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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Таблиця 1

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма, освітній
ступінь

Денна форма навчання
01 Освіта/Педагогіка
Кількість годин/кредитів
150/ 5

013 Початкова освіта
Початкова освіта

ІНДЗ: немає

Бакалавр

Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Рік навчання_2__
Семестр _3__
Лекції _36_ год.
Практичні _36_ год.
Самостійна робота _72_ год.
Консультації _6_ год.
Форма контролю: екзамен

Найменування показників

Галузь знань,
спеціальність,
освітня програма, освітній
ступінь

Заочна форма навчання
01 Освіта/Педагогіка
Кількість годин/кредитів
45/ 1,5

013 Початкова освіта
Початкова освіта

ІНДЗ: немає

Бакалавр

Характеристика навчальної
дисципліни
Нормативна
Рік навчання_2__
Семестр _3__
Лекції _4_ год.
Лабораторні _6_ год.
Самостійна робота _29_ год.
Консультації _6_ год.
Форма контролю: екзамен

2. АНОТАЦІЯ КУРСУ:
Розвиток інформаційного суспільства в Україні та впровадження інформаційних
технологій в усі сфери суспільного життя створюють принципово нові можливості для вчителя
початкової школи для підвищення ефективності професійної діяльності. В інформаційному
суспільстві робота вчителя потребує наявності у нього знань та вмінь ефективного пошуку,
накопичення, обробки, зберігання, подання, передавання інформації, використання засобів
сучасних інформаційних технологій у процесі його навчальної, організаційної та виховної
діяльності з учнями. Програма курсу "Інформаційні технології в початковій освіті" складена
відповідно до навчального плану підготовки фахівця освітнього ступеня "Бакалавр"
спеціальності "Початкова освіта". Навчальний курс спрямований на підготовку вчителя
початкових класів високого рівня кваліфікації й компетентності з інформаційних технологій,
конкурентоспроможного на ринку праці, здатного до професійного зростання.
3. КОМПЕТЕНЦІЇ
У результаті вивчення курсу «Інформаційні технології в початковій освіті» в студентів
мають бути сформовані такі компетенції, які проявляються в здатності до:
– добору доцільних методів, засобів й форм навчання відповідно до визначених мети і
завдань уроку, іншої форми навчання з урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та
індивідуальних особливостей учнів (Б2);
– використання у освітньому процесі методик навчання освітніх галузей, визначених
Державним стандартом початкової освіти (Б4);

– проведення формувального та підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів
(Б5);
– відстеження динаміки та забезпечення підтримки особистісного розвитку дитини в
освітньому процесі (Б6);
– створення безпечних та психологічно комфортних умов освітнього процесу (В1);
– змістового наповнення освітнього середовища відповідно до вимог Державного
стандарту початкової освіти (В3);
– усвідомлення своєї ролі як педагога початкової освіти, а також системи цінностей,
мети і завдань професійної діяльності вчителя (Г1);
– самооцінювання результатів застосування засобів педагогічного впливу із
забезпечення якості навчання, виховання й розвитку учнів початкової школи (Г4);
– використання/поширення інновацій у педагогічній науці та практиці, перспективного
педагогічного досвіду (Г8);
– усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття додаткових професійних
компетентностей (Г5);
– опрацювання відповідних джерел інформації для визначення шляхів підвищення
ефективності розв'язання методичної проблеми (Д2).
4. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Структура навчальної дисципліни
Таблиця 2 (ДФН)
Назви змістових модулів і тем
Усього
Лек.
Практ. Сам. роб.
Конс.
Змістовий модуль 1. ІТ у навчальній, виховній та організаційній діяльності вчителя
початкової школи
Тема 1. Основні прийоми обробки
текстових даних засобами табличного
процесора Microsoft Word

10

4

4

–

2

Тема 2. Основні прийоми обробки
числових даних засобами табличного
процесора Microsoft Excel

10

4

4

–

2

Тема 3. Основні прийоми створення та
представлення презентацій засобами
Microsoft Power Point

10

4

4

–

2

Тема 4. Шляхи використання Microsoft
Word у навчальній діяльності вчителя
початкової школи

14

2

4

–

8

Тема 5. Шляхи використання Microsoft
Excel у навчальній діяльності вчителя
початкової школи

16

2

4

–

10

Тема 6. Шляхи використання Microsoft
Power Point у навчальній діяльності
вчителя початкової школи

18

2

4

2

10

Тема 7. Педагогічні програмні засоби
для початкової школи та їх використання
в навчальному процесі

18

2

4

2

10

Тема 8. Перевірка та оцінювання
навчальних досягнень учнів засобами ІТ

18

2

4

2

10

Тема 9. Шляхи використання ІТ у
організаційній
діяльності
вчителя
початкових класів

12

2

2

–

8

Тема 10. Шляхи використання ІТ у
виховній діяльності вчителя початкових
класів

12

2

2

–

8

Разом за модулем 1

140

26

36

6

70

Змістовий модуль 2. Історико-теоретичні аспекти процесу інформатизації системи освіти
Тема
11.
Теоретичні
інформаційних технологій

основи

6

4

–

–

2

4

4

–

–

–

Тема 13. Психолого-педагогічні умови
застосування ІТ у початковій школі

2

2

–

–

–

Разом за модулем 2

12

10

–

–

2

150

36

6

6

Тема 1. Шляхи використання пакету
Microsoft Office у навчальній діяльності
вчителя початкової школи

10

–

2

2

6

Тема 2. Педагогічні програмні засоби
для
початкової
школи
та
їх
використання в навчальному процесі

10

–

2

2

6

Тема 3. Шляхи використання ІТ у
організаційній та виховній діяльності
вчителя початкових класів

10

–

2

2

6

Разом за модулем 1

30

–

6

6

18

Тема 12. Інформатизація
складова
процесу
інформаційного суспільства

освіти як
розвитку

Усього годин:

72
Таблиця 2 (ЗФН)
Назви змістових модулів і тем
Усього
Лек.
Практ. Сам. роб.
Конс.
Змістовий модуль 1. ІТ у навчальній, виховній та організаційній діяльності вчителя
початкової школи

Змістовий модуль 2. Історико-теоретичні аспекти процесу інформатизації системи освіти
Тема
4.
Теоретичні
інформаційних технологій

основи

6

2

–

–

4

Тема 5. Інформатизація освіти як
складова
процесу
розвитку
інформаційного суспільства

5

2

–

–

3

Тема 6. Психолого-педагогічні умови
застосування ІТ у початковій школі

4

–

–

–

4

Разом за модулем 2

15

4

–

–

11

45

4

6

6

29

Усього годин:

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
1. Розробити структурно-логічну схему, яка відображає шляхи та способи використання
ІТ у процесі навчальної діяльності вчителя початкових класів.
2. Розробити структурно-логічну схему, яка відображає шляхи та способи використання
ІТ у процесі виховної діяльності вчителя початкових класів.
3. Розробити структурно-логічну схему, яка відображає шляхи та способи використання
ІТ у процесі організаційної діяльності вчителя початкових класів.
4. Розкрити сутність та особливості проблеми «Комп’ютерна залежність» та
профілактики її появи у дітей.
5. Розкрити сутність та особливості проблеми «Комп’ютерний зоровий синдром» та
шляхи запобігання його виникнення в дітей.
6. Розробити методичні рекомендації до оптимізації навчально-виховного процесу
засобами ІТ.
7. Розробити пам’ятку щодо гігієнічних вимог та правил до облаштування місць для
занять молодших школярів з комп’ютерною технікою.
8. Розробити методичні рекомендації з підготовки й проведення уроків з використанням
ІТ.
9. Розробити структурно-логічні схеми, які відображають шляхи та способи застосування
ІТ в освітніх галузях: "Мови і літератури",
"Математика", "Природознавство",
"Суспільствознавство", "Здоров'я і фізична культура", "Технології", "Мистецтво".
10. Розробити пам’ятку до проведення тестування навчальних досягнень учнів засобами
ІТ.
11. Розкрити особливості застосування мультимедійних засобів на різних етапах уроку.
12. Скласти каталог педагогічних програмних засобів (ППЗ) для початкової школи з
адресами доступу та проаналізувати можливості їх використання в навчальному процесі.
13. Скласти каталог ППЗ для перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів
засобами ІТ з адресами доступу та проаналізувати можливості їх використання в навчальному
процесі.
14. Представити у вигляді структурно-логічної схеми шляхи та способи використання
Microsoft Excel у професійній діяльності вчителя початкової школи.
15. Представити у вигляді структурно-логічної схеми шляхи та способи використання
Microsoft Power Point у професійній діяльності вчителя початкової школи.
16. Представити у вигляді структурно-логічної схеми шляхи та способи використання
Microsoft Word у професійній діяльності вчителя початкової школи.
6. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Таблиця 3(ДФН)
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий
модуль 1
Т 1 Т2

2

2

Модульний контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2
Змістовий
модуль 2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

2

4

4

4

4

2

2

2

4

4

4

МКР 1

МКР 2

30

30

Загальна
кількість
балів

100

Таблиця 3(ЗФН)
Поточний контроль
(мах = 40 балів)
Модуль 1
Змістовий
Змістовий модуль 2
модуль 1
Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

10

9

9

4

4

4

Модульний контроль
(мах = 60 балів)
Модуль 2
МКР 1

МКР 2

30

30

Загальна
кількість
балів

100

Шкала оцінювання
Таблиця 4
Оцінка в балах
за всі види навчальної
діяльності

Оцінка
для екзамену

90 – 100
82 – 89

Відмінно
Дуже добре

75 - 81

Добре

67 -74
60 - 66

Задовільно
Достатньо

1 – 59

Незадовільно

для заліку

Зараховано

Незараховано (з можливістю
повторного складання)
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Режим
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23. Про вплив комп’ютера на дитину [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=29
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25. Сергеева М. А. Использование информационно-коммуникативных технологий в
обучении детей начальной школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЕКЗАМЕНУ
1. Аналіз можливостей використання ІТ в роботі класного керівника.
2. Аналіз можливостей використання ІТ на уроках основ здоров’я.
3. Аналіз можливостей використання ІТ на уроках трудового навчання.
4. Аналіз можливостей використання ІТ на уроках фізичної культури.
5. Вимоги до вчителя початкових класів в інформаційному суспільстві.
6. Вимоги до режиму занять і відпочинку з використанням ІТ у початковій школі.
7. Властивості інформаційної технології і вимоги до неї. Етапи розвитку
інформаційних технологій.
8. Гігієнічні вимоги та правила до облаштування місць для занять молодших школярів
з комп’ютерною технікою.
9. Інтернет-ресурси для початкової школи та особливості їх використання вчителем у
навчальному процесі.
10. Інтернет-ресурси для початкової школи та особливості їх використання вчителем у
виховному процесі.
11. Інтернет-ресурси для початкової школи та особливості їх використання вчителем у
процесі організаційної діяльності.
12. Інформатизація освіти та передумови її розвитку.
13. Інформаційно-технологічні процеси (ІТП) як компонент інформаційних процесів та
інформаційних технологій.
14. Інформаційно-технологічні системи як компонент інформаційних процесів та
інформаційних технологій.
15. «Комп’ютерна залежність» та профілактика її появи у дітей.
16. «Комп’ютерний зоровий синдром» та шляхи запобігання його виникнення в дітей.
17. Контроль, об’єкти контролю, функції та види.
18. Концепції адаптивного навчання та їх характеристика.
19. Критерії ефективності використання комп’ютера в роботі класного керівника.
20. Методичні рекомендації до оптимізації навчально-виховного процесу засобами ІТ.
21. Методичні рекомендації з підготовки й проведення уроків з використанням ІТ.
22. Можливості застосування ІТ в освітній галузі «Мова і література».
23. Можливості застосування ІТ в освітній галузі «Мистецтво».
24. Основні вимоги до розробки тестів.
25. Основні властивості уроку із застосуванням ІТ.
26. Основні напрями застосування ІТ на уроках освітньої галузі «Суспільствознавство».
27. Основні напрямки та способи використання засобів ІТ у навчальному процесі.
28. Основні підходи до детермінації категорій «технологія», «інформаційні технології».
29. Основні принципи розробки вікторин та кросвордів.
30. Психолого-педагогічні аспекти інформатизації навчального процесу.
31. Основні тенденції процесу інформатизації системи освіти.
32. Особливості застосування мультимедійних засобів на різних етапах уроку.
33. Особливості комп’ютерного тестування.

34. Оцінювання та його особливості в початкових класах.
35. Педагогічні можливості ІТ на уроках природознавства.
36. Педагогічні програмні засоби
для початкової школи та їх використання в
навчальному процесі.
37. Педагогічні програмні засоби для уроків математики та їх характеристика.
38. Педагогічні програмні засоби для уроків мистецтва в початкових класах та їх
характеристика.
39. Перевірка та оцінювання навчальних досягнень учнів засобами ІТ.
40. Порівняльна характеристика освітніх парадигм індустріального та інформаційного
суспільства.
41. ППЗ для перевірки та оцінювання навчальних досягнень учнів засобами ІТ.
42. Рівні розгляду інформаційних технологій, базові технологічні процеси.
43. Способи застосування ІТ на роках математики.
44. Технологічні модулі як компонент інформаційних процесів та інформаційних
технологій.
45. Технологічні операції (ТО) як компонент інформаційних процесів та інформаційних
технологій.
46. Шляхи використання Microsoft Excel у навчальній діяльності вчителя початкової
школи.
47. Шляхи використання Microsoft Power Point у навчальній діяльності вчителя
початкової школи.
48. Шляхи використання Microsoft Word у навчальній діяльності вчителя початкової
школи.
49. Шляхи використання ІТ у організаційній діяльності вчителя початкових класів.
50. Шляхи впровадження ІТ у початковій освіті.

