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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні 

технології в освіті» є поглиблене знайомство з можливостями ефективного 

застосування інформаційно-комунікаційні технологій у психології, під час 

виконання професійних завдань психологом, оволодіння знаннями з розвитку 

основ дистанційного навчання та знайомство з особливостями використання 

інформаційних програм, систем та сервісів для ефективної професійної 

діяльності фахівця. 

Компетентності: 
5.1. Загальні компетентності (ЗК) 
 

Шифр Зміст 

ЗК15. 
Здатність до аналізу професійно важливих знань із різних джерел із 

використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій 
ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК16. 
Володіння навичками оформлення та представлення результатів наукового 

дослідження 

ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК5. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК8. Навички міжособистісної взаємодії,  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  
 

Компетентності спеціалізації: (СК) 

Шифр Зміст 

СК10. Здатність дотримуватися норм професійної етики. 

СК7. 
Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації. 

СК11. 
Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

 

Шифр Зміст 

Загальна підготовка 

ПР3. 

Здійснювати пошук інформації з різних джерел, у т.ч. з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій, для 

вирішення професійних завдань. 



ПР7. 

Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних 

результатів психологічного дослідження, формулювати 

аргументовані висновки. 

ПР8. 
Презентувати результати власних досліджень усно/письмово для 

фахівців і нефахівців. 

ПР9. 

Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і 

проблем у процесі професійної діяльності, приймати та 

аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання. 

ПР13. 

Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно 

ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові 

відмінності. 

ПР14. 
Оцінювати соціально-психологічні процеси у команді у процесі 

вирішення фахових завдань. 

ПР15. 
 Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, 

навчання та саморозвитку. 

 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

історія, філософія, українська мова за 

професійним спрямуванням, загальна 

психологія, загальна психологія 

практикум 

Основи ораторського мистецтва, 

психодіагностика, методика та 

організація досліджень 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 
____53,3__ (%): 

 

 

 



СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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Номери семестрів, найменування тем і питань 

кожного заняття. 

Завдання на самостійну роботу студентам 

Інформаційн

о-методичне 

забезпечення 

1 2 3 4 5 

   Змістовий модуль № 1  

   
Тема1. Програмні засоби в освітньому процесі  

 

1 
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Принципи використання інформаційних технологій. 

Класифікація і характеристика програмних засобів. 

Категорії інтернет та комп’ютерних технологій. 

Технології та засоби обробки текстової, цифрової, 

графічної та звукової інформації. Програмний пакет 

МS Office. Порівняння різних версій цього пакету. 

Редактори Word та Excel. 

8,10,13,18 

 

 

 

 

 

 

 

2 ПЗ 2 

 

Створення матеріалів засобами Microsoft Word 8,10,13,18 

3 СР 12 Програмний пакет МS Office. 13,18 

   Тема 2. Тема 2.  Базові інформаційні технології  

4 Л 4 Технології роботи в базах даних та інформаційних 

мережах. Гугл сервіси. Особливості розробки 

матеріалів за допомогою базових інформаційних 

технологій. Робота з гугл календарем, планування 

діяльності. Системи створення опитування та 

анкетування.  

23,12, 25 

 

5 ПЗ 3 Пошук та його особливості в мережі Інтернет 6,8,25 

6 СР 16 Створення алгоритму у програмі Microsoft Word та 

візіо 

4, 9, 

   Тема 3. Робота з презентаціями  

7 Л 6 Основні поняття програми Power Point.  Вимоги до 

оформлення презентацій. Види презентацій та їх 

відмінності. Психологічні аспекти впливу, що 

використовуються в освітніх презентаціях. Основні 

параметри створення ппт файлів. Дизайн та 

особливості оформлення ппт документів. Гугл 

презентації та інші сервіси 

13,4,8,25 

 

8 ПЗ 4 Створення опитування, Тест пад та гугл форма 6,1,13,19,16 

 

9 СР 18 Створення презентації за індивідуальним завданням 4, 25,16 

     

 МКР 1 Модульна контрольна робота № 1  



   Змістовий модуль № 2  

   Тема 4. ІТ в освітньому процесі психологів та 

професійній діяльності 

 

10 Л 6 

 

Поняття та види роботи психолога з використанням 

всесвітньої глобальної мережі. Дистанційне 

навчання. Основні правила пошуку та обробки 

інформації в мережі Інтернет. Портфоліо. 

Створення портфоліо засобами програми редактора 

Html сторінок DREAMWEAER, гугл сайт.  

Психологія управління у змісті та дизайні 

інформаційних ресурсів (оформлення веб сторінки).  

 

14,15,19, 

21, 

11 ПЗ 4 Створення портфоліо засобами інформаційних 

технологій 
8,9, 25 

12 СР 20 Робота з даними Розробка власної домашньої 

сторінки  

25 

   Тема 5. Квести, скринкасти, відео, веб-

конференції, навчальні платформи у роботі 

психолога 

 

13 Л 4 Головні психолого-педагогічні складові дистанційного 

навчання: дидактичні категорії та принципи, 

психологічні особливості, керування процесом 

засвоєння знань. Форми навчання, види спілкування, 

зворотний зв’язок, особистий вплив викладача на 

студента. Сервіси створення квестів, гейміфікація, 

віодео, блогінг 

16, 22, 18,12 

14 ПЗ 2 Електронна пошта як основний засіб 

спілкування. Основи телекомунікаційного 

етикету. Організація телеконференцій, веб-

конференцій, квестів 

3, 6,21, 22 

15 СР 20 Знайомство з існуючими дистанційними 

курсами та електронними оболонками. 

3, 6,21, 22 

   Тема 6. Організація системи дистанційного 

навчання 

1, 7, 8, 9, 

13,23,  25 

16 Л 4 Модель електронного ресурсу для майстер-

класів та тренінгів. Можливості гіпертекстової 

технології. Форми реалізації електронного 

навчального курсу. 

24,12,19, 

17 ПЗ 4 Створення інформаційного ресурсу (стартова 

сторінка) засобами інтернет технологій. Робота 

з основними інтернет-браузерами.  

13,25 

18 СР 16 Вимоги до постановки питань при створенні 

електронного підручника, Робота з основними 

інтернет-браузерами,  

13,25 

19 МКР 2 Модульна контрольна робота № 2  

20  4 Іспит  

Усього  150   

 

 



САМОСТІЙНА РОБОТА 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 16 

2 Підготовка до практичних (лабораторних) занять  16 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  

32 

4 Виконання індивідуального завдання (РЕ) 26 

5 Інші види самостійної роботи 12 

 Разом 102 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ  

___Реферативна робота___ 

 (вид індивідуального завдання) 

 

№ 

з/п 
 

Терміни 

виконання  

(на якому тижні) 
1 Створення картини за допомогою програмного продукту 

ворд 

2 

2 Створення порівняльної таблиці щодо пошукових мереж 

різної специфіки 

3 

3 Пошук інформації професійного спрямування і створення 

каталогу 

4 

4 Створення анкети або опитувальника обсягом 40 питань з 

автоматичним посиланням у розкладі через гугл кадендар 

5 

5 Презентація власної думки щодо глобальних катастроф 

сьогодення, зокрема щодо зміни психіки людини 

6 

6 Робота з таблицями 7 

7 Демонстрація характеристики особистості через створення 

інфографіки у програмі Канва 

8 

8 Створення коротких описових відео за темою за власним 

вибором 

9 

9 Реферат на тему: особливості впливу ІТ на масову 

свідомість 

10 

10 Доповідь із застосуванням навчальних відео 11 

11 Створення сторінки в мережі із використанням специфічних 

сервісів 

12 

12 Створення квесту на тему психологічних конфліктів 13 

13 Створення елементів майстер –класу психолога 14 

 

 



МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні навчальної дисципліни для активізації навчального 

процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, таких, як: 

проблемні лекції; робота в малих групах; семінари-дискусії; кейс-метод; ділові 

ігри, квести. 

Проблемні лекції  спрямовані на розвиток логічного мислення студентів. 

Коло питань  теми лекції обмежується двома-трьома ключовими моментами, 

увага студентів концентрується на матеріалі, що не знайшов широкого 

відображення в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних 

закладів з роздаванням студентам під час лекцій друкованого матеріалу та 

виділенням головних висновків з питань, що розглядаються.  При викладанні 

лекційного матеріалу студентам пропонуються питання для самостійного 

розмірковування. При цьому лектор задає запитання, які спонукають студента 

шукати розв'язання проблемної ситуації. Така система примушує студентів 

сконцентруватися і почати активно мислити в пошуках правильної відповіді. 

На початку проведення проблемної лекції необхідно чітко сформулювати 

проблему, яку необхідно вирішити студентам. При викладанні лекційного 

матеріалу слід уникати прямої відповіді на поставлені запитання, а 

висвітлювати лекційний матеріал таким чином, щоб отриману інформацію 

студент міг використовувати при розв’язанні проблеми. 

Міні-лекції  передбачають викладення навчального матеріалу за короткий 

проміжок часу й характеризуються значною ємністю, складністю логічних 

побудов, образів, доказів та узагальнень. Міні-лекції проводяться, як правило, 

як частина заняття-дослідження. На початку проведення міні-лекції за 

вказаними темами лектор акцентує увагу студентів на необхідності представити 

викладений лекційний матеріал у так званому структурно-логічному вигляді. 

На розгляд виносяться питання, які зафіксовані у плані лекцій, але 

викладаються вони стисло. Лекційне заняття, проведене у такий спосіб, 

пробуджує у студента активність та увагу при сприйнятті матеріалу, а також 

спрямовує його на використання системного підходу при відтворенні 

інформації, яку він одержав від викладача. Проблемні лекції та міні-лекції 

доцільно поєднувати з такою формою активізації навчального процесу, як 

робота в малих групах.  

Робота в малих групах  дає змогу структурувати лекційні або лабораторні  

заняття за формою і змістом, створює можливості для участі кожного студента 

в роботі за темою заняття, забезпечує формування особистісних якостей та 

досвіду соціального спілкування. Після висвітлення проблеми (при 

використанні проблемних лекцій) або  стислого викладання матеріалу (при 



використанні міні-лекцій) студентам пропонується об'єднуватися у групи по 5-6  

осіб  та презентувати наприкінці заняття своє бачення та сприйняття матеріалу. 

Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту про  

виконання індивідуальних  завдань. Однією з позитивних рис презентації та її 

переваг при використанні в навчальному процесі є обмін досвідом, який 

здобули студенти при роботі у певній малій групі. 

Лабораторні заняття (з елементами семінарської дискусії ) дозволяють  

формувати у студентів навички особистого експериментального дослідження  

фізичних процесів що відбуваються під час роботи  компонентів операційної 

системи,  проводити аналіз умов  її функціонування, а також розробляти нові 

елементи та системні компоненти відповідно до вимог, що пред’являються до 

них, узагальнювати отримані результати, формулювати висновки та думки, 

вести подальший  обмін думками та поглядами з іншими учасниками щодо 

отриманих результатів досліджень з даної теми, а також розвивають творче 

мислення, допомагають формувати погляди і переконання, вчать об’єктивно 

оцінювати результати і пропозиції опонентів, критично підходити до власних 

результатів та поглядів. 

Ділові та рольові ігри – форма активізації студентів, за якої вони задіяні в 

процесі інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх учасників 

подій. Наприклад, при проведенні лабораторного заняття за темою “ 

Безпечність персональних конфіденціальних даних на базі секретного диску та 

захищеної електронної пошти PGP ” слід поділити аудиторію на групи, кожній 

з яких дати завдання використовуючи поштові протоколи.  

Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу 

наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і 

передбачає розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних 

конфліктних випадків, проблемних ситуацій, інцидентів у процесі вивчення 

навчального матеріалу. 

Квест - це весела динамічна гра, що як форма навчально-виховної 

взаємодії легко адаптується до будь-якої навчальної дисципліни та дає змогу 

інтегрувати гру в навчання, а навчання в життя, враховує психолого-

педагогічним особливості учасників. Британський професор Стів Віллер, 

вивчаючи освітні потреби сучасного покоління цифрових дітей, або «покоління 

міленіалів», розробив піраміду цифрового залучення. Ця піраміда відображає 

фундаментальність освітніх потреб здобувачів. 

Відповідно до піраміди, найбільша потреба здобувачів у процесі навчання 

полягає в пошуку / добуванні / розпізнаванні інформації. Наступним етапом є 

аналіз / фільтрування інформації. Далі йде переломлення та відображення 



інформації шляхом її обговорення та коментування. Адаптована до власних 

індивідуальних особливостей інформація збагачується/ доповнюється. 

Завершальним етапом навчання є застосування набутих знань. Квест — це 

інтелектуально-динамічна гра, яка полягає у проходженні командою вказаного 

маршруту за умови виконання спеціальних завдань. У процесі проходження 

квесту здобувачі послідовно виконують усі етапи цифрового залучення, 

задовольняючи власні освітні потреби. 

 

 

Розподіл форм та методів активізації процесу навчання за темами 

навчальної дисципліни   

 

Тема Практичне застосування навчальних технологій 

ТЕМА 2 Базові інформаційні 

технології 

Аналіз інформації та створення каталогу за 

профксійним спрямування, квест  

ТЕМА 3 Робота з презентаціями Робота у команді з видами представлення 

інформації, презентація проєкту 

ТЕМА 4. ІТ в освітньому процесі 

психологів та професійній діяльності 
Характеристика особистості за допомогою сучасних 

інформаційних технологій 

Тема 5. Квести, скринкасти, відео, веб-

конференції, навчальні платформи у 

роботі психолога 

 Розробка наукової проблематики за темами реферату 

з доповіддю, що супроводжується навчальним відео 

Тема 6. Організація системи 

дистанційного навчання 
Створення власного профілю, самопрезентація 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів передбачає 

виставлення оцінок за усіма формами проведення занять.  Перевірка та 

оцінювання знань студентів може проводитись у таких формах: 

1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять. 

2. Проведення проміжного контролю. 

3. Проведення поточного контролю. 

Загальна модульна оцінка складається з поточної оцінки, яку студент 

отримує під час практичних занять та оцінки за виконання поточної 

контрольної роботи за темами змістовного модулю 

Загальна оцінка з дисципліни визначається як сума оцінок за всіма 

видами занять, індивідуальним завданням, поточними контрольними та іспиту. 

 

Порядок поточного оцінювання знань студентів  



Поточне оцінювання здійснюється під час проведення лабораторних  

занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 

конкретної роботи. Об'єктами поточного контролю є: 

1) активність та результативність роботи студента протягом семестру над 

вивченням програмного матеріалу дисципліни; відвідування занять; 

2) виконання проміжного контролю; 

3) виконання поточного контрольного завдання. 

 

Контроль систематичного виконання самостійної роботи та 

активності на практичних  заняттях 

Оцінювання проводиться за 5-бальною шкалою за такими критеріями: 

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що  

розглядаються; 

2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни; 

3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною 

літературою з питань, що розглядаються; 

4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, 

розв'язанні задач, проведенні розрахунків при виконанні завдань,  винесених 

для самостійного опрацювання, та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при 

виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 

узагальнення інформації та робити висновки. 

Оцінка  "відмінно"  ставиться за умови відповідності виконаного завдання 

студента або його усної відповіді до всіх п'яти зазначених критеріїв. 

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість 

балів. 

При оцінюванні практичних завдань увага приділяється також їх якості та 

самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з 

графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то 

оцінка буде знижена. 

 

Проміжний модульний контроль 

Проміжний модульний контроль рівня знань передбачає виявлення 

опанування студентом матеріалу змістовного модуля та вміння застосовувати 

його для вирішення практичної ситуації і проводиться у вигляді тестування 

роботи за темами 1-го та 2-го модулю.  

Поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на 

практичних заняттях, тестів, виконання індивідуальних завдань, проведення 

контрольних робіт.  



Контроль складової робочої програми, яка освоюється під час самостійної 

роботи студента, проводиться: 

.з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

.з практичних занять – за допомогою перевірки виконаних завдань, реферату за 

обраною темою. 

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену відповідно до 

навчального плану в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною 

програмою та у терміни, встановлені навчальним планом. 

Семестровий контроль також проводитися в усній формі по екзаменаційних 

білетах або в письмовій формі за контрольними завданнями.  

Результати поточного контролю враховуються як допоміжна інформація 

для виставлення оцінки з даної дисципліни. 

Студент вважається допущеним до семестрового екзамену з навчальної 

дисципліни за умови повного відпрацювання усіх практичних занять, 

передбачених навчальною програмою з дисципліни. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 
Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова 

кіл-ть балів 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 КР ІЗ Іспит  

100 ПЗ 1 ПЗ 2 ПЗ 3  ПЗ 4 ПЗ 5 ПЗ 6  1 2   

5 5 5  5 5 5  10 10 25 25 

 
** На іспит потрібно обов’язково виділити бали (кількість балів індивідуально для 

кожної дисципліни на розсуд викладача). Кількість балів розраховується: іспит дорівнює 25 

балів, поточне тестування та самостійна робота у сумі дорівнює 75 балів, не менш 

 

 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  

82 … 89 B добре 

74 … 81 C 

64 … 73 D задовільно 

60 … 63 E 

35 … 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 … 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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