
 

Дисципліна Технічні засоби навчання. 

Рівень ВО Перший (бакалаврський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни “Технічні засоби навчання” здобувач 

вищої освіти повинен володіти достатнім рівнем теоретичних знань і 

практичних вмінь з дисциплін професійно-педагогічної підготовки, а саме 

«Професійна педагогіка», «Інформаційні технології», «Вікова фізіологія і 

гігієна», «Фізика». 

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: про сучасні аудіовізуальні та комп’ютерні засоби 

навчання, досягнення в області техніки й інформаційних технологій; про 

психолого-педагогічні особливості і дидактичні принципи застосування 

аудіовізуальних та комп’ютерних засобів у навчальному процесі; про 

місце аудіовізуальних та комп’ютерних засобів навчання в педагогічному 

процесі; про основні властивості навчальної інформації, її сприйняття і 

переробки людиною; про пристрій, призначення і принцип дії сучасних 

технічних засобів навчання; про правила техніки безпеки і пожежної 

безпеки при роботі з технічними засобами навчання. Вміти: 

використовувати методику застосування аудіовізуальних та комп’ютерних 

засобів у навчальному процесі школи; сучасні аудіовізуальні та 

комп’ютерні засоби навчання; виготовлювати дидактичні матеріали; 

застосовувати діапозитиви, діафільми, транспаранти, звукозаписи, 

відеофільми, презентації; комплексне використання сучасних засобів 

навчання.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Технічні засоби навчання” формує знання про 

технічні, аудіовізуальні та комп’ютерні, комп’ютерні засоби навчання та 

можливості їхнього застосування в навчально-виховному процесі. Поряд з 

вивченням особливостей традиційних технічних засобів, таких як діа- і 

кіно-проектори, програвачі, магнітофони, відео- і телевізійна техніка й ін., 

програма курсу включає специфіку використання в навчанні 

інформаційних і комунікаційних комп`ютерних засобів, технологію 

добору і виготовлення навчального наочного змістовного наповнення 

подібних систем, порядок використання в навчальному процесі 

інформаційних ресурсів мережі Інтернет. У навчальному курсі 

зачіпаються технологічні особливості організації дистанційного навчання.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 4. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах 

ПР 7. Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній 

діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення. 

ПР 8. Самостійно планувати й організовувати власну професійну 

діяльність і діяльність здобувачів освіти і підлеглих. 

ПР 9. Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, 

що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим 

програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки 

інформації. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

СК 1. Здатність застосовувати освітні теорії та методології у педагогічній 

діяльності. 

СК 5. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та 

спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє 

середовище. 



СК 8. Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для 

вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації. 

СК 15. Здатність забезпечити якість освіти і управління діяльністю 

закладу освіти, відповідно до спеціалізації. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, індивідуальні завдання, самостійна робота. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


