МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ
Проректор з науково-педагогічної і
навчальної роботи та рекрутації
проф. Гаврилюк С. В.
Протокол № __ від ___2019 р.

№716102019
ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни

Комп’ютерно-орієнтовані технології в ЗДО
підготовки магістра
спеціальності 012 Дошкільна освіта
освітньої програми (спеціалізації) 012 Дошкільна освіта

Луцьк – 2019

1. Опис навчальної дисципліни

Денна форма

Найменування показників

Денна форма навчання

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, освітній
ступінь
01 Освіта

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна

012 Дошкільна освіта

Кількість годин/ кредитів 90/3

Дошкільна освіта

Рік навчання – 1
Семестр 1
Лекції – 6 год.
Лабораторні – 20 год.
Самостійна робота – 58 год.

ІНДЗ: немає

Магістр

Консультації – 6 год.

Форма контролю: залік

Заочна форма
Найменування показників

Заочна форма навчання

Галузь знань,
спеціальність, освітня
програма, освітній
ступінь
01 Освіта

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна

012 Дошкільна освіта

Кількість годин/ кредитів 90/3

Дошкільна освіта

Рік навчання – 1
Семестр 1
Лекції – 4 год.
Лабораторні – 6 год.
Самостійна робота – 68 год.

ІНДЗ: немає

Бакалавр

Консультації – 12 год.

Форма контролю: залік

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ.
Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані технології в
ЗДО» є формування у студентів сучасного наукового світогляду, системи спеціальних
знань та професійної компетентності майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти, що
ґрунтується на вивченні теоретико-методичних основ використання комп’ютерних
технологій у роботі з дітьми дошкільного віку, виробленні вмінь та навичок упровадження
та використання комп’ютерних технологій в ЗДО; формування професійної
компетентності майбутнього педагога у застосуванні нових інформаційних технологій в
дошкільній освіті.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерно-орієнтовані технології в
ЗДО» є:
– теоретико-методологічні – знання наукових засад побудови процесу розвитку,
навчання та виховання дітей дошкільного віку засобами інформаційних технологій, їх
ефективного застосування в освітньо-виховному процесі, впливу освітньо-інформаційного
середовища на різні сторони розвитку особистості дошкільника;
– когнітивні – ознайомлення майбутніх вихователів з методикою застосування
інформаційних технологій в освітньо-виховному процесі ЗДО, санітарно-гігієнічними
нормами використання КТ в роботі з дошкільниками;
– практичні – формування у студентів знань, умінь та навичок розробки
мультимедійних презентацій та комп’ютерних програм, стоврення сайтів ЗДО, створення
інтерактивних дидактичних ігор у програмі MicrosoftPower Point засобами перемикачів,
проведення освітньо-виховної роботи в умовах активного використання інформаційних
технологій в освітньому процесі.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– відомості щодо інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес;
– складові методології використання КТ;
– принципи використання інформаційно-комп’ютерних технологій у навчально-виховному
процесі дошкільного закладу;
– зміст локальних документів щодо використання комп’ютерних технологій у ЗДО;

– методичні засади інформаційно-комунікаційної компетентності педагогівЗДО.
вміти:
– проектувати перспективне планування впровадження комп’ютерних технологій у
освітній процес дошкільного закладу;
– створювати інтерактивні дидактичні ігри у програмі MicrosoftPowerPoint
засобами перемикачів;
– створювати мультимедійні презентації у навчально виховній роботі;
– створювати та наповнювати сайти дошкільного навчального закладу;
– забезпечувати розвивально-виховне середовище у дошкільному навчальному
закладі з використанням КТ.
Вивчення навчальної дисципліни забезпечить формування у студентів системи
компетентностей, які є критеріями оцінки якості знань з курсу.
Загальні компетентності: здатність застосовувати отримані знання на практиці;
уміння планувати та розподіляти час; уміння працювати самостійно; здатність до аналізу
та порівняння отриманої інформації з іншими джерелами; здатність до самокритики;
турбота про якість виконаної роботи; навики роботи з комп'ютером; дослідницькі навики;

базові уявлення про процеси в суспільстві, які на сучасному етапі впливають на розуміння
основних понять та явищ, які охоплює дисципліна.
Фахові компетентності: базові уявлення про чинники використання та організації
комп’ютерних технологій в ЗДО; уміння продемонструвати знання з дисципліни; уміння
застосовувати на практиці методи інвентаризації, аналізу, порівняння; володіння
описовими, статистичними методами дослідження, навики з інформаційних технологій
для обробки та систематизації матеріалів з курсу; здатність практично застосовувати
отримані знання із курсу при написанні курсових, дипломних, магістерських робіт,
виконання мультимедійних презентацій.
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Структура навчальної дисципліни
Денна форма
Назви змістових модулів і тем
1

Усього
2

Кількість годин
у тому числі
Сам.
Лек.
Лаб.
роб.
3
4
5

Конс.
6

Змістовий модуль 1. Теоретичні підходи щодо застосування комп’ютерних
технологій у ЗДО
Тема 1. Інтеграція інформаційно-комунікаційних
14
2
12
технологій у освітній процес
Тема 2. Використання інформаційнокомп’ютерних технологій в освітньому процесі
14
2
12
ЗДО. Локальні документи
Тема 3. Інформаційно-комунікаційна
компетентність педагогів ЗДО. Перспективне
планування впровадження комп’ютерних
14
2
12
технологій у освітній процес закладу дошкільної
освіти
Змістовий модуль 2. Практична реалізація комп’ютерних технологій у діяльності
вихователя ЗДО
Тема 4. Основні вимоги до заняття дітей з
6
2
3
1
комп’ютером
Тема 5. Ментальні карти як інструмент для
відображення процесу мислення і
6
2
3
1
структурування інформації у візуальній формі
Тема 6. Створення буктрейлера для презентації
6
2
3
1
методичних матеріалів у ЗДО
Тема 7. Узагальнення індивідуальної,
інтерактивної композиції для систематизації
6
2
3
1
завдань у вигляді фотоколажу
Тема 8. Розвивальні онлайн-ігри для дітей
6
2
3
1
старшого дошкільного віку
Тема 9. Створення опитувальників з
6
2
3
1
використанням ресурсів google
Тема 10. Створення та наповнення сайту
6
4
2
дошкільного навчального закладу
Тема 11. Технологія створення інтерактивних
6
4
2
дидактичних ігор у програмі Microsoft Power

Point засобами перемикачів. Мультимедійна
презентація: крок за кроком
Усього годин

90

6

20

58

6

Заочна форма

Назви змістових модулів і тем
1

Усього
2

Кількість годин
у тому числі
Сам.
Лек.
Лаб.
роб.
3
4
5

Конс.
6

Змістовий модуль 1. Теоретичні підходи щодо застосування комп’ютерних
технологій у ЗДО
Тема 1. Інтеграція інформаційно-комунікаційних
16
1
14
1
технологій у освітній процес
Тема 2. Використання інформаційнокомп’ютерних технологій в освітньому процесі
16
1
14
1
ЗДО. Локальні документи
Тема 3. Інформаційно-комунікаційна
компетентність педагогів ЗДО. Перспективне
планування впровадження комп’ютерних
17
2
14
1
технологій у освітній процес закладу дошкільної
освіти
Змістовий модуль 2. Практична реалізація комп’ютерних технологій у діяльності
вихователя ЗДО
Тема 4. Основні вимоги до заняття дітей з
6
3
1
комп’ютером
Тема 5. Ментальні карти як інструмент для
відображення процесу мислення і
6
3
1
структурування інформації у візуальній формі
Тема 6. Створення буктрейлера для презентації
6
3
1
методичних матеріалів у ЗДО
Тема 7. Узагальнення індивідуальної,
інтерактивної композиції для систематизації
6
3
1
завдань у вигляді фотоколажу
Тема 8. Розвивальні онлайн-ігри для дітей
7
4
1
старшого дошкільного віку
Тема 9. Створення опитувальників з
7
2
4
1
використанням ресурсів google
Тема 10. Створення та наповнення сайту
8
2
3
1
дошкільного навчального закладу
Тема 11. Технологія створення інтерактивних
дидактичних ігор у програмі Microsoft Power
9
2
3
2
Point засобами перемикачів. Мультимедійна
презентація: крок за кроком
Усього годин
90
4
6
68
12

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Денна форма
№
з/п

1

2

3

4

5

Тема
1. Користуючись мережею Інтернет підібрати розвивальні
онлайн-ігри для дітей старшого дошкільного віку (3-5)
2. Розробити заняття із використанням ІКТ для дітей старшого
дошкільного віку (2-3)
3. Зробити аналіз позитивних та негативних сторін щодо
використання ІКТ у ЗДО на власний розсуд (у вигляді таблиць)
4. Підібрати перелік дитячих розвивальних ігрових програм, що
можуть використовуватися на заняттях чи гуртках з навчання
дошкільників основ комп'ютерної грамотності (ігрові програми
на власний розсуд)
1.Проаналізувати Наказ «Про створення творчої групи» з
упровадження ІКТ у освітній процес ЗДО
2.Дати письмовий аналіз щодо «Положення про роботу творчої
групи з упровадження ІКТ у освітній процес ЗДО»
3.Дати характеристику наказу «Про створення сайту ЗДО»
4.Дати ґрунтовний аналіз «Положенню про сайт ЗДО»
5.Охарактеризувати «Положення про мультимедіатеку ЗДО»
6.Охарактеризувати «Положення про порядок користування
інтернетом у ЗДО»
7.Дати письмовий аналіз щодо орієнтовних формулювання для
внесення змін у посадові інструкції працівників ЗДО
8.Розробити та заповнити журнал реєстрації користувачів
мережі Інтернет
9. Розробити та заповнити журнал обліку використання
мультимедійної та комп'ютерної техніки педагогами
1.На основі аналізу проекту «Вдосконалення ІКТкомпетентності педагогів» створити власний проект на подібну
тематику
2.Розробити перспективний тематичний план упровадження КТ
в освітній процес на рік
3.Розробити перспективний план упровадження КТ в освітній
процес за лініями розвитку
4. Розробити перспективний план упровадження КТ в освітній
процес щодо формування сенсорних еталонів у дітей
дошкільного віку
1. Проаналізувати кроки «Як самому створити гру в Microsoft
PowerPoint»
2. Розробити авторські мультимедійні презентації
3. Створити авторські розробки комп'ютерних ігор у програмі
Microsoft Power Point засобами перемикачів.
4. Розробити анкету «Комп’ютерна грамотність педагога»
1.Створити сайт ЗДО.

Кількість
годин

11

12

12

12

11

2.Написати план створення сайту ЗДО на (2 студентів по сайту):
http://edukit.org.uk
http://schoolchampion.in.ua/ru/
http://edukit.org.uk
http://www.simplesite.com/pages/startwizard.aspx
http://www.webnode.com.ua
Разом

58
Заочна форма

№
з/п

1

2

3

4

Тема
1. Користуючись мережею Інтернет підібрати розвивальні
онлайн-ігри для дітей старшого дошкільного віку (3-5)
2. Розробити заняття із використанням ІКТ для дітей старшого
дошкільного віку (2-3)
3. Зробити аналіз позитивних та негативних сторін щодо
використання ІКТ у ЗДО на власний розсуд (у вигляді таблиць)
4. Підібрати перелік дитячих розвивальних ігрових програм, що
можуть використовуватися на заняттях чи гуртках з навчання
дошкільників основ комп'ютерної грамотності (ігрові програми
на власний розсуд)
1.Проаналізувати Наказ «Про створення творчої групи» з
упровадження ІКТ у освітній процес ЗДО
2.Дати письмовий аналіз щодо «Положення про роботу творчої
групи з упровадження ІКТ у освітній процес ЗДО»
3.Дати характеристику наказу «Про створення сайту ЗДО»
4.Дати ґрунтовний аналіз «Положенню про сайт ЗДО»
5.Охарактеризувати «Положення про мультимедіатеку ЗДО»
6.Охарактеризувати «Положення про порядок користування
інтернетом у ЗДО»
7.Дати письмовий аналіз щодо орієнтовних формулювання для
внесення змін у посадові інструкції працівників ЗДО
8.Розробити та заповнити журнал реєстрації користувачів
мережі Інтернет
9. Розробити та заповнити журнал обліку використання
мультимедійної та комп'ютерної техніки педагогами
1.На основі аналізу проекту «Вдосконалення ІКТкомпетентності педагогів» створити власний проект на подібну
тематику
2.Розробити перспективний тематичний план упровадження КТ
в освітній процес на рік
3.Розробити перспективний план упровадження КТ в освітній
процес за лініями розвитку
4. Розробити перспективний план упровадження КТ в освітній
процес щодо формування сенсорних еталонів у дітей
дошкільного віку
1. Проаналізувати кроки «Як самому створити гру в Microsoft

Кількість
годин

13

14

14

14

PowerPoint»
2. Розробити авторські мультимедійні презентації
3. Створити авторські розробки комп'ютерних ігор у програмі
Microsoft Power Point засобами перемикачів.
4. Розробити анкету «Комп’ютерна грамотність педагога»
1.Створити сайт ЗДО.
2.Написати план створення сайту ЗДО на (2 студентів по сайту):
http://edukit.org.uk
http://schoolchampion.in.ua/ru/
http://edukit.org.uk
http://www.simplesite.com/pages/startwizard.aspx
http://www.webnode.com.ua
Разом

5

13

68

6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Денна форма

Т. 6

Т. 7

Т. 8

Т. 9

Т. 10

МКР
№1

Т. 5

Змістовий модуль 2
Т. 4

Модуль 2

Т. 3

Модуль 1

Т. 2

Модульний контроль
(мах = 60 балів)

Т. 1

Поточний контроль
(мах = 40 балів)

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Загальна
кількість
балів

100

60

Заочна форма
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий модуль 2
Т. 1
15

Т. 2
15

Т. 3
10

Модульний
контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2
МКР
№1

Загальна
кількість
балів

100

60

Критерії оцінювання
90-100 балів ("відмінно"). Глибоке оволодіння вузловими питаннями по темах.
Системне, усвідомлене використання даної інформації. Встановлення причиннонаслідкових зв’язків між окремими змістовими блоками. Вільна орієнтація і використання
необхідного категорійно-понятійного апарату при розкритті проблеми. Мова чітка і
логічна. Здатність до аналітико-узагальнюючого викладу питання, вміння формулювати
висновки і пропозиції по суті проблеми.

82-89; 75-81 балів ("добре"). В цілому цілісне, усвідомлене оволодіння матеріалом,
віднесеним до даного питання. В окремих випадках рівень засвоєння інформації
недостатній.
Аргументація при відповідях на питання, логічність і взаємозв’язок у викладі
матеріалу дещо занижені. Відчуває труднощі при відповідях на питання, у формулюванні
узагальнень і висновків.
67-74; 66-60 балів ("задовільно"). Фрагментарне, несистемне відтворення
інформації. Наводить лише окремі складові питання, без необхідного усвідомлення і
взаємозв’язку.
59-1 балів ("незадовільно"). Необхідним категорійно-понятійним апаратом не
володіє. Робить безуспішні спроби висвітлення питання на репродуктивному,
механічному рівні. Не розуміє суті питання, відповідає не по суті.
Шкала оцінювання (національна та ECTS)
Сума балів
за всі види навчальної
діяльності
90 – 100
82 – 89
75 - 81
67 -74
60 - 66
1 – 59

Оцінка
ECTS

Оцінка за національною шкалою
для заліку

A
B
C
D
E

Зараховано

Fx

Незараховано
(з можливістю повторного складання)
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