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 1. Місце дисципліни в структурі ОПП 

Необхідна навчальна база перед вивченням даної дисципліни 

1. Прикладне програмування 

2. Комп’ютерне документознавство 

3. Комп'ютерний дизайн, мультимедіа та Web-програмування 

4. Проектування та експлуатація інформаційних систем 

5. Ергономіка інформаційних технологій 

Успішне освоєння курсу дозволяє перейти до вивчення дисциплін:  

1. Захист даних в комп’ютерних мережах 

2. Web-дизайн та презентація результатів інтелектуальної діяльності 

3. Основи дистанційного навчання 

 

2. Вимоги до результатів по даній дисципліні 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

1. Зміст основних понять, пов’язаних з комп’ютерними технологіями, технологіями навчання 

та теорією навчання. 

2. Класифікацію інформаційних технологій навчання. 

3. Основні напрямки використання персонального комп’ютера в навчальному процесі. 

4. Класифікацію засобів розроблення мультимедійних навчальних курсів 

5. Принципи розроблення інформаційної та контрольної складових мультимедійного навча-

льного курсу. 

Вміти: 

1. Користуватись наявними комп’ютерними технологіями для вирішення задач планування 

навчального процесу. 

2. Користуватись наявними комп’ютерними технологіями, що використовуються для прове-

дення навчального процесу. 

3. Розробляти прикладні бази даних, що виконують функції систематизації та аналізу навча-

льного процесу. 

4. Користуватись наявними комп’ютерними технологіями для вирішення науково-дослідних 

задач. 

5. Створювати комп’ютерні педагогічні програмні засоби та мультимедійні навчальні курси. 

Володіти: 

1. Методами розроблення та впровадження в навчальний процес педагогічних програмних за-

собів. 

2. Методами розроблення на персональному комп’ютері комп’ютерних дидактичних матеріа-

лів та комп’ютерного методичного забезпечення. 

3. Методами оброблення та презентації результатів педагогічної діяльності. 

 

3. Зміст робочої програми 

Семестр 7 

Модуль 1. Використання програм пакету MS Office для створення документів 

навчального призначення 

 Поняття технології. Інформаційні технології. Інформаційні технології навчання. Комп’ютерні 

технології. Покоління інформаційних технологій.  

 Технології створення документів навчального призначення за допомогою середовища проек-

тування Visual Basic for Application для MS Word. 

 Створення електронних методичних вказівок за допомогою майстра презентацій MS Power 

Point 

 Використання можливостей табличного процесора MS Excel і середовища проектування VBA 

для MS Excel для створення комп'ютерної системи підтримки складання навчального плану. 

 Використання можливостей табличного процесора MS Excel і середовища проектування VBA 

для MS Excel для створення комп'ютерної системи підтримки складання відомості навчаль-

них доручень. 



Модуль 2. Теоретичні засади створення мультимедіа-програм 

 Засоби розроблення мультимедійних програм. Мультимедійні технології. Інструментальні 

засоби створення мультимедіа-програм. Авторські системи. 

 Авторська система Adobe Captivate. Загальне призначення. Робота з Captivate. Основні на-

прями використання Captivate. 

 Методичні і технологічні аспекти створення мультимедійних програм: діалог з навчаним. Мі-

сце і роль комп'ютера в навчальному процесі. Види сценаріїв викладання навчального матері-

алу при комп'ютерному навчанні. Методика структуризації навчання матеріалу для комп'ю-

терного навчання. 

 Методичні і технологічні аспекти створення мультимедійних програм: діалог з навчаним. Ти-

пи і режими діалогу. Комплексний приклад з різними типами і режимами діалогу. 

 Методичні і технологічні аспекти створення мультимедійних програм: оцінка знань в навча-

льному діалозі. Критерії оцінки знань в навчальному діалозі. Оцінна значущість питань різ-

них режимів діалогу. Аналіз результатів контролю. 

 Методичні і технологічні аспекти створення мультимедійних програм: оцінка знань в навча-

льному діалозі. Розширений семантичний аналізатор відповіді. Практичні питання підвищен-

ня ефективності реакцій на відповіді в комп'ютерному діалозі. Збір і оброблення результатів 

тестування і роботи з автоматизованими навчальними системами. 

Семестр 8 

Модуль 1. Використання СУБД MS Access для створення документів навчального 

призначення 

 Стислий огляд технологій оперативного обліку поточної успішності навчаних. 

 Модульно-рейтингова система обліку успішності. Переваги й недоліки використання MS 

Excel.  

 База даних по обліку МРС. Структура бази даних. Робота з базою даних МРС. Отримання ви-

хідної інформації 

Модуль 2. Використання авторських систем для створення мультимедійних 

навчальних програм 

 Авторська система Macromedia Authorware. Основні функціональні можливості Authorware. 

Інтерфейс користувача Authorware.  

 Розроблення першого навчального курсу. Алгоритм побудови навчального курсу. Формуван-

ня схеми курсу. Формування навчального блоку. 

 Додаткові засоби проектування мультимедійних навчальних програм за допомогою 

Macromedia Authorware. 

 

4. Список рекомендованої літератури 

№ 

з/п 
Найменування навчальної літератури 

Рік ви-

дання 

Автори 

1. 
Windows 98: учебный курс. - СПб: ЗАО “Издатель-

ство “Питер”. - 512 с. 

1999 Симонович С.  

2. 
IBM PС для пользователя. - 7-е изд. - М.: ИНФРА-

М. - 432 с. 

1998 Фигурнов В.Э.  

3. 
Офис от Mscrosoft. - Москва, ABF. - 751 с. 1997 Берлинер Э.М., Глазы-

рин Б.Э., Глазырина И.Б.  

4. 
Cамоучитель Excel 2000. – СПб.: БХВ –Санкт-

Петербург.- 480 с. 

1999 Рычков В.  

5. Microsoft Word: Крат. курс. СПб.: Питер. - 288 с. 2000 Рычков В.  

6. 
Word 2000: Только то, что нужно. -- М.: Солон-Р. - 

346 с. 

2000 Максимов Д.В., Гринев 

А.К.  

7. 
Excel: практическое руководство: Учеб. пособие. - 

М.: ДЕСС КОМ. – 301 с. 

2000 Попов А.А. 

8. Самоучитель VBA. – СПб: БХВ-Петербург. – 512 с. 2002 Гарнаев А.Ю. 

9. 
VBA 2002. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ». – 

624 с. 

2002 Кузьменко В.Г. 
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Найменування навчальної літератури 

Рік ви-

дання 

Автори 

10. 
Access 2000 (русифицированная версия).- К.: Изда-

тельская группа BHV. – 384 с. 

1999 Пасько В. 

11. 
Программирование на VB .NET: учебный курс. – 

Спб.: Питер. – 400 с. 

2002 Корнелл Г., Моррисон 

Дж. 

12. 
Самоучитель Visual Basic .NET – Киев: BHV; Спб.: 

Питер. – 558 с. 

2003 Д. Зак. 

13. 
Visual Basic .NET. Искусство программирования / 

Пер. с англ. – Спб.: ООО «ДиасофтЮП»,. – 720 с. 

2003 Поль Киммел 

14. 
Самостоятельная работа учащихся с учебными те-

стами. – К.: Вища шк. Головное изд-во. – 159 с. 

1986 Розенберг Н.М., Дутко 

Э.Н., Носаченко И.М. 

15. 

Элементы теории управления процессом обучения. 

Часть I. Описание целей и способов их достижения в 

обучении. – М.: Знание. – 80 с. 

1970 Беспалько В.П. 

16. 

Элементы теории управления процессом обучения. 

Часть II. Измерение качества процесса обучения. – 

М.: Знание. – 71 с. 

1971 Беспалько В.П. 

17. 

Средства дистанционного обучения. Методика, тех-

нология, инструментарий / Под ред. З.О. Джалиа-

швили. – СПб.: БХВ-Петербург. – 336 с. 

2003 Агапонов С.В., Джалиа-

швили З.О., Кречман 

Д.Л. и др.. 

18. 

Macromedia Authorware 6.0. Разработка мультиме-

дийных учебных курсов. – СПб.: Учитель и ученик. 

– 400 с. 

2002 Гультяев А.К. 

 


