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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни 

«Використання інформаційно-комунікативних технологій в науковій 

діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра спеціальності 035 Філологія 035.10 Прикладна 

лінгвістика. Обсяг навчальної дисципліни 3 кредити 90 год. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є інформаційні засоби, що 

ґрунтуються на мікропроцесорній техніці, а також інформаційна продукція та 

інші новітні та педагогічні технології, які базуються на цих засобах.  

Міждисциплінарні зв’язки: компʼютерна лінгвістика, психологія, 

педагогіка, інформатика.  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання дисципліни «Використання інформаційно-

комунікативних технологій в науковій діяльності» є ознайомити студентів із 

процесами інформатизації навчального процесу, видами та функціями 

інформатизації, методикою створення презентацій, мультимедійної 

продукції, Інтернет-проектів. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Новітні 

інформаційні технології» є: 

1. Характеризувати процеси інформатизації: медіатизація, 

комп’ютеризація, інтелектуалізація. Визначати її основні функції.  

2 Оволодіти основними видами інформаційних технологій. 

3. Засвоїти засоби НІТ. 

4. . Визначати роль, місце та основну мету комп’ютерного навчання.  

5. Засвоїти методику створення презентацій, мультимедійної продукції, 

Інтернет-проектів. 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями: 

І. Загальнопредметні: має уявлення про мову як фактор об’єднання 

етносу, народу, нації; застосовує досягнення національної та світової 

культури у вирішенні власних професійних та життєвих завдань; володіє 

розвиненою культурою мислення, умінням ясно й логічно висловлювати свої 

думки; володіє навичками наукової організації праці; розвиває навички 

самостійного опанування нових знань; уміє працювати з довідковою 

літературою, різнотипними словниками, електронними базами даних, 

системами інформаційного пошуку. 

ІІ. Фахові: орієнтується в наукових парадигмах прикладного 

мовознавства; уміє застосовувати знання мови на практиці, користуватися 

мовними одиницями; критично оцінює набутий досвід із позицій останніх 

досягнень філологічної науки; володіє сучасною мовознавчою 

термінологією; володіє уміннями та навичками здійснювати мовленнєву 

діяльність, зумовлену комунікативною метою; обізнаний в основних 

напрямках комп’ютерної лінгвістики, механізмах комп’ютерної обробки 

інформації. 
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На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин / 3 кредити 

ECTS.  

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
Кредит 1. Інформаційно-комунікативні технології – один із 

пріоритетних напрямів реформування освіти в Україні. 

Інформатизація – головний напрямок сучасної науково-технічної 

революції. Процеси інформатизації: медіатизація, комп’ютеризація, 

інтелектуалізація. Функції інформатизація вищої школи  

Інформаційні технології навчання як предметно й комунікативно 

спрямоване навчальне середовище, включене у навчальну діяльність, у якій 

комп’ютер є засобом аналізу змісту об’єктів, організації навчальної взаємодії, 

реалізації адекватних структурі та змісту діяльності форм контролю. 

Кредит 2. Засоби НІТ: апаратні (комп’ютер, програмні засоби 

(операційні системи, редактори, інформаційно-пошукові системи, локальні та 

глобальні навчальні комп’ютерні системи, демонстраційне обладнання, 

електронні підручники), бази даних); програмно-методичні: навчальні, 

контролюючі, імітаційно-моделювальні, інструментальні програмно-

педагогічні, програмно-методичні комплекси; навчально-методичні: 

посібники, нормативно-технічна документація, організаційно-інструктивні 

матеріали тощо. 

Роль, місце та основна мета комп’ютерного навчання. Варіанти 

комп’ютерних технологій. Напрями комп’ютеризації. Методика розроблення 

комп’ютерних програм.  

Кредит 3. Презентація як представлення перед аудиторією чогось 

нового, раніше невідомого або мало відомого. Логіка викладу змісту 

презентації. Переваги презентацій.  

Мультимедія - інформаційних продукт, що містить колекції зображень, 

текстів і даних, що супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими 

візуальними ефектами, включає інтерактивний інтерфейс та інші механізми 

управління. 

Види та методика створення Інтернет-проектів. 

Вимоги до створення якісного програмного забезпечення майбутнього 

філолога. 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Захарова И. Г. Информационные технологии а образовании : Учеб. 

Пособие для студ. учеб. заведений / Ирина Гелиевна Захарова . – 2-е изд., 

стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2005. – с. 22. 

2. Інформаційно-аналітична система контролю та оцінювання навчальної 

діяльності студентів ВНЗ : монографія / [А. А. Тимченко, Ю. В. Триус, І. В. 

Стеценко, Л. П. Оксамитна та ін.]. – Черкаси : МакЛаут, 2010. — 300 с.  

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

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

пед. кадров. - М. : «Академия», 1999. – с. 159-160. 

4. Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE : методичний 



 5 

посібник / Ю. В. Триус, І. В. Герасименко, В. М. Франчук ; за ред. Ю. В. 

Триуса. – Черкаси. – 220 с. 

5. Шевчук С. П., Скороходов В. А., Шевчук О. С. Інтерактивні технології 

підготовки менеджерів. Навчальний посібник / С. П. Шевчук, 

В. А. Скороходов,   О. С. Шевчук. – К. : «Видавничий дім «Професіонал», 

2009. – с. 53. 

Додаткова 

1. Александрова З.В. Мультимедійна презентація як сучасний засіб 

навчання / З.В. Александрова [Електронний ресурс].  

2. Вітвицька С. С. Практикум з педагогіки вищої школи: Навчальний 

посібник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів 

магістратури. / С. С. Вітвицька. – К. : Центр навчальної літератури, 2005, 

с. 197. 

3. Використання інтерактивних методів та мультимедійних засобів у 

підготовці педагога : [зб. наук. праць] / Кам’янець-Подільський держ. ун-т / 

В. М. Федорчук (відп. ред.). – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. 

– 208 с. 

4. Волкова Н. П. Педагогіка : Навч. посіб. Вид. 2-ге, перероб., доп. / 

Волкова Наталія Павлівна. – К. : Академвидав, 2007, с. 308. 

5. Гаврілова Л. Класифікація лекційних презентацій та вимоги до них /          

Л. Гаврілова, І. Хижняк // Вісник Львів. – 2010. – № 50.  

6. Герасименко І. В. Система підтримки дистанційного навчання, як 

складова інформаційного середовища ВНЗ / Герасименко І. В. // Проблеми 

сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – 

Ялта : РВВ КГУ, 2013. — Вип. 40. — Ч. 4. — С. 22–30. 

7. 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.  

8. 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.  

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

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

10. Закон України «Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україніна 2007–2015 роки» від 9 січня 2007 року, № 537-v . 

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

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

128с.  

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

майбутніх вчителів до використання ІКТ: навчально-методичний посібник. – 

Вінниця, 2009. – 100 с.  

13. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://www.roippo.rivne.com/konsep.html 
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14. Костриба Л.О. Створення мультимедійних програмно-педагогічних 

систем навчання засобами Powerpoint / Л.О. Костриба // Комп’ютер у школі 

та сім’ї. – 2008. – № 4. – С. 33–36.  

15. Круглик В.С. Концепція сучасного педагогічного програмного засобу. 

//Інформаційні технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове 

видання. Випуск 3, 2007. 

16. Лекції з педагогіки вищої школи: Навчальний посібник / За ред. 

В. І. Лозової – Харків : «ОВС», 2006, с. 181. 

17. Луценко В. І. Використання комп’ютерних і мультимедійних технологій 

у процесі вивчення студентами-іноземцями української мови // Збірник 

наукових праць. Педагогічні науки. – Херсон, 2005. – Випуск ХХХІХ. – с.  

450. 

18. Мокрогуз О.П. Мультимедійна презентація в системі засобів навчання / 

О.П. Мокрогуз // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2009. – № 8. – С. 21–23.  

19. Мультимедійні системи як засоби інтерактивного навчання: посібник/ 

ав.: Жалдак М. І., Шут М. І., Жук Ю. О., Дементієвська Н. П., Пінчук О. П., 

Соколюк О. М., Соколов П. К. / За редакцією: Жука Ю. О. – К.: Педагогічна 

думка, 2012. – 112 с 

20. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук. 

метод. посіб. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 

2004. – 192 с.  

21. Постанова кабінету міністрів України «Про затвердження державної 

програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-

2010 роки»від 7 грудня 2005 року, №1153 

22. Савчук Т. С. Використання інформаційних та комп’ютерних технологій 

в навчальному процесі  // Збірник матеріалів Республіканської науково-

практичної Інтернет-конференції «Електронні інформаційні ресурси: 

створення, використання, доступ». – Вінниця, 12-18 квітня 2010 р. – К. : 

Видавництво «Кондор», 2010. – с. 261. 

23. Суліма Є.М. Концептуальні засади створення єдиного освітнього 

середовища / Є.М.Суліма // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2010. – № 5. – С. 3-

6. 

24. 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.  

25. Трайнев В. А., Трайнев И. В. Информационные коммуникационные 

педагогические технологии (обобщения и рекомендации) : Учебное пособие. 

– 3-е изд. – М. : «Дашков и К», 2008. – 280 с. 

26. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів / Туркот Тетяна Іванівна. – К. : Кондор, 

2001, с. 252-253. 

27. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / Фіцула Михайло 

Миколайович. – К. : «Академвидав», 2006. – с. 198. 
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4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

5. Засоби діагности успішності навчання: виконання 

індивідуальних завдань, контрольних і практичних робіт, самостійна робота 

студента, науковий колоквіум. 


