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Інформація про 
дисципліну 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність, 
освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

Кількість кредитів 
– 4 

Галузь знань: 
01 Освіта/Педагогіка Денна форма навчання 

Модулів 
– 1 Спеціальність: 

014.06 Середня освіта 
(Хімія) 

Вибіркова 

Змістових модулів 
– 4 Рік підготовки – другий 

Загальна кількість 
годин – 120 

Семестр – 
третій 

Тижневих годин: 
аудиторних 
 – 4 
самостійної роботи 
– 3,5 

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень: 
бакалавр 

Лекції – 32 год 
Лабораторні – 32 год 
Самостійна робота – 56 
год 
Вид контролю – залік 

 
 

Коротка анотація 
дисципліни 

Сьогодні особливої актуальності набуває підготовка студентів вищих 
навчальних закладів до роботи з  інформаційними технологіями. Курс 
“Інформаційні технології в освіті” забезпечує знайомство із сучасним 
комп’ютерним обладнанням та програмним забезпеченням, зокрема 
операційними системами та оболонками, текстовими редакторами, 
редакторами хімічних та математичних формул, електронними 
таблицями, графічними редакторами, редакторами презентацій, 
програмами для роботи в комп’ютерних мережах, сучасними сервісами 
онлайн навчання, мовами програмування тощо, які стануть частиною 
професійного становлення майбутніх педагогів. 

Мета та цілі 
дисципліни 

Метою і завданням навчальної дисципліни “Інформаційні технології в 
освіті” є ознайомлення з теорією та здобуття практичних навичок 
застосування персонального комп’ютера з сучасним, в тому числі 
фаховим, програмним забезпеченням, що є невід’ємною складовою 
новітнього освітнього процесу. 
 



Література для 
вивчення дисципліни 

1. В.А. Баженов, П.С. Венгерський, В.С. Гарвона, В.М. Горлач, І.М. 
Дудзяний, М.Д. Коркуна, С.О. Кравчук, О.М. Левченко, П.П. Лізунов, 
А.С. Резніков, В.О. Шонін, Інформатика. Комп’ютерна техніка. 
Комп’ютерні технології. Київ: Каравела, 2012, 496 с. 

2. А.В. Козловський, Ю.М. Паночишин, Б.В. Погріщук, Комп’ютерна 
техніка та інформаційні технології. Київ: Знання, 2012, 463 с. 

3. Г.С. Дмитрів, Електронний конспект лекцій з курсу “Інформатика і 
програмування”. Львів: Навчальний портал хімічного факультету, 2010. 

4. А.М. Гуржій, Н.І. Поворознюк, В.В. Самсонов, Інформатика та 
інформаційні технології. Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2007, 352 с. 

5. М.В. Макарова, Г.В. Карнаухова, С.В. Запара, Інформатика та 
комп’ютерна техніка. Суми: ВТД Університетська книга, 2005, 642 с.  

6. В.В. Браткевич, М.В. Бутов, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.П. 
Коврижних, В.П.Молчанов, О.М. Мокринський, В.І. Плоткін, І.О. 
Пушкар, Р.В. Талуєв, В.В. Федько, Інформатика: Комп’ютерна 
техніка. Комп’ютерні технології. Київ: Академія, 2003, 704 с.  

7. Л.М. Дибкова, Інформатика та комп’ютерна техніка. Київ: 
Академвидав, 2003, 318 с. 

Обсяг курсу 64 год аудиторних занять, з них 32 год лекційних занять, та 56 год 
самостійної роботи (очна форма навчання). 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 
- знати: правила техніки безпеки під час роботи в обчислювальній 

лабораторії, структуру та принцип функціонування персонального 
комп’ютера та периферійних пристроїв, основи роботи операційних 
систем та оболонок, текстових редакторів, редакторів математичних 
та хімічних формул, електронних таблиць, графічних редакторів, 
редакторів презентацій, основи пошуку інформації в мережі Інтернет, 
засади використання сервісів онлайн навчання, основи написання 
програм. 

- вміти: створювати, копіювати, переносити, перейменовувати, 
видаляти файли та директорії; архівувати та розархівовувати файли; 
створювати та форматувати згідно вимог текстові документи; 
вставляти і редагувати таблиці та різноманітні графічні об’єкти; 
створювати математичні та хімічні формули; проводити розрахунки за 
допомогою набору математичних операцій та функцій в електронних 
таблицях; створювати та редагувати графіки різної складності; 
знаходити інформацію в мережі Інтернет на пошукових серверах та 
електронних базах даних і презентувати її; користуватися сучасними 
сервісами для онлайн навчання; створювати комп’ютерні програми 
для розрахунків. 

Ключові слова Інформаційні технології, освіта, хімія 
Формат курсу Очний 

Теми Приведено у Таблиці 1 
Підсумковий контроль, 

форма 
Залік 

Пререквізити Навчальна дисципліна “Інформаційні технології в освіті” базується на 
знаннях та вміннях студентів щодо роботи із комп’ютерними засобами та 
програмами, отриманими під час вивчення шкільного курсу інформатики. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

Під час викладання курсу буде застосовано словесні, наочні та практичні 
методи навчання, такі як лекція, пояснення, розповідь, бесіда, інструктаж, 
демонстрація, ілюстрація, виконання практичних завдань. 



Необхідне обладнання Мультимедійне обладнання 
Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 
 

Вид контролю Кількість форм 
контролю 

Максимальна  
сума балів 

Змістовий модуль 1 
Лабораторна робота 3 10 
Змістовий модуль 2 
Лабораторна робота 5 30 
Змістовий модуль 3 
Лабораторна робота 4 20 
Змістовий модуль 4 
Лабораторна робота 4 15 

 
Контрольна робота  25 
Загальна сума балів  100 
 
 

Питання до заліку чи 
екзамену 

Перелік питань розміщений на сторінці курсу. 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 
завершенню курсу. 



Таблиця 1. Схема курсу 
 
Тиж- 
день 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 

Література Завдання, 
год 

Термін 
виконання 

1 Інформатика та інформаційні 
технології. Будова та принцип 
роботи ПК. 

лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 2 год 

Техніка безпеки під час роботи в 
обчислювальній лабораторії. 
Апаратне забезпечення. 

лаб. роб. 2 год 

2 Операційна система MS-DOS. 
Середовище Windows. 

лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 2 год 

Робота з файлами в операційні 
системі MS-DOS. Виконання 
індивідуального завдання. 

лаб. роб. 2 год 

3 Операційні оболонки Windows. лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 4 год 

Робота з файлами в оболонках 
операційної системи  Windows. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

лаб. роб. 2 год 

4 Текстовий редактор Word: 
робота з текстом. 

лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 4 год 

Робота з текстом у редакторі 
Word. Виконання індивідуального 
завдання. 

лаб. роб. 2 год 

5 Текстовий редактор Word: 
робота з таблицями. 

лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 4 год 

Робота з таблицями  
у редакторі Word. Виконання 
індивідуального завдання. 

лаб. роб. 2 год 

6 Редактори математичних і 
хімічних формул. 

лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 4 год 

Створення та редагування 
математичних і хімічних формул. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

лаб. роб. 2 год 

7 Електронні таблиці Excel. лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 4 год 

Excel. Розрахунки із 
застосуванням математичних 
функцій та побудова графіків.  
Виконання індивідуального 
завдання. 

лаб. роб. 2 год 

8 Побудова та обробка графіків в 
програмі Origin. 

лекція 3 2 год  
сам. роб. 4 год 

Побудова та редагування 
графіків у програмі Origin. 
Виконання індивідуального 
завдання. 
 

лаб. роб. 2 год 



9 Растровий графічний редактор 
MS Paint. 

лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 4 год 

Створення графічних об’єктів у 
MS Paint. Виконання 
індивідуального завдання. 

лаб. роб. 2 год 

10 Векторний графічний редактор 
CorelDRAW. 

лекція 3 2 год  
сам. роб. 4 год 

Створення графічних об’єктів у 
CorelDRAW. Виконання 
індивідуального завдання. 

лаб. роб. 2 год 

11 Програма для візуалізації 
кристалічних структур сполук 
PowderCell. 

лекція https://powdercell-
for-
windows.software.inf
ormer.com/2.4/ 

2 год  
сам. роб. 4 год 

Ознайомлення з роботою 
програм для візуалізації 
кристалічних структур сполук. 
Виконання індивідуального 
завдання №1. 

лаб. роб. 2 год 

12 Ознайомлення з програмами 
Diamond та Atoms. 

лекція Dowty E. Atoms. A 
Computer Program 
for Displaying 
Atomic Structures. - 
Kingsport (TN), 
1993. - 153 р. 

2 год  
сам. роб. 4 год 

Ознайомлення з роботою 
програм для візуалізації 
кристалічних структур сполук. 
Виконання індивідуального 
завдання №2. 

лаб. роб. 2 год 

13 Пошук та передача інформації в 
мережі Інтернет. 

лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 4 год 

Пошук спеціалізованої 
інформації в мережі Internet. 
Виконання індивідуального 
завдання. 

лаб. роб. 2 год 

14 Редактор презентацій PowerPoint. лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 4 год 

Створення презентації в 
PowerPoint. Виконання 
індивідуального завдання. 

лаб. роб. 2 год 

15 Сучасні сервіси онлайн навчання. лекція https://www.lnu.edu.
ua/academics/e-
learning/ 

2 год  
сам. роб. 2 год 

Практичні навички використання 
сервісів онлайн навчання.  

лаб. роб. 2 год 

16 Основи мови програмування 
Turbo Pascal. Algo. 

лекція 1-7 2 год  
сам. роб. 2 год 

Ознайомлення з мовою 
програмування Turbo Pascal. 
Algo. 

лаб. роб. 
Контрольна 
робота 

2 год 
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