
 

 



Назва дисципліни Нові інформаційні технології в ЗДО 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів  Туган-Барановського, 7  

Факультет та 

кафедра, за якою 

закріплена 

дисципліна 

Факультет педагогічної освіти 

Кафедра початкової та дошкільної освіти 

Галузь знань, 

шифр та назва 

спеціальності 

01 Освіта / Педагогіка 

013   Початкова освіта 

Викладачі 

дисципліни 

Сірант Неля Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти 

Контактна 

інформація 

викладачів 

nelya.sirant@lnu.edu.ua 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/sirant-nelia-petrivna 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

Щовівторка, 12:00-13.30:00 год. на платформі Teams 

Можливі он-лайн консультації через Skype або шляхом спілкування за допомогою електронної пошти. 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/novi-informatsijni-tehnolohiji-012-doshkilna-osvita 

Інформація про 

дисципліну 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: проєктування, конструювання, реалізація (впровадження в 

педагогічну практику), аналіз (педагогічний експеримент) і розвиток сучасних інформаційних технологій. 

Міждисциплінарні зв'язки: нові інформаційні технології тісно пов’язані з основами інформатики та 

обчислювальної техніки, загальною педагогікою, психологією, дидактикою та методиками початкового 

навчання.  

Змістовий модуль  1. Теоретичні засади застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми 

Змістовий модуль 2. Підготовка вихователя у закладі вищої освіти 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Нові інформаційні технології в ЗДО» є основною дисципліною з спеціальності 012 Дошкільна 

освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка) для освітньої програми Бакалавр дошкільної освіти, яка 

викладається в 5 семестрі в обсязі 3 кредитів (90 годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою 

ECTS). 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/sirant-nelia-petrivna
https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/novi-informatsijni-tehnolohiji-012-doshkilna-osvita


Мета та цілі 

дисципліни 

Мета навчальної дисципліни «Нові інформаційні технології в ЗДО» є :сформувати у слухачів знання, уміння 

та навички, необхідні для навчання основам інформатики в початковій школі, ефективного використання 

засобів сучасних інформаційних технологій при викладанні інших дисциплін, для управління навчальним 

процесом, для формування через предмет інформатики  елементів інформаційної та загальної культури 

здобувачів початкових класів. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

Базова: 

1. Зайцева Т.В. Вступ до інформаційних технологій. - Херсон: Айлант. – 2000. – 196с. 

2. Гуржій А.М., Зайцева Т.В., Співаковський О.В. Комп’ютерні технології загального призначення. - Херсон: Айлант. – 

2001.- 215с. 

3. Сірант Н. Методика викладання інформатики в закладах початкової освіти. / Н. Сірант, ТзОВ «Растр-7», 2020 - 92 с. 

Допоміжна: 

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

5. http://posibnyk.com посібники 

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

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

8. http://teachinf.at.ua/load/programi/rizne/cartoonmaker_konstruktor_multikiv_i_komiksiv/18-1-0-

500#.VqQIo8jp2w8 –конструктор мультфільмівів 

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

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

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

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

13. http://worditout.com – складання хмаринки слів 

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

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

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

17. http://www.ucoz.ru конструктор сайтів 

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

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

20. http://www.solnet.ee/games/g1.html#11  – дитячий портал „Сонечко”, містить корисні методичні матеріали та розвиваючі 

ігри для малят. 

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

22. 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://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.doshkolyata.com.ua/
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http://www.onlandia.org.ua/html/etusivu.htm
http://www.microsoft.com/ukr/ua/


23. http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html   -- „Дитячий  світ” містить вірші, загадки, ігри. 

24.  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. 

25. http://www.baby.com.ua/igr.html  - сайт про дитину і для дитини, розвиваючі та он-лайн ігри для дітей. 

26. http://www.idea.dp.ua/baby/  - сайт, присвячений підготовці дошкільника до школи, електронні книги, розвиваючі ігри, 

поради батькам. 

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

28. www.kinklub.com  – дитячий каталог сайтів. 

29. http://www.rannee-razvitie.net/  - сайт присвячений методикам раннього розвитку дітей, описані численні розвиваючі ігри 

для дошкільників. 

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

31. http://www.gurenok.ru/  -дитяча студія пропонує розвиваючі заняття по методу Марії Монтессорі. 

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

33. http://www.poznayka.ru/  - сайт, присвячений підготовці дошкільника до школи, електронні книги, розвиваючі ігри. 

34. www.jivulechka.ru  – студія дошкільної освіти та естетичного виховання, розвиваючі ігри, підготовка до школи. 

35. www.all-about-child.com  – психологічна допомога батькам з розвитку, виховання, навчання дітей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

44. www.kazka.in.ua  - Українська казка 

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

 

Обсяг курсу 64 години аудиторних занять. З них 32 годин лекцій, 32 годин практичних занять та 56 годин самостійної 

роботи 

20 годин аудиторних занять. З них  8  годин лекцій, 12 годин  практичних занять та  44 годин самостійної 

роботи  (для студентів заочної форми навчання) 
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Очікувані 

результати 

навчання 

Після завершення курсу студент повинен: 

знати: 

-  місце і значення методики навчання в професійній підготовці вчителя інформатики; 

- основні компоненти методичної системи навчання інформатики в школі та їх взаємозв’язків у навчальному 

процесі; 

- знання основних компонентів концепції навчання інформатики, а також програм і підручників розроблених 

на основі розуміння суті й призначення освітніх стандартів навчання, знання змісту стандартів інформатики;  

- знання принципів диференціації навчання інформатики, володіння методикою навчання одного-двох 

профільних курсів інформатики, що відповідають спеціалізації освіти на старшому ступені в конкретній 

школі;  

- знання функцій, видів контролю та оцінки результатів навчання, уміння розробляти і використовувати 

засоби перевірки, об’єктивно оцінювати знання, уміння учнів, коригувати методику навчання за результатами 

різних видів контролю. 

уміти :   

- застосовувати на практиці методику навчання тем і питань шкільного курсу інформатики; 

- використовувати програмну підтримку курсу і оцінювати її методичну доцільність; 

- планувати навчальний процес з інформатики, вибирати  ефективні організаційні форми і методи 

навчання. 

Ключові слова Медіаосвіта, медіаграмотність, хмарне середовище, мультимедійні засоби, інтерактивна дошка, дошка Padlet, 

ZOOM, Teams  та ін. 

Формат курсу Очний /заочний 

Теми Подано у формі СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Залік  в кінці семестру 

Тестовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з інформаційних дисциплін, достатніх для 

сприйняття категоріального апарату інноваційних технологій, розуміння джерел. 

Навчальні методи 

та техніки, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

– пояснювально-ілюстративний; – репродуктивний; – проблемний; 

– частково-пошуковий – дослідницький;  наочні; 

–  словесні;  практичні;  інтерактивні методи: метод проектів, метод ПРЕС;  комунікативні. 

А також: Презентація, лекції, колаборативне навчання (форми – групові проєкти, спільні розробки). 

 Тьюторський супровід, націлений на реалізацію принципу індивідуалізації в освіті, сприяє найбільш 

повному розкриттю особистісного потенціалу здобувача за умови встановлення суб’єктних відносин, в яких 

кожна сторона бере на себе відповідальність за свій вибір. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необхідне 

обладнання 

Вивчення курсу потребує використання інформаційно-комунікаційних технологій, використання 

загальноуніверситетської системи Мoodle, Teams. 

Критерії 

оцінювання 

(окремо для 

кожного виду 

навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:  

• практичні/самостійні тощо : 45% семестрової оцінки; максимальна кількість балів -35. 

• контрольні заміри (модулі): 5% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 15. 

 • екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів = 100. 

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно 

в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої 

літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані на поточному тестуванні, самостійній роботі та 

бали підсумкового тестування. При цьому обов’язково враховуються активність студента під час 

практичного заняття;  

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку Теоретичні питання:  

1. . 

2.  



Схема курсу 

Тиж

ні 

 

 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

практичне 

заняття) 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

 

 

 

Завдання 

1   Т 1. Технології навчання в системі вищої освіти.  

Сутність і взаємозв’язок понять «освітні технології», 

«педагогічні технології», «навчальні технології».  

Традиційні технології навчання: мета, засоби, позитивні 

здобутки і межі застосування. Традиції та інновації в 

педагогічній сфері. 

 

Лекція 2 год 

 

Практичне 

заняття  2 год  

 

[2; 4; 8; 13; 

17; 19; 35] 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття  

2-3 Т 2-3.  Методика застосування серверів під час 

дистанційного навчання. 

Поняття про дистанційне навчання. Робота  з сервісі  

Google. Платформи для роботи дистанційного навчання: _ 

Teams, Zoom, ClassRoom. Методика використання дошки 

Padlet –для роботи педагога. 

Лекція 4 год 

 

Практичне 

заняття  4 год 

[2; 5; 8; 13; 

17; 19; 35; 

38] 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття  

4-5 Т 4-5.  Тема 4-5. Методика застосування мультимедійних 

засобів навчання у ЗДО. 

Використання мультимедійних технологій. Створення 

інтерактивних вправ Learningapps. 

 

Лекція 4 год 

 

Практичне 

заняття  4 год 

[2; 5; 8; 13; 

17; 19; 35; 

38; 45] 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 

6 Т 6.  Методика використання електронних навчальних 

кросвордів для ЗДО. 

Програми для створення кросвордів. Використання 

електронних навчальних кросвордів. Генератори 

практичних завдань для дітей. 

 

Лекція 2 год 

 

Практичне 

заняття  2 год 

[2; 5; 9; 13; 

17; 19; 35; 

38; 40] 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 

7 Т 7.  Комп’ютерна графіка та мультиплікація як засіб 

розвитку творчих здібностей дітей 

Лекція 2 год 

 

[1; 2; 5; 9; 13; 

17; 29; 30; 

35; 38; 40] 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 



Вікно редактора Word. Введення та редагування тексту у 

текстовому редакторі. Форматування документу в MS-

Word. Параметри сторінки. Попередній перегляд. 

Шрифтове оформлення та форматування абзаців. 

Створення колонтитулів, зносок. Створення 

автоматичного змісту. 

 

Практичне 

заняття  2 год 

8 Т 8.  Презентація як засіб навчання та розвитку дітей 

дошкільного віку 

Розробка та використання мультимедійних презентацій у 

роботі вихователя Мультимедійні презентації PowerPoint 

у роботі з дітьми. Використання презентацій у методичній 

роботі. Основи роботи із програмою PowerPoint. 

Структура мультимедійної презентації. Правила 

створення мультимедійних презентацій. Ефекти анімації, 

звукові ефекти. Вставка гіперпосилань та відео-

фрагментів. Критерії оцінки мультимедійних презентацій.  

 

Лекція 2 год 

 

Практичне 

заняття  2 год 

[15, 28] Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 

9 Т 9.  Глобальна мережа інтернет 

Прийом файлів із Інтернету. Пошук інформації в WWW. 

Етикет електронної пошти. 

 

Лекція 2 год 

Практичне 

заняття    2 год   

[29,30] 

 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 

10-

11 

Т 10-11.  Методика ознайомлення здобувачів з поняттям 

інформації, інформаційної технології 

 

 

Лекція 4 год 

 

Практичне 

заняття  4 год  

[31,32,33] Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 

12 Т 12.  Використання інтерактивної дошки як засобу 

розвитку творчого мислення, навичок читання. 

SMARTBoard як технічна база інтерактивного навчання; 

склад функціональні можливості, обладнання 

інтерактивної дошки. Програмне забезпечення SMART 

Notebook, його можливості. Застосування можливостей 

SMART Notebook у навчальному процесі ЗДО: 

Лекція 2 год 

 

Практичне 

заняття 2 год  

[2, 34,35] Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 



 змістовий аспект; методичні принципи застосування 

SMART Board, основні етапи підготовки педагога до 

застосування технології SMART Board на занятті, 

педагогічні уміння в роботі з технологію SMART Board, 

відтворення наочних матеріалів засобами SMART 

Board: статичних, динамічних. 

 

13-

14 

Т 13-14.  Теорія медіаосвіти як засіб «критичного 

мислення» у дітей. хмарних слів  для ЗДО 

 

Лекція 4 год 

 

Практичне 

заняття  4 год  

[2, 26] Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 

15-

16 

Т 15-16.   Використання комп’ютерних програм у веденні 

ділової документації 

Ведення ділової документації вихователя ЗДО. Ведення 

документації, обробка кількісних даних. Технічні 

можливості програми Excel. Узагальнення даних 

досліджень, побудова графіків у програмі Excel. Робота з 

програмою Excel. Технічні можливості програми 

Publisher. Створення візитівок та веб-сайтів за допомогою 

програми Publisher 

Лекція 4 год 

 

Практичне 

заняття 4 год 

[2, 3,25] Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття 


