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1. Загальна інформація

Назва дисципліни Сучасні інформаційні технології 
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Викладач (-і) Дутчак Марія Степанівна, викладач кафедри

інформаційних технологій
Контактний телефон 
викладача

+38(0342) 59-60-58

E-mail викладача mariia  .  dutchak  @  pnu  .  edu  .  ua  
Формат дисципліни Очна/заочна
Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS
Посилання на сайт
дистанційного навчання

http://www.d-learn.pu.if.ua/

Консультації Очні консультації: згідно розкладу консультацій

2. Анотація до курсу
Дисципліна має спрямованість на практичне оволодіння основними прийомами, методами та
навичками використання сучасних інформаційних технологій в роботі психолога.

3. Мета та цілі курсу
Мета:  підготувати  фахівця  з  високим  рівнем  володіння  сучасними  інформаційними
технологіями, які необхідні для ефективної роботи психолога, зокрема здатного самостійно
вирішувати поставлені завдання з використанням прикладного програмного забезпечення.
Цілі курсу: у результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

- знати: основи  роботи  з  операційною системою;  функціональні  пакети  операційних
систем:  основи  інформаційних  технологій  підготовки  текстових  документів,
опрацювання  даних  на  основі  табличного  процесора,  мультимедійні  проекти;
створювати елементарні веб-документи.

- вміти:  використовувати теоретичні знання та практичні навички в ході практичного
вирішення задач опрацювання, оформлення та подання інформації.

4. Результати навчання (компетентності)
Компетентності:
ЗК3. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
СК11. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та 

саморозвитку.
Результати навчання: 
ПР3.  Здійснювати  пошук  інформації  з  різних  джерел,  у  т.ч.  з  використанням

інформаційно-комунікаційних технологій, для вирішення професійних завдань.
ПР8.  Презентувати  результати  власних  досліджень  усно/письмово  для  фахівців  і

нефахівців.

5. Організація навчання курсу
Обсяг курсу

Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції 12
Лабораторні 18
самостійна робота 60

Ознаки курсу
Семестр Спеціальність Курс Нормативний

http://www.d-learn.pu.if.ua/
mailto:mariia.dutchak@pnu.edu.ua


(рік
навчання)

/
Вибірковий

1 053. Психологія 1 Вибірковий
Тематика курсу

Тема, план Форма
заняття

Література Завдання
, год

Вага
оцінки

Термін
виконання

Тема 1. Файлові 
менеджери. Робота з 
об’єктами. Total 
Commander

Лекція,
практичне
заняття

1-6 4 0,2 До
наступного
заняття за
розкладом

Тема  2. Сучасні
інформаційні  технології  в
роботи психолога. 

Лекція,
практичне
заняття

1-6 4 0,1 До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 3. Опрацювання, 
оформлення та подання 
інформації засобами 
текстового редактора.

Лекція,
практичне
заняття

1-6 6 0,15 До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 4.Створення 
презентацій.

Лекція,
практичне
заняття

1-6 4 0,1 До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 5. Опрацювання, 
оформлення та подання 
інформації засобами 
табличного процессора.

Лекція,
практичне
заняття

1-6 6 0,25 До
наступного
заняття за
розкладом

Тема 6. Створення 
елементарних Web-
сторінок. 

Лекція,
практичне
заняття

1-6 6 0,2 До
наступного
заняття за
розкладом

6. Система оцінювання курсу
Загальна система оцінювання

курсу
Сума
балів

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою

90 - А відмінно
80 - 89 В добре
70 - 79 С
60 - 69 D задовільно
50 - 59 Е
26 - 49 FX незадовільно з можливістю

повторного складання
0 - 25 F незадовільно з обов'язковим

повторним вивченням дисципліни
Лабораторні роботи 40 балів
Контрольна робота в тестовій 
формі

10 балів
Іспит 50 балів
Умови допуску до підсумкового 
контролю

До іспиту допускаються студенти, що набрали не менше 
26 балів з 50 можливих за контрольну роботу і 
лабораторні роботи



7. Політика курсу
-  самостійне  виконання  практичних  робіт  та  завдань  підсумкового  контролю  результатів
навчання  (для  осіб  з  особливими  освітніми  потребами  ця  вимога  застосовується  з
урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 
-  посилання  на  джерела  інформації  у  разі  використання  ідей,  розробок,  тверджень,
відомостей; 
-  надання  достовірної  інформації  про  результати  власної  навчальної  (наукової,  творчої)
діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.
Засвоєння пропущеної теми лекції,  незалежно від причини пропуску, перевіряється під час
складання підсумкового контролю. 
Пропущені практичні заняття, незалежно від причини пропуску, студент відпрацьовує згідно
з графіком консультацій. Поточні ,,2”, отримані студентом під час засвоєння відповідної теми
на  практичному  занятті  перескладаються  викладачеві,  який  веде  заняття,  до  складання
підсумкового контролю з обов'язковою відміткою у журналі обліку роботи академічних груп. 

8. Рекомендована література

№ 
п/п Назва

К-сть
прим.

1. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч.
посібник .- Рек. МОН .-К.:ЦУЛ, 2019 .-240 с.

4

2. Глинський Я. М. Інформатика [Текст]: практикум з інформаційних 
технологій .- Тернопіль: Підручники і посібники,2014 .-304 с.

2

3. Власій О.О. Технології обробки текстової інформації засобами LibreOffice 
Writer [Текст]: практикум .- Ів.-Франківськ: ПНУ,2015 .-48 с.

1

4 Дутчак  М.С.  Конспект  лекцій  з  дисципліни  «Сучасні  інформаційні
технології» – Івано-Франківськ: ПНУ, 2019. – 93 с. [Електронний варіант]

5 Дутчак  М.С.  Методичні  вказівки  до  виконання  практичних  робіт  з
дисципліни «Сучасні  інформаційні  технології»  – Івано-Франківськ:  ПНУ,
2019. – 36 с. [Електронний варіант]

6 Мамченко  С.  Д.  Основи  інформатики  та  обчислювальної  техніки:
практикум. К. : Знання, 2007. – 292 с

5

Викладач ______________
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