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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

0101 Педагогічна освіта 
Нормативна 

 
Напрям підготовки 

6.010102 Початкова 

освіта 

Модулів – 2 

Вчитель початкових 

класів; вчитель 

англійської мови в 

початкових класах 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 3-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання  –– 0 
Семестр 

Загальна кількість годин - 

100 

5-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента - 2 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

20 год 

Практичні 

28 год 

Лабораторні 

- 

Самостійна робота 

52 год 

Індивідуальні 

завдання: 

Вид контролю: 

5-й семестр – екзамен. 
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Змістовий модуль 1. Початковий курс інформатики як навчальний 

предмет. 

Тема 1. Предмет методики навчання інформатики, її основні завдання. 

Інформатика, як наука і навчальний предмет в школі. Методична система 

навчання інформатики в початковій школі. 

Тема 2. Структура навчання інформатики в початковій школі. Аналіз 

програм з інформатики. 

Тема 3-4. Форми, методи та засоби навчання інформатики. Програмне 

забезпечення початкового курсу інформатики. Специфіка уроку інформатики.  

  

Змістовий модуль 2. Методика реалізації основних завдань 

початкового курсу інформатики 

Тема 5. Презентація, мультиплікація, інтерактивна дошка як засоби 

ефективної подачі матеріалу.  

Тема 6. Методика навчання  поняття інформації та інформаційних 

процесів. Методика формування поняття інформаційної системи. 

Тема 7.  Методика реалізації змістової лінії комп’ютер та його складові.  

Тема 8. Методика реалізації змістової лінії інформаційні технології 

навчання.  

Тема 9.  Ознайомлення учнів з поняттям алгоритму. Методика створення 

алгоритму. Огляд підручників «Сходинки до інформатики», порівняння підходів 

до вивчення теми.  

Тема 10. Методика реалізації змістової лінії "Комунікаційні технології". 
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Реформування системи освіти України, зміна національної освітньої 

парадигми, що спрямовані на формування та розвиток соціально-активної, 

творчої особистості, вимагають впровадження нових концепцій навчання, 

пошуку шляхів вдосконалення педагогічного процесу. Головний стратегічний 

напрямок розвитку вітчизняної освіти, як середньої, так і вищої, передбачає 

переосмислення не тільки змісту, але й методів, організаційних форм, всього 

стилю навчання. Криза освіти, пов'язана з протиріччям між об'ємом матеріалу, 

часом, виділеним на його вивчення, та вимогами до рівня кваліфікації 

майбутнього спеціаліста. 

Відповідно до поставлених завдань навчального курсу «Методика 

навчання інформатики», виокремлено наступні особливості проведення та 

організації практичних занять: 

1) Заняття проводяться у комп’ютерному класі, з виконанням усіх 

правил техніки безпеки та санітарно-гігієнічних норм, щодо організації занять з 

комп’ютером. 

2) Під час практичних занять, викладач перевіряє отримані теоретичні 

знання (бесіда, опитування, тестування, презентація самостійних робіт) 

3) У сі заняття розроблені з врахуванням вимог програми з навчання  

інформатики у початковій школі. До кожної змістової лінії, студенти, 

розробляють конспект занять, дидактичний матеріал, підбирає програмне 

забезпечення, презентує свої напрацювання перед товаришами. 

4) Робота з підручниками, розв’язання проблемних завдань, 

дослідження окремих проблем  використання ІКТ, розгляд  двох способів 

навчання інформатики: машинного і безмашинного. 

5) Аналіз програмного забезпечення, практична робота: створення 

портфоліо, наочних посібників, сайтів, відео та презентацій і т.д. 

На закінчення практичних занять, студент вміє: 

- Розробляти планування та складати конспекти занять, підбирати 

програмне забезпечення необхідне для формування ІКТ компетентності в учнів 
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початкових класів; 

- Пояснювати ключові поняття та етапи роботи за комп’ютером; 

- Використовувати нестандартні методи, новітні технології, 

користуватись комп’ютерними можливостями та ресурсами інтернету,  для 

досягнення поставленої мети. 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. 

Урок інформатики як творчий процес взаємодії 

вчителя та учнів. Програмне забезпечення.*Практичний 

семінар. 

2 

2. 

Інтернет, як спосіб отримання та обміну 

інформацією. Комп’ютерні ігри. Навчання та розвиток 

учнів шляхом використання комп’ютерних ігор. 

2 

 

Семінарсько-практичне заняття №1 

Програмне забезпечення: 

G Compris 

Scratch 

Childs play 

Tux Typing, Paint 

Скарбниця знань 

Інформатика 1 і 2 рік навчання 

Сходинки до інформатики 

До семінарського заняття, студенти аналізують та досліджують 

можливості обраного програмного забезпечення.  

Хід заняття: 
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1. Організація навчальних центрів (група ділиться на 

підгрупи у відповідності з аналізованим програмним забезпеченням) 

2. Підготовка листів результатів (кожен учасник семінару, 

має лист результату, у якому фіксуються результати виступу 

зокрема, та роботи загалом) 

3. Робота у центрах (у підгрупі залишається 1 ведучий, який 

представлятиме «пакет програми», усі інші учасники рухаються по 

колу до іншого центру «Карусель», де не лише отримують нові знання, 

але й активно працюють практично та оцінюють ведучого) 

4. Аналіз результатів, підведення підсумків, виставлення 

оцінок. 

Рекомендована література 

 Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному 

закладі // Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

 Мірошниченко А.А. Програма курсу “Завдання та іри з 

інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

 Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та 

ігри з інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – 

С.85-88. 

 Мірошниченко А., Суворова Н. Від ігор і завдань до моделювання // 

Початкова освіта. – 2003. - №17. – С.5. 

 Никитенко С.Г. Интернет для учителя начальныхклассов // 

Школьныетехнологии. – 2003. - №3. – С.206-211. 

 Рекун Г.Т. Програма курсу вивчення інформатики в початковій 

школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.79-82. 

 Самылина Г.И. Обучение дошкольников английскому языку  с 

использованием компьютера // Иностранные языки в школе. – 2003. - №4. – 

С.52-56. 

 Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в 

початковій школі.-Запоріжжя.-2005р. 
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Семінарсько-практичне заняття №2 

Інтернет, як спосіб отримання та обміну інформацією. Комп’ютерні 

ігри. Навчання та розвиток учнів шляхом використання комп’ютерних 

ігор. 

1. Методика реалізації змістової лінії «Використання комп’ютерних 

технологій» 

2. Методика ознайомлення учнів з всесвітньою мережею Internet. 

3. Небезпеки та ризики в Інтернеті. Авторське право. 

4. Правила безпечної роботи в Інтернеті. Безпечний Інтернет для 

дітей. 

5. Особливості електронного листування. Правила етикету при 

електронному листуванні. 

6. Навчання та розвиток учнів шляхом використання комп’ютерних 

ігор. 

 

Рекомендована література: 

 Горячєв А.В. та ін. Про поняття “інформаційна грамотність” у 

початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84. 

 Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному 

закладі // Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

 Мірошниченко А.А. Програма курсу “Завдання та іри з 

інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

 Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та 

ігри з інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – 

С.85-88. 

 Мірошниченко А., Суворова Н. Від ігор і завдань до моделювання // 

Початкова освіта. – 2003. - №17. – С.5. 

 Морзе Н.В., Інформатика 10. – експериментальний підручник, 2 

робочих зошита, CD-диск (програмно-методичний комплекс), 2008р. 
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 Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в 

початковій школі.-Запоріжжя.-2005р. 

Інтернет ресурси: 

http://teach-inf.at.ua/load/dlja_urokiv/2_klas_lomakovska/62 

http://learningapps.org/view1655938 

http://www.slideshare.net/kovalevakow/ss-32611136?related=4 

http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/35.pdf 

Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1. Інструкція з техніки безпеки в комп’ютерному 

класі. Аналіз програм з інформатики. 
2 

2. 
Ознайомлення з підручниками для початкової 

школи, їх аналіз, визначення позитивних та 

негативних сторін. Складання календарного 

планування. 

2 

3. Робота з програмним забезпеченням навчальної 

дисципліни. Розробка інструкційної карти гри. 
2 

4. Презентація до уроку, портфоліо. Шляхи та 

методи використання ІД. Аналіз мультиплікацій. 
2 

5. 
Розробка уроку з інформатики, підбір методів, 

форм та засобів. Реалізація поставлених завдань у 

процесі ознайомлення з комп’ютером. 
2 

6. 
Методика формування уявлень про інформацію 

та повідомлення. Розробка уроку та презентації 

навчального матеріалу 

2 

7. 
Створення малюнків у графічному редакторі. 

Робота з програмою Tux Paint. Розробка та 

представлення уроку. 
2 

8. 
Ознайомлення учнів початкових класів із 

текстовим редактором. Особливості роботи з 

програмою Power Point. Розробка презентації та 

2 

http://teach-inf.at.ua/load/dlja_urokiv/2_klas_lomakovska/62
http://learningapps.org/view1655938
http://www.slideshare.net/kovalevakow/ss-32611136?related=4
http://www.ii.npu.edu.ua/files/Zbirnik_KOSN/13/35.pdf
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поширення її у соцмережах з метою промоуції. 

9. 
Програми - середовища виконавців алгоритмів. 

Система уроків з теми "Алгоритми та виконавці" у 3-4 

класі. Проблематика внесення змін до програми. 

2 

10. 

Інтерактивна дошка. Робота з комп’ютерними 

іграми. Підбір та презентація комп’ютерних ігор, як 

одного із засобів стимулювання навчально-

пізнавальної активності молодших школярів. 

*Практичний семінар 

2 

 

 

Тема 1.  Інструкція з техніки безпеки в комп’ютерному класі. Аналіз 

програм з інформатики. 

Мета: 

- Навчальна: ознайомити студентів з технікою безпеки в комп’ютерному 

класі та матеріально-технічною базою сучасних шкіл; сформувати уявлення про 

важливість вивчення даного курсу у початковій школі Навчити аналізувати 

зміст навчальної програми, обирати головне. 

- Розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння працювати у 

колективі, правильність та культуру  усного та писемного мовлення. 

- Виховна: виховувати лише компетентного,ініціативного та творчого 

вчителя інформатики. 

Проаналізувати програму, заповнити таблицю. Скласти правила з 

техніки безпеки у комп’ютерному класі. Змоделювати 5 хвилинну розповідь 

«Я вчитель. А який я вчитель?»-3б. 

Практичні завдання 

1. Онлайн-екскурс – комп’ютер поруч із дитиною. (Студенти 

переглядають змонтоване відео у якому показано як дитина сприймає інтернет 

та комп’ютер. Колективне обговорення питання «Навіщо дитині 

інформатика?». Створення колективного колажу. 
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2. Обговорення питання «Як я бачу інформатику в початковій школі?» 

та підготовка міні-інсценізації «От я вчитель інформатики, а це мій урок.» (5хв 

– робота в малих групах, виступ до 3-х хвилин).  

3. В парах підібрати і обговорити по 5 тверджень щодо позитивних та 

негативних аспектів використання ПК в початковій школі. (Змагання – «Хто 

назве більше.» Команда котра перемагає отримує бонус по 0,3 бала.) 

4. Колективне складання правил безпечної поведінки. (Пригадуємо 

правила, після чого кожна пара отримує одне правило, яке повинна пояснити 

дітям якомога доступніше.) 

5. Перегляд вебінару на тему «Сходинки до інформатики – 

зростаємо разом». 

6. Аналіз змісту програми ( Опрацювання програми. Індивідуальна 

робота – студенти виділяють головне та заповнюють схеми. 

Рекомендована література: 

 Програма курсу «Сходинки до інформатики» 

 Горячєв А.В. та ін. Про поняття “інформаційна грамотність” у 

початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84. 

 Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному 

закладі // Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

 Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. 

загальноосвіт. навч. Закладів / Г.В. Ломановська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд, 

Ф.М. Ривкінд.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160с.  

 Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. 

загальноосвіт. навч. Закладів / Г.В. Ломановська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд, 

Ф.М. Ривкінд.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160с.  

 Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та 

ігри з інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – 

С.85-88. 

 Мірошниченко А., Суворова Н. Від ігор і завдань до моделювання // 

Початкова освіта. – 2003. - №17. – С.5. 
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 Никитенко С.Г. Интернет для учителя начальных классов // 

Школьные технологии. – 2003. - №3. – С.206-211. 

 Рекун Г.Т. Програма курсу вивчення інформатики в початковій 

школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.79-82. 

 Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в 

початковій  школі.-Запоріжжя.-2005р. 

Тема 2. Ознайомлення з підручниками для початкової школи, їх аналіз, 

визначення позитивних та негативних сторін. Складання календарного 

планування. 

Мета:  

- Навчальна: ознайомити студентів з підручниками з інформатики для 

роботи  з учнями початкових класів, сформувати уявлення про важливість 

використання підручників та особливості роботи з ними. Навчити аналізувати 

підручники , визначати позитивні та негативні сторони, обирати окремі для 

роботи в початковій школі. 

- Розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння працювати у 

колективі, правильність та культуру  усного та писемного мовлення. 

- Виховна: прищеплювати любов до інформатики. 

Завершити розробку календарного планування. Проаналізувати 

підручники та заповнити таблицю відповідно до визначених критеріїв. 

Практичні завдання 

1) Повторення вивченого та перевірка домашнього завдання. 

2) Ознайомлення з підручниками з інформатики для початкової 

школи, їх авторами та методичними комплексами спрямованими на вивчення 

даної дисципліни. 
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3) Складання «Листа аналізу». Студенти колективно обговорюють та 

визначають критерії за якими слід підбирати підручник з інформатики. 

4) Аналіз підручників окремих авторів(У групах проаналізувати зміст , 

методи та засоби подачі інформації, завдання для самостійної роботи та ін.. 

Індивідуально заповнити табличку.)Визначити чітку позицію у виборі 

підручника для навчання учнів у початковій школі.(переваги та недоліки) 

5) Опрацювати календарне планування відповідно до обраного 

підручника, заповнити табличку. 

Інтернет ресурси 

 http://pidruchnyk.com.ua/informatyka2 - підручники 

 http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-

shkola.html 

 http://teach-

inf.at.ua/load/kabinet_informatiki/kalendarni_plani/kalendarno_tematich

ne_planuvannja_2_klas/40-1-0-46#.V56SPvxkjIU 

 

Тема 3. Робота з програмним забезпеченням навчальної дисципліни. 

Розробка інструкційної карти гри. 

Мета: 

- Навчальна: проаналізувати програмне забезпечення початкового курсу 

«Сходинки до інформатики», ознайомити з особливостями та способами їх 

використання у навчально-виховному процесі початкової школи. Навчити 

обирати необхідні програми, складати інструкційну карту, будувати уроки. 

- Розвивальна: розвивати логічне мислення, мовлення, навички 

працювати з комп’ютером, вміння працювати у колективі та вдосконалюватися. 

- Виховна: виховувати бажання бути вчителем та працювати над 

самовдосконаленням. 

http://pidruchnyk.com.ua/informatyka2
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
http://teach-inf.at.ua/load/kabinet_informatiki/kalendarni_plani/kalendarno_tematichne_planuvannja_2_klas/40-1-0-46#.V56SPvxkjIU
http://teach-inf.at.ua/load/kabinet_informatiki/kalendarni_plani/kalendarno_tematichne_planuvannja_2_klas/40-1-0-46#.V56SPvxkjIU
http://teach-inf.at.ua/load/kabinet_informatiki/kalendarni_plani/kalendarno_tematichne_planuvannja_2_klas/40-1-0-46#.V56SPvxkjIU
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Підібрати пакет програм, завантажити та продемонструвати 

способи використання у процесі навчання та особливості 

 даної програми.-3б. 

 

 

Практичні завдання 

1. Контрольне опитування «Передай запитання другу». Студенти 

придумують запитання і обмінюються із товаришами. За правильну відповідь 

0,5 б. 

2. Демонстрація програмного забезпечення. Робота в малих групах. 

1-ша група – демонструє особисте дослідження; 

2-га група – визначає недоліки даної програми; 

3 – тя група – визначає позитивні сторони; 

4 – та група – пропонує інші способи використання. 

 

Рекомендована література: 

 Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій 

школі.-Запоріжжя.-2005р. 

 http://www.slideboom.com/presentations/902120 

 http://teach-

inf.at.ua/load/programi/programuvannja/seredovishhe_programuvannja_scratc

h_2_offline_editor/34-1-0-1262#.V6EdjvxkjIU 

http://teach-inf.at.ua/load/programi/programuvannja/seredovishhe_programuvannja_scratch_2_offline_editor/34-1-0-1262#.V6EdjvxkjIU
http://teach-inf.at.ua/load/programi/programuvannja/seredovishhe_programuvannja_scratch_2_offline_editor/34-1-0-1262#.V6EdjvxkjIU
http://teach-inf.at.ua/load/programi/programuvannja/seredovishhe_programuvannja_scratch_2_offline_editor/34-1-0-1262#.V6EdjvxkjIU
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 http://tergimnazia.ucoz.net/load/metodichna_skarbnichka/vasilchik_roman_mi

kolajovich/povidomlennja_informacija_shum_informacijni_procesi_9_klas_ko

nspekt_prezentacija_zavdannja/2-1-0-1 

 http://www.slideshare.net/tatyanca30/2-37382387?next_slideshow=1 

 

Тема 4. Презентація до уроку, портфоліо. Шляхи та методи 

використання ІД. Аналіз мультиплікацій. 

Мета: 

- Навчальна: ознайомитись із мультиплікація ми, їх окремими видами; 

закріпити знання про інтерфейс програми редактора презентацій та основні 

функції програми; навчити створювати презентації та портфоліо. Ознайомити 

студентів з можливостями використання інтерактивної дошки у навчально-

виховному процесі, сформувати уявлення про особливості роботи з ІД, 

вироблення практичних вмінь.  

- Розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння працювати у 

колективі, вміння працювати з інтерактивною дошкою. 

- Виховна: виховувати бажання працювати над собою та бажання 

викладати інформатику. 

Розробити особисте портфоліо, відеопривітання, казку.  Створити 

грамоту та дид. матеріал у редакторі презентацій та зберегти як 

малюнок. 

 

 Практичні завдання 

1. Перегляд мультфільму «Фіксіки» - «Комп’ютер, інтернет, 

мультиплікації» 

2. Колективне складання схеми аналізу та критеріїв добору. 

http://tergimnazia.ucoz.net/load/metodichna_skarbnichka/vasilchik_roman_mikolajovich/povidomlennja_informacija_shum_informacijni_procesi_9_klas_konspekt_prezentacija_zavdannja/2-1-0-1
http://tergimnazia.ucoz.net/load/metodichna_skarbnichka/vasilchik_roman_mikolajovich/povidomlennja_informacija_shum_informacijni_procesi_9_klas_konspekt_prezentacija_zavdannja/2-1-0-1
http://tergimnazia.ucoz.net/load/metodichna_skarbnichka/vasilchik_roman_mikolajovich/povidomlennja_informacija_shum_informacijni_procesi_9_klas_konspekt_prezentacija_zavdannja/2-1-0-1
http://www.slideshare.net/tatyanca30/2-37382387?next_slideshow=1
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3. Перегляд інструкції щодо правильного створення презентації. 

Опрацювання  вимог щодо створення та використання презентації у навчально- 

виховному процесі. Складання рекомендацій.  

4. Робота в групах: складання міні презентації на задану тему. 

5. Презентація виконаних робіт, аналіз. 

6. Портфоліо. Визначення змісту, структури та та вимог щодо графіки 

особистого порт фоліо. Перегляд порт фоліо вчителів, вихователів; їх аналіз. 

Рекомендована література: 

 http://www.yrok.net.ua/load/naochni_posibniki/14 

 http://svitppt.com.ua/rizne/portfolio-vchitelya-pochatkovih-klasiv.html 

 http://urok-informatiku.ru – все на урок інформатики 

 http://onlainnavchanna.blogspot.com 

 https://sites.google.com/site/teacheinfopogrebishe/uroki-informatiki/2-klas 

 

Тема 5. Розробка уроку з інформатики, підбір методів, форм та 

засобів. Реалізація поставлених завдань у процесі ознайомлення з 

комп’ютером.  

Мета: 

- Навчальна: закріпити знання студентів вимог програми щодо реалізації 

змістової лінії. особливостями  даної теми, проаналізувати вимоги програми. 

Методика роботи над даною темою, специфіка організації та використання 

різних видів уроку, форм та методів. Ознайомлення з програмним 

забезпеченням. 

- Розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння працювати у 

колективі та за комп’ютером,вміння працювати з програмним забезпеченням . 

http://www.yrok.net.ua/load/naochni_posibniki/14
http://svitppt.com.ua/rizne/portfolio-vchitelya-pochatkovih-klasiv.html
http://urok-informatiku.ru/
http://onlainnavchanna.blogspot.com/
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- Виховна: прищеплювати любов до інформатики. 

Скласти урок до теми «Комп’ютер та його складові», підібрати 

мультфільм та інше програмне та методичне забезпечення.*Створити 

папку і зберегти усі матеріали). Створити кросворд. 

 

Практичні завдання 

1. Перевірка домашнього завдання. *Двоє студентів займають позицію 

директора та зауча школи, оцінюючи роботи своїх товаришів. 

2. Реалізація змістової лінії "Комп'ютер та його складові" у програмі 

"Сходинки до інформатики"- фронтальне опитування  «Обери запитання» 

(студенти за вибором викладача обирають смужку із запитанням, зачитує і 

відповідає на нього). 

3. Аналіз підручника. 

4. Методика формування початкових навичок роботи з ПК. Студенти 

виконують окремі завдання: 

- Скласти розповідь до теми «Історія комп’ютера» 

- Продемонструвати інструкцію по використанню миші, клавіатури 

- Скласти казочку про комп’ютер та способи його використання 

5. Типи програмних засобів для вивчення теми: тренажери миші, 

клавіатурні тренажери, демонстраційні програми. 

6. Програмні засоби для формування початкових навичок роботи з 

комп'ютером: GCompris, Сходинки до інформатики, Інформатика. 1 рік 

навчання. Аналіз вправ програмних комплексів. 

7. Розробка кросвордів. Сайти Crossword puzzle maker, Cross: составь 

свой кроссворд онлайн, Освітній центр UK. 

8. Робота в парах. Розробити конспект до теми. 

 

Рекомендована література: 
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 Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій 

школі.-Запоріжжя.-2005р. 

 Програма курсу «Сходинки до інформатики» 

 Ломановська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. 

загальноосвіт. навч. Закладів / Г.В. Ломановська, Г.О. Проценко, Й.Я. 

Ривкінд, Ф.М. Ривкінд.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160с.  

 Ломановська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. 

загальноосвіт. навч. Закладів / Г.В. Ломановська, Г.О. Проценко, Й.Я. 

Ривкінд, Ф.М. Ривкінд.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160с.  

  

Інтернет ресурси: 

 http://cross.highcat.org/ru_RU/# 

 http://eduk.com.ua/other/crossword/ 

 http://www.armoredpenguin.com/crossword/ 

 https://drive.google.com/folderview?id=0ByXHP1ktMKJaQkxGNTB5WXVX

cG8&usp=sharing 

 http://www.armoredpenguin.com/crossword/ 

 

Тема 6. Методика формування уявлень про інформацію та 

повідомлення. Розробка уроку та презентації навчального матеріалу.  

Мета: 

- Навчальна: закріпити знання студентів про особливості реалізації 

змістової лінії "Інформація та інформаційні процеси" у програмі "Сходинки до 

інформатики"; закріпити методику формування уявлень про інформацію, 

повідомлення, інформаційні процеси; навчити розробляти систему конспектів 

уроку до даної теми, складати розповідь, розробляти дидактичний та наочний 

матеріал, онлайн вправи до заданої теми. 

http://cross.highcat.org/ru_RU/
http://eduk.com.ua/other/crossword/
http://www.armoredpenguin.com/crossword/
https://drive.google.com/folderview?id=0ByXHP1ktMKJaQkxGNTB5WXVXcG8&usp=sharing
https://drive.google.com/folderview?id=0ByXHP1ktMKJaQkxGNTB5WXVXcG8&usp=sharing
http://www.armoredpenguin.com/crossword/
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- Розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння працювати у 

колективі, вміння складати конспект уроку та підбирати ігрові форми 

навчання,розвивати креативність, відповідальність. 

- Виховна: прищеплювати любов та бажання викладати інформатику. 

Розробити дидактичний матеріал для проведення уроків, що 

реалізують змістову лінію «Інформація  та інформаційні процеси», скласти 

конспект. У програмі «Ap learning» розробити вправи 

Практичні завдання 

1. Перевірка домашнього завдання. 

2. Методика формування уявлень про інформацію, повідомлення, 

інформаційні процеси – фронтальне опитування. 

3. Практичне завдання: визначення змісту понять 

"повідомлення","інформація", "дані" (підручник Ломаковська та ін., стор. 56-

58), заповнення схеми. 

4. Робота з програмним забезпеченням та дидактичними матеріалами 

для вивчення теми. Створення онлайн вправи до теми. *Студенти створюють 

вправу на закріплення знань до теми, за вибором. 

 

Робота в групах. Розробка дидактичного матеріалу, конспектів уроку, 

цікавих вправ та ігор до даної змістової лінії. 

Рекомендована література: 

 http://tergimnazia.ucoz.net/load/metodichna_skarbnichka/vasilchik_roman_mi

kolajovich/povidomlennja_informacija_shum_informacijni_procesi_9_klas_konspekt

_prezentacija_zavdannja/2-1-0-1 

 http://www.slideshare.net/tatyanca30/2-37382387?next_slideshow=1 

http://tergimnazia.ucoz.net/load/metodichna_skarbnichka/vasilchik_roman_mikolajovich/povidomlennja_informacija_shum_informacijni_procesi_9_klas_konspekt_prezentacija_zavdannja/2-1-0-1
http://tergimnazia.ucoz.net/load/metodichna_skarbnichka/vasilchik_roman_mikolajovich/povidomlennja_informacija_shum_informacijni_procesi_9_klas_konspekt_prezentacija_zavdannja/2-1-0-1
http://tergimnazia.ucoz.net/load/metodichna_skarbnichka/vasilchik_roman_mikolajovich/povidomlennja_informacija_shum_informacijni_procesi_9_klas_konspekt_prezentacija_zavdannja/2-1-0-1
http://www.slideshare.net/tatyanca30/2-37382387?next_slideshow=1
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 http://www.slideshare.net/Lilittt/102-inf-5?related=1 

 http://www.slideshare.net/Lilittt/101-inf-5?related=3 

 http://www.flashcardmachine.com – створення карток 

 http://www.edutainme.ru  

 https://te-st.ru/2014/09/22/interactive-infographics/  

 https://www.youtube.com/watch?v=BupSyuHzLWs  

 

Тема 7. Створення малюнків у графічному редакторі. Робота з 

програмою Tux Paint. Розробка та представлення уроку. 

Мета: 

- Навчальна: перевірити знання студентів із змістової лінії 

«Використання  інформаційних технологій", обговорити завдання зазначені у 

програмі "Сходинки до інформатики"; проаналізувати представлені ними 

фрагменти уроків, детальніше ознайомитись з програмою Tux Paint, розробити 

урок до теми. 

- Розвивальна: розвивати логічне мислення, вміння працювати у 

колективі, вміння представляти конспект уроку та організовувати практичну 

роботу за комп’ютером. 

- Виховна: виховувати бажання до саморозвитку та вдосконалення. 

Підготувати завдання для створення учнями листівки у графічному 

редакторі. Розробити інструкційну карту для пояснення послідовності 

виконання завдання. 

Розробити конспект уроку з теми «Ознайомлення з програмою 

Tuxpаint» 

Практичні завдання 

http://www.slideshare.net/Lilittt/102-inf-5?related=1
http://www.slideshare.net/Lilittt/101-inf-5?related=3
http://www.flashcardmachine.com/
http://www.edutainme.ru/
https://te-st.ru/2014/09/22/interactive-infographics/
https://www.youtube.com/watch?v=BupSyuHzLWs
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1. Реалізація змістової лінії "Використання інформаційних 

технологій" у програмі "Сходинки до інформатики". Індивідуальне опитування. 

2. Представлення фрагментів уроку. 

3. Аналіз та рекомендації щодо представлених уроків(я рекомендую, 

недоцільно…) 

4. Виконання практичного завдання за комп’ютером. 

Рекомендована література: 

 Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в початковій 

школі.-Запоріжжя.-2005р. 

 Програма курсу «Сходинки до інформатики» 

 Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 3 кл. 

загальноосвіт. навч. Закладів / Г.В. Ломановська, Г.О. Проценко, Й.Я. 

Ривкінд, Ф.М. Ривкінд.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 160с.  

 Ломаковська Г.В. Сходинки до інформатики: підруч. для 2 кл. 

загальноосвіт. навч. Закладів / Г.В. Ломановська, Г.О. Проценко, Й.Я. 

Ривкінд, Ф.М. Ривкінд.- К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 160с. 

 http://teach-inf.at.ua/load/knigi/28  

 

Тема 8. Ознайомлення учнів початкових класів із текстовим 

редактором. Особливості роботи з програмою Power Point. Розробка 

презентації та поширення її у соцмережах з метою промоуції. 

Мета: 

- Навчальна: проаналізувати змістові лінії "Використання 

інформаційних технологій"  у програмі "Сходинки до інформатики"; 

ознайомити  студентів з методикою формування знань про "графічні об'єкти", 

"об'єкти WordArt", "Автофігури"; навчити розробляти систему конспектів 

http://teach-inf.at.ua/load/knigi/28
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уроку до даної теми, презентувати фрагменти уроків, складати інструкційні 

карти до завдань, підбирати ігри та цікавинки, визначити специфіку викладання 

даної інформації у підручниках різних авторів.  

- Розвивальна: розвивати логічне мислення, творче мислення, 

педагогічну майстерність, вміння працювати у колективі. 

- Виховна: прищеплювати любов до викладання інформатики. 

Підготувати завдання для ознайомлення з текстовим редактором. 

Розробити інструкційну карту  для пояснення послідовності виконання 

завдання. Скласти конспект уроку до теми «Ознайомлення із текстовим 

редактором та редактором презентацій. Способи залучення та 

зацікавлення дітей до роботи з  даними програмами. 

Практичні завдання 

1. Представлення домашнього завдання. 

2. Квест–змагання: 

 Поділ на 2 команди, кожна обирає конверт (Червоний-Текстовий 

редактор, зелений-Редактор презентацій). 

 Ознайомлення із правилами. «Від роботи кожного залежить успіх 

цілої команди.». В аудиторії потрібно знайти конвертик із завданням 

відповідного кольору. (У ньому завдання, наприклад, скласти розповідь до 

теми. Тему пропонують суперники.)Виконане завдання демонструється 

учасниками протягом визначеного часу. Підсумок - студенти отримують 

бонуси і рухаються дальше. 

 Складання інформаційної карти команди - назва, девіз, учасники. 

 Виконання завдань. 

Робота в групах: Об'єднатися в 7 груп. Підготувати фрагмент уроку. 

Представити власний фрагмент уроку. Підшукати в інтернеті 
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дидактичний матеріал та ігри. Підшити як посібник.(Кожна група 

окрему тему) 

 

Тема 9. Програми - середовища виконавців алгоритмів. Система 

уроків з теми "Алгоритми та виконавці" у 2 класі 

Мета: 

- Навчити студентів працювати з підручниками для початкових класів з 

інформатики, навчити підбирати необхідні програми, складати алгоритми  та  

конспекти уроків. 

-Розвивати дизайнерські здібності, навички роботи з текстовими і 

графічними редакторами, програмами програмування. Вміння складати 

конспекти уроків. 

-Виховувати культуру роботи вчителя початкової школи. 

Розробити конспект заняття на теми «Алгоритми та виконавці», 

підібрати відповідне методичне та програмне забезпечення. 

Практичні завдання 

1) Реалізація змістової лінії "Алгоритми і виконавці" у програмі 

"Сходинки до інформатики". 

2) Методика формування уявлень про команду, алгоритм, виконавця 

алгоритмів, систему команд виконавця, вміння складати лінійні, розгалужені 

алгоритми та алгоритми з повторенням. 

3) Програмні засоби для вивчення теми «Алгоритми і виконавці». 

Середовище «Scratch», «Сходинки до інформатики», 

4) Робота у парах. Розробка фрагментів конспектів уроків з теми 

"Алгоритми і виконавці" у 3 класі за підручником авторів Ломаковська та ін. 

Визначити та вказати: 
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 тему, мету, тип уроку; 

 коло питань для актуалізації та повторення раніше вивченого 

матеріалу; 

 засоби мотивації навчальної діяльності; 

 методи повідомлення нового матеріалу; 

 зміст інструктажу для організації роботи з комп'ютером; 

 форми роботи після завершення роботи з комп'ютером; 

 зміст домашнього завдання. 

  

Інтернет ресурси: 

 http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igr..  

 http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igr..  

 http://teach-inf.at.ua/load/programi/trenazheri/tux_t..  

 http://teach-inf.at.ua/load/programi/trenazheri/trena. . 

 http://teach-

inf.at.ua/load/programi/programuvannja/ispolnitel_quot_karandash_quot/34-1-0-

312#.V6EofPxkjIV  – виконавець олівець 

 

Тема 10. Інтерактивна дошка. Робота з комп’ютерними іграми. 

Підбір та презентація комп’ютерних ігор, як одного із засобів 

стимулювання навчально-пізнавальної активності молодших школярів. 

*Практичний семінар 

Мета: 

- Навчальна: ознайомити студентів 2-х курсів  з можливостями 

використання інтерактивної дошки у навчально-виховному процесі, 

сформувати уявлення про особливості роботи з ІД специфікою та 

http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igr
http://teach-inf.at.ua/load/programi/rozvivajuchi_igr
http://teach-inf.at.ua/load/programi/trenazheri/tux_t
http://teach-inf.at.ua/load/programi/trenazheri/trena
http://teach-inf.at.ua/load/programi/programuvannja/ispolnitel_quot_karandash_quot/34-1-0-312#.V6EofPxkjIV
http://teach-inf.at.ua/load/programi/programuvannja/ispolnitel_quot_karandash_quot/34-1-0-312#.V6EofPxkjIV
http://teach-inf.at.ua/load/programi/programuvannja/ispolnitel_quot_karandash_quot/34-1-0-312#.V6EofPxkjIV
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можливостями використання комп’ютерних ігор у навчально-виховному 

процесі початкової школи, вироблення практичних вмінь.  

- Розвивальна: розвивати логічне та творче мислення, вміння працювати  

з Інтерактивною дошкою. 

 - Виховна: прищеплювати любов до викладання інформатики. 

Підбір та розробка презентації до вибраної теми 

Практичні завдання 

1. Обговорення питань щодо шляхів  використання ІД та її основних 

функцій.. 

2. Майстер клас по роботі з інтерактивною дошкою. 

3. Презентація особистих напрацювань студентами. 

 

Інтернет ресурси: 

 http://teach-inf.at.ua/load/grafika/49 графіка 

 http://posibnyk.com посібники 

 http://all-for-schools.blogspot.com 

 http://teach-inf.at.ua/load/programi/15 програми 

 http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_mult

ikiv_i_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8 –конструктор мультфільмівів 

 http://www.armoredpenguin.com/crossword/ - створення кросвордів 

 http://learningapps.org – створення та перегляд вправ 

 http://vak.in.ua/do.php- оформлення літератури ВАК 

 http://text.ru/antiplagiat/unauthorized- антиплагіат 

 http://worditout.com – складання хмаринки слів 

 

 

http://teach-inf.at.ua/load/grafika/49
http://posibnyk.com/
http://all-for-schools.blogspot.com/
http://teach-inf.at.ua/load/programi/15
http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8
http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8
http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://learningapps.org/
http://vak.in.ua/do.php-
http://text.ru/antiplagiat/unauthorized-
http://worditout.com/
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Методичні рекомендації щодо написання самостійної 

роботи студентами III-х курсів з методики навчання 

інформатики 

Особливість методики навчання інформатики виявляється в тому, що 

інформатика (і як наука, і як навчальний предмет), бурхливо розвивається. У 

зв’язку з цим існує потреба постійно узгоджувати зміст навчання з 

досягненнями у розвитку науки і техніки. За таких умов вимушеним (і плідним) 

рішенням є максимальне спирання на результати загальної дидактики та 

психології, на конкретні методики навчання інших дисциплін, зокрема 

математики й фізики. Звідси випливає також вимога добору такого змісту 

навчання інформатики, який за можливості якомога менше залежав би від типів 

комп’ютерів та їхнього програмного забезпечення. Зрозуміло, процес навчання 

неминуче реалізується із застосуванням деяких конкретних програмних і 

технічних засобів, але вони повинні розглядатися лише як окремі зразки різного 

комп’ютерного обладнання, як можливі засоби унаочнення і дидактичного 

супроводу навчального матеріалу, а також технічної підтримки навчально-

пізнавальної діяльності. Слід формувати найбільш загальні, фундаментальні 

знання, за можливості уникаючи машинозалежних знань і умінь, які можуть 

виявитися непридатними до використання і навіть шкідливими для учнів у 

новій ситуації, під час роботи на інших типах комп’ютерів, з іншою 

операційною системою та прикладним програмним забезпеченням або іншою 

мовою програмування. 

Шкільний курс « Інформатики та методики викладання» є одним із 

провідних дисциплін у професійній підготовці майбутнього вчителя 

інформатики. Основна мета вивчення дисципліни полягає у формуванні 

методичної культури майбутнього вчителя інформатики, під якою розуміють 

діяльність учителя, що базується на сформованості загальних і конкретних 

методичних умінь, які пов’язані з навчанням інформатики в системі освіти. 

Самостійна робота – це одна із форм навчання, яка: 
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 у кожній конкретній ситуації засвоєння відповідає конкретній 

дидактичній меті та завданням; 

 формує в студентів на кожному етапі їх руху від незнання до знань 

необхідний обсяг та рівень знань, навичок і умінь для розв'язання відповідного 

класу пізнавальних завдань, поступового просування від нижчих до вищих рівнів 

розумової діяльності; 

 сприяє виробленню в студентів психологічної готовності до 

самостійного систематичного поповнення своїх знань і вироблення умінь 

орієнтуватися в потоці наукової та суспільної інформації; 

 є найважливішим знаряддям  керівництва та управління самостійною 

пізнавальною діяльністю студента в процесі навчання. 

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння 

навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. 

Самостійна робота в процесі вивчення методики інформатики становить 50% від 

загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення інформатики. 

Алгоритм самостійного вивчення навчального матеріалу складається з 

наступних дій:  

  опрацювання лекційного матеріалу;   

 самостійне виконання окремих практичних  робіт, перелік яких 

додається; 

  оформлення і підготовка презентацій, розробка та презентація 

фрагментів уроків різних типів, аналіз програм та підручників з інформатики для 

учнів початкових класів 

 підготовка до контрольних робіт, семінарських занять та інших видів 

поточного контролю;  

 систематизація навчального матеріалу перед написанням модулів та 

складанням іспиту; 
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 виконання індивідуальних завдань, самостійне оволодіння окремими 

програмами; 

Колективна розробка конспектів уроків з інформатики та укладання 

посібника. Підготовка та проведення семінарсько-практичного заняття «А 

якщо у мене буде Інтерактивна дошка». 

Завдання для написання самостійних робіт 

3 курс  V семестр 

 

Змістовий модуль 1. Початковий курс інформатики як навчальний 

предмет. 

Тема 1. Предмет методики навчання інформатики, її основні завдання. 

Інформатика, як наука і навчальний предмет в школі. Методична система 

навчання інформатики в початковій школі. Проаналізувати програму, 

заповнити таблицю. Скласти правила з техніки безпеки у комп’ютерному класі. 

Змоделювати 5 хвилинну розповідь «Я вчитель. А який я вчитель?» 

 

Тема 2. Структура навчання інформатики в початковій школі. Аналіз 

програм з інформатики. Проаналізувати підручники та заповнити таблицю 

відповідно до визначених критеріїв.  

 

Тема 3-4. Форми, методи та засоби навчання інформатики. 

Програмне забезпечення початкового курсу інформатики. Специфіка 

уроку інформатики. Підібрати пакет програм, завантажити та 

продемонструвати способи використання та особливості даної програми. 

Проаналізувати конспект уроку з інформатики. Розробити конспект уроку до 

запропонованої теми. Підготуватися до семінарсько-практичного заняття.  
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Змістовий модуль 2. Методика реалізації основних завдань 

початкового курсу інформатики 

Тема 5. Презентація, мультиплікація, інтерактивна дошка як засоби 

ефективної подачі матеріалу. Розробити особисте портфоліо, 

відеопривітання, казку.  Створити грамоту та дид. матеріал у редакторі 

презентацій та зберегти як малюнок. 

Тема 6. Методика навчання  поняття інформації та інформаційних 

процесів. Методика формування поняття інформаційної системи. Розробити 

дидактичний матеріал для проведення уроків, що реалізують змістову лінію 

«Інформація  та інформаційні процеси», скласти конспект. У програмі «Ap 

learning» розробити вправи. 

Тема 7. Методика реалізації змістової лінії комп’ютер та його складові. 

Розробити презентацію до теми «Комп’ютер та його складові», підібрати 

мультфільми, розробити портфоліо. Створити кросворд. 

Тема 8. Методика реалізації змістової лінії інформаційні технології 

навчання. Підготувати завдання для створення учнями листівки у графічному 

редакторі. Розробити інструкційну карту для пояснення послідовності 

виконання завдання. Скласти фрагмент уроку для закріплення знань, умінь,  

навичок з теми «Графічний редактор». Скласти конспект уроку з теми 

«Ознайомлення з програмою Tuxpoint» 

Тема 9. Ознайомлення учнів з поняттям алгоритму. Методика 

створення алгоритму. Огляд підручників «Сходинки до інформатики», 

порівняння підходів до вивчення теми. Розробити конспект заняття до теми 

«Алгоритми та виконавці», підібрати відповідне методичне та програмне 

забезпечення. 

Тема 10. Методика реалізації змістової лінії «Комунікаційні 

технології». Творча робота: представлення особистого дослідження. 
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«Використання інтернет ресурсів у процесі навчання.» Підготовка до 

семінарсько-практичного заняття. 

 

Самостійні роботи студентів перевіряються у встановленому порядку 

та оцінюються згідно вимог. 

Рекомендована література 

 Горячєв А.В. та ін. Про поняття “інформаційна грамотність” у 

початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84. 

 Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному 

закладі // Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

 Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та 

ігри з інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – 

С.85-88. 

 Мірошниченко А., Суворова Н. Від ігор і завдань до моделювання // 

Початкова освіта. – 2003. - №17. – С.5. 

 Никитенко С.Г. Интернет для учителя начальных классов // 

Школьные технологии. – 2003. - №3. – С.206-211. 

 Рекун Г.Т. Програма курсу вивчення інформатики в початковій 

школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.79-82. 

 Смоляк В.М. Методичний посібник. Методика інформатики в 

початковій школі.-Запоріжжя.-2005р. 

Інтернет ресурси: 

 http://teach-inf.at.ua/load/grafika/49 графіка 

 http://posibnyk.com посібники 

 http://all-for-schools.blogspot.com 

 http://teach-inf.at.ua/load/programi/15 програми 

 http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_mult

ikiv_i_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8 –конструктор мультфільмівів 

http://teach-inf.at.ua/load/grafika/49
http://posibnyk.com/
http://all-for-schools.blogspot.com/
http://teach-inf.at.ua/load/programi/15
http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8
http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i_komiksiv/18-1-0-500#.VqQIo8jp2w8
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 http://www.armoredpenguin.com/crossword/ - створення кросвордів 

 http://learningapps.org – створення та перегляд вправ 

 http://vak.in.ua/do.php- оформлення літератури ВАК 

 http://text.ru/antiplagiat/unauthorized- антиплагіат 

 http://worditout.com – складання хмаринки слів 

 http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm -онляндія 

 http://www.slideshare.net/Akcionerr/ss-9987590 -корисні ресурси, 

презентації, портфоліо 

 http://informaticon.narod.ru/pages/shablon-1.html -інформатик 

 http://www.ucoz.ru конструктор сайтів 

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

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

розвиток. 

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

корисні методичні матеріали та розвиваючі ігри для малят. 

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

веб-країна. 

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

сертифікація, онлайнові навчання комп’ютерній грамотності та основам безпеки дітей в 

мережі Інтернет. 

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

вірші, загадки, ігри. 

  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. 

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

та он-лайн ігри для дітей. 

 http://www.idea.dp.ua/baby/  - сайт, присвячений підготовці дошкільника до 

школи, електронні книги, розвиваючі ігри, поради батькам. 

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

http://www.armoredpenguin.com/crossword/
http://learningapps.org/
http://vak.in.ua/do.php-
http://text.ru/antiplagiat/unauthorized-
http://worditout.com/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdisted.edu.vn.ua%2Fmedia%2Fbp%2Fhtml%2Fetusivu.htm
http://www.slideshare.net/Akcionerr/ss-9987590
http://informaticon.narod.ru/pages/shablon-1.html
http://www.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=QDEDck2-1d8
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://www.solnet.ee/games/g1.html#11
http://www.onlandia.org.ua/html/etusivu.htm
http://www.microsoft.com/ukr/ua/
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://playroom.com.ru/games.htm
http://www.baby.com.ua/igr.html
http://www.idea.dp.ua/baby/
http://www.materinstvo.ru/
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 www.kinklub.com  – дитячий каталог сайтів. 

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

розвитку дітей, описані численні розвиваючі ігри для дошкільників. 

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

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

методу Марії Монтессорі. 

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

інформатики. 

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

школи, електронні книги, розвиваючі ігри. 

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

розвиваючі ігри, підготовка до школи. 

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

виховання, навчання дітей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 www.kazka.in.ua  - Українська казка 

 www.dobrieskazki.ru  – дитяча література, виховання та освіта через казки 
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* Перелік запитань для індивідуальних досліджень на відпрацювання 

та накопичення додаткових балів для студентів III-го курсу з методики 

навчання інформатики 

 

1.Шляхи та способи використання графічного редактора у процесі навчання та 

виховання молодших школярів за допомогою ІД. 

2. Шляхи та способи використаннятекстового редактора у процесі навчання та 

виховання молодших школярів за допомогою ІД. 

3.Шляхи та способи використаннямультиплікацій у процесі навчання та 

виховання молодших школярів за допомогою ІД. 

4.Шляхи та способи використання редактора презентацій у процесі навчання та 

виховання молодших школярів за допомогою ІД. 

5.Шляхи та способи використання програмного забезпечення у процесі 

навчання та виховання молодших школярів за допомогою ІД. 

6.Використання можливостей інтернет простору у початковій школі за 

допомогою інтерактивної дошки. 
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