Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура).
Освітня програма: Середня освіта (Фізична культура).
Рівень вищої освіти: другий (магістерський).
Назва навчальної дисципліни: Інформаційні технології в освіті
Статус дисципліни Вибіркова
Мова навчання Українська
Семестр 2
Кредити ЄКТС 3
Програмні результати навчання: розвиток інформаційної культури майбутніх магістрів
освіти, систематизація та узагальнення теоретичної бази знань з інформаційних
технологій, практичних навичок застосування спеціалізованого програмного забезпечення
в навчальній, науково-дослідній та професійній діяльності; уміння впроваджувати цифрові
освітні ресурси до навчального процесу; створення навчальні презентації; уміння готувати графічні
ілюстрації для наочних і дидактичних матеріалів, які використовуються в навчальній діяльності на
основі растрової графіки: уміння коректувати й оптимізувати растрові зображення для наступного
використання в презентаціях і Web-сторінках, виводити зображення на друк, запис на CD;
використовувати базові сервіси й Інтернет-технології в навчальному процесі: знаходити освітню
інформацію в WWW і зберігати її для наступного використання в навчальному процесі; створювати
сайт підтримки навчальної діяльності; мати уявлення про призначення, структуру, інструменти
навігації й дизайну сайту підтримки навчальної діяльності, про структуру web-сторінки, володіти
прийомами побудови сайту, які забезпечують можливість представлення навчальної інформації у
формі сайту – файлової системи, та прийомами публікації сайту в Інтранеті й Інтернеті; -шукати й
укладати анотовану добірку Інтернет-посилань інформаційно-освітніх ресурсів для власної
професійної діяльності; розробляти тестові завдання для комп’ютерного тестування й оформляти
їх в автоматизованій системі тестування тощо.

Розділи та теми навчальної дисципліни:
Розділ 1. ІТ в навчальній і майбутній професійній діяльності
Тема 1. Електронні освітні ресурси.
Тема 2. Спеціалізоване програмне забезпечення підтримки освітнього процесу.
Розділ 2. Використання інформаційних технологій у науковій діяльності
Тема 1. Оформлення результатів досліджень засобами ІТ.
Тема 2. Статистичне опрацювання результатів досліджень.
Тема 3. Подання результатів наукових досліджень у презентації.
Вид семестрового контролю: залік – 2
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