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Витяги з ОКХ, ОПП спеціальності 

Магістр з фаху “Переклад” повинен мати професійні знання та вміти 

застосовувати їх у своїй професійній діяльності. Професійні лінгвістичні 

знання формуються із всебічних і глибоких знань з історії мови, теоретичних 

основ мовознавства та перекладознавства, основних процесів розвитку 

мовленнєвих явищ, розуміння процесів, що формують мову як систему. 

Рівень професійно-філологічної культури повинен мати тенденцію на 

удосконалення. 

Магістр з фаху “Переклад” повинен мати відповідний рівень 

філологічної, етичної та психологічної культури: мати чітко сформовані 

принципові засади світогляду як загального усвідомлення про навколишній 

світ і своє місце в ньому, про шлях реалізації в умовах реальної дійсності 

своїх життєвих програм; сформувати філософське, економічне, політичне 

мислення; розумітися на проблемах ринкової економіки, соціальних, 

національних, історичних та демографічних процесах розвитку суспільства, 

засвоїти закономірності та особливості культурного розвитку людства; брати 

участь у громадському житті. Філолог-перекладач повинен мати належну 

мовну і перекладацьку компетенцію, широку ерудицію і культуру, 

розумітися на національних особливостях народу, мова якого вивчається, 

використовувати набуті знання у своїй професійній діяльності. 

Магістр з фаху “Переклад” повинен досконало володіти своїм фахом, 

постійно поповнювати свої знання, розширювати кругозір, застосовувати 

свої знання на практиці, вільно володіти українською мовою. 

Письмовий перекладач здійснює  письмовий переклад суспільно-

політичних, науково-технічних, ділових, інформаційних, а також художніх 

текстів іноземної мови на рідну і навпаки. 

Усний перекладач сприймає і перекладає інформацію в усній формі. Цей 

фахівець повинен відрізнятися кмітливим розумом, гнучкістю висловлювань, 

широким фоновим знанням про предмет повідомлення. 



Підготовка до ступеня бакалавра включає також поглиблене вивчення 

базових дисциплін з фаху, виконання кваліфікаційної роботи практичного, 

аналітичного або дослідницького характеру. 

 

1.2. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ МАГІСТРА ФІЛОЛОГІЇ 

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ « ПЕРЕКЛАД» 

Магістр повинен знати: 

- основні світоглядні теорії та концепції в галузі гуманітарних і соціально-

економічних наук; 

- етичні та правові норми, які регулюють відносини між людьми, ставлення 

людини до навколишнього середовища; 

- сучасні наукові методи філологічних досліджень; 

- розуміти сутність мови як суспільного явища, її зв’язок з мисленням, 

культурою та суспільним розвитком народу; принциповий зв’язок мови і 

світу; походження та розвиток мови, її рівні; основні одиниці мови і 

мовлення; 

- функціональні властивості мови, лінгвокраїнознавчі особливості;  

- основні категорії та види перекладу; 

- особливості перекладацької діяльності; 

- особливості ділового мовлення та ведення діловодства; 

- особливості формування мовленнєвих умінь та навичок іноземною мовою; 

- психологічну характеристику основних видів мовленнєвої діяльності 

говоріння, аудіювання, читання, письма на різних етапах навчання; 

- особливості методики викладання іноземних мов у дошкільних та 

середніх навчальних закладах. 

Магістр повинен уміти: 

Використовуючи методи гуманітарних та соціально-економічних наук у 

різних видах професійної і соціальної діяльності, бакалавр повинен вміти: 

- формувати власні оцінки, позиції щодо ставлення до минулого, сучасного 

і майбутнього України; 



- творчо підходити до складних, суперечливих проблем сучасної соціальної 

дійсності; 

- аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства; 

- орієнтуватися в економічному середовищі, оцінювати стан і рівень макро- 

і мікроекономіки; 

- застосовувати досягнення національної та світової культури у вирішенні 

своїх професійних та життєвих завдань; 

- використовувати принципи історичного підходу при інтерпретації різних 

подій суспільного життя як минулого, так і теперішнього. 

Використовуючи набуті знання з фундаментальних та професійно-

орієнтованих дисциплін, бакалавр повинен вміти: 

- володіти розвиненою культурою мислення, вміти ясно і логічно 

висловлювати свої думки як усно, так і письмово; володіти навичками 

наукової організації праці, бути обізнаним з можливостями і методами 

застосування комп’ютерної техніки в своїй діяльності; 

- бути спроможним самостійно опанувати нові знання, критично оцінювати 

набутий досвід з позиції останніх досягнень філологічної науки та 

соціальної практики; розуміти основної проблеми своєї дисципліни, що 

визначають конкретну галузь його діяльності; 

- володіти чотирма видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього 

обсягу знань з фонетики, граматики, лексики, орфографії, пунктуації та 

лінгвокраїнознавства; 

- перекладати, реферувати та анотувати державною та іноземною мовами 

різножанрові тексти; 

- застосувати міжмовні еквіваленти (кліше); 

- враховувати системні міжмовні розбіжності в практиці перекладу; 

- використовувати у праці перекладу довідкову літературу, різнотипні 

словники, електронні бази даних; 

- вміти творчо підходити до процесу в різних ситуаціях. 



Освітньо-професійна програма (ОПП) є галузевим нормативним 

документом, у якому визначається нормативний термін та зміст навчання, 

нормативні форми державної атестації, встановлюються вимоги до змісту, 

обсягу й рівня освіти та професійної підготовки фахівця відповідного 

освітньо-кваліфікаційного рівня певного напрямку. 

Освітньо-професійна програма встановлює: 

Нормативну частину змісту навчання зі спеціальності 035.04 Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно) на факультеті іноземної 

філології МНУ імені В.О.Сухомлинського, її інформаційний обсяг та рівень 

засвоєння у процесі підготовки відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики; 

 рекомендований перелік навчальних дисциплін підготовки фахівця; 

 нормативний термін навчання; 

 форми державної атестації. 
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ВСТУП 

Нинішній етап розвитку міжнародних політичних, наукових, 

економічних та культурних зв’язків України із зарубіжними партнерами 

вимагає якісно нового підходу не тільки до вирішення непростих проблем 

співробітництва, а й до підготовки висококласних фахівців. 

Згідно Закону України "Про вищу освіту" освітньо-кваліфікаційні 

характеристики (ОКХ), засоби діагностики якості вищої освіти і освітньо-

професійні програми (ОПП) відносяться до галузевого стандарту вищої 

освіти (ГСВО); навчальні плани і програми навчальних дисциплін є 

складовими стандарту вищої освіти вищого навчального закладу.  

Навчальна програма навчальної дисципліни (навчальна програма), 

складена Єфименко Т.М. є складовою стандартів вищої освіти вищих 

навчальних закладів і визначає місце кожної дисципліни у системі підготовки 

спеціалістів, мету її вивчення, зміст навчального матеріалу, основні форми 

організації навчання та методи контролю. Вона фіксує конкретний зміст 

освіти і зміст навчання з окремої навчальної дисципліни. В межах навчальної 

програми відбувається подальша деталізація цілей навчання, відповідно до 

яких формується структура і зміст навчальних дисциплін, визначаються 

взаємозв'язки між ними.  

Навчальна програма з курсу Використання ІКТ у професійній діяльності 

призначена для підготовки ступінь магістра спеціальності 035.04 Філологія. 

Германські мови та літератури (переклад включно) 

Міждисциплінарні зв’язки: 

Даний теоретичний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін 

з іноземної філології, логічно пов’язаний з курсами основ мовознавства, 

основ теорії мовної комунікації, історії і лексикології іноземної мови, теорії 

перекладу, практики мовлення і перекладу.  

 Досягнення комунікативної компетенції неможливе без 

оволодіння певним обсягом культурної інформації, без ознайомлення дітей 



із культурою народу, мову якого вони вивчають. У зв'язку з цим 

компонентом змісту  

навчання поряд із комунікативною компетенцією виступає також і 

соціокультурна компетенція, яка складається з країнознавчої та 

лінгвокраїнознавчої компетенцій.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Використання ІКТ у професійній 

діяльності» є: підвищити інформатично-комунікативну компетентність 

студентів, сформувавши у них уміння та навички використання сучасних ІКТ 

у процесі викладання; розширити систему знань, підвищити компетентності 

та кваліфікації студентів у питаннях впровадження дистанційного та 

змішаного навчання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Використання ІКТ у 

професійній діяльності» є: 

 формувати у слухачів цілісний погляд на сучасні інформаційно-

комунікаційні технології, розуміння можливостей цих технологій та 

способів їх використання для вирішення педагогічних завдань; 

 показати практичну значимість методів і засобів сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, можливості їх застосування до 

розв'язування найрізноманітніших гуманітарних, технічних і наукових 

проблем; 

 засвоїти основні положення нормативних документів щодо 

впровадження дистанційного навчання у ВНЗ; 

 надати студентам знання теоретичних положень, функціональних 

можливостей та практичних аспектів дистанційного навчання; 

 забезпечити практичне оволодіння технікою дистанційного навчання, а 

саме, базових засад створення дистанційних навчальних курсів засобами 

та системи управління навчанням (LMS); 

 формувати уміння самостійно опановувати нові технології, які 

сприяють покращенню навчання та викладання. 



У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

 сучасний стан розвитку інформаційно-комунікаційних технологій; 

 основні концепції використання ІКТ у навчальному процесі; 

 класифікацію засобів інформатизації освіти; 

 застосування ІКТ для реалізації педагогічних ідей; 

 витоки та принципи дистанційного та змішаного навчання; 

 нормативні документи щодо впровадження дистанційного навчання у 

ВНЗ; 

 сутність, види, функції та моделі дистанційного навчання; 

 базові засади створення та використання веб-ресурсів підтримки 

навчального процесу; 

 особливості збору, обробки, збереження, сприймання й розуміння 

інформації у системі дистанційного та змішаного навчання; 

 особливості обміну інформацією у системі дистанційного та змішаного 

навчання; 

 комунікаційні засоби взаємодії у комп’ютерній мережі; 

 види, форми дистанційної освіти, вимоги до викладача; 

 форми взаємодії викладача з учасниками у процесі дистанційного та 

змішаного навчання; 

 труднощі впровадження комп’ютерних технологій у навчальний 

процес. 

вміти: 

 використовувати інформаційно-комунікаційні технології для 

покращення результатів навчання за допомогою проведення досліджень; 

 моделювати процес дистанційного навчання, враховуючи його 

структурні елементи; 



 користуватися інструментами, засобами інформаційно-

комунікаційного простору з метою розроблення навчальних, методичних і 

дидактичних матеріалів для навчальної дисципліни; 

 створювати власні електронні навчальні курси та вміти їх розміщувати; 

 компонувати елементи навчального курсу за розділами і темами; 

 організовувати процес прийому й передачі інформації; 

 управляти процесом комунікації у системі «викладач-студент»; 

 використовувати засоби дистанційного навчання для власного 

підвищення кваліфікації. 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 Курс складається з 3 кредитів :  

1. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит № 1. Інформаційні технології та засоби навчання: сучасний стан, 

перспективи розвитку та застосування в навчальному процесі. 

Лекція №1. Тема 1. Поняття і визначення інформаційних технологій. 

Тема 2. Історичні етапи розвитку інформаційних технологій: Історичний 

зміст етапу розвитку допаперових інформаційно- комунікаційних технологій. 

Розвиток паперових комунікаційних технологій. Сутність розвитку ІТ в 

період технічної революції.  

Лекція №2. Тема 3. Механічні, електричні та електронні технічні засоби, як 

основа розвитку нового етапу різних типів ІТ. 

Історичні етапи і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. Застосування 

ІТ в освіті. Основні педагогічні цілі використання ІТ. 

Кредит 2. Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної 

діяльності студентів. Використання сучасних програмних продуктів для 

створення дидактичних аудіо та відео матеріалів. 

Лекція №3. Тема 1. Класифікація тестів та їх характеристика. Види питань 

тестів. Особливості оцінювання якості навчання. 



Тема 2. Створення тестів на прикладі програми Test W. Створення тестів на 

прикладі програми Test 2W. Створення тестів на прикладі програми My Test. 

Тема 3. Програма запису, зміни і аранжування початкового аудіо- та 

відеоматеріалу для створення фільмів – Windows Movie Maker. Програма 

запису екранної діяльності у форматі відео – CamStudio. Програма 

запису екранної діяльності та збору даних з екрану – Camtasia 

Studio. Програма збору даних із екрану – Snagit. 

Кредит 3. Використання Web- технологій у навчальному процесі. 

Використання сучасного програмного забезпечення для організації і 

підтримки навчального процесу із застосуванням ІКТ. 

Лекція №4. Тема 1. Поняття і можливості Web-технологій. Web 1.0. 

Характеристика, принципи та особливості роботи у Web 2.0. Поняття Web 

3.0. 

Тема 2. Створення аккаунтів на сайті Google. Створення та колективне 

редагування Google-документів: робота з текстовими файлами, електронними 

таблицями, малюнками, формами. 

Лекція №5. Тема 3. Використання в педагогічній діяльності технологій Flikr. 

Застосування сервісів БобрДобр та Делішес у навчальному процесі. 

Створення власного блогу, налагодження системи навігації. 

Тема 4. Використання систем керування комп’ютерною лабораторією. 

Робота з програмою NetSupport Manager. Використання телекомунікацій у 

навчальному процесі. Телеконференції. Організація відеозв’язку. Робота з 

системами відеоконференцій Skype. 

Курс вивчається у IX семестрі. Форми організації навчального процесу: 

лекції, семінарські заняття та самостійна робота студентів.  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредита 

ECTS. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ 



1. Інформаційні технології та засоби навчання: сучасний стан, перспективи 

розвитку та застосування в навчальному процесі. 

Поняття і визначення інформаційних технологій. Історичні етапи 

розвитку інформаційних технологій: Історичний зміст етапу розвитку 

допаперових інформаційно- комунікаційних технологій. Розвиток паперових 

комунікаційних технологій. Сутність розвитку ІТ в період технічної 

революції.  Механічні, електричні та електронні технічні засоби, як основа 

розвитку нового етапу різних типів ІТ. Історичні етапи і перспективи 

розвитку комп'ютерної техніки. Застосування ІТ в освіті.  Основні педагогічні 

цілі використання ІТ. 

2. Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної діяльності 

студентів. Використання сучасних програмних продуктів для створення 

дидактичних аудіо та відео матеріалів. 

Класифікація тестів та їх характеристика. Види питань тестів. 

Особливості оцінювання якості навчання. Створення тестів на прикладі 

програми Test W. Створення тестів на прикладі програми Test 2W. Створення 

тестів на прикладі програми My Test. Програма запису, зміни і аранжування 

початкового аудіо- та відеоматеріалу для створення фільмів – Windows Movie 

Maker. Програма запису екранної діяльності у форматі відео – 

CamStudio. Програма запису екранної діяльності та збору даних з 

екрану – Camtasia Studio. Програма збору даних із екрану – Snagit. 

3. Використання Web- технологій у навчальному процесі. Використання 

сучасного програмного забезпечення для організації і підтримки навчального 

процесу із застосуванням ІКТ. 

Поняття і можливості Web-технологій. Web 1.0. Характеристика, 

принципи та особливості роботи у Web 2.0. Поняття Web 3.0. Створення 

аккаунтів на сайті Google. Створення та колективне редагування Google-

документів: робота з текстовими файлами, електронними таблицями, 

малюнками, формами. Використання в педагогічній діяльності технологій 

Flikr. Застосування сервісів БобрДобр та Делішес у навчальному процесі. 



Створення власного блогу, налагодження системи навігації. Використання 

систем керування комп’ютерною лабораторією. Робота з програмою 

NetSupport Manager. Використання телекомунікацій у навчальному процесі. 

Телеконференції. Організація відеозв’язку. Робота з системами 

відеоконференцій Skype. 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен 

Засоби діагностики успішності навчання:  

Опитування, тестовий контроль, презентації, доповіді, контрольні 

роботи. 

 

11. Методи контролю 

1. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

2. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, диктанти, 

письмові заліки тощо). 

3. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання 

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

4. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка 

може виступати як самостійний вид або може входити, як органічний 

елемент, до усної або письмової перевірки. 

5. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

6. Самоконтроль і самооцінка. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 



Усі види навчальної роботи з курсу «Використання ІКТ у професійній 

діяльності» підпорядковані кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів. Контроль здійснюється за 

допомогою модульної контрольної роботи (МКР) наприкінці кожного 

кредиту. 

Кредитний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань того чи іншого кредиту, до якої включаються 

елементи знань з планового повторення попередніх кредитів. Завдання для 

кредитного контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. 

Завдання репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і 

елементи знань з повторення попередніх модулів. Сума балів за один кредит 

становить 100: 60 б. МКР + 40 інші види робіт. 

 

Поточне тестування та самостійна робота КР Сума 

Т1 Т2 Т3 
150 300 

50 50 50 

 

 К1 К2 К3 Сума 

Поточне оцінювання та самостійна 

робота 
50 50 50 150 

КР 50 50 50 150 

Сума 100 100 100 300 

 

 

Шкала оцінювання модульних контрольних робіт 

 

Оцінка 

ECTS 
За шкалою університету 

За 

національною 

шкалою 

A 
91-100 (ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

5 

(відмінно) 

B 82-89 (ДУЖЕ ДОБРЕ – виконання вище середнього 4 



рівня з кількома помилками) (добре) 

C 
65-79 (ДОБРЕ – взагалі правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок) 

D 
55-64 (ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 3 

(задовільно) 
E 

50-54 (ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 

мінімальні критерії) 

FX 
35-49 (НЕЗАДОВІЛЬНО – велика кількість грубих 

помилок, але можливе повторне виконання роботи) 
2 

(незадовільно) 
F 

0-35 (НЕЗАДОВІЛЬНО – занадто велика кількість 

грубих помилок, без можливості повторного 

виконання роботи) 

 

Критерії оцінювання поточної/ самостійної роботи 

Поточна робота за заняттях з лінгвокраїнознавства передбачає 

опитування вивченого теоретичного матеріалу. За національною шкалою 

проводиться наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент виконує всі вправи, зазначені робочою 

програмою, повністю засвоїв теоретичний матеріал відповідної; 

«Добре» – студент виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, 

виконання вправ викликає невеликі труднощі; добре володіє теоретичними 

знаннями; 

«Задовільно» – студент виконує лише частину вправ, що зазначені 

робочою програмою; має певні прогалини у теоретичних знаннях з 

відповідної теми; 

«Незадовільно» – студент не виконує взагалі або виконує недостатню 

кількість вправ, не оволодів теоретичними знаннями з відповідної теми. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 



ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний посібник, рекомендації 

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

1. Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання : інтегрований підхід / 

Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр ; за ред. Гуревича Р. С. – Львів 

: Вид-во «СПОЛОМ», – 2011. – 484 с.  

2. Гуревич Р. С. Компетентісна освіта у вищій педагогічній школі : 

методичний посібник для викладачів педагогічних вищих навчальних 

закладів / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко – [2-ге вид., 

доповнене]. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 166 с.  

3. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інформаційно-телекомунікаційні 

технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : Навчальний 

посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. – Вінниця : ООО „Планер”, 2005. – 

366 с.  

4. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : Навчальний 

посібник. Видання 2-ге, доповнене. – К. : Академвидав, 2005. – 416 с.  



5. Заславская О. Ю., Сергеева М. А. Информационные технологии в 

управлении образовательным учреждением. Учебное пособие. –М., 2006.- 

128с.  

6. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М. : Издательский центр 

“Академия”, 2003. – 192 с.  

7. Кадемія М. Ю., Козяр В. М., Кобися В. М., Коваль М. С. Соціальні 

сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0. у навчальній діяльності : навчальний посібник. – 

Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 230 с.  

8. Кадемія М. Ю., Сисоєва О. А. Методика використання програмного 

продукту Skype : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. А. 

Сисоєва . – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010. - 147 с.  

9. Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С., Шестопалюк О. В. Підготовка 

майбутніх вчителів до використання ІКТ: навчально-методичний 

посібник. – Вінниця, 2009. – 100 с. 215  

10. Камер Д. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для 

Internet. – М. : Вильямс, 2002.  

11. Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. 

Інформаційні системи і технології : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

- К. : МАУП, 2004. -192 с.  

12. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : Навч. посіб. : У 3-х ч. 

Ч. ІІ : Методика навчання інформаційних технологій /За ред. М. І. 

Жалдака. – К. : Навчальна книга, 2004. – 287 с.  

13. Мультимедийное сопровождение учебного процесса / авт.-сост. В.Н. 

Пунчик, [и др.] – Минск : Красико-Принт, 2009. – 176 с.  

14. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования : Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 

квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. 

Петров ; Под ред. Е. С. Полат. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

„Академия”, 2005. – 272 с.  



15. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы . - СПб. : Питер, 2001.  

16. Соломенчук В. Интернет : краткий курс. - СПб. : Питер, 2000.  

17. Сумський В. І. ЕОМ при вивченні дисциплін фізико-математичного 

напряму : Навч. посібник / За ред. М. І. Шута. - К. : ІЗМН, 1997. – 184 с. 

18. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : «Дашков и К», 2008. – 320 с.  

19. Шниер М. Толковый словарь компьютерных технологий. – М. : 

ДиаСофт, 2000. – 720 с.  

20. Энциклопедия. Компьютерные сети, Интернет / Ю. Новиков и др. – 

СПб. : Питер, 2002. – 928 с. 21. Ясулайтіс В. А. Дистанційне навчання : 

Методичні рекомендації. – К.: МАУП, 2005. – 72 с. 

Додаткова:  

22. Апатова Н. В. Информационные технологии в школьном образовании / 

Н. В. Апатова. – М. : ИОШ РАО, 1994. – 232 с.  

23. Гуревич Р. С. Використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі (з досвіду роботи експериментального педагогічного майданчика 

у ВПУ №4 м. Вінниці) : для педагогічних працівників ПТНЗ, ВНЗ і 

слухачів навчальних закладів та установ післядипломної освіти / Гуревич 

Р. С., Кадемія М. Ю., Бадюк  296 с. Вінниця : ТОВ «Діло», 2006. Ю. В., 

Шевченко Л. С.   

24. Гуревич Р. С. Навчання у телекомунікаційних освітніх проектах (з 

досвіду роботи) : навчально-методичний посібник для педагогічних 

працівників ПТНЗ, загальноосвітніх шкіл, ВНЗ і слухачів інститутів 

післядипломної освіти / Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., ШевченкоЛ. С. / За 

ред. проф. Гуревича Р. С. – Вінниця, 2007. – 138 с.  

25. Гуревич Р. С. Проектна діяльність учнів ПТНЗ на основі 

інформаційно-комунікаційних технологій / Р. С. Гуревич, Л. В. Жиліна, 

М. Ю. Кадемія. – Вінниця : «Планер», 2009. – 100 с.  



26. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України : [гол. ред. В. Г. 

Кремень] . – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.   

27. Захарова И. Г. Электронные учебно-методические комплексы   № 5. – 

С. 12-15. 2001. создания и применения / И. Г. Захарова // Образование и 

наука.   

28. Ильичева С. В. Когнитивная функция мультимедиа в компьютерных 

системах учебного назначения / С. В. Ильичева // Всероссийская научно- 

методическая конференция «тематика» 2009, 22-25 июня 2009 г. – СПб : 

Издательство СПб ГУИТМО, 2009. – 460 с.  

29. Интерактивные технологии в образовании / Учебно-методический 

комплекс // Российский государственный университет. – Москва, 2005. – 

21 с.  

30. Интернет в гуманитарном образовании : учеб. пособие для студ. высш. 

уч. завед. (под. ред. Полат Е. С.), А. Е. Петров, М. В. Моисеева, Е. С. 

Полат. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001, – с. 272.  

31. Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні : навч.- 217 

метод. посібник / за заг. ред. О. М. Коберника, Г. В. Терещука. – Умань : 

СПД Жовтий, 2008. – 212 с. 

15. Інформаційні ресурси 

 

1. Dodge B. Creating A Rubric for a Given Task. 2001. – 

http://projects.edtech.sandi.net/staffdev/tpss 99/rubrics/rubrics.html  

2. KrummH-GUnterrichtspprojekte-praktischesLernenimDeutschunterricht // 

FremdspracheDeutsch. – 1991. – № 4.  

3. March T. What’s on the Web? Sorting Strands of the World Wide Web for 

Educators. 1995-2001. – http://www.ozline.com/learning/webtypes.html  

4. March T. Working the Web for Education. Theory and Practice on 

Integrating the Web for Learning. 1997-2001. – 

http://www.ozline.com/learning/theory.html  



5. Steimle Y., Gurevych I. And Muhlhauser M. (2007). Notetakingin Universite 

Coursesandits Implicationsone – learninSystems. In: Tagungsband der 5.e – 

learning Fachtagung Informatik, Siegen, Germany, pp. 45 – 56. 
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2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
Нормативна 

Спеціальність: 

035 Філологія 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання –  
 

Семестр 

Загальна кількість годин 90 
IX  

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання:  

аудиторних – 1 

самостійної роботи студента  

Ступінь магістра 

 

10  

Практичні, семінарські 

10  

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

70  

Вид контролю: залік 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання –90год.:20 год. 

– аудиторні заняття, 70 год. – самостійна робота (22% / 78%). 

 

 

 

 

 



1.Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1 Програма з курсу лінгвокраїнознавства призначена для студентів 

для студентів ступеня магістра спеціальності 035 Філологія. 

Даний теоретичний курс входить до циклу фундаментальних дисциплін 

з іноземної філології, логічно пов’язаний з курсами основ мовознавства, 

основ теорії мовної комунікації, історії і лексикології іноземної мови, теорії 

перекладу, практики мовлення і перекладу.  

 Досягнення комунікативної компетенції неможливе без оволодіння 

студентами певним обсягом інформаційно-комунікативних технологій у 

професійній діяльності.  

Поєднання поглибленого вивчення англійської мови та загальних 

мовознавчих дисциплін з вивченням ряду комп'ютерних наук дає можливість 

готувати спеціалістів для розвитку цілого ряду актуальних завдань в 

областях, що передбачають опис та моделювання фонетичної, граматичної, 

соматичної та статистичної структури різного типу текстів, створення 

словників, розробку нових методик викладання іноземної мови та 

інформатики.  

Мета курсу: 

- формування у студентів знань, вмінь i навичок, необхідних для 

ефективного використання сучасних інформаційно-

комунікативних технологій у майбутній перекладацькій 

діяльності; 

- розвиток здатності до самостійного пошуку та засвоєння нового 

матеріалу; 

- розвиток перекладацької компетенції та загальних умінь 

спілкування; 

Завдання курсу:  

– розкрити значення основ інформаційної культури у загальній i 

професійній освіті людини, вплив поєднання іноземної мови та 



комп’ютерних наук на науково-технічний i соціально-економічний розвиток 

суспільства; 

– суміщати практичне і теоретичне вивчення іноземної мови та 

перекладознавства; 

– поєднувати у освітньому та дослідницькому процесі гуманітарний та   

математичний тип знань. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

- Продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, 

виконувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, 

підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими. 

- Аналізувати й оцінювати найважливіші досягнення національної, 

європейської та світової науки й культури, орієнтуватися в культурному та 

духовному контекстах сучасного українського та світового суспільства. 

 

ІІ. Фахові:  
 

– знання системи мови, правил її функціонування в іншомовній 

комунікації, що дозволяють оперувати мовними засобами для цілей 

спілкування. 

– володіння видами мовленнєвої діяльності, які задіяні у перекладі 

(говоріння, аудіювання, читання, письмо). 

– знання та вміння, необхідні для здійснення соціального аспекту 

використання іноземної мови (лінгвістичні маркери мовлення). 

– знання, що виходять за межі лінгвістичних та перекладознавчих 

(фонові і предметні знання).  

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит № 1. Інформаційні технології та засоби навчання: сучасний стан, 

перспективи розвитку та застосування в навчальному процесі. 

Тема 1. Поняття і визначення інформаційних технологій. 



Тема 2. Історичні етапи розвитку інформаційних технологій: Історичний 

зміст етапу розвитку допаперових інформаційно- комунікаційних технологій. 

Розвиток паперових комунікаційних технологій. Сутність розвитку ІТ в 

період технічної революції.  

Тема 3. Механічні, електричні та електронні технічні засоби, як основа 

розвитку нового етапу різних типів ІТ.Історичні етапи і перспективи 

розвитку комп'ютерної техніки. Застосування ІТ в освіті. Основні педагогічні 

цілі використання ІТ. 

Кредит 2. Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної 

діяльності студентів. Використання сучасних програмних продуктів для 

створення дидактичних аудіо та відео матеріалів. 

Тема 1. Класифікація тестів та їх характеристика. Види питань тестів. 

Особливості оцінювання якості навчання. 

Тема 2. Створення тестів на прикладі програми Test W. Створення тестів на 

прикладі програми Test 2W. Створення тестів на прикладі програми My Test. 

Тема 3. Програма запису, зміни і аранжування початкового аудіо- та 

відеоматеріалу для створення фільмів – Windows Movie Maker. Програма 

запису екранної діяльності у форматі відео – CamStudio. Програма 

запису екранної діяльності та збору даних з екрану – Camtasia 

Studio. Програма збору даних із екрану – Snagit. 

Кредит 3. Використання Web- технологій у навчальному процесі. 

Використання сучасного програмного забезпечення для організації і 

підтримки навчального процесу із застосуванням ІКТ. 

Тема 1. Поняття і можливості Web-технологій. Web 1.0. Характеристика, 

принципи та особливості роботи у Web 2.0. Поняття Web 3.0. 

Тема 2. Створення аккаунтів на сайті Google. Створення та колективне 

редагування Google-документів: робота з текстовими файлами, електронними 

таблицями, малюнками, формами. 



Тема 3. Використання в педагогічній діяльності технологій Flikr. 

Застосування сервісів БобрДобр та Делішес у навчальному процесі. 

Створення власного блогу, налагодження системи навігації. 

Тема 4. Використання систем керування комп’ютерною лабораторією. 

Робота з програмою NetSupport Manager. Використання телекомунікацій у 

навчальному процесі. Телеконференції. Організація відеозв’язку. Робота з 

системами відеоконференцій Skype. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви кредитів і тем Кількість годин 
усьог

о 
у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Інформаційні технології та засоби навчання: сучасний 

стан, перспективи розвитку та застосування в навчальному процесі. 

Лекція №1. Тема 1. Поняття і 

визначення інформаційних технологій. 

9 2 1   7 

Тема 2. Історичні етапи розвитку 

інформаційних технологій: Історичний 

зміст етапу розвитку допаперових 

інформаційно- комунікаційних 

технологій. Розвиток паперових 

комунікаційних технологій. Сутність 

розвитку ІТ в період технічної 

революції.  

 

9  1   7 

Лекція №2. Тема 3. Механічні, 

електричні та електронні технічні 

засоби, як основа розвитку нового етапу 

різних типів ІТ. 

Історичні етапи і перспективи розвитку 

комп'ютерної техніки. Застосування ІТ в 

освіті. Основні педагогічні цілі 

використання ІТ. 

9 2 1 

 

  7 

 

Кредит 2. Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної 

діяльності студентів. Використання сучасних програмних продуктів для 

створення дидактичних аудіо та відео матеріалів. 

 

Лекція №3. Тема 1. Класифікація 9 2 1   7 



тестів та їх характеристика. Види 

питань тестів. Особливості оцінювання 

якості навчання. 

Тема 2. Створення тестів на прикладі 

програми Test W. Створення тестів на 

прикладі програми Test 2W. Створення 

тестів на прикладі програми My Test. 

9  1   7 

Тема 3. Програма запису, зміни і 

аранжування початкового аудіо- та 

відеоматеріалу для створення фільмів – 

Windows Movie Maker. Програма запису 

екранної діяльності у форматі відео – 

CamStudio. Програма запису екранної 

діяльності та збору даних з екрану – 

Camtasia Studio. Програма збору даних 

із екрану – Snagit. 

МКР№1. 

9  1   7 

Кредит 3. Використання Web- технологій у навчальному процесі. 

Використання сучасного програмного забезпечення для організації і 

підтримки навчального процесу із застосуванням ІКТ. 

 

Лекція №4. Тема 1. Поняття і 

можливості Web-технологій. Web 1.0. 

Характеристика, принципи та 

особливості роботи у Web 2.0. Поняття 

Web 3.0. 

 

9 2 1   7 

Тема 2. Створення аккаунтів на сайті 

Google. Створення та колективне 

редагування Google-документів: робота 

з текстовими файлами, електронними 

таблицями, малюнками, формами. 

 

9  1   7 

Лекція №5. Тема 3. Використання в 

педагогічній діяльності технологій Flikr. 

Застосування сервісів БобрДобр та 

Делішес у навчальному процесі. 

Створення власного блогу, 

налагодження системи навігації. 

 

9 2 1   7 



Тема 4. Використання систем керування 

комп’ютерною лабораторією. Робота з 

програмою NetSupport Manager. 

Використання телекомунікацій у 

навчальному процесі. Телеконференції. 

Організація відеозв’язку. Робота з 

системами відеоконференцій Skype. 

МКР№2. 

9  1   7 

 

Усього годин: 90 10 10   70 

5. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Інформаційні технології та засоби навчання: 

сучасний стан, перспективи розвитку та застосування в 

навчальному процесі. 

 

1. Поняття і визначення інформаційних технологій. 2 

2. Історичні етапи розвитку інформаційних технологій: 

Історичний зміст етапу розвитку допаперових 

інформаційно- комунікаційних технологій. Розвиток 

паперових комунікаційних технологій. Сутність розвитку 

ІТ в період технічної революції.  

2 

3. Механічні, електричні та електронні технічні засоби, як 

основа розвитку нового етапу різних типів ІТ. Історичні 

етапи і перспективи розвитку комп'ютерної техніки. 

Застосування ІТ в освіті. Основні педагогічні цілі 

використання ІТ. 

 

2 

 

Кредит 2. Застосування ІКТ для моніторингу результатів навчальної 

діяльності студентів. Використання сучасних програмних продуктів для 

створення дидактичних аудіо та відео матеріалів. 

 

1. Класифікація тестів та їх характеристика. Види питань 

тестів. Особливості оцінювання якості навчання. 

2 

2. Створення тестів на прикладі програми Test W. Створення 

тестів на прикладі програми Test 2W. Створення тестів на 

прикладі програми My Test. 

2 



3. 

 

 

Програма запису, зміни і аранжування початкового аудіо- 

та відеоматеріалу для створення фільмів – Windows Movie 

Maker. Програма запису екранної діяльності у форматі 

відео – CamStudio. Програма запису екранної діяльності 

та збору даних з екрану – Camtasia Studio.  

Програма збору даних із екрану – Snagit. 

 

2 

 

Кредит 3. Використання Web- технологій у навчальному процесі. 

Використання сучасного програмного забезпечення для організації і 

підтримки навчального процесу із застосуванням ІКТ. 

1. Поняття і можливості Web-технологій. Web 1.0. 

Характеристика, принципи та особливості роботи у Web 

2.0. Поняття Web 3.0. 

 

2 

2. Створення аккаунтів на сайті Google. Створення та 

колективне редагування Google-документів: робота з 

текстовими файлами, електронними таблицями, 

малюнками, формами. 

 

2 

3. Використання в педагогічній діяльності технологій Flikr. 

Застосування сервісів БобрДобр та Делішес у 

навчальному процесі. Створення власного блогу, 

налагодження системи навігації. 

2 

4. 

 

Використання систем керування комп’ютерною 

лабораторією. Робота з програмою NetSupport Manager. 

Використання телекомунікацій у навчальному процесі. 

Телеконференції. Організація відеозв’язку. Робота з 

системами відеоконференцій Skype. 

 

2 

 

Разом: 20 

 

5. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Інформаційні технології та засоби навчання: 

сучасний стан, перспективи розвитку та застосування в 

навчальному процесі.  

 

1. Представити ієрархічну структуру історичних етапів 

розвитку інформаційних технологій. 

6 

2. Представте власну ідею інформатизації навчального 

закладу. 

6 

3. Які ви вбачаєте педагогічні цілі використання ІТ для 6 



вивчаємої дисципліни? 

4. Проведіть аналіз класифікації обчислювальних пристроїв. 6 

 Кредит 2. Застосування ІКТ для моніторингу результатів 

навчальної діяльності студентів. Використання сучасних 

програмних продуктів для створення дидактичних аудіо 

та відео матеріалів. 

 

 

1.  Проведіть порівняльний аналіз тестових програм 

TEST-W2 і Test W. 

6 

2. Проведіть порівняльний аналіз тестових програм 

MyTest і TEST-W2 

6 

3. Створіть тест у програмі Test W, що містить десять 

запитань з теми «Інформація та інформаційні процеси», 

кожне з яких має одну правильну відповідь із п’яти 

можливих 

6 

4. З допомогою програм SnagIt (створити та зберегти 

власні зображення), Rendersoft CamStudio або Camtasia 

Studio (записати озвучений власним голосом фільм для 

вивчення відповідної теми з конкретної спеціальності) і 

Windows Movie Maker (відредагувати створений фільм, 

зробити монтаж створеного у Rendersoft CamStudio або 

Camtasia Studio) створити фільм навчального 

призначення. 

6 

 Кредит 3. Використання Web- технологій у 

навчальному процесі. Використання сучасного 

програмного забезпечення для організації і підтримки 

навчального процесу із застосуванням ІКТ. 

 

1. Створіть власний аккаунт на сервісі Google. Якщо він 

створений на іншому сервісі, то перенесіть його на даний 

сервіс. Опишіть технологію своєї роботи. 

6 

2. Створіть Google-презентацію та опублікуйте її в мережі. 

Запросіть друзів до спільної роботи з правом редагування. 

6 

3. Запропонуйте свою методику проведення 

телеконференцій 

5 

4. Налаштуйте веб-камеру у себе на комп’ютері та опишіть 

способи підключення та налаштування. 

5 

Разом:  70 

9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

 

10. Методи навчання 

Під час вивчення курсу застосовуються такі методи навчання, як лекція-

діалог, розв’язування перекладацьких задач або творчих завдань під час 



самостійної роботи або у процесі підготовки до практичних завдань, 

складання графічних схем для узагальнення теоретичного матеріалу. 

 

11. Методи контролю 

7. Метод усного контролю. Етапи усного опитування: постановка 

викладачем питань (завдань) з урахуванням специфіки предмета і вимог 

програми; підготовка студентів до відповіді і викладення своїх знань: 

корекція і самоконтроль викладених знань під час відповіді; аналіз і 

оцінка відповіді. 

8. Метод письмового контролю (письмові контрольні роботи, диктанти, 

письмові заліки тощо). 

9. Тестова перевірка знань (тести на доповнення; тести на використання 

аналогії; тести на зміну елементів відповіді тощо). 

10. Графічна перевірка знань (графічні зображення умови завдання, 

малюнки, креслення, діаграми, схеми, таблиці). Графічна перевірка 

може виступати як самостійний вид або може входити, як органічний 

елемент, до усної або письмової перевірки. 

11. Іспити. Усний іспит. Письмовий іспит. Оцінка. 

12. Самоконтроль і самооцінка. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

Усі види навчальної роботи з курсу «Використання ІКТ у професійній 

діяльності» підпорядковані кредитно-трансферній системі організації 

навчального процесу та контролю студентів. Контроль здійснюється за 

допомогою модульної контрольної роботи (КР) наприкінці кожного кредиту. 

Кредитний контроль передбачає перевірку стану засвоєння визначеної 

системи елементів знань того чи іншого кредиту, до якої включаються 

елементи знань з планового повторення попередніх кредитів. Завдання для 

кредитного контролю складаються з двох рівнів: репродуктивного і творчого. 

Завдання репродуктивного рівня складаються з двох частин: нові знання і 



елементи знань з повторення попередніх модулів. Сума балів за один кредит 

становить 100: 60 б. МКР + 40 інші види робіт. 

 

Поточне тестування та самостійна робота КР Сума 

Т1 Т2 Т3 
150 300 

50 50 50 

 

 К1 К2 К3 Сума 

Поточне оцінювання та самостійна 

робота 
50 50 50 150 

КР 50 50 50 150 

Сума 100 100 100 300 

 

 

Шкала оцінювання модульних контрольних робіт 

 

Оцінка 

ECTS 
За шкалою університету 

За 

національною 

шкалою 

A 
91-100 (ВІДМІННО – відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок) 

5 

(відмінно) 

B 
82-89 (ДУЖЕ ДОБРЕ – виконання вище середнього 

рівня з кількома помилками) 4 

(добре) 
C 

65-79 (ДОБРЕ – взагалі правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок) 

D 
55-64 (ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 3 

(задовільно) 
E 

50-54 (ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє 

мінімальні критерії) 

FX 
35-49 (НЕЗАДОВІЛЬНО – велика кількість грубих 

помилок, але можливе повторне виконання роботи) 
2 

(незадовільно) 
F 0-35 (НЕЗАДОВІЛЬНО – занадто велика кількість 



грубих помилок, без можливості повторного 

виконання роботи) 

 

Критерії оцінювання поточної/ самостійної роботи 

Поточна робота за заняттях з лінгвокраїнознавства передбачає 

опитування вивченого теоретичного матеріалу. За національною шкалою 

проводиться наступне оцінювання: 

«Відмінно» – студент виконує всі вправи, зазначені робочою 

програмою, повністю засвоїв теоретичний матеріал відповідної; 

«Добре» – студент виконує всі вправи, зазначені робочою програмою, 

виконання вправ викликає невеликі труднощі; добре володіє теоретичними 

знаннями; 

«Задовільно» – студент виконує лише частину вправ, що зазначені 

робочою програмою; має певні прогалини у теоретичних знаннях з 

відповідної теми; 

«Незадовільно» – студент не виконує взагалі або виконує недостатню 

кількість вправ, не оволодів теоретичними знаннями з відповідної теми. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) 

  
Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 



1. Навчально-методичний посібник, рекомендації 

2. Навчально-методичний комплекс. 

 

14. Рекомендована література 

1. Гуревич Р. С. Інформаційні технології навчання : інтегрований підхід / 

Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр ; за ред. Гуревича Р. С. – Львів 

: Вид-во «СПОЛОМ», – 2011. – 484 с.  

2. Гуревич Р. С. Компетентісна освіта у вищій педагогічній школі : 

методичний посібник для викладачів педагогічних вищих навчальних 

закладів / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко – [2-ге вид., 

доповнене]. – Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2010. – 166 с.  

3. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інформаційно-телекомунікаційні 

технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : Навчальний 

посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів 

післядипломної педагогічної освіти. – Вінниця : ООО „Планер”, 2005. – 

366 с.  

4. Дибкова Л. М. Інформатика і комп’ютерна техніка : Навчальний 

посібник. Видання 2-ге, доповнене. – К. : Академвидав, 2005. – 416 с.  

5. Заславская О. Ю., Сергеева М. А. Информационные технологии в 

управлении образовательным учреждением. Учебное пособие. –М., 2006.- 

128с.  

6. Захарова И. Г. Информационные технологии в образовании : Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М. : Издательский центр 

“Академия”, 2003. – 192 с.  

7. Кадемія М. Ю., Козяр В. М., Кобися В. М., Коваль М. С. Соціальні 

сервіси Веб 2.0 і Веб 3.0. у навчальній діяльності : навчальний посібник. – 

Вінниця : ТОВ «Планер», 2010. – 230 с.  

8. Кадемія М. Ю., Сисоєва О. А. Методика використання програмного 

продукту Skype : навчально-методичний посібник / М. Ю. Кадемія, О. А. 

Сисоєва . – Вінниця : ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2010. - 147 с.  



9. Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С., Шестопалюк О. В. Підготовка 

майбутніх вчителів до використання ІКТ: навчально-методичний 

посібник. – Вінниця, 2009. – 100 с. 215  

10. Камер Д. Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для 

Internet. – М. : Вильямс, 2002.  

11. Карпенко С. Г., Попов В. В., Тарнавський Ю. А., Шпортюк Г. А. 

Інформаційні системи і технології : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 

- К. : МАУП, 2004. -192 с.  

12. Морзе Н. В. Методика навчання інформатики : Навч. посіб. : У 3-х ч. 

Ч. ІІ : Методика навчання інформаційних технологій /За ред. М. І. 

Жалдака. – К. : Навчальна книга, 2004. – 287 с.  

13. Мультимедийное сопровождение учебного процесса / авт.-сост. В.Н. 

Пунчик, [и др.] – Минск : Красико-Принт, 2009. – 176 с.  

14. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования : Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. 

квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. 

Петров ; Под ред. Е. С. Полат. – 2-е изд., стер. – М. : Издательский центр 

„Академия”, 2005. – 272 с.  

15. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, 

технологии, протоколы . - СПб. : Питер, 2001.  

16. Соломенчук В. Интернет : краткий курс. - СПб. : Питер, 2000.  

17. Сумський В. І. ЕОМ при вивченні дисциплін фізико-математичного 

напряму : Навч. посібник / За ред. М. І. Шута. - К. : ІЗМН, 1997. – 184 с. 

18. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. 

Трайнев. - М. : «Дашков и К», 2008. – 320 с.  

19. Шниер М. Толковый словарь компьютерных технологий. – М. : 

ДиаСофт, 2000. – 720 с.  



20. Энциклопедия. Компьютерные сети, Интернет / Ю. Новиков и др. – 

СПб. : Питер, 2002. – 928 с. 21. Ясулайтіс В. А. Дистанційне навчання : 

Методичні рекомендації. – К.: МАУП, 2005. – 72 с. 

Додаткова:  

22. Апатова Н. В. Информационные технологии в школьном образовании / 

Н. В. Апатова. – М. : ИОШ РАО, 1994. – 232 с.  

23. Гуревич Р. С. Використання інформаційних технологій у навчальному 

процесі (з досвіду роботи експериментального педагогічного майданчика 

у ВПУ №4 м. Вінниці) : для педагогічних працівників ПТНЗ, ВНЗ і 

слухачів навчальних закладів та установ післядипломної освіти / Гуревич 

Р. С., Кадемія М. Ю., Бадюк  296 с. Вінниця : ТОВ «Діло», 2006. Ю. В., 
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Конспект лекцій з дисципліни 

Лекція №1. 

Практичне заняття №1. 

1. Поняття і визначення ІТ 

Розглянемо основні визначення і терміни в галузі інформаційних 

технологій, які використовуються також і в педагогічних технологіях. 

Інформаційно-комунікаційні технології: це сукупність методів, засобів і 

прийомів, що використовуються для добору, опрацювання, зберігання, 

подання, передавання різноманітних даних і матеріалів, необхідних для 

підвищення ефективності різних видів діяльності. 

ІКТ - це технології опрацювання інформації за допомогою комп’ютера 

та телекомунікаційних засобів. Впровадження ІКТ в учбовий процес 

стимулює інтерес до навчальної діяльності, сприяє формуванню логічного та 

творчого мислення, сприяє розвитку здібностей студентів та формуванню 

інформаційної культури. 



Інформація - це відчужене знання (відомості про людей, предмети, 

факти, події, явища і процеси, незалежно від форми їх представлення), яке 

може бути записане на матеріальному носії. 

Інформатизація - організований соціально-економічний і науково- 

технічний процес створення оптимальних умов з метою задоволення 

інформаційних потреб на основі формування і використання інформаційних 

ресурсів за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій і 

розвиненої інфраструктури. 

Інформаційні технології (ІТ) - сукупність методів і програмно-

технічних засобів, об'єднаних в технологічний ланцюг, що забезпечує збір, 

обробку, зберігання і відображення інформації з метою зниження 

трудомісткості її використання, а також для підвищення її надійності і 

оперативності.  

Інформаційні процеси - процеси збору, обробки накопичення, 

зберігання, пошуку і розповсюдження інформації.  

Документована інформація - інформація, що зафіксована на 

матеріальному носії і має реквізити для її ідентифікації. Інформаційні 

ресурси - окремі документи і масиви документів, документи і масиви 

документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках 

та ін. інформаційних системах).  

Користувач - суб'єкт, що звертається за отриманням необхідних йому 

інформаційних ресурсів або інформаційних технологій.  

Інформаційна система - впорядкована сукупність документованої 

інформації та інформаційних технологій. Проектування і експлуатація 

інформаційних систем забезпечуються шляхом використання: необхідних 

програм (для комп'ютерів різного призначення); відповідної техніки (засобів 

обчислювальної техніки і зв'язку, що забезпечують розміщення і обробку 

інформаційних ресурсів на персональних комп'ютерах, в локальній, 

регіональній мережі, в мережі міжнародного інформаційного обміну); 

лінгвістичних інструментів (словники, класифікатори, тезауруси); правових 



документів (положень, статутів, посадових інструкцій); а також 

організаційних (інструкцій, методик, схем, описів та ін. експлуатаційної 

документації). Інформаційні технології зазвичай є функціональними 

компонентами інших видів технологій (виробничих, організаційних, 

соціальних) і виконують роль інтелектуального ядра останніх. Використання 

інформаційних технологій дозволяє значно підвищити ефективність цих та 

ін. технологій, скорочуючи при цьому витрати різних інших видів ресурсів 

суспільства. Важлива роль інформаційних технологій у розвитку суспільства 

полягає в прискоренні процесів отримання, розповсюдження і використання 

суспільством нових знань. Підвищуючи якість інтелектуальних ресурсів 

суспільства, інформаційні технології покращують якість життя. 

2. Історичні етапи розвитку інформаційних технологій 

Перші інформаційні технології виникли на Землі, можна сказати, вже 

декілька мільйонів років назад разом із спробами спілкування людей між 

собою за допомогою окремих звуків, міміки, жестів, дотиків. Це був, лише 

обмін інформацією між індивідами. Останні, з розвитком мови (близько 100 

тис. років назад) дістали можливість індивідуального накопичення 

інформації в своїй пам'яті. Наступний етап - виникнення писемності (5-6 

тисячоліть тому) представив у розпорядження людства колективну 

(суспільну) пам'ять. Вона дозволила реалізувати повний набір процесів 

циркуляції і переробки інформації: збір, передачу, переробку, зберігання і 

доведення її до адресата, а також дала можливість фіксації інформації на 

матеріальних носіях. Перша в історії інформаційна символіка була 

представлена в кам'яному віці у вигляді малюнків на камені - так зване 

піктографічна писемність. У бронзовому віці з'являються зображення систем 

понять, що повторюються, - ідеограми (ідеографічна писемність). Ці 

примітивні інформаційні одиниці перетворюються з кінця 4-го тисячоліття 

до н.е. в рисуночну ієрогліфічну писемність. Ускладнення інформаційної 

символіки і виникнення швидкопису зробило її доступною тільки вузькому 

колу соціально відособлених вищестоячих людей. Одночасно з розвитком 



засобів виробництва, а потім торгівлі, покращується числова символіка, яка 

спочатку складалася з двох чисел - одиниці і двійки (кількість об'єктів більше 

двох позначалося як «багато»). Подальший розвиток система рахунку 

отримала за допомогою пальців на руках: так народився рахунок до п'яти і 

з'єднання двох «п'ятірок» до десяти. У 3-му тисячолітті до н.е. у Вавілоні 

почав застосовуватися клинописний запис рахунку. Це була позиційна 

система числення, при якій від положення (позиції) значка залежав його 

смисл. Наслідки названої шестидесяткової системи збереглися ще і сьогодні 

(година ділиться на 60 хвилин, хвилина - на 60 секунд). Вавілонська система 

рахунку давала можливість вести запис чисел до мільйона і більше, 

проводити дії з простими дробовими числами. У V-IV ст. до н.е. у 

Стародавній Греції виникли значки для довільних величин. У цей час на 

Кріті складається зручна для запису десяткова символіка рахунку. Стародавні 

римляни узяли (ймовірно) за основу знаків числення ієрогліфи, що 

позначають пальці рук. До часу розквіту римської культури ці значки були 

замінені схожими на них латинськими буквами. Перейнявши від індусів 

мистецтво рахунку, араби запозичили в них і значки чисел - цифри, які в VI-

VIII ст. з'являються і на європейському континенті. Ці значки 

використовувалися для запису чисел у порядку, прийнятому і нині. У 

Стародавньому світі для позначення речовин, хімічних операцій і приладів 

використовували символічні зображення, буквені скорочення, а також їх 

поєднання. Вдосконалення цих символів почалося ще в XV-XVIII ст. і 

тривало аж до XIX ст., коли шведський хімік Й. Берцеліус (1814 р.) винайшов 

сучасні хімічні знаки. Ієрогліфічна писемність збереглася у ряді регіонів 

(наприклад, у Китаї з 2-го тисячоліття до н.е.). 

Якісно інший характер мав розвиток писемності в 

середземноморському регіоні. За історично короткий відрізок часу тут 

завершився інформаційний перехід від образної (рисуночної) ієрогліфічної 

системи письма до абстрактної, більш зручної для читання системи 

клинопису на сирих глиняних табличках. Черговим помітним кроком у 



розвитку інформаційних технологій стало створення лінійного складового 

(слогового) письма на глиняних табличках. У цей час аккадська (вавілонська) 

мова вперше починає виконувати міжнародні функції в дипломатії і торгівлі, 

виводячи таким чином інформацію з вузьконаціональних рамок і додаючи їй 

широкі комунікаційні і терміноутворюючі форми. Новий етап на цьому 

шляху - створення в X-IX ст. до н.е. фінікійського алфавіту. Революційний по 

суті і багатоетапний за часом перехід до алфавітних систем завершується в 

VIII ст. до н.е. появою на базі фінікійського письма грецького алфавіту - 

основи всіх західних письмових систем. Зручність цієї інформаційної 

символіки допомогла розповсюдженню писемності у старогрецькому світі. 

Удосконаленню алфавітної писемності послужило введення в II-I ст. до н.е. в 

Александрії початків пунктуації. Розвиток письмової символіки 

завершується в Європі в XV ст. виникненням сучасної пунктуації. 

Вдосконаленню мови сприяла поява старогрецьких наукових термінів, що 

супроводжувалося усуненням інформаційної надмірності. Математична 

символіка продовжує якісно розвиватися на фоні поглиблених досліджень і 

фундаментальних відкриттів у математиці: з'являється досконала алгебраїчна 

символіка (XIV-XVII ст.), уводяться знаки додавання, віднімання і множення 

(спочатку буквені - кінець XV ст.), знаки рівності, нескінченність, дроби, 

корені, логарифми (XVI - середина XVII ст.); у кінці XVII ст. створюються 

знаки степеня, диференціала, інтеграла, похідних, у першій половині XVIII 

ст. - знак змінних операцій - функція (1718 р.), знаки синуса, косинуса, 

тангенса (1748-1753 рр.). Особливою формою представлення знань стали 

карти, які відображали просторове розміщення об'єктів та явищ природи і 

суспільства у вигляді образно-знакових моделей.  

Перші карти, що дійшли до наших днів, були зроблені у Вавілоні і 

Давньому Єгипті в 3-1-му тисячоліттях до н.е. Вперше карта світу була 

складена К. Птолемеєм (II ст.). Створення нових картографічних проекцій і 

корінне вдосконалення карт мало місце в кінці XVI ст. під впливом великих 

географічних відкриттів, розвитку світової торгівлі і мореплавання. З кінця 



XIX ст. створюється велика кількість тематичних карт із спеціальним 

знаковим і колірним навантаженням, серед яких виділялися за складністю і 

високою інформативністю геологічні карти. У другій половині XX ст. 

широко розповсюджуються синтетичні карти, в комплексі що містять різну 

інформацію. Єдина інформаційна мова властива витворам технічної графіки, 

де за допомогою лінійних форм відтворюються знаряддя праці, технологічні 

процеси, будівельна тематика, взаємозв'язок технологічних процесів у часі і 

просторі, функціональні математичні залежності, організація робіт, 

управління виробництвом і т. п. Виникнення технічної графіки приходиться 

на час появи ранньої писемності. Технічна графічна документація 

розвивається у зв'язку із спорудою складних об'єктів (піраміди, палаци, 

тунелі, рудні шахти) у 3-2-му тисячоліттях до н.е. (Давній Єгипет, Вавілон і 

ін.) і винаходом вимірювальних інструментів і перших механізмів з середини 

1-го тисячоліття до н.е. (Древня Греція, Стародавній Рим). Вдосконалення 

технічної графіки відноситься до епохи Відродження в зв'язку з 

конструюванням кінематично складних машин і механізмів, гідросилових 

установок, корінним удосконаленням підземної розробки рудних тіл, 

будівництвом крупних міст. У період енергетичної революції в кінці XVIII 

ст. технічна графіка є основним інструментом винахідників при створенні 

парових двигунів і різноманітних автономних робочих машин на цій основі; 

графічні форми широко використовуються для встановлення математичних 

залежностей. З кінця XIX ст. технічна графіка - основа проектування типових 

машин, 14 технологій, будівництва. З середини XX ст. широко 

розповсюджуються об'ємна технічна графіка з функціональним уведенням 

колірної гамми, а також виробництво графічної інформації в 

автоматизованому режимі за заданими програмами. Підводячи підсумок 

етапів еволюції систем представлення інформації, слід зазначити загальну 

тенденцію до створення найбільш раціональних форм людської 

(наднаціональної) інформаційної символіки. У найбільш труднодоступній 

лінгвістичній галузі це реалізується впровадженням машинних мов. 



 

Питання для обговорення і самоперевірки: 

1. Що ви розумієте під поняттям «інформаційні технології»?  

2. Які основні поняття відносять до терміну «інформаційні технології»?  

3. Що таке «інформація»?  

4. Що розуміється під терміном «інформатизація»?  

Лекція №2. 

Практичне заняття №2. 

 

2.1. Історичний зміст етапу розвитку допаперових інформаційно- 

комунікаційних технологій 

Протягом фази технологічної цивілізації – допаперової - інформаційні 

вибухи означали перехід до все більш досконалих носіїв: запис на камені 

дозволяв вперше досягти ефекту знеособленості процесу передачі 

інформації, закріпленій навіки у визначеному місці; перехід до записів на 

сирих глиняних табличках і дерев'яних дощечках з 4-го тисячоліття до н.е. 

додав інформаційним комунікаціям динамічний характер (камінь - це носій 

символічної монументальної інформації); винахід папірусу (з 3-го 

тисячоліття до н.е.) значно підвищував одиничну ємкість носія і його 

роздільну здатність завдяки великій площі сувою і можливості застосовувати 

фарби; поява пергаменту (III ст. до н.е.) завершувала допаперову фазу новим 

інформаційним вибухом: з'являється оптимальний носій інформації - книга 

(IV ст. до н.е.).  

У кам'яному віці піктограма на камені - це загальнодоступна 

інформаційна комунікація, що знаходилася відповідно до низького рівня 

диференціації фізичної і розумової праці і відсутності соціальної ієрархії. Із 

створенням перших держав динамічні інформаційні носії (глиняні і дерев'яні 

таблички, папірус) перетворюються на об'єкти централізованого закритого 

зберігання, а користування ними стає прерогативою аристократії. 

Інформаційні джерела перетворюються на чинник як внутрішньо-, так і 

міждержавних відносин. Впорядкування системи зберігання інформаційних 



носіїв і зосередження їх в одному місці (наприклад, у палаці столиці 

Хеттської держави Хаттусасе зберігалося 20 000 глиняних клинописних 

табличок). Це свідчить про створення перших «бібліотек», доступних тільки 

окремим особам і символізуючим накопичення знань та історичних фактів 

для передачі цього багатства поколінням.  

Якісно новий характер почали мати інформаційні комунікації, коли у 

великих державах Стародавнього світу (Греція, Персія, Китай, Рим) виник 

добре налагоджений державний поштовий зв'язок: письмова інформація 

передавалася тепер гінцями естафетою. З утворенням древньогрецьких міст- 

полісів з'являються бібліотеки для вільних громадян, які стають, першими в 

історії, центрами зосередження інформаційних носіїв на папірусових свитах 

(пізніше на пергаменті).  

Велике переселення народів, що сталося після падіння Римської 

імперії, практично повністю знищило культуру, що склалася, зокрема 

інформаційну. У зв'язку з цим відзначимо важливий історичний факт - 

міграцію інформаційних джерел, рукописних тиражів перших творів. 

Спочатку, з першими християнами, вони потрапляють до Візантії і Середньої 

Азії (головним чином до Бухари). У VII-X ст. у Бухарі ці твори 

перекладаються арабською мовою. Після падіння Константинополя з 

середини XV ст. рукописні старогрецькі і латинські книги біженцями 

переміщаються до Західної Європи, де стають основним інформаційним 

масивом накопичених знань.  

2.2. Розвиток паперових комунікаційних технологій  

Бурхливий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

приходиться на X ст., коли папір (винайдений у II ст. у Китаї) стає об'єктом 

промислового виробництва в країнах Європи. Ця обставина значною мірою 

сприяла появі інформації в новій формі - авторських творах. Книга набувала 

функцій товару, чим і породжувалася нова реміснича професія – переписувач 

книг. Книжкові лавки стають інтелектуальними мікроцентрами, де 

відбувається інтенсивний обмін знаннями. Разом із суспільними бібліотеками 



формується така форма масової комунікації, як велике число особистих 

бібліотек у найбільш забезпечених громадян. Революцією в процесі розвитку 

інформаційних технологій став винахід у Германії книгодрукування 

(середина XV ст.), що надало інформаційним технологіям форму масової 

діяльності, особливо з кінця XVII ст., тобто з часу виникнення науки і появи 

парового двигуна - основи машинного виробництва. Головним якісним 

змістом цих інформаційних технологій стало народження системи науково-

технічної термінології в основних галузях знань, а кількісним - випуск 

багатотиражних книг, журналів, газет, географічних карт, технічних 

креслень, а також перших енциклопедій - свого роду стаціонарних 

інформаційно-пошукових систем на алфавітній основі. 

Питання для обговорення і самоперевірки: 

1. Що розуміється під визначенням «інформаційні процеси» та 

«інформаційні ресурси»?  

2. Що таке «інформаційна система»?  

3. Які ви знаєте етапи розвитку інформаційних технологій?  

4. Схарактеризуйте історичний зміст етапу розвитку допаперових 

інформаційно-комунікаційних технологій.  

Лекція №3. 

Практичне заняття№ 3. 

2.3. Сутність розвитку ІТ в період технічної революції 

Новий етап у розвитку інформаційних технологій обумовлений 

технічною революцією кінця XIX ст. супроводжувався створенням 

поштового зв'язку як форми стабільних міжнародних комунікацій (Загальний 

поштовий союз з 1874 р. і Всесвітня поштова конвекція з 1878 р.), фотографії 

(з 1879 р.), винаходом телеграфу (1832 р.), телефону (1876 р.), радіо (1895 р.), 

кінематографа (з 1895 р.), а потім бездротової передачі зображення (1911 р.) і 

промислового телебачення (з кінця 20-х рр.). В галузі інформаційних 

комунікацій людство приступило до створення загальносвітової системи 

зосередження, зберігання і швидкодіючої передачі інформації в найбільш 

зручній для користувачів формі.  



Етап інформаційної революції другої половини XX ст. - це початок 

такої безпаперової фази розвитку інформаційних технологій, коли на якісно 

новому рівні завершується історично найважливіший перехід до інформації, 

швидкість передачі якої (за допомогою електромагнітних хвиль) зростає в 

мільйони разів у порівнянні з людською мовою. Машинна інтуїція (експертні 

системи) нині стала продуктивною силою, а штучний інтелект дає 

можливість вирішувати якісно нові завдання технічного прогресу. Виняткове 

значення машинних інформаційних систем в житті сучасного суспільства 

висунуло на перший план завдання створення все більш досконалих ЕОМ і 

пов'язаних з ними технологій. Історія розвитку інформаційної взаємодії між 

людьми (а нині між людиною і машиною) дозволяє висловити, що 

інформаційні технології - це логічна невід'ємна частина єдиної інтеграційної 

системи знань усього людства. 

2.4. Механічні, електричні та електронні технічні засоби, як основа 

розвитку нового етапу різних типів ІТ 

До другої половини XIX ст. основою інформаційних технологій було 

перо, чорнильниця і бухгалтерська книга. Комунікація (зв'язок) 

здійснювалася за допомогою пакетів (депеш). Продуктивність інформаційної 

обробки була дуже низькою: кожен лист копіювався окремо вручну, окрім 

рахунків, що підсумовувалися також вручну, не було іншої інформації для 

прийняття рішень.  

На зміну «ручної» інформаційної технології в кінці XIX ст. з'явилася 

«механічна». Винахід друкарської машинки, телефону, диктофона, 

модернізація системи суспільної пошти призвели до принципових змін в 

обробці інформації і, як наслідок, в продуктивності роботи. 40-60-і рр. XX ст. 

відмічені появою «електричної» технології, заснованої на широкому 

використанні електричних друкарських машинок, копіювальних машин на 

звичайному папері, портативних диктофонів. Вони поліпшили діяльність 

різних установ, оскільки істотно підвищилася якість, кількість і швидкість 



обробки документів. Багато сучасних установ, організацій базуються на 

«електричній» технології.  

Винахід у другій половині 60-х рр. великих продуктивних ЕОМ (у 

спеціальних обчислювальних центрах) дав можливість змістити акцент в 

інформаційній технології на обробку не форми, а змісту інформації. Це було 

початком формування «електронної», або «комп'ютерної» технології. Як 

відомо, інформаційна технологія управління передбачає як мінімум три 

найважливіші компоненти в обробці інформації: облік, аналіз і прийняття 

рішень.  

Питання для обговорення і самоперевірки: 

1. У чому полягає розвиток паперових комунікаційних технологій? 

2. Поясніть сутність розвитку ІТ в період технічної революції. 

3. Проаналізуйте механічні, електричні та електронні технічні засоби, 

як основу розвитку нового етапу різних типів ІТ. 

4. Схарактеризуйте перспективи розвитку комп’ютерної техніки. 

5. Яку ви знаєте класифікацію обчислювальних пристроїв? 

Лекція №4. 

Практичне заняття №4. 

2.5. Історичні етапи і перспективи розвитку комп'ютерної техніки  

У кінці 30-х - початку 40-х рр. XX століття до створення 

багатофункціональної обчислювальної машини приступили одночасно в 

США, Великобританії, Німеччині і СРСР - то були моделі першого покоління 

ЕОМ. Технічною базою тієї техніки служили ламповий діод - створений в 

1904 р. Дж. Флемінгом (Великобританія), тріод - запропонований в 1906 р. Лі 

де Форестом (США), і ламповий трігер - винайдений в 1918 р. Бонч-

Бруєвичем (СРСР). Стрімкий розвиток і вдосконалення ЕОМ йшло двома 

напрямами: електромеханічному - на основі використання реле, і цифровому 

- із застосуванням електронних схем. 

Ідею автоматичної цифрової ЕОМ використовує в 1937 р. доцент Дж. 

Атанасов (США) і в 1939 р. створює свій настільний (персональний) 



комп'ютер. Але реалізацією і впровадженням цієї ідеї учені Дж. Фон Нейман, 

Г. Гольдстейн і Беркс зайнялися тільки в 1946 р. У наший країні в кінці 1930-

х рр. розробкою ЕОМ в Інституті електротехніки АН СРСР займався С.А. 

Лебедєв. Робота над обчислювальними машинами була перервана на час 

другої світової війни і відновлена тільки в кінці 1942 р.  

До кінця війни у всіх вище перелічених країнах у строгій секретності 

вже функціонували свої ЕОМ: ЕНІАК (США), Машина Тюрінга, «Колос», 

«Колос Марк-2» (Великобританія), МЕСМ (СРСР). Проте вони були все таки 

ще механічними пристроями.  

Перші ЕОМ з програмою були виконані в 1946 р. і називалися ЕДСАК. 

У них була п'ятиблокова структура (структура фон Неймана): вхідний 

пристрій - для введення даних, вихідний пристрій - для видали результатів 

рішення задачі і операцій над даними, запам'ятовуючий пристрій - для 

зберігання інформації, пристрій управління - для організації управління і 

взаємодії вузлів ЕОМ, та 19 арифметичний пристрій - для основних 

арифметичних дій, логічних операцій, властивих алгебрі логіки. Отже, щоб 

спілкуватися з комп'ютером, довелося написати програми на машинній мові - 

автокоді, або мові Асемблера. Проте написання програм на тій мові було 

дуже трудомістке, тому були розроблені інші мови, так звані мови 

програмування високого рівня, з них великого поширення набули Сі, Сі++, 

Паскаль, Бейсік, Лого, Фортран, Лісп, Пролог та ін. Виробництво ЕОМ 

розвивалося стрімко, використовувалися для цього все нові і нові досягнення 

науки в області напівпровідникової техніки.  

Друге покоління ЕОМ функціонувало в період з 1965 р. до кінця 1970-х 

рр. Машини цього покоління мали розширену і вдосконалену архітектуру, 

якісне програмне забезпечення, інтерфейс для спілкування людини з ЕОМ. 

Третє покоління комп'ютерної техніки представляють машини серії IBM- 

360, IBM-370 (США) і M-10 (СРСР), засновані на інтегральних мікросхемах з 

високою швидкодією (швидкість обробки інформації) і сумісністю машинних 

мов.  



Четверте покоління ЕОМ базується вже на великих інтегральних 

мікросхемах (БІС) (оперативна і постійна пам'ять) із застосуванням 

мікропроцесорів (пристроїв, що містять в одному кремнієвому кристалі до 2 

250 транзисторів) - середина 1970-х - кінець 1980-х рр. ЕОМ п'ятого 

покоління розробляються з початку 1990-х рр. до теперішнього часу і 

використовують операційну систему, зручний для користувача інтерфейс на 

природній мові, об'ємне програмне забезпечення, що включає різноманітні 

бази даних.  

Розробка подальших поколінь комп'ютерів ведеться з використанням 

великих інтегральних схем підвищеного ступеня інтеграції, можливості 

оптоелектроніки (лазерів, голографії). Вирішуються абсолютно інші 

завдання, ніж при розробці колишніх ЕОМ.  

Якщо перед розробниками ЕОМ з I по IV покоління стояли завдання 

збільшення продуктивності в області числових розрахунків, досягнення 

більшої 20 пам'яті, то основним завданням розробників ЕОМ V покоління є 

вже створення штучного інтелекту (можливість робити логічні висновки з 

представлених фактів), розвиток «інтелектуалізації» комп'ютерів - усунення 

бар'єру сприймати інформацію з рукописного або друкарського тексту, з 

бланків, людського голосу, впізнавати користувача за голосом, здійснювати 

переклад з однієї мови на іншу.  

Нижче наведені основні етапи розвитку ЕОМ.  

VI ст. до н.е. - Піфагор увів поняття числа як основи всього сущого на 

землі. V ст. до н.е. - острів Саламін - перший прилад для рахунку «абак». IV 

ст. до н.е. - Арістотель розробив дедуктивну логіку. III ст. до н.е. - Діофант 

Александрійський написав «Арифметику» в 13 книгах. IX ст. - Аль-Хорезмі 

узагальнив досягнення арабської математики і ввів поняття алгебри. XV ст. - 

Леонардо да Вінчі розробив проект обчислювальної машини для виконання 

дій над 12-розрядними числами. XVI ст. - винайдені російські рахівниці з 

десятковою системою числення. XVII ст. - Англія - логарифмічні лінійки. 

1642 р. - Паскаль розробив модель обчислювальної машини для виконання 



арифметичних дій (побудована в 1845г. і мала назву «Паскалеве колесо»). 

1801-1804 рр. — Жаккар використовував перфокарти для управління 

ткацьким верстатом. 1820 р. - Карл Томас винайшов арифмометр. 1823 р. - 

Чарлз Вебідж розробив проект обчислювальної машини з трьох частин 

(програмно-керована машина): склад (зберігання чисел), фабрика (виконання 

операцій над числами), пристрій управління за допомогою перфокарт. 1826 р. 

- введено поняття про напівпровідники. 1834 р. - вперше використаний 

термін «кібернетика» для позначення макету управління державою. 30-40-і 

рр.., ХІХ ст. - Морзе винайшов систему кодування інформації. 1864 р. - 

Максвел - теорія електромагнітного поля. 1885 р. - Берроуз розробив 

машину, що друкує початкові дані і результат. 1886 р. - Холлерн (США) 

винайшов табулятор на перфокартах (початок існування фірми «IBM»). 1928 

р. - теорія фон Неймана. 1929 р. – Волков винайшов кольорове телебачення. 

1931 р. - використання в обчислювальних машинах двійкової системи 

числення. 1940 р. - Нейман створює новий комп'ютер «MANIAC». 1945 р. - 

Нейман винайшов машину, де числа і програми зберігалися в пам'яті. 1946 р. 

- перша ЕОМ в США (додавання 0,2 с). 1948 р. – винайшли транзистора. 1951 

р. - в СРСР винайдена МЕОМ. 1952-1953 рр. - в СРСР винайдена ВЕОМ. 

1952 р. - Англія - Даммер висунув ідею інтегральних схем. 1953 р. - 

операторний метод програмування. Розроблені і виготовлені ЕОМ «УРАЛ», 

«МІНСЬК», «КИЇВ». 1957 р.- розроблено мови Фортран і Алгол. 1960 р. - 

мови Кобол, Логотип. 1970 р. - мова Паскаль. 1971 р. - випущено перший 

мікропроцесор (США). 1976 р. - виготовлений синтезатор мови для ЕОМ. 

1981 р. - перший персональний комп'ютер фірми «IBM», проект ЕОМ п'ятого 

покоління в Японії. 1981-1987 рр. - IBM РС XT; РС AT. 1993 р. - перший 

процесор класу Pentium. На сьогодні суспільство використовує для розробки 

різних масивів інформації чималу кількість різноманітних обчислювальних 

машин. Щоб краще орієнтуватися, доцільно користуватися нижче наведеною 

класифікацією обчислювальних пристроїв.   

За поколіннями (етапами) розвитку, розглянутих вище. 



  За параметрами ПК: 

 1) суперЕОМ: продуктивність - 1000-10 0000 MIPS (MIPS - мільйон 

операцій в секунду над числами з фіксованою комою), оперативна пам'ять - 

2000-10 000 Мб, розрядність 128 біт; 2) великі ЕОМ: продуктивність - 2000-

10 000 MIPS, оперативна пам'ять - 256-10 000 Мб, розрядність 32-64 біт; 3) 

міні-ЕОМ: продуктивність - 1-100 MIPS, оперативна пам'ять - 16-512 Мб, 

розрядність - 16-64 біт; 4) мікро-ЕОМ: продуктивність - 1-100 MIPS, 

оперативна пам'ять - 4-256 Мб, розрядність - 16-64 біт.   

За архітектурою (логічною структурою, що вказує на склад 

пристроїв комп'ютера та їх взаємодію), кількістю і типом процесорів: 1) ЕОМ 

класичної архітектури (архітектура фон Неймана); 2) багатопроцесорна 

архітектура представляє собою декілька паралельно сполучених 

мікропроцесорів, що виконують різні операції для вирішення одного 

завдання; 3) архітектура з паралельним процесором, робота якого полягає в 

паралельній обробці даних під управлінням одного пристрою управління.   

За значенням: 1) побутові (проблемно-орієнтовані) - ПК невеликої 

потужності, що використовуються для виконання обмеженого набору 

операцій часткового порядку; 2) начальні (універсальні) - це ПК, призначені 

для представлення освітніх послуг.  

Основою програмного забезпечення цих ЕОМ є навчальні комплекси, 

тренажери, що проектують системи, системи машинної графіки, електронні 

імітатори, бібліотеки стандартних даних, електронні таблиці, бази даних і 

т.д.; 3) професійні спеціалізовані - ПК, такі, що виконують 

високотехнологічні операції управління і сортування даних, аналіз роботи 

механізмів і пристроїв і т.п.  За швидкодією: 1) ПК з швидкодією 103-104 

операцій в секунду; 2) ПК з швидкодією 104-106 операцій в секунду; 3) ПК з 

швидкодією 105-107 операцій в секунду; 4) ПК з швидкодією 106-108 

операцій в секунду; 5) ПК з швидкодією 108-1012 операцій в секунду; 6) ПК 

з швидкодією 1012-1024 операцій в секунду.   



За конструктивним виконанням: 1) стаціонарні - це ПК, які не мають 

автономного живлення і призначені для використання на робочому місці; 2) 

мобільні - це ПК з автономним живленням, до яких відносяться переносні 

(portaible), наколінні (laptop), блокнотні (notebook), міні-блокнотні 

(subnotebook) і кишенькові (pocket або palmtop) ЕОМ.   

За складом елементів логічної частини: 1) ПК на основі електронних 

ламп; 2) ПК на основі транзисторів; 3) ПК на основі інтегральних схем (ІС); 

4) ПК на основі великих інтегральних схем (ВІС); 5) ПК на основі 

надвеликих інтегральних схем (НВІС); 6) ПК на основі рідких кристалів (РК).  

За мовою програмування, що використовується: 1) програмування на 

машинному коді; 2) програмування на мові Асемблер; 3) програмування на 

Асемблері і процедурних мовах високого рівня (МВР); 4) програмування на 

МВР; 5) програмування на процедурних мовах високого рівня. 

Питання для обговорення і самоперевірки: 

1. Яку класифікацію обчислювальних пристроїв розрізняють за 

параметрами ПК?  

2. Яку класифікацію обчислювальних пристроїв розрізняють за 

архітектурою?  

3. Яку класифікацію обчислювальних пристроїв розрізняють за 

значенням?  

4. Яку класифікацію обчислювальних пристроїв розрізняють за 

швидкодією?  

5. Яку класифікацію обчислювальних пристроїв розрізняють за 

конструктивним виконанням?  

6. Яку класифікацію обчислювальних пристроїв розрізняють за 

складом елементів логічної частини? 

Лекція №5. 

Практичне заняття №5. 

Класифікація тестів та їх характеристика 



Тест визначається як короткочасне, технічне випробування, що 

проводиться в рівних для всіх випробовуваних умовах, що мають вид 

завдання, вирішення якого піддається кількісному обліку і служить 

показником ступеня розвитку до даного моменту відомої функції у даного 

випробовуваного.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виділити наступну 

приблизну структуру тесту: 1) деяку сукупність завдань; 2) правила роботи з 

тестом для випробовуваного; 3) інструкцію експериментаторові; 4) 

теоретичний опис властивостей, вимірюваних тестом; 5) шкалу вимірювання 

властивостей; 6) метод виведення оцінки. За період свого існування тести 

зазнали помітну еволюцію, і сьогодні тестування є цілою галуззю.  

Тести використовуються у ряді областей науково- практичної 

діяльності людини. Істотну роль вони відіграють і в системі освіти. Тому ми 

маємо розглянути їх різні класифікації, вивчити характерні особливості. 

Перш за все, (за спрямованістю), тести бувають різних типів:  тест 

досягнень,  тести здібностей,  тести особистості,  тести креативності,  

тести проективні,  тести критеріально-орієнтовані.  

За допомогою тестів досягнень (дидактичних тестів, тестів успішності) 

отримують інформацію про рівень засвоєння деякого навчального матеріалу. 

Класифікація тестів: Типи тестів, Тести досягнень, Тести проективні, Тести 

особистості, Тести критеріально-орієнтовані, Тести креативності, Тести 

здібностей.  

Тести здібностей призначені для того, щоб отримати відомості про 

розвиток деяких індивідуально-психологічних властивостей і особливостей 

особистості. Вони в цілому не характеризують її загальний інтелектуальний 

розвиток.  

Тести досягнень і тести здібностей мають в своїй основі аналіз 

результатів діяльності. Відмінність між ними полягає лише в якості 

показників, на основі яких розглядаються дані результати: у першому 

випадку –– це показники рівня засвоєння, виконання, вирішення і т.д., у 



другому — ті ж показники, але вже як ознаки розвитку особистості. 

Нормативні або статистично-нормативні тести, які протягом багатьох років 

застосовуються в США, Англії, Франції, Німеччині та інших західних 

країнах, призначені для порівняння досягнень учнів з досягненнями інших 

учнів за схожих умов. Завдання полягає у відборі тестованих так, щоб 

відповіді багатьох учнів укладалися в достатньо широку смугу оцінок. При 

цьому на підставі результатів тестування оцінки можна розділити відповідно 

до кривої нормального розподілу Гауса.  

Критеріальні тести не уточнюють відмінностей в результатах 

діяльності тестованих, а показують –– чи досягли вони такого рівня, який 

відповідає певним вимогам і цілям. Основна характеристика критеріальних 

тестів полягає в тому, що вони є засобом вимірювання і оцінки досягнень 

учнів відповідно до цілей і завдань, сформульованих в державних та інших 

документах, що мають обов'язковий характер. Така назва цих тестів пов'язана 

з тим, що мета виступає і як критерій оцінки.  

Нормативно-критеріальні тести включають характерні особливості, як 

для нормативних, так і для критеріальних тестів, що дозволяє провести 

глибшу інтерпретацію діяльності учня. Класифікацію тестів можна провести 

за видами завдань, виділивши при цьому тести з вибором відповідей і тести з 

конструктивними відповідями.  

Тести з вибором відповідей вимагають вибору одного або декількох 

відповідей певного значення істинності з сукупності відповідей, що 33 

представляються. Що стосується тестів з конструктивними відповідями, то 

вони передбачають побудову відповіді самим випробовуваним на підставі 

прикладеної до тесту інструкції. Залежно від навчального предмету тести, як 

з вибором відповідей, так і з конструктивними відповідями мають свою 

певну специфіку, яка, перш за все, пояснюється фактичним змістом, 

внутрішньою логікою відповідної навчальної дисципліни.  



Відмітні особливості мають тести, які застосовуються при вивченні 

математики. У науково-методичній літературі виділяються наступні ознаки 

тестів:  об'єктивність,  модельність,  стандартизованість.  

Об'єктивність передбачає виключення впливу випадкових чинників, 

навмисних або неусвідомлюваних дій на тестованого. Вона досягається, 

головним чином, єдністю завдання, єдиною інструкцією, єдністю принципів 

реєстрації результатів тестування та їх оцінки.  

Модельність означає, що випробування за допомогою тестів 

складається із завдань, які виражають якесь комплексне ціле. 

Стандартизованість забезпечує одноманітні процедури проведення і оцінки 

виконання тесту. Стандартизація включає словесні інструкції, час, матеріали, 

а також навколишнє оточення.  

Разом з основними ознаками тестів для їх якісної оцінки 

використовують 2 основні критерії:  валідність,  надійність.  

У найбільш простому і загальному формулюванні валідність тесту –– 

це поняття, що вказує нам, що тест вимірює і як добре він це робить. 

Валідність тесту означає придатність або його обґрунтованість для 

досягнення поставленої мети.  

Найважливіша складова валідності – віддзеркалення області вивчаємих 

властивостей особистості, що має провідне теоретичне і практичне значення 

при виборі методики дослідження та інтерпретації отриманих даних. 

Окреслюючи сферу застосування тестової методики валідність розкриває 

рівень обґрунтованості результатів вимірювання. Надійність тестів часто 

пов'язують з точністю – чим точніше психодіагностичне вимірювання, тим 

воно надійніше.  

Надійність тесту –– це і стійкість результатів тесту до дії сторонніх 

випадкових чинників. У вузькому значенні –– це ступінь узгодженості 

результатів тесту при першому і повторному його випробуванні по 

відношенню до одного і того ж індивіда. Показником надійності тесту є 



коефіцієнт кореляції оцінок однієї і тієї ж групи учнів між результатами двох 

еквівалентних варіантів.  

Тест може бути надійним і зовсім не валідним для тієї або іншої мети. 

Зворотне твердження невірне. Якщо тест валідний для даної мети, то він і 

надійний.  

  

 

2. Види питань тестів 

Нині виділяються наступні варіанти тестів, які застосовуються в 

системі освіти, виходячи з аналізу їх структури: 1) тести, вся структура яких 

представлена на окремих листах паперу, спеціальних бланках, перфокартах 

(безмашинний варіант); 2) тести, у яких основні складові структури 

комп’ютеризовані; 3) тести, у яких одні компоненти структури представлені 

в безмашинному вигляді, а інші комп’ютеризовані.  

Ми ж розглянемо тільки другий варіант.  

Які ж типи питань дозволяє використовувати комп'ютерний варіант 

програмованого контролю?  

Довільний тип, або, просто кажучи, введення з клавіатури. 

Щонайпотужніший інструмент при перевірці різного роду термінів, констант, 

дат. Проте його реалізація, як правило, математично складна і тому 

більшістю розробників залишається без уваги. Проблема полягає перш за все 

у тому, що введену фразу необхідно піддати синтаксичному, а в ідеалі – і 

семантичному аналізу, що моделює варіанти можливого мислення 

відповідаючого на тест. Крім того, учень може просто машинально 

помилитись, і в більшості областей знань подібні машинальні помилки не 

можна вважати помилкою, а це вимагає дуже гнучкої реалізації комп'ютерної 

логіки, яка під силу далеко не будь-якому програмісту. Про можливість 

використання учнем при введенні довільної відповіді різних синонімів, які 

можуть бути не передбачені розробником бази даних і в той же час можуть 

бути абсолютно або частково правильними, теж можна говорити дуже 



багато. Мається на увазі, що в довільному типі запитання може бути і 

декілька можливих відповідей. Існує також ряд різновидів довільного типу 

питання.  

Введення декількох відповідей у певній послідовності. Може 

використовуватися у питаннях про строгу послідовність будь-яких операцій, 

взаєморозташувань і т.д. Тип питання настільки ж складний для 

програмування, як і довільний, складний в конструюванні і викликає певні 

труднощі в учнів, оскільки вимагає не тільки безпомилкового введення 

відповідей, але і безпомилкового їх взаємного розташування. Проте, не 

дивлячись на достатньо рідкісне його застосування, цей тип незамінний і є 

могутнім засобом з'ясування рівня знань учнів у питаннях, наприклад, 

послідовності перетворення речовини в хімії, послідовності дій різного роду 

ремонтних робіт і т.д.  

Вибірковий тип питання. Класичний варіант, який переважна частина 

розробників вважає необхідним і достатнім для проведення комп'ютерного 

тестування. У цьому типі питання може матися на увазі один або декілька 

правильних відповідей із запропонованих. Частина теоретиків розділяє ці два 

різновиди на різні типи питань, проте з погляду формальної логіки ці 

різновиди абсолютно рівнозначні. Комп'ютерна реалізація цього типу 

незвичайно проста. Можливо, саме з цим і пов'язане його використання у 

різних існуючих тестуючих програмах. Для реалізації цього типу достатньо 

навіть початкових знань у будь-якій мові програмування або в 

програмованих офісних системах типу Ехсеl або Quattro. У вибіркового типу 

питання також існують різновиди.  

Альтернативний тип є максимально спрощеною формою і передбачає 

готову відповідь уже в тексті питання. Випробовуваному залишається тільки 

вказати, правильна це відповідь чи ні (тобто відповісти «Так чи ні»). Не 

дивлячись на простоту, цей тип з успіхом може використовуватися в деяких 

областях знань.  



Послідовний тип питання. Найбільш складний для учнів, хоча і 

достатньо простий в реалізації, дає викладачеві могутній інструмент для 

оцінки не тільки конкретних знань, але і логіки. Спрощений варіант 

послідовного типу передбачає, що учню задається питання і дається набір 

правильних готових відповідей. В його завдання входить розстановка цих 

відповідей в необхідній послідовності.  

Цей різновид може бути використаний в тих наочних областях, де 

потрібне чітке знання послідовності операцій, дій або правильне 

взаєморозташування об'єктів. Ускладнений варіант послідовного типу є 

найбільш складним зі всіх типів як за складністю програмування, так і за 

складністю сприйняття його учнями. Проте саме цей тип дає найбільш 

широкі можливості для перевірки логіки. Конструювання питання цього типу 

полягає формально в побудові учнями графа логічної структури. У тексті 

питання перераховуються пронумеровані положення (пункти), а в тексті 

відповідей –– відповідні цим пунктам доведення або факти. Учню потрібно 

розставити пункти, перераховані в питанні, відповідно готовим відповідям.  

Питання для обговорення і самоперевірки: 

1. Дайте визначення поняття «тест».  

2. Яка структура тесту?  

3. Схарактеризуйте типи тестів.  

4. Які в науково-методичній літературі виділяються ознаки тестів та 

схарактеризуйте їх.  

 

 

ТЕСТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОГО МОНІТОРИНГУ 

ЗНАНЬ студентів з дисципліни «Використання ІКТ у професійній 

діяльності»  

1. Тестове завдання, в якому учень має розташувати в порядку зростання 

(спадання) відповідну інформацію називають…  



1. ранжування 2. альтернативне 3. вибіркове 4. доповнення 5. впорядкування 

2. Тестове завдання, в якому учень має поєднати пов'язані між собою дані, 

що знаходяться у двох стовпцях називають…  

1. ранжування 2. відповідність 3. нагадування 4. альтернативне 5. 

впорядкування  

3. Тестове завдання, в якому учень з декількох запропонованих варіантів 

відповідей має вибрати правильну називають…  

1. відповідність 2. ранжування 3. вибіркове 4. нагадування 5. впорядкування 

4. Вид дидактичних тестів, у яких учень має вирішити істинним чи хибним є 

дане твердження називають…  

1. альтернативне  2. вибіркове 3. доповнення 4. ранжування 5. впорядкування 

5. Вид дидактичних тестів під час складання яких викладач залишає вільне 

місце у формулюванні запитання, куди учень має вписати правильну 

відповідь називають…  

1. довільний 2. нагадування 3. альтернативне 4. відповідність 5. ранжування 

6. Вид дидактичних тестів, в якому учні дають конкретну відповідь на 

запитання називають…  

1. доповнення 2. нагадування 3. відповідність 4. ранжування 5. 

впорядкування  

7. Базова технологія Internet, що забезпечує роботу в мережі з гіпертекстом 

наз….  

1. WWW 2. FTD 3. ICQ 4. HTTP 5. FTP  

8. Інструментальне середовище, що надає можливість оперативно 

доставляти та одержувати повідомлення різноманітного характеру наз…  

1. сервер баз даних  2. електронна пошта 3. сервер новин 4. файловий сервер 

5. дошка оголошень  

9. Технологія, яка дозволяє використовувати одночасно текст, графіку, відео 

називається …  

1. гіпермедіа 2. мультимедіа 3. гіпертекст 4. віртуальна реальність 5. 

відеоконференція  



10. Технологія неконтактної інформаційної взаємодії, що реалізується за 

допомогою мультимедіа середовища ілюзією присутності в реальному часі в 

стереоскопічно представленому "екранному світі"…  

1. гіпертекст 2. мультимедійна технологія 3. віртуальна реальність 4. 

комп’ютерне моделювання 5. комп’ютерна комунікація  

11. Педагогічна технологія, яка використовує спеціальні способи, програмні 

та технічні засоби для роботи з інформацією називається…  

1. інформаційна технологія навчання 2. комп'ютерна комунікація 3. тестуюча 

система 4. Інформаційно-комунікаційна технологія 5. Педагогічна технологія 

12. Що таке тест?  

1. короткочасне, технічне випробування 2. має вид завдання, вирішення якого 

піддається кількісному обліку 3. служить показником ступеня розвитку 4. Всі 

варіанти вірні 5. Жодної вірної відповіді немає  

13. Які ви знаєте ознаки тестів?  

1. об'єктивність 2. модельність 3. стандартизованість 4. суб'єктивність 5. Всі 

варіанти вірні  

14. Що таке тести з вибором відповідей?  

1. вимагають вибору одного або декількох відповідей 2. вимагають вибору 

однієї відповіді певного значення 3. вимагають вибору декількох відповідей 

певного значення 4. Всі варіанти вірні 5. Жодної вірної відповіді немає  

15. Для чого призначені тести досягнень?  

1. отримують інформацію про рівень засвоєння деякого навчального 

матеріалу 2. надають інформацію про досягнення студента у певній галузі 

науки 3. щоб допомогти вирішити складні питання 4. Всі варіанти вірні 5. 

Жодної вірної відповіді немає  

16. Які ви знаєте типи тестів за спрямованістю?  

1. тест досягнень 2. тести здібностей 3. тести особистості 4. тести 

креативності 5. тести для визначення інтелектуальних досягнень  

17. З яких функціональних блоків складається ЕНМК?  



1. інформаційно-змістовний 2. контрольно-комунікативний 3. коректувально-

узагальнюючий 4. дидактично-виховний 5. методично-технологічний  

18. Назвіть основні недоліки комп'ютерних навчальних програм та їх 

причини?  

1. програмується професійно не значущий матеріал 2. відсутній принцип 

проблемності 3. переважає метод ілюстративно-пояснювального викладу 

матеріалу 4. Всі варіанти вірні 5. Жодної вірної відповіді немає  

19. Які ви знаєте вимоги до ППЗ, що зумовлені характеристиками 

комп'ютерів?  

1. об'єм ОЗП (вибір стратегії навчання - лінійна або нелінійна) 2. швидкодія 

ПК 3. можливість представлення графічної інформації 4. періодичне 

обновлення ППЗ на жорстких дисках і перевірка на вірус 5. Всі варіанти вірні 

20. Назвіть переваги комп'ютерних навчальних ігор? 

1. підвищення мотивації 2. стимулювання ініціативи і творчого мислення 3. 

створення середовища для спілкування і вирішення завдань 4. підвищення 

інтересу учня до предмету 5. Всі варіанти вірні  

21. Які за видами можуть бути комп'ютерні навчальні програми?  

1. інформація і довідкові програми: в основному текстова інформація 2. 

контролюючі: питання, задачі і завдання, для контролю знань 3. 

демонстраційні та імітаційно-моделюючі 4. розважальні: вносять у навч. 

процес елемент відпочинку 5. естетичні: сприяють моральному розвитку 

учнів  

22. Що розуміють під засобами навчання?  

1. комплекс засобів, що сприяють оснащенню навчального процесу 2. 

комплекс засобів, що сприяють вдосконаленню навчального процесу 3. це 

технічні і дидактичні можливості комп'ютера, від Мін. Освіти 4. Всі варіанти 

вірні 5. Технічне забезпечення для проведення і організації навчального 

процесу  

23. Що входить до складу будь-якого педагогічного програмного засобу?  



1. програма на магнітному носії інформації 2. програмні документи, що 

визначають порядок використання ППЗ у навчанні 3. інструкція Міністерства 

освіти 4. Всі варіанти вірні 5. Жодної вірної відповіді немає  

24. Дайте визначення педагогічних програмних засобів?  

1. Прикладні програми формування знань, умінь, навиків, контролю знань 2. 

Програмна документація, що визначає порядок застосування програмних 

засобів 3. Визначають напрямки поширення ІТ у сучасній освіті 4. Всі 

варіанти вірні 5. Жодної вірної відповіді немає  

25. Що таке інформаційна технологія навчання?  

1. сукупність знань про способи організації навчання із комп'ютерами 2. 

процес навчання із комп'ютерами, як технічного засобу навчання 3. спец. 

програми, що дозволяють ввести комп'ютер у всі сфери освіти 4. Всі варіанти 

вірні 5. Жодної вірної відповіді немає  

26. Охарактеризуйте поняття модульності електронних навчальних 

матеріалів?  

1. дозволяє чітко структурувати матеріал 2. представляє матеріал у вигляді 

блоків 3. забезпечує методичну основу для оперативного оновлення 

інформації 4. спрощує процедуру переходу навчальних матеріалів на ел. 

засоби 5. усі відповіді вірні  

27. Назвати класифікацію програмних засобів навчально-виховного 

призначення?  

1. демонстраційно-моделюючі програмні засоби 2. пед. програмні засоби 

довідниково-інформаційного призначення 3. пед. програмні засоби створення 

електронних підручників 4. усі відповіді правильні 5. немає жодної 

правильної відповіді  

28. Які редактори можуть використовуватися для створення електронних 

підручників?  

1. MS FrontPage 2. SunRav BookOffice 3. NATATA eBook Compiler Gold 2.2.1 

4. Page Maker 5. усі відповіді правильні  

29. Що таке гіпертекст?  



1. спосіб нелінійної подачі текстового матеріалу  2. ключові слова, що мають 

прив'язку до певних текстових фрагментів 3. спосіб лінійної подачі 

текстового матеріалу 4. надає можливість структурувати інформацію 5. усі 

відповіді правильні  

30. З яких компонентів може складатися електронний посібник?  

1. теоретичний матеріал 2. приклади 3. контрольні запитання 4. завдання для 

самостійного опрацювання 5. навчаючі програми  

31. Назвіть відмінності електронних курсів від традиційних?  

1. нелінійна структуризація і оптимізація навчального матеріалу 2. засоби 

діагностики і корекції знань 3. розгалужена мережа зворотного зв'язку і т.п. 

4. словесні методи, що прискорюють пізнавальні процеси 5. можливість 

працювати за комп'ютером  

32. Що дозволяє робити використання електронних навчальних посібників у 

роботі викладача?  

1. змінити процес викладання дисц. з урахуванням досягнень у галузі 2. 

сприяє підвищенню кваліфікації викладача 3. підвищує якість навчання 

внаслідок розширення можливостей навчання 4. Усі відповіді правильні 5. 

підвищує креативність викладача  

33. Вказати правильну послідовність розміщення блоків інформації в 

електронному навчально-методичному комплексі:  

1. контроль знань, методична інформація, навчальний матеріал 2. методична 

інформація, навчальний матеріал, контроль знань  3. навчальний матеріал, 

методична інформація, контроль знань 4. контроль знань, навчальний 

матеріал, методична інформація 5. методична інформація, контроль знань, 

навчальний матеріал  

34. Програма, яка дозволяє під час складання тестових завдань задавати 

декілька варіантів правильних відповідей?  

1. Test W 2. Test Editor 3. Excel 4. MyTest 5. Test W2  

35. З метою імітації проходження процесів використовуються …  



1. тренуючі програми 2. тестуючі програми 3. моделюючі програми 4. 

контролюючі системи 5. навчальні системи  

36. Електронний посібник є складовою частиною…  

1. контролюючої системи 2. електронного навчально-методичного комплексу 

3. тренуючої системи 4. педагогічного програмного засобу 5. електронного 

підручника  

37. Яка технологія передбачає в процесі розробки телекомунікаційного 

проекту такі види учнівських робіт: презентація, публікація, Web-сайт?  

1. INTEL® "Навчання для майбутнього", 2. мобільне навчання 3. електронне 

навчання 4. змішане навчання 5. програмоване навчання  

38. За тривалістю проведення проекти бувають…  

1. короткотермінові 2. середньої тривалості 3. довготривалі 4. всі відповіді 

вірні 5. правильної відповіді нема  

39. За кількістю учасників, телекомунікаційні проекти поділяються на…  

1. індивідуальні, особові 2. парні, групові 3. індивідуальні, особові, групові 4. 

індивідуальні, особові, парні, групові 5. індивідуальні, дуальні, тривіальні  

40. Спільна навчально-пізнавальна творча або ігрова діяльність учнів- 

партнерів, організована на основі комп'ютерної телекомунікації, яка має 

спільну мету - дослідження деякої проблеми, узгоджені методи, способи 

діяльності, направлена на досягнення спільного результату діяльності –  

1. телекомунікація 2. комп'ютерна телекомунікація 3. навчальний 

телекомунікаційний проект 4. пошукова робота 5. курсова робота  
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