

технології (ІТ) в освіті. Рівні застосування ІТ в системі освіти. 

18. Етапи розвитку комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання. 

19. Моделювання та формування інформаційного середовища навчання. 

Основні педагогічні завдання, що вирішуються за допомогою комп’ютерно-

орієнтованих засобів навчання. 

20. Різновиди класифікацій програмного забезпечення навчального 

призначення. 

21. Переваги та недоліки електронних підручників та навчальних посібників у 

порівнянні з традиційними. 

22. Моделі використання електронних засобів навчального призначення. 

23. Узагальнена архітектура комп’ютерних підручників Основні інформаційні 

та програмні компоненти та організація зв’язків між ними. 

24. Основні поняття про тести та тестовий контроль знань. Комп’ютерне 

тестування і його переваги. Типологія тестів. 

25. Комп’ютерні засоби перевірки рівня навчальних досягнень. Етапи процесу 

тестування. Методи розробки тестуючих програм. 

26. Вимоги до програмного забезпечення навчального призначення. 

27. Особливості апробації програмного забезпечення навчального 

призначення та її результати. Відповідність освітнім стандартам. 

28. Вимоги до проведення занять з використанням 111 ІЗ. 

29. Етапи конструювання уроку з використанням ЕЗНП (концептуальний, 

технологічний, операціональний, педагогічна реалізація). 

30. Дистанційна освіта та дистанційне навчання. Складові частини 

дистанційного навчання. Характерні риси дистанційного навчання. 

31. Принципи дистанційного навчання. 

32. Нормативно-правова база щодо впровадження дистанційного навчання в 
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Україні. Центри дистанційного навчання в Україні. 

33. Учасники процесу дистанційного навчання та їх ролі. 

34. Апаратне і програмне забезпечення для реалізації дистанційного навчання. 

35. Характеристика програмних платформ, що використовуються в Україні. 
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