
1 

 

 

ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

     

 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

З ДИСЦИПЛІНИ  

 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І МЕТОДИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Спеціальність                                     5.01020101 «Фізичне виховання» 

Кваліфікація                                      «Вчитель фізичної культури» 

Додаткова кваліфікація          «Організатор спортивних секцій і клубів» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень   «Молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 

Вінниця 2017  



2 

 

 

ВІННИЦЬКИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Заступник директора  

з навчальної роботи 

__________ О. В. Когутюк 

"___" ___________ 2017 р. 

 

 

 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

З ДИСЦИПЛІНИ  

 

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ І МЕТОДИКА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ 

для студентів денної форми навчання 

 

 

Галузь знань    0102 «Фізичне виховання,  спорт і здоров’я людини» 

Спеціальність  5.01020101 «Фізичне виховання» 

Кваліфікація    «Вчитель фізичної культури» 

Додаткова кваліфікація   «Організатор спортивних секцій і клубів» 

Освітньо-кваліфікаційний рівень   «Молодший спеціаліст» 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2017 



3 

 

 

 

Кириленко Н.М. Навчальна програма з дисципліни «Технічні засоби 

навчання і методика їх застосування» для студентів за спеціальністю 

5.01020101 «Фізичне виховання», освітньо-кваліфікаційний рівень – 

«молодший спеціаліст».  –  Вінниця : ВГПК, 2017. – 17 с. 

 

 

Рецензенти: 

Гордійчук Г. Б. – кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького 

державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

Крижановський А. І. – кандидат педагогічних наук, викладач вищої 

категорії  Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Програму розглянуто і схвалено комісією 

викладачів діловодства, документознавства та 

інформаційної діяльності 

 

Протокол № 1 від 28 серпня 2017 року 

Голова комісії __________________________ 

 

Програму затверджено науково-методичною радою 

Протокол № 1 від 29 серпня 2017 року 

  



4 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Підвищення рівня комп’ютерної підготовки студентів є одним з 

основних напрямків розвитку вищої освіти в Україні. Програму вивчення 

дисципліни «Технічні засоби навчання і методика їх застосування» складено 

за вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики з підготовки 

молодшого спеціаліста. 

Дисципліна «Технічні засоби навчання і методика їх застосування» 

передбачає лекційні, семінарські заняття, практичні та самостійну роботи 

студента, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє набуттю 

практичних навичок і розвитку творчого та самостійного мислення. 

Вивчення дисципліни дає підґрунтя для подальшого використання 

комп’ютерної техніки та технічних засобів у численних спеціальних методах 

вивчення та аналізу інформації, а також її застосування у подальшій 

професійній діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є засоби сучасної комп’ютерної 

техніки, інформаційні системи, інформаційно-комунікаційні технології, 

мультимедійні засоби навчання та відповідне програмне забезпечення. 

Зв’язок з іншими дисциплінами. Вивчення дисципліни базується на 

змісті предметів дисципліни «Інформатика», «Математика» та «Методика 

використання інформаційних технологій на заняттях з фізичної культури». 

Знання та навички, отримані під час вивчення дисципліни застосовуються у 

наступному вивченні фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін 

та під час виконання домашніх завдань, лабораторних, практичних та 

курсових робіт з дисциплін, пов’язаних з опрацюванням фахової інформації і 

становленням висококваліфікованого фахівця. 

Мета дисципліни – з’ясування ролі дисципліни в сучасному світі й 

системі наук та змістовна підготовка студентів до ефективного використання 

у педагогічній діяльності сучасної комп’ютерної техніки, мультимедійних 

засобів навчання і відповідного програмного забезпечення. Формування у 

студентів теоретичної бази знань з інформаційних технологій та методики їх 
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застосування на уроках фізичного виховання, умінь і  навичок ефективного 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй 

професійній діяльності, що має забезпечити формування у студентів основ 

інформаційної культури та інформатично-комунікативної компетентності. 

 Завдання дисципліни: 

–       ознайомлення студентів із теоретичними основами роботи 

технічних та мультимедійних засобів, сучасних інтерактивних технологій з 

позитивними і негативними аспектами використання інформаційно-

телекомунікаційних технологій в освіті. 

–       формування у студентів уявлення про роль і місце мультимедіа в 

інформаційному суспільстві; практичних умінь і навичок під час 

застосування різних видів технічних засобів навчання. 

–       набуття студентами знань, умінь і компетентностей ефективно 

вирішувати завдання професійної діяльності з використанням сучасних 

комп’ютерних технологій (операційної системи Windows, програмних 

продуктів пакета Microsoft Office 2010);  

− вивчення і застосовування сучасних методів та засобів обробки 

інформації при її зберіганні, переробці і підготовці різних вихідних форм;  

− формування у студентів уявлення про проектування та створення 

інформаційних засобів навчального призначення шляхом використання 

спеціалізованого програмного забезпечення; 

− засвоєння студентами методики підготовки і практичного 

використання у навчально-виховному процесі сучасних технічних засобів та 

створення мультимедійних навчальних програм. 
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ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ ТА УМІНЬ СТУДЕНТІВ 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

 правила техніки безпеки під час роботи з мультимедійними засобами 

навчання. 

− історію розвитку комп’ютерної техніки, технічних та 

мультимедійних засобів; 

− понятійний апарат обчислювальної техніки, архітектуру, принципи 

функціонування персональних комп'ютерів;  

− склад та призначення системного та прикладного програмного 

забезпечення;  

  призначення, будову і роботу графопроектора, методику його 

використання; 

 методику використання мультимедійного проектора в навчально-

виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів при під’єднанні 

його до різних джерел відеоінформації; 

 методику використання плазмової панелі  та графічних планшетів у 

навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів; 

 методику використання інтерактивної дошки у навчально-виховному 

процесі загальноосвітніх навчальних закладів; 

уміти:  

− експлуатувати основні апаратні пристрої персонального комп’ютера 

та сучасні технічні засоби навчання;  

− виконувати основні дії в середовищі операційної системи Windows 7;  

− користуватися електронними послугами та інформаційними 

ресурсами в мережі Інтернет;  

− виконувати пошук інформації в мережі Інтернет;  

− володіти навичками роботи із системним та прикладним програмним 

забезпеченням;  

− застосовувати сучасні програмні засоби у практичній діяльності.  
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–  розробляти та створювати дидактичні аудіо та відео матеріали 

засобами сучасного програмного забезпечення Windows Movie Maker; 

створювати Web-сайти за допомогою програми Share Point.   
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ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ДИСЦИПЛІНИ  

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

Усього 
у тому числі 

Лекції Практ. Семін. Сам.роб. 

Технічні засоби навчання і методика їх застосування 

Розділ 1. Технічне та програмне забезпечення дисципліни 

Тема 1.1 Предмет та завдання 

дисципліни. Історія розвитку 

технічних та мультимедійних 

засобів навчання. 

4 2    2 

Тема 1.2 Загальні відомості 

про мультимедійні технології 

6 2   2 2 

Тема 1.3 Методика 

застосування технічних та 

мультимедійних засобів в 

освіті 

8 2   2 4 

Разом за темою  18 6  4 8 

Розділ 2. Класифікація та використання мультимедійних засобів 

навчання у навчально-виховному процесі 

Тема 2. 1 Вивчення та 

використання проекційних 

засобів навчання і 

багатофункціональних 

пристроїв у навчально-

виховному процесі 

загальноосвітніх навчальних 

закладів     
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2  2  4 

Тема 2. 2 Інтерактивна дошка 

та її можливості. 

Класифікація інтерактивних 

дошок 

8 2 2  4 

Тема 2. 3 Вивчення та 

застосування Веб-камери в 

навчально-виховному процесі 

6  2  4 

Разом за темою  22 4 6  12 

Розділ 3. Створення інформаційних засобів навчання засобами 

спеціалізованого програмного забезпечення 

Тема 3. 1 Розробка 

навчальних відео-матеріалів 

засобами сучасного 

7 1 2  4 
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програмного забезпечення 

Windows Movie Maker 

Тема 3. 2 Створення 

навчальних Веб-сайтів 

засобами спеціалізованого 

програмного забезпечення 

7 1 2  4 

Разом за темою 14 2 4 4 8 

Усього годин 54 12 10 4 28 
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Розділ 1. Технічне та програмне забезпечення дисципліни «Технічні 

засоби навчання і методика їх застосування» 

Тема 1. 1 Предмет та завдання дисципліни. Історія розвитку 

технічних та мультимедійних засобів навчання. 

Загальні відомості про технічні засоби та мультимедійні технології.  Історія 

розвитку обчислювальної техніки, сфери використання комп'ютерів. 

Елементна база та покоління комп'ютерів. Інформація та одиниці її виміру.  

Тема 1. 2 Загальні відомості про мультимедійні технології  

Основні напрямки впровадження ІКТ та мультимедійних засобів 

навчання у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів. Психолого-дидактичні аспекти використання мультимедійних 

засобів навчання, процес передачі навчальної інформації. Негативні чинники 

комп’ютерного навчання. Типові педагогічні помилки застосування 

мультимедійних засобів навчання. 

Багатозначність поняття «мультимедіа». Засоби «віртуальної 

реальності». Архітектура мультимедіа-систем. Мультимедіа-компоненти. 

Програмні продукти. Психологічні аспекти застосування мультимедіа в 

освіті. Оцінки якості освітніх мультимедійних засобів. 

Тема 1. 3 Методика застосування технічних та мультимедійних 

засобів в освіті 

Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Завдання 

застосування технічних та мультимедійних засобів навчання у навчально-

виховному процесі. Інформатизація виховної та позаурочної роботи.  

Освітні електронні видання і ресурси. Вимоги до створення і 

застосування авторських мультимедійних навчальних програм. Методи і 

технології експертизи засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій. 

Методи підготовки і проведення занять з використанням мультимедійних 

засобів навчання. Індивідуалізація і диференціація навчання на основі 
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застосування інтерактивних технологій. Методи інформатизації контролю 

знань. 

Розділ 2. Класифікація та використання мультимедійних засобів 

навчання у навчально-виховному процесі  

Тема 2. 1 Вивчення та використання проекційних засобів навчання 

і багатофункціональних пристроїв у навчально-виховному процесі 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Види графопроекторів. Схеми проекційних апаратів. Мультимедійний 

проектор та його використання. Базові технології мультимедійних 

проекторів. Мультимедійний CRT-проектор. Мультимедійний LCD-

проектор. Мультимедійний D-ILA-проектор. Мультимедійний DLP-проектор. 

Під’єднання мультимедійних проекторів до джерел інформації.  Методика 

використання мультимедійного проектора. 

Багатофункціональні пристрої та їх використання в навчально-

виховному процесі. Призначення лазерного багатофункціонального 

пристрою. Копіювальний апарат. Лазерний принтер. Сканер. Зарядка і 

встановлення картриджа. Вибір матеріалу для друку. Струменевий 

багатофункціональний принтер.  

Тема 2. 2 Інтерактивна дошка та її можливості. Класифікація 

інтерактивних дошок 

Типи технологій, що використовують для виготовлення інтерактивних 

дошок. Сенсорна аналого-резистивна технологія. Електромагнітна 

технологія. Лазерна технологія. Ультразвукова / інфрачервона технологія.  

Інтерактивні дошки АВС. Система eBeam™. Установка. Мінімальні 

вимоги до системи. Установка програмного забезпечення. Калібрування 

дошки. Робота з інтерактивними інструментами. Методика підготовки і 

використання інтерактивної дошки у навчально-виховному процесі.  

Плазмова панель: історія створення та принцип роботи. Під’єднання 

зовнішнього обладнання. Під’єднання джерел аудіо/відео сигналу. Керування 

плазмовою панеллю. 
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 Документ-камера. Методика підготовки і використання плазмової 

панелі та документ-камери у навчально-виховному процесі.  

Тема 2. 3 Вивчення та застосування Веб-камери в навчально-

виховному процесі 

Поняття про цифрову Веб-камеру. Будова і принцип роботи Веб- 

камери. Підключення й установка Веб-камери. Додаткові можливості й 

функції Веб-камери. Програмне забезпечення. Встановлення та 

налаштування параметрів роботи програми Skype. 

Розділ 3. Створення інформаційних засобів навчання засобами 

спеціалізованого програмного забезпечення  

Тема 3. 1 Розробка навчальних відео-матеріалів засобами 

сучасного програмного забезпечення Windows Movie Maker 

 Методика використання мультимедійних інформаційних засобів 

навчання. Створення мультимедійних презентацій. Робота з 

програмою Windows Movie Maker. 

Основні відомості про збірки, проекти і фільми. Імпорт існуючих 

файлів мультимедіа. Зміна проектів. Створення та збереження кліпів. 

Створення дидактичних відеоматеріалів на основі існуючих 

фотознімків та відеокліпів. Озвучення створених фільмів. Створення 

відеоматеріалів різних форматів. Конвертування відеофільмів. 

Тема 3. 2 Створення навчальних Веб-сайтів засобами 

спеціалізованого програмного забезпечення 

Вимоги до створення навчальних Веб-сайтів. Загальні відомості про 

програму створення веб-сторінок Microsoft SharePoint Designer та її 

інтерфейс. Розмітка і створення простих Web-ресурсів. Форматування тексту. 

Таблиці. Стилі. Макети. Використання графічних об’єктів і гіперпосилань. 

Теги. Елементи мови для Web-інтерфейсів. Додавання веб-компонентів. 

Створення динамічних ефектів у SharePoint Designer. Оформлення web-

ресурсів. Розробка мультимедійних, інтерактивних Web-сторінок 

навчального призначення. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється на 

основі стандартних знань та вмінь молодших спеціалістів, які отримали освіту у 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

Відмінно – студент вільно і творчо володіє матеріалом, визначеним 

програмою, має діалектичне мислення; аргументовано, науково аналізує 

документаційні процеси управління; глибоко засвоїв основні поняття та категорії 

діловодства, вміло користується понятійним апаратом; чітко знає вимоги до 

змісту та оформлення реквізитів ділових документів, особливості складання 

документів різних видів; знає принципи організації документообігу на 

підприємстві та його етапи; основні вимоги щодо організації роботи з 

конфіденційними документами; підготовки документів до архівного зберігання; 

має знання з організації та проведення масових службових і ділових заходів та їх 

документаційного забезпечення. 

Використовує різноманітні джерела знань. Систематично поповнює 

знання, вміє застосовувати їх при вирішенні професійних питань. 

Добре – студент володіє матеріалом, але має незначні ускладнення при 

відповіді; потребує незначної допомоги викладача при виборі напрямку відповіді 

та допускає незначні помилки, неточна аргументація. Має знання про зміст та 

розташування реквізитів документів, добре орієнтується у процесах 

документообігу на підприємстві та порядку підготовки документів до архівного 

зберігання. 

Задовільно – студент користується лише окремими знаннями дисципліни, 

порушує логіку відповіді, відповідь недостатньо самостійна, допускаються 

суттєві помилки в знаннях та поясненні питань, слабо знає принципи організації 

роботи з документами на підприємстві, установі, організації; недостатньо 

користується понятійним апаратом дисципліни. Студенту важко підтримувати 

бесіду, не вистачає доказів для обґрунтувань власного погляду. 

Незадовільно – студент не володіє необхідними знаннями, не володіє 

практичними навичками у роботі з документами. 
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