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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Освітній 

ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Магістр 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

1 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

120 

1 

Лекції 

10 

Практичні, семінарські 

 

Лабораторні 

18 

Самостійна робота 

90 

Консультації 

2 

Вид контролю:  

Іспит 

 

1. Мета вивчення навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у майбутніх 

вчителів інформатики профільної школи професійної компетентності через 

розвиток знань про види інфографіки та типи відповідного ПЗ для її створення, 

опанування комп’ютерних інструментів для створення інфографіки для 

підтримки навчання інформатики у профільній школі, розвиток критичного і 

візуального мислення, розвиток умінь розв’язувати типові задачі шкільного 

курсу інформатики на основі їх візуального подання. 

 

2. Передумови для вивчення дисципліни 

Шкільний курс інформатики, знання пакету офісних програм, основи 

програмування, основи комп’ютерної графіки 
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3. Результати навчання за дисципліною 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

в освітній галузі, що передбачає застосування теорій та методів освітніх наук, 

предметної галузі інформатики, проведення наукового дослідження,  готовність 

до інноваційної діяльності, характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов організації навчального процесу в основній та старшій ланці 

закладу загальної середньої освіти. 

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод 

людини та громадянина; реалізовувати свої права та обов’язки; усвідомлювати 

цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

нетерпимості до корупційної поведінки, поважне ставлення до права й закону, 

володіння достатнім рівнем професійної правосвідомості.  

ЗК 2. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з 

представниками інших професійних груп різного рівня. 

ЗК 5. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, 

ініціативності, творчості. 

ЗК 6. Здатність до системного творчого мислення, формування системного 

наукового світогляду. 

ЗК 7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу даних з різних джерел, 

аналітико-синтетичної діяльності, встановлення та обґрунтування причинно-

наслідкових зв’язків. 

ЗК 9. Здатність вчитися й оволодівати сучасними знаннями, вдосконалювати й 

розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень з високим рівнем 

самостійності, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, бути 

критичним і самокритичним. 

ЗК 10. Здатність використовувати технічні засоби навчання,  вербальні та 

невербальні прийоми і засоби інформаційного впливу на слухачів. Здатність 

здійснювати емоційно-експресивний вплив на аудиторію. 

СК 1. Здатність оперувати новітніми концептуальними та методологічними 

знаннями в галузі освіти та загальних тенденцій розвитку освіти. 

СК 2. Здатність використовувати знання фундаментальних теорій інформатики, 

історії розвитку інформаційних систем, моделювання, програмування тощо у 

професійній діяльності. 

СК7. Здатність використовувати технології електронного, мобільного й 

змішаного навчання, розробляти та наповнювати контент для роботи он-лайн 

усіх учасників освітнього процесу. 

СК8. Вільне орієнтування у способах і засобах цифрової діяльності, обізнаність 

у питаннях мережевого етикету. 

СК 9. Здатність формувати соціальні навички (soft-skills), а саме працювати в 

команді, бути толерантним, уміти обґрунтовувати власну думку, усвідомлювати 

актуальність та вчасність виконання задач різного типу (deadline) тощо 

СК 10. Здатність до безперервного професійного розвитку і рефлексії. 

ПРЗ 2. Знання з іноземної мови для використання в професійній сфері та 

науковій комунікації 
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ПРЗ 9. Знання особливостей створення та застосування інфографіки з 

урахуванням цільової аудиторії 

ПРУ 2. Уміння здійснювати пошук наукових джерел, які належать до сфери 

професійної діяльності, у тому числі іноземною мовою, та правильно 

використовувати їх з дотриманням вимог доброчесності.  

ПРУ 4. Уміння виявляти лідерські навички, готовність брати відповідальність, 

приймати рішення, усвідомлювати їх ризики та наслідки, здатність займати 

активну життєву та громадянську позицію 

ПРУ 6. Уміння працювати з різними типами даних та навчати цьому учнів. 

ПРУ 7. Здатність до ефективної комунікаційної взаємодії, здорового способу 

життя, засвоєння нових знань, самоосвіти. 

ПРУ 8. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких 

або мультидисциплінарних контекстах 

ПРА 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або 

оцінювання результатів діяльності команд та колективів, здатність 

продовжувати навчання з високим ступенем автономії 

 

 

4. Критерії оцінювання результатів навчання 
К-сть 

балів 
Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

90–100 

Студент у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, глибоко та всебічно 

розкриває зміст теоретичних питань, вільно самостійно та аргументовано 

користується теоретичними знаннями та отриманим практичним досвідом під час 

усних виступів; застосовує набуті знання при виконанні лабораторних завдань, 

може пояснити хід розв’язання задачі, аргументувати його ефективність; 

демонструє результати виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

робочою програмою 

82–89 

Студент володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час 

усних виступів та письмових відповідей, здатний теоретично обґрунтовувати 

обрані шляхи розв’язання завдань, успішно виконує лабораторні роботи з 

використанням спеціалізованих джерел; при викладенні окремих питань 

допускає несуттєві неточності та\або незначні помилки; демонструє результати 

виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою.  

74–81 

Студент в цілому володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст 

під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, здатний критично оцінювати джерела, 

проте у відповідях припускається помилок, які після вказівки здатний усунути; 

демонструє результати виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених 

робочою програмою. 

64–73 

Студент володіє матеріалом лекцій, але не може навести власних прикладів, не 

може пояснити процес виконання лабораторної роботи, аргументувати алгоритм 

вирішення завдань; ситуативно здатний розв’язувати поставлені завдання, 

успішно виконує завдання за зразком, проте без аргументації та обґрунтування 

відповідає на запитання, недостатньо володіє теоретичними основами теми; 



6 

 

 

лабораторні роботи виконує з суттєвими неточностями та\ або помилками; 

лабораторних робіт виконує та захищає понад 66%. 

60–63 

Ситуативно володіє матеріалом лекцій, але не виявляє бажання розширювати чи 

поглиблювати власні знання; орієнтується в основних поняттях, але відчуває 

труднощі у наведенні прикладів, аргументації положень, поясненні процесів та 

функціоналу програмних засобів; ситуативно здатний до критичного аналізу та 

пошуку потрібних джерел; демонструє результати виконання не менше половини 

від всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою. 

35–59 

Студент не володіє теоретичним матеріалом. Виконання практичних завдань 

викликають значні труднощі; неправильно вибирає відповідний програмний 

засіб для опрацювання даних; демонструє результати виконання менше половини 

від всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою програмою.  

1–34 

Студент не володіє теоретичним матеріалом з дисципліни. Допускає принципові 

помилки, не може пояснити алгоритм розв’язування типових практичних 

завдань.  

 

Розподіл балів (по семестрах) 

Поточний контроль 
Іспи

т 
Разом 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 
КР№

1 

8  

(реферат) 

8 

(пре–

зентація) 

8 (практи–

чне 

завдання) 

8 (практи–

чне 

завдання) 

8 (практи–

чне 

завдання) 

35 25 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів           

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно 

82 – 89 В 
добре 

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

5. Засоби діагностики результатів навчання 

Система оцінювання є адитивною і передбачає накопичення балів за різними видами 

робіт: реферат, презентація, практичні завдання, контрольна робота, іспит (максимум – 25 

балів) 
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6. Програма навчальної дисципліни 

 

6.1. Інформаційний зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Візуалізація як провідна стратегія освітнього процесу. Візуалізація в історичному 

розвитку. Підходи до визначення візуалізації. Характеристика понять «візуалізація даних», 

«візуалізація знань», «візуалізація навчального матеріалу». Дидактичні функції візуалізації. 

Форми візуалізації навчального матеріалу. Когнітивна та комп’ютерна візуалізації.  

Тема 2. Теоретичні основи візуалізації. Механізми зорового сприйняття і візуального 

мислення. Основні положення психології образів, які регулюють сприйняття форми. 

Рекомендації до візуального супроводу. Загальні рекомендації. Композиційне подання 

матеріалу. Кольорове подання матеріалу. Текстовий супровід. Використання шрифтів. 

Тема 3. Інфографіка. Історія виникнення. Види інфографічного подання даних. 

Спеціалізоване ПЗ для створення інфографічних матеріалів. Діаграми у табличному 

процесорі. Типові помилки представлення кількісних даних.  

Тема 4. Засоби комп’ютерної візуалізації у професійній діяльності вчителя інформатики. 

Засоби комп’ютерної візуалізації загального призначення та їх використання для підтримки 

освітнього процесу. SMART-об’єкти. Розроблення інфографічної презентації до уроку. 

Тема 5. Побудова схем, таблиць, графіків, блок-схем алгоритмів у спеціалізованих 

середовищах. Інтелект-карти. Використання спеціалізованого ПЗ для побудови інтелект-

карт.  

 

6.2. Структура та обсяг навчальної дисципліни 

 

Назви 

розділів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

У
сь

о
г
о

 

у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

а

т
. 

К
о
н

с.
 

С
а
м

.р
а
б

. Л
ек

ц
ії

 

П
р

а
к

т
. 

Л
а
б
о
р

а

т
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
т
 

С
а
м

.р
а
б

. 

Тема 1 14 2   2 10       

Тема 2 24 2  2  20       

Тема 3 26 2  4  20       

Тема 4 28 2  6  20       

Тема 5 28 2  6  20       

Усього годин 120 10  18 2 90       

 

Теми практичних занять 

№ 

з/

п 

Назва теми 

Кількість 

годин 

1.  Основи психологічного сприйняття зображень 2 

2.  Огляд спеціалізованого ПЗ для створення інфографічних матеріалів 2 

3.  Типові помилки представлення кількісних даних у табличному процесорі 2 

4.  SMART-об’єкти та їх типи 2 

5.  Розроблення презентації уроку інформатики з використанням SMART-

об’єктів 
2 

6.  Технологія скрайбінг для візуального супроводу 2 

7.  Середовища для створення блок-схем алгоритмів 2 
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8.  Інтелект-карти та їх побудова у спеціалізованих середовищах 2 

9.  Контрольна робота «Авторська інфографіка вчителя інформатики. 

Стенди для кабінету інформатики» 
2 

Усього годин 18 

 

7. Рекомендовані джерела інформації 

Основні: 

1. Бирка М. Теоретико-методичні основи використання інтелектуальних 

технологій у професійній діяльності вчителів природничо-математичних дисциплін // Нова 

педагогічна думка. – 2013. – № 3. – С. 3-6. 

2. Вовк О. В. , Черемський Р. А. Інфографіка як ефективний засіб навчання // 

Інформаційні технології в освіті. –  2017. Випуск 4 (150). – С. 199-205. 

3. Дядичев В. В., Сафронов К.М. Методи візуалізації інформаційних структур: 

[електронний ресурс] / В.В. Дядичев, - Режим доступу до статті: 

http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/860/1/ДядичевСафронов.pdf 

4. Кондратенко Л. Шкільні проблеми дітей інформаційної ери / Л. Кондратенко, 

Л. Манилова  [Електронний ресурс]. Режим доступу:  

www.pulib.sk/web/kniznica/.../Kondratenko_Manylova.pdf. 

5. Семеніхіна О.В., Білошапка Н.М., Безуглий Д.С. Візуалізація та її використання 

у професійній діяльності вчителя: Навчальний посібник. Суми: СумДПУ імені 

А.С.Макаренка, 2018. -158 с. 

6. Семеніхіна О. В. З досвіду створення стендових матеріалів / О. В. Семеніхіна // 

Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журн. – Суми : Вид-во 

СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – № 2(28). –  С. 312 – 321. 

7. Семеніхіна О. В. Теорія і практика формування професійної готовності 

майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації 

математичних знань : Дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. – Суми, 2017. – 480 с. 

8. Lankow J. Infographics: The Power of Visual Storytelling / Lankow, J. and Ritchie, J. 

and Crooks, R. – Wiley, 2012. – 264 p. 

9. Mitchell W.J.T. What is visual culture? // Irvin Lavin, ed. Meaning in the Visual Arts: 
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