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Консультації Ковальська Вікторія Сергіївна 

Очні консультації: щопонеділка 14.00 – 15.00 в ауд. 206/1. 

Онлайн- консультації:  
Усі запитання можна надсилати на електронну пошту Ковальської В.С., вказану в цьому си-

лабусі. 

Ящун Тетяна Вікторівна.  

Очні консультації: 

Ящун Тетяна Вікторівна – щопонеділка та щосереди 14
30

-15
30

 в ауд. 412/1   

Он лайн- консультації: 

Усі запитання можна надсилати на електронну пошту – yashun_tv@uipa.edu.ua. 

Литвин Ольга Василівна 

Очні консультації:пн-пт з 15:00-16:00 в ауд. 317/1 Онлайн- консультації:  

Усі запитання можна надсилати на електронну пошту Литвин О.В., вказану в цьому силабу-

сі. 
  

mailto:yashun_tv@uipa.edu.ua


1.Коротка анотація до курсу 

Навчальна дисципліна «Сучасні інформаційні засоби навчання» (СІЗН) складається з двох змістовних модулів: модуль 

1 – «Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості вищої освіти» та модуль 2 – «Інформаційно-технологічне 

забезпечення навчального процесу».  

Через вивчення змістовних модулів забезпечується формування такої загальної компетентності як ЗК.3. Здатність вико-

ристовувати інформаційно-комп’ютерні та комунікаційні технології (згідно освітньо-професійної програми першого (бакала-

врського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки). 

Формування зазначених компетентностей дозволяє удосконалити soft skills (універсальні соціальні навички) здобувачів 

освіти шляхом розширення та поглиблення знань в галузі використання інформаційно-комп’ютерних та комунікаційних тех-

нології в освіті, а саме: проектування та впровадження в навчальний процес засобів тестування, діагностики навчальних до-

сягнень учнів, розроблення навчально-методичного забезпечення навчального процесу й навчальних курсів засобами інфор-

маційних технологій. 

Актуальність назви курсу ґрунтується на змісті навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні засоби навчання», який 

відповідає сучасним напрямкам комп’ютерного й інформаційного розвитку суспільства. 

«Сучасні інформаційні засоби навчання» є однією з важливих дисциплін у підготовці викладачів професійного навчан-

ня, як майбутніх фахівців, які спроможні використовувати інформаційні й комунікаційних технологій у процесі навчання в 

закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти України. 

 

2.  Мета та завдання (цілі) курсу 

Метою викладання навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні засоби навчання» є формування у студентів системи 

знань та навичок з використання інформаційних і комунікаційних технологій з метою пошуку, оброблення та аналізу інфор-

мації з різних джерел, формування здатності до набуття, аналізу та синтезу концептуальних знань в галузі використання ін-

формаційних і комунікаційних технологій, необхідних для науково-дослідницької роботи й інноваційної педагогічної діяль-

ності. 

Завдання курсу: 

– ознайомити студентів з сучасними комп’ютерними технологіями, що використовуються у навчальному процесі як 

основні й допоміжні засоби навчання; 

– сформувати системний підхід до вирішення завдань навчального процесу; 



– виробити у студентів уміння аналізувати навчальну ситуацію та приймати рішення щодо підбору комп’ютерних тех-

нологій її вирішення; 

– сформувати вміння використовувати набуті знання у практичній професійній діяльності.  
 

3.  Формат навчальної дисципліни: 

Змішаний (blended) – атестований курс, що має супровід в системі дистанційної освіти. 
 

4.  Результати навчання: 

Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

Змістовий модуль 1. Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості вищої освіти 

РН.5. Вибирати і застосовувати 

програмне забезпечення освіт-

нього процесу в умовах стрімко-

го розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій 

РН.5.1: вміння самостійного розроблення навчального й контролюючого програ-

много забезпечення освітнього процесу: навчальних курсів, навчальних програм 

й презентацій, автоматизованих тестів, навчальних фільмів тощо; 

РН.5.2: вміння складання різноманітних тестових завдань з дискусійних теорети-

чних та практичних проблем в сфері педагогічних наук; 

РН.5.3: вміння збереження й оброблення статистичної інформації за результатами 

освітнього процесу за допомогою баз даних 

РН.5.4: володіння навичками класифікації інформаційних технологій навчання; 

РН.5.5: вміння самостійного розв’язування наукових завдань та проблем. 

Змістовий модуль 2. Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу 

РН.5. Вибирати і застосовувати 

програмне забезпечення освіт-

нього процесу в умовах стрімко-

го розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій 

РН.5.6: володіння навичками самостійного формування навчальних дистанційних 

курсів за допомогою Moodle; 

РН.5.7: вміння професійного розроблення, застосування й розповсюдження до-

кументів Google Doc 



Очікувані результати  

навчання (ПР) 
Складові результатів навчання 

 РН.5.8: володіння навичками проведення пошуку освітніх й наукових Internet-

джерел, що містять інформацію в сфері обраної спеціальності; 

РН.5.9: володіння навичками використання хмарних технологій в професійній 

освітній діяльності. 

РН.5.10: вміння проведення критичного аналізу та систематизації освітньої, нау-

кової та професійної інформації в сфері обраної спеціальності з Internet-джерел; 

РН.5.11: володіння навичками застосування уніфікованих методик оброблення 

результатів тестування для визначення рівня освітньої та професійної підготовки 

тих, хто навчається, та визначення їхнього рейтингу 

 

5. Обсяг курсу 

Види навчальних 

занять 

Кількість  

годин (кредитів) 

Форми поточного та підсумкового контролю 

Лекції 12 Співбесіда, виконання завдань аудиторних контролів, заповнення робо-

чого зошиту 

Практичні заняття 78 Виконання завдань лабораторних робіт, комп’ютерне тестування, екс-

прес-опитування 

Самостійна робота 90 опрацювання лекційного матеріалу, робота з навчальною літературою; 

підготовка до тестувань за лекційним матеріалом; виконання завдань 

практичних занять; виконання завдань для самостійної роботи у системі 

дистанційного навчання 

Всього 180 (6 кредитів) Підсумковий контроль: Залік 



6. Ознаки навчальної дисципліни: 

Навчальний рік 
Курс 

(рік навчання) 
Семестр 

Спеціальність (спеціалізація), 

освітня програма  

(за необхідністю) 

Нормативна / 

вибіркова 

2020/2021 2 3 (осінь) Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки нормативна (Н) 

 

7. Пререквізити – Основи педагогічної майстерності. 

8. Постреквізити – Хмарні технології в соціально-педагогічних діяльності. 

 

9. Технічне й програмне забезпечення та/або обладнання – сучасні персональні комп’ютери, мультимедіа-проектор, 

пакети Microsot Office, Google Docs, засоби онлайн-демонстрації: Google Meet, Google Hangouts, myownconference, 

LiteManager 

10. Політики курсу 

1. Положення про академічну доброчесність в УІПА. 

2. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в Українській інженерно-педагогічній академії. 

3. Положення про академічну доброчесність при виконанні письмових робіт здобувачами освіти Української інженерно-

педагогічної академії. 

4. Порядок оцінювання навчальних досягнень студентів Української інженерно-педагогічної академії. 

 

https://drive.google.com/file/d/1fyh2uMJczxJ8shq9LYB9Rhs2TFsbT9bF/view
https://drive.google.com/file/d/1sfWZHd7TXmW0VGBWK5QC5WLm_rbVXf53/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1R5RZt0aA1y-mS7lzecUkfGWozG-3QS0h/view
https://drive.google.com/file/d/1CduelMg3v9bK5fCwWB2Fe69ecvClhfaP/view


11. Календарно-тематичний план (схема) навчальної дисципліни 

 

№ 

тижня 

Вид і номер занять Тема заняття або завдання на самостійну роботу К-ть 

годин 

Змістовий модуль 1. Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості вищої освіти 

1. Лекція 1. Поняття технології. Інформаційні технології. Інформаційні технології навчання. 

Комп’ютерні технології. Покоління інформаційних технологій. 

1 

Лекція 2. Технології створення засобів діагностики якості вищої освіти за допомогою се-

редовища проектування VBA для тестового процесора MS Word 

1 

Практичне заняття 1. Розроблення навчальних тестів за допомогою VBA для MS Word 2 

Практичне заняття 2. 2 

Практичне заняття 3. 2 

Самостійна робота 1. 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

12 

2. Лекція 3. Технології створення засобів діагностики якості вищої освіти за допомогою се-

редовища проектування VBA для майстра презентацій MS Power Point 

2 

Практичне заняття 4. Розроблення навчальних тестів за допомогою VBA для MS Power Point 2 

Практичне заняття 5. 2 

Практичне заняття 6. 2 

Самостійна робота 2. 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання.  

12 

3. Практичне заняття 7. Розроблення навчальних тестів за допомогою Google Forms 2 

Практичне заняття 8. 2 

Практичне заняття 9. 2 

Практичне заняття 10. 2 

Практичне заняття 11.  2 

Самостійна робота 3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання.  12 



4. Лекція 4. Технології створення засобів діагностики якості вищої освіти за допомогою си-

стеми навчального менеджменту Moodle 

2 

Практичне заняття 12. Розроблення засобів діагностики за допомогою системи навчального менедж-

менту Moodle 

2 

Практичне заняття 13. 2 

Практичне заняття 14. 2 

Практичне заняття 15. 2 

Практичне заняття 16. 2 

Самостійна робота 4. 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання.  

12 

5. Лекція 5. Оперативний облік поточної успішності учнів з використанням СУБД MS 

Access. Модульно-рейтингова система обліку успішності. Переваги й недоліки 

використання табличного процесору MS Excel. База даних з обліку МРС 

2 

Практичне заняття 17. Оперативний облік поточної успішності учнів з використанням СУБД MS 

Access 

2 

Практичне заняття 18. 2 

Практичне заняття 19. 2 

Практичне заняття 20. 2 

Практичне заняття 21. 2 

Самостійна робота 5. 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання.  

12 

Всього за змістовий модуль 1 – 110 год. (лекцій – 8 год., ПЗ – 42 год., СР – 60 год.) 

Змістовий модуль 2. Інформаційно-технологічне забезпечення навчального процесу 

6. Лекція 6. Створення мультимедійних навчальних та контролюючих засобів за допомогою 

майстра презентацій MS Power Point. 

1 

Практичне заняття 22. Створення мультимедійної навчальної програми за допомогою майстра презен-

тацій MS Power Point 

2 

Практичне заняття 23. 2 

Практичне заняття 24. 2 

Практичне заняття 25. 2 



Самостійна робота 6. 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання.  

10 

7. Лекція 7. Створення мультимедійних навчальних та контролюючих засобів за допомогою 

системи навчального менеджменту Moodle. 

1 

Практичне заняття 26. Розроблення дистанційних курсів за допомогою системи навчального менедж-

менту Moodle 

2 

Практичне заняття 27. 2 

Практичне заняття 28. 2 

Практичне заняття 29. 2 

Практичне заняття 30. 2 

Практичне заняття 31. 2 

Самостійна робота 7. 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання.  

10 

8. Лекція 8. Використання технологій Google Docs для створення різнопланових навчальних 

середовищ. 

2 

Практичне заняття 32. Розроблення дистанційних курсів за допомогою Google Classroom 2 

Практичне заняття 33. 2 

Практичне заняття 34. 2 

Практичне заняття 35. 2 

Самостійна робота 8. 1. Доповнити конспект лекцій.  

2. Складання тлумачного словника англійською мовою за темою. 

3. Виконання завдань в системі дистанційного навчання. 

10 

9. Практичне заняття 36. Розробка особистого сайту за допомогою Google Sites 2 

Практичне заняття 37. 2 

Практичне заняття 38. 2 

Практичне заняття 39. 2 

Всього за змістовий модуль 2 – 70 год. (лекцій – 4 год., ПЗ – 36 год., СР – 30 год.) 

Всього– 180 год. (лекцій – 12 год., ПЗ – 78 год., СР – 90 год.)  



12. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система оцінювання: Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою. Робота здобувача впродовж 

семестру/еказамен (залік) - 73/27 

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни 

№ Види робіт здобувача Оцінка 

1. Робота на лекціях (робочий зошит) 0-5 

2. Виконання завдань аудиторних контролів 0-10 

3. Виконання завдань практичних робіт 0-20 

4. Виконання завдань для самостійної роботи 0-15 

5. Поточне тестування 0-5 

6. Підсумкове тестування 0-10 

7. Складання тлумачного словника на англійській мові 0-8 

8. Залік 0-27 

 Всього за навчальну дисципліну 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Підсумкова оці-

нка  

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

(екзамен) 

Оцінка за національною шка-

лою (залік) 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

незараховано 
0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисци-

пліни 



 

Умови допуску до підсумкового контролю:  

1. Заповнення конспекту лекцій та участь в обговоренні теоретичних питань або їх відпрацювання. 

2. Складання тлумачного словника англійською мовою з тем лекцій. 

3. Самостійне виконання завдання для самостійної роботи через систему дистанційного навчання; 

4. Виконання завдань практичних робіт. 

5. Роботу здобувача освіти впродовж семестру оцінено не менше, ніж на 35 балів. 

 

Критерії оцінювання кожного (деяких найбільш важливих) з видів робіт (бажано, но не обов’язково) в довільній 

зрозумілій формі 

Вид завдання Критерії оцінювання 

Контроль на лекційних заняттях: запо-

внення робочого зошиту з теми лекції, 

в обговоренні теоретичних питань лек-

ції, виконання завдань аудиторного 

контролю 

1 бал – активність здобувача освіти на лекції, заповнення робочого зошиту з теми 

лекції, участь в обговоренні питань теоретичних питань лекції, виконання завдань 

аудиторного контролю. 

Складання тлумачного словника анг-

лійською мовою 

1 бал – складання здобувачами освіти тлумачного словника англійською мовою ос-

новних понять та термінів з теми лекції. 

Виконання завдань практичних робіт 4-5 балів – здобувач освіти отримує за активну роботу на практичному занятті: 

– підготовленість домашніх завдань до початку ПЗ; 

– виконання завдання; 

– активність в ході виконання завдань 

Самостійне виконання завдань для са-

мостійної роботи на сайті дистанційно-

го навчання. 

1-4 балів – всі завдання виконані вчасно, обґрунтовані, повні, вірні, носять творчий 

характер; перевірені викладачем в дистанційному режимі. 



 

13. Питання до заліку 

№ 

з/п 
Найменування контрольного запитання 

 Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості вищої освіти 

1 Що таке технологія навчання? 

2 На чому засновані інформаційні освітні технології навчання? 

3 На які групи можна розділити компоненти інформаційних технологій? 

4 Чим характеризується I покоління інформаційних технологій? 

5 Чим характеризується II покоління інформаційних технологій? 

6 Чим характеризується III покоління інформаційних технологій? 

7 Чим характеризується IV покоління інформаційних технологій? 

8 Чим характеризується V покоління інформаційних технологій? 

9 Чим характеризується VI покоління інформаційних технологій? 

10 Як можна використовувати навчальні тести? 

11 Що треба робити для створення тестів на основі гіперпосилань? 

12 Що треба робити для створення тестів з елементами управління? 

13 Як доцільно розміщувати тестових питань на екранних формах? 

14 З яких етапів складається створення тестів за допомогою MS PowerPoint? 

15 Яка команда використовується для активізації панелі інструментів Елементи управління? 



№ 

з/п 
Найменування контрольного запитання 

16 Які об'єкти управління використовуються для організації вибору одного правильно варіанту відповідей? 

17 Які об'єкти управління використовуються для організації вибору декількох правильних варіантів відповідей? 

18 Яка властивість об'єкту OptionButton використовується для урахування вибраного варіанту відповіді? 

19 Який умовний оператор використовується для перевірки правильності вибраного варіанту відповіді? 

20 Як може бути здійснено створення підсумкового слайду (слайду-змісту)? 

21 Яка команда використовується для настройки переходу з підсумкового слайду на слайди презентації? 

22 Який специфікатор слід використовувати для оголошення змінних, використовуваних для зберігання кількості 

правильних і неправильних відповідей? 

23 За допомогою яких засобів може бути реалізований найбільш ефективний облік поточної успішності студентів? 

24 Як доцільно обчислювати рейтинг студентів при обліку успішності за допомогою табличного процесору MS Excel? 

25 До якого виду діяльності викладача може бути віднесений облік поточної успішності студентів? 

26 Яке основне призначення оперативного обліку успішності? 

27 Що дозволяє облік поточної успішності за допомогою табличного процесору MS Excel? 

28 Що дозволяє облік поточної успішності за допомогою СУБД MS Access? 

29 З яких таблиць може складатися база даних обліку поточної успішності? 

30 Який запит доцільно використовувати для формування списку занять для академічних журналів на основі БД облі-

ку поточної успішності? 



№ 

з/п 
Найменування контрольного запитання 

31 Який запит доцільно використовувати для формування відомості оцінок студентів для академічних журналів на 

основі БД обліку поточної успішності? 

32 Яку формулу варто використовувати для одержання рейтингу студентів по 100-бальній системі? 

 Інформаційно-технологічне забезпечення діагностики якості вищої освіти 

1 Що таке мультимедійні додатки? 

2 Який програмний засіб є найбільш простим засобом для створення мультимедійних додатків? 

3 Який програмний засіб є найбільш гнучким засобом для створення мультимедійних додатків? 

4 Яким є основні переваги монологічної форми навчання? 

5 Яким є основні переваги діалогічної форми навчання? 

6 Яким є основні недоліки монологічної форми навчання? 

7 Яким є основні недоліки діалогічної форми навчання? 

8 До якого підвиду обмеженого режиму діалогу ставиться завдання «Із пропонованого списку виберіть номер варіан-

та, у якому наведені ім'я й прізвище першого Президента США»? 

9 До якого підвиду обмеженого режиму діалогу ставиться завдання «З наведеного нижче списку виберіть номера, що 

відповідають імені й прізвищу першого Президента США»? 

10 До якого підвиду обмеженого режиму діалогу ставиться завдання «Приведіть ім'я й прізвище першого Президента 

США»? 

11 Чим визначається оцінна значущість питання в навчальному діалозі? 



№ 

з/п 
Найменування контрольного запитання 

12 За якою шкалою бальности повинна виставлятися оцінка в навчальному діалозі? 

13 Який об'єм підказки має відкритий режим діалогу? 

14 Який об'єм підказки має обмежений режим діалогу? 

15 Який об'єм підказки має закритий режим діалогу? 

16 Яка оцінка повинна бути виставлена учню при правильній відповіді на питання у відкритому режимі діалогу? 

17 Яка оцінка повинна бути виставлена учню при правильній відповіді на питання в обмеженому режимі діалогу? 

18 Яка оцінка повинна бути виставлена учню при правильній відповіді на питання в закритому режимі діалогу? 

19 У якому випадку слід виставити оцінку «незадовільно»? 

20 Що слід враховувати при встановленні адекватності відповіді еталонній відповіді у відкритому режимі діалогу ? 

21 Яка ситуація називається неадекватною реакцією першого роду при оцінці експертом навчальної системи? 

22 Яка ситуація називається неадекватною реакцією другого роду при оцінці експертом навчальної системи? 

 

 

14. Рекомендована література та інформаційні ресурси 

Основна (базова) література 

1. Комп'ютерні технології в освіті : навч. посібн. / Ю. С. Жарких,С. В. Лисоченко, Б. Б. Сусь, О. В. Третяк. – К.: Видавничо-

поліграфічний центр "Київський університет", 2012. – 239 с. 

2.  Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 

240 с. 

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

4. Кузьменко В.Г. VBA 2002. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2002 г. – 624 с. 



5. Тарасов В.Л. Работа с базами данных в Access 2010. Часть 1: Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижего-

родский госуниверситет, 2014. – 126 с. 

6. Сеннов А. Access 2010. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2010. – 288 с. 

7. Кокс Дж. Microsoft PowerPoint 2013. Русская версия / Джойс Кокс, Джоан Ламберт. – ЭКОМ Паблишерз, 2014. – 496 с. 

8. Стоцкий Ю.А., Васильев А.А., Телина И.С. Microsoft Office 2010. Самоучитель. — СПб.: Питер, 2011. — 432 с. 

9. Кэтрин Мюррей Первый вигляд на Office 2010. Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2010 

10. Несен А. В. Microsoft Word 2010: от новичка к профессионалу. – М.: COJIOH-ПРЕСС, 2011. – 448 с.. 

11. Средства дистанционного обучения. Методика, технология, инструментарий / Агапонов С.В., Джалиашвили З.О., Креч-

ман Д.Л. и др. / Под ред. З.О. Джалиашвили. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 336 с. 

12. Гультяев А.К. Macromedia Authorware 6.0. Разработка мультимедийных учебных курсов. – СПб.: Учитель и ученик, 2002. 

– 400 с. 

 

Додаткова (допоміжна) література 

1. Брюханова Н.О. Основи педагогічного проектування в інженерно-педагогічній освіті: Монографія. – УІА – Харків: Ягу-

пов В.В. Педагогіка: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2002. - 560 с. 

2. Розенберг Н.М., Дутко Э.Н., Носаченко И.М. Самостоятельная работа учащихся с учебными тестами. – К.: Вища шк. Голо-

вное изд-во, 1986. – 159 с. 

3. Беспалько В.П. Элементы теории управления процессом обучения. Часть I. Описание целей и способов их достижения в 

обучении. – М.: Знание, 1970. – 80 с. 

4. Беспалько В.П. Элементы теории управления процессом обучения. Часть II. Измерение качества процесса обучения. – М.: 

Знание, 1971. – 71 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Лекции по дисциплине «Компьютерные технологии в науке и образовании» [Електронний ресурс] / авт. проекта Чалиев 

А.А. – Режим доступу: http://chaliev.ru/ise/lections-comp-tech-zo.php 

2. Современные информационные технологии в образовании [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://charko.narod.ru/tekst/an5/2.html 

3. Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс: проблемы и перспективы [Електронний ресурс] / Рю-

тина Т. М.,. – Режим доступу: edu.poisk2020.org/doc/Rutina.doc 



4. Компьютерные информационные технологии в учебном процессе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.de.vlsu.ru/distantsionnoe_obuchenie/ publikatsii/?eid=476. 

5. Технология применения компьютера в учебном процессе [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://xpt.narod.ru/files/html/xpt/materials/ tehnologiya_primeneniya_ kompyutera_v_uchebnom_processe.htm. 

 

Зміст силабусу відповідає робочій програмі навчальної дисципліни. 

 

 

 

 

Завідувач кафедри        Н.О. Брюханова 


