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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Інформатика та комп’ютерні технології 

2. Комп’ютерні технології в офісі 

3. Психологія 

4. Інженерна та комп’ютерна графіка 

5. Методологічні засади професійної освіти 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Цілісність на безпека інформації 

2. Інноваційні інформаційні технології 

3. Основи дистанційного навчання 

4. Інтелектуальна власніть в інформаційних системах 

2. Вимоги до результатів по даній  дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

� мати поняття про склад, можливості та правила експлуатації комп’ютерних 

технологій навчання (КТН); 

� знати правила виготовлення, зберігання та використання дидактичних 

матеріалів; 

� знати правила розміщення комплексів КТН в аудиторіях; 

� знати найбільш придатний для наявних умов вид КТН, самостійно засвоювати 

нові види КТН. 

Вміти: 

� експлуатувати та обслуговувати засоби статичної проекції; 

� вибирати за педагогічними та економічними показниками мультимедійні 

засоби подання інформації для проведення занять по предметам, вказаним у 

кваліфікаційній характеристиці спеціаліста; 

� виготовляти мультимедійні дидактичні матеріали; 

� виготовляти навчальні презентації засобами мультимедійних технологій; 

� вибирати програмні та інструментальні засоби для створення засобів 

індивідуалізації навчання; 



� вибирати за педагогічними та економічними показниками спосіб використання 

комп’ютера, як засобу подання, зберігання та формування інформації для 

проведення занять по предметам, вказаним у кваліфікаційній характеристиці 

спеціаліста; 

� складати технічне завдання та календарний план на створення комп’ютерних 

навчальних систем; 

� розробляти наповнення для комп’ютерних навчальних систем; 

� вибирати за педагогічними та економічними показниками тип та вид 

навчальної системи для проведення занять по предметам, вказаним у 

кваліфікаційній характеристиці спеціаліста; 

� складати педагогічний сценарій для навчальної системи; 

� розробляти приймально-здавальну документацію на комп’ютерну навчальну 

систему. 

Володіти: 

1. Методикою розробки графічних дидактичних матеріалів та створення 

мультимедійних навчальних презентаці; 

2. Методикою виконання розрахунку та розміщення технічних засобів 

статичної проекції в навчальній аудиторії; 

3. Методами створення та використання технічних засобів 

індивідуалізації навчання. 

3.Зміст робочої програми 

Модуль 1 

• Введення до дисципліни КТН 

• Комп’ютерні засоби подання навчальної інформації  

Модуль 2 

• Розробка, виготовлення та використання дидактичних матеріалів для ЗПНІ  

• Проектування розміщення засобів статичної та динамічної проекції 

• Засоби індивідуалізації навчання  
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