
І. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

Інформаційно-комунікаційне середовище вчителя початкової школи 

1. Характеристика інформаційного середовища початкової школи.  Огляд 

сучасних технологій, пов’язаних із засобами передачі інформації 

2. Інформаційна компетентність педагога. Технологізація процесу навчання 

молодших школярів 

3. Засоби обробки текстової інформації. Засоби обробки числових даних 

 

Змістовий модуль 2 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у методичній 

роботі вчителя початкової школи 

4. Наукові основи використання сучасних інформаційних технологій в 

освітній роботі з молодшими школярами 

5. Алгоритмізація навчально-виховного процесу. Методичний конструктор 

заняття. Методика роботи з інтерактивною дошкою 

6. Планування та організація освітнього процесу за допомогою ІКТ 

 

Змістовий модуль 3. Використання ІКТ в управлінській діяльності 

керівника загальної середньої (початкової) школи 

7. Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі загальної 

середньої (початкової) школи. Використання ІКТ у контролюючій діяльності 

керівника 

8. Захист індивідуального практичного завдання 

 

 

 

ІІ. ПРОГРАМА 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Інформаційно-комунікаційне середовище вчителя початкової школи 

 

Лекція 1 

Характеристика інформаційного середовища початкової школи 

Інформація, її властивості. Класифікація інформації. Поняття «інформаційне 

середовище», «інформаційно-комунікаційне середовище». Ознаки 

інформаційного суспільства та небезпечні тенденції. Роль інформатизації у 

розвитку суспільства. Модернізація освіти в інформаційному суспільстві. 

Структура інформаційно-комунікативного середовища. Засоби обробки 

інформації: матриці, схеми, моделі, діаграми. Методика роботи із текстовою 

інформацією. 

Поняття: інформація, інформаційне середовище, інформаційно-

комунікаційне середовище, інформаційне суспільство, компоненти 

середовища, засоби обробки інформації. 



Література 

Основна 

[1.1] 

Додаткова 

[2.2] 

 

Лекція 2 

Огляд сучасних технологій, пов’язаних із засобами передачі інформації 

Поняття «технологія» ознаки технології, класифікація технологій. Види 

інформації: вербальна, невербальна, графічна, текстова. Класифікація 

технологій. Технології, пов’язані з комунікацією. Інтерактивні технології. 

Технології програмованого навчання. Технології дистанційного навчання. 

Поняття: технологія, комунікація, види інформації, інтерактивна технологія, 

технологія програмованого навчання, технологія дистанційного навчання 

(eLearning). 

Література 

Основна 

[1.2; 1.4] 

Електронні ресурси 

[3.9] 

 

Лекція 3 

Інформаційна компетентність педагога 

Інформаційна компетентність, її компоненти: інформаційний, комп’ютерний, 

процесуально-діяльнісний. Компетенції, їх змістова характеристика. Вимоги 

до інформаційної компетентності вчителя початкової школи. Інформаційна 

культура. 

Поняття: інформаційна компетентність, компетенції, інформаційна культура 

Література 

Основна 

[1.1] 

Додаткова 

[2.6] 

Електронні ресурси 

[3.9] 

 

Практичне заняття 1 

Технологізація процесу навчання молодших школярів 

 

Практичне заняття 2 

Засоби обробки текстової інформації 

 

Практичне заняття 3 

Засоби обробки числових даних 

 



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у методичній 

роботі вчителя початкової школи 

 

Лекція 4 

Наукові основи використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітній роботі з молодшими школярами 

(2 год.) 

Теоретико-методологічні основи використання СІКТ у роботі з молодшими 

школярами: наукові дослідження, законодавча база. Переваги використання 

сучасних ІКТ в роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Завдання 

застосування ІКТ в початковій школі. Принципи  використання новітніх 

технічних засобів у роботі з дітьми молодшого шкільного віку. Умови 

впровадження ІКТ в роботу зі школярами. 

Література 

Основна 

[1.5] 

Додаткова 

[2.4; 2.7] 

Електронні ресурси 

[3.9] 

 

Практичне заняття 4 

Алгоритмізація навчально-виховного процесу 

 

Практичне заняття 5 

Методичний конструктор заняття 

 

Лекція 5 

Методика роботи з інтерактивною дошкою 

SMART Board як технічна база інтерактивного навчання; склад і 

функціональні можливості, обладнання інтерактивної дошки. Програмне 

забезпечення SMART Notebook, його можливості. Застосування можливостей 

SMART Notebook у навчальному процесі початкової школи: змістовий 

аспект; методичні принципи застосування SMART Board, основні етапи 

підготовки педагога до застосування технології SMART Board на занятті, 

педагогічні уміння в роботі з технологіїю SMART Board, відтворення 

наочних матеріалів засобами SMART Board: статичних, динамічних. 

Основні поняття: інтерактивна технологія навчання, інтерактивна дошка, 

педагогічні уміння в роботі з технологією SMART Board: конструктивно-

проектувальні, організаторські, гностичні; наочні матеріали: статичні, 

динамічні, текстові, графічні, відео сюжети,вікна програми, інформаційні 

моделі. 

Література 

Додаткова 



[2.3; 2.7] 

Електронні ресурси 

[3.10] 

 

Лекція 6 

Технології (системи) управління навчальним процесом (LMS).  

Планування навчального процесу за допомогою веб-технологій. Організація 

навчального процесу в початковій школі з використанням он-лайн (веб-) 

технологій. 

Основні поняття: система управління навчальним процесом (Learning 

Management System / LMS), он-лайн інструменти планування навчального 

процесу в школі. 

Література 

Додаткова 

[2.3; 2.7] 

Електронні ресурси 

[3.10] 

 

Практичне заняття 6 

Методика роботи з інтерактивною дошкою 

 

Практичне заняття 7 

Планування та організація освітнього процесу за допомогою ІКТ 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника загальної 

середньої (початкової) школи 

 

Лекції 7 і 8 

Сучасні ІКТ в управлінській та організаційно-методичній роботі 

загальної середньої (початкової) школи 

Сфери використання ІКТ в роботі керівника школи. Планування діяльності 

початкової школи. Матричний та графічний типи планування. Ведення 

документації за допомогою сучасних ІКТ. Контроль роботи персоналу за 

допомогою ІКТ. Можливості Microsoft Office у роботі вчителя-методиста. 

Інформаційне поле методичного кабінету. 

Поняття: функції управління: планування, організація, контроль; 

інформаційно-комунікаційні технології, комп’ютерні програми Microsoft 

Office, інформаційне поле. 

Література: 

Основна 

[1.2; 1.4] 

Додаткова 

[2.5] 



Електронні ресурси 

[3.3; 3.6] 

 

Практичне заняття 8 

Використання ІКТ у контролюючій діяльності керівника 

Підготовка та презентація індивідуального практичного завдання 

 

 

 

ІІІ. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ / СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

Інформаційно-комунікаційне середовище вчителя початкової школи 

 

Семінар – 1 

Технологізація процесу навчання молодших школярів 

Теоретичні питання 

1. Ознаки технології 

2. Аналіз інформаційних технологій 

3. Структура технологій 

Практичні завдання 

Створення технологічного опису педагогічних процесів (робота в групах) 

Література 

Основна 

[1.2; 1.4] 

 

Семінар 2 

Засоби обробки текстової інформації 

Теоретичні питання: 

1. Види текстів 

2. Методи та прийоми роботи із текстами 

3. Засоби технічної обробки текстів 

4. Інформація і смисл у тексті 

Практичні завдання: 

Складання радіальних схем та матриць за матеріалами тексту 

Складання проблемних питань до текстів 

Література 

Основна 

[1.2; 1.4] 

 

Семінар 3 

Засоби обробки числових даних 

Теоретичні питання: 

1. Числова інформація у початковій школі 

2. Традиційні та новітні методи обробки числової інформації 



3. Технічні можливості програми Excel 

Практичні завдання 

Обчислення у програмі Excel 

Створення графіків та діаграм у програмі Excel 

Література 

Основна 

[1.5] 

Додаткова 

[2.5] 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у методичній 

роботі вчителя початкової школи 

 

Семінар 4 

Використання інтерактивної дошки у роботі з молодшими школярами 

Теоретичні питання 

1. Програмне забезпечення SMART Notebook, його можливості. 

2. Застосування можливостей SMART Notebook у навчальному процесі 

початкової школи 

Практичні завдання 
Розробка наочних моделей для занять 

Розробка методичних конструкторів для занять 

Література 

Основна 

[1.5] 

Додаткова 

[2.3] 

Електронні ресурси 

[3.10] 

 

Семінар 5 

Планування освітнього процесу за допомогою ІКТ 

Теоретичні питання 

1. Типи планів: графічний, матричний 

2. Структура перспективного плану розвитку початкової школи 

3. Проекти розвитку закладів освіти 

Практичне завдання 

Презентація проекту розвитку початкової школи за допомогою 

мультимедійної презентації 

Ділова презентація. Вимоги до оформлення та ефективного використання 

Література 

Основна 

[1.3] 

Електронні ресурси 



[3.3; 3.5; 3.7; 3.8] 

 

Семінар 6 

Організація освітнього процесу за допомогою ІКТ 

Теоретичні питання 

1. Сайт загальної середньої (початкової) школи: функції, адресати, змістове 

наповнення, вимоги 

2. Роль сайту школи у роботі з батьками 

Практичне завдання 

Аналіз сайтів українських ЗСШ 

Література 

Основна 

[1.3] 

Електронні ресурси 

[3.3; 3.5; 3.7; 3.8] 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Використання ІКТ в управлінській діяльності керівника загальної 

середньої (початкової) школи 

 

Семінари 7 і 8 

Використання ІКТ у контролюючій діяльності керівника 

Теоретичні питання 

1. Моніторинг. Види моніторингового контролю 

2. Способи моніторингу за допомогою ІКТ-технологій 

Практичні завдання 

Розробка тестових завдань у програмі Microsoft Word 

Література 

Основна 

[1.3] 

Електронні ресурси 

[3.3; 3.5; 3.7; 3.8] 

 

 

 

ІV. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1 

Огляд сучасних технологій, пов’язаних із засобами передачі 

інформації 

Заповнення таблиці «Характеристика сучасних ІКТ-технологій» 

Література 

Основна 

[1.2; 1.4] 



 

Тема 2 

Технологізація процесу навчання молодших школярів 

Розробка технологій проведення циклу інтегрованих занять 

Література 

Основна 

[1.2; 1.4] 

 

Тема 3 

Алгоритмізація навчально-виховного процесу 

Розробка алгоритмів самостійної творчої діяльності дітей 

Література 

Основна 

[1.1; 1.5] 

 

Тема 4 

Методичний конструктор заняття 

Добір дидактичного матеріалу для створення методичних конструкторів 

Література 

Основна 

[1.1; 1.5] 

Література 

Основна 

[1.2; 1.4] 

Додаткова 

[2.2] 

Електронні ресурси 

[3.9] 

 

Тема 5 

Методика роботи з інтерактивною дошкою 

Добір наочних матеріалів для створення програми для інтерактивної дошки: 

статичні, динамічні, текстові, графічні, відео сюжети, вікна програми, 

інформаційні моделі. Розробка дидактичних ігор для інтерактивної дошки 

Література 

Додаткова 

[2.3] 

Електронні ресурси 

[3.10] 

 

Тема 6 

Засоби обробки текстової інформації 

Підбір текстів із заданим смисловим та інформаційним навантаженням  

Література 

Основна 



[1.3] 

Електронні ресурси 

[3.9] 

 

Тема 7 

Засоби обробки числових даних 

Добір матеріалів для занесення у матрицю (обчислення за формулами, 

побудова графіків та діаграм, створення шкали часу) 

Література 

Основна 

[1.2; 1.4] 

Додаткова 

[2.2] 

 

Тема 8 

Планування освітнього процесу за допомогою ІКТ 

Підготовка мультимедійної презентації «Проект розвитку початкової школи» 

Література 

Основна 

[1.3] 

Електронні ресурси 

[3.3; 3.5; 3.7; 3.8] 

 

 

 

V. СИСТЕМАПОТОЧНОГО ТАПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Новітні комунікаційні 

технології в освіті» оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в 

основу якої покладено принцип поопераційної звітності, обов’язковості 

модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання рівня знань, 

умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Кожен модуль включає бали за відвідування та поточну роботу студента на 

семінарських / практичних заняттях, виконання самостійної роботи, 

індивідуальну роботу. 

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, 

під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи 

залежить від дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності 



VІ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 

 

 опорні конспекти лекцій; 

 навчальні посібники; 

 робоча навчальна програма; 

 мультимедійні презентації PowerPoint 

 електронні посібники. 

 

 

VІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

І. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) За джерелом інформації: 

•Словесні: лекція, семінари, пояснення, розповідь, бесіда. 

•Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

•Практичні: вправи. 

2) За логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3) За ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 

4) За ступенем керування навчальною діяльністю: під керівництвом 

викладача; самостійна робота студентів: з інформаційними ресурсами; 

виконання індивідуальних навчальних проектів. 

ІІ. Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-

пізнавальної діяльності: навчальні дискусії; створення ситуації пізнавальної 

новизни. 
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