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ВСТУП 
Специфіка сучасного навчання у вищих навчальних закладах полягає в 

здатності не лише озброювати знаннями студентів, а й формувати у них потребу в 
безупинному самостійному оволодінні ними, розвивати вміння й навички 
самоосвіти. Тому основним завданням є формування інформаційно- грамотної 
особистості, здатної розуміти поставлені перед нею завдання, осмислювати, 
аналізувати результати, шукати нові можливості застосування зі змінами 
технологій та вимогами ринку. 

У запропонованому посібнику зроблено спробу викласти навчальний 
матеріал курсу «Інформаційні технології та технічні засоби навчання», який є 
складовою частиною нормативних дисциплін циклу професійно-практичної 
підготовки навчального плану за вимогами кредитно-модульної системи, в чому й 
полягає його особливість.   

У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал про сучасні 
інформаційно-комунікаційні технології, що застосовуються для опрацювання й 
подання навчального, консультативного та рекламного матеріалу.  

Теоретичний матеріал розподілено на шість змістовних блоків, в яких 
викладено такі програмні питання як сучасні технології навчання, створення 
засобів подання навчальних матеріалів в текстовому процесорі Microsoft Office 
Word та в табличному процесорі Microsoft Office Excel, наочне подання 
різноманітного матеріалу засобами графічних редакторів та програми Microsoft 
Office PowerPoint, використання технічних засобів на основі інформаційних 
технологій, створення навчальних проектів засобами сучасних комп’ютерних 
технологій. Кожен зі змістовних блоків теоретичного матеріалу містить перелік 
тем, що виносяться для самостійного опрацювання, використану та 
рекомендовану літературу. 

Окрім теоретичного матеріалу в посібнику подані завдання на всі 
лабораторні завдання відповідно до програми дисципліни.  Розроблені тестові 
завдання до кожного лабораторного заняття дозволять перевірити рівень 
засвоєного матеріалу, а визначити чи опановано навчальний курс на достатньому 
рівні допоможе орієнтовне екзаменаційне тестове завдання. Основні терміни та 
поняття у посібнику представлено у  короткому термінологічному словнику  та 
покажчику термінів і понять.  

Сподіваємося, що пропонований посібник допоможе студентам бути не лише 
грамотними користувачами, а й інтенсивно використовувати сучасні комп’ютерні 
технології у фаховій діяльності, добре орієнтуватися у методах опрацювання, 
представлення, одержання, аналізу і захисту різного роду матеріалів, вільно 
володіти новітніми системами, мережами та ресурсами, створювати та 
видозмінювати їх у відповідності до ринкових вимог. 

 
 
 
 
 


