
Тема 7-8. Інформаційно-комунікаційні технології: сучасний стан, 

перспективи розвитку і впровадження у навчально-виховний процес 

початкової школи. 

Мета: 

 

- Навчальна: ознайомити з сутністю інформаційно-комунікаційних 

технологій. Сформувати вміння ідентифікувати та активно використовувати 

отримані знання. Навчити аналізувати перспективне використання даних 

технологій у навчально-виховному процесі, аналізувати рівень ефективності 

використання даних технологій. 

- Розвивальна: правильність та культуру  усного та писемного мовлення, 

мислення, пам'ять, увагу, уяву, творчий підхід, . 

- Виховна: виховувати компетентного, ініціативного та творчого вчителя. 

Завдання для самостійної роботи 

Створити  з товаришами пластиліновий мультфільм − 2б.. 

Розробити електронний посібник. 

Оцінювання: 5б.: 

 С.р. − 2б. 

 Командна робота − 3б. 

План 

1. Інформаційно-комунікаційні технології: сучасний стан, перспективи 

розвитку і впровадження у навчально-виховний процес початкової 

школи.  

2. Використання програмного забезпечення у педагогічній діяльності 

майбутніх вчителів.  

3. Використання Web-технологій та інтернет-ресурсів у процесі навчання і 

виховання молодших школярів. Дистанційне навчання. 



4. Мультиплікації. Етапи роботи над створенням мультиплікацій. 

Практичні завдання 

1. Скринька запитань і завдань. (Студенти по черзі витягують 

завдання і виконують його). 

− Представте переваги використання стандартних програм. 

− Представте особливості роботи із програмами для моделювання і 

зміни зоображень. 

− Представте основні способи використання інтернет-сервісів у 

навчально-виховному процесі початкової школи.  

2. Представлення фрагментів уроків з використанням окремих 

комп’ютерних технологій.  

3. Командна робота. На прикладі однієї навчальної дисципліни 

розробити та представити способи використання інформаційно-

комунікаційних технологій із зразками запропонованих ідей. 

4.  Представлення електронного посібника, каналу на ютубі. 

5. Проведення веб-квесту. 
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14. http://www.ucoz.ru конструктор сайтів 

15. https://www.youtube.com/watch?v=QDEDck2-1d8 фізпаузи 

16. http://www.doshkolyata.com.ua – освітній портал про дітей, їх виховання та 

розвиток. 

17. http://www.solnet.ee/games/g1.html#11 – дитячий портал „Сонечко”, 

містить корисні методичні матеріали та розвиваючі ігри для малят. 

18. http://www.onlandia.org.ua/html/etusivu.htm - проект „Он-ландія” безпечна 

веб-країна. 

19. http://www.microsoft.com/ukr/ua/ - сайт корпорації „Microsoft”: навчання та 

сертифікація, онлайнові навчання комп’ютерній грамотності та основам 

безпеки дітей в мережі Інтернет. 

20. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html -- „Дитячий  світ” містить 

вірші, загадки, ігри. 

21. http://playroom.com.ru/games.htm  - дитяча ігрова кімната в якій можна 

знайти різноманітні казки, розвиваючі та комп’ютерні ігри, розмальовки, 

матеріали з вивчення англійської мови. 

22. http://www.baby.com.ua/igr.html - сайт про дитину і для дитини, 

розвиваючі та он-лайн ігри для дітей. 
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23. http://www.idea.dp.ua/baby/ - сайт, присвячений підготовці дошкільника до 

школи, електронні книги, розвиваючі ігри, поради батькам. 

24. materinstvo.ru – матеріали з виховання, розвитку та навчання дітей. 

25. kinklub.com – дитячий каталог сайтів. 

26. http://www.rannee-razvitie.net/ - сайт присвячений методикам раннього 

розвитку дітей, описані численні розвиваючі ігри для дошкільників. 

27. http://www.kid.ru - матеріали з виховання, розвитку та навчання дітей. 

28. http://www.gurenok.ru/ -дитяча студія пропонує розвиваючі заняття по 

методу Марії Монтессорі. 

29. http://informatik.kz/ сайт, присвячений вивченню та методиці викладання 

інформатики. 

30. http://www.poznayka.ru/ - сайт, присвячений підготовці дошкільника до 

школи, електронні книги, розвиваючі ігри. 

31. jivulechka.ru – студія дошкільної освіти та естетичного виховання, 

розвиваючі ігри, підготовка до школи. 

32. all-about-child.com – психологічна допомога батькам з розвитку, 

виховання, навчання дітей. 

33. 7ya.com.ua – сімейний портал в Україні: все про дітей. 

34. mama-tato.com.ua - МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей. 

35. http://www.znaika-club.com.ua – клуб активних батьків. 

36. http://kidscatalog.jino-net.ru -- каталог дитячих сайтів 

37. http://link.danilka.com – сайт про розвиток дитини. 

38. teremoc.ru – дитячі ігри,  дошкільний розвиток, мультфільми, загадки. 

39. feya.net.ua -Маленька фея та сім гномів 

40. http://razumniki.ru / - сайт присвячений методикам раннього розвитку 

дітей. 

41. kazka.in.ua - Українська казка 

42. dobrieskazki.ru – дитяча література, виховання та освіта через казки. 
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