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1. Барболіна Т.М. Шкільний курс інформатики та методики його викладання. / Т.М. Барболіна. - Навчальний посіб. / Полтав. держ. 

пед. університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава:, 2007. – Ч.1. Загальна методика. – 124 с. 

2. Сірант Н.П. Методика навчання інформатики в закладах початкової освіти. / Н.П. Сірант, - «Растр-7», 2020. – 92 с. 

3. Смоляк В.М. Методика навчання інформатики в початковій школі. / В.М. Смоляк. – Запоріжжя,2007. – 50с. 

Допоміжна 

4. Мадзігон В. М. Інформатизація освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи / В. М. Мадзігон. // Комп\'ютер у школі та сім\'ї.– 

2011.– №8.– С. 3–8. 

5. Маркова Є. С. Використання мультимедійних презентацій у педагогічній діяльності вчителя початкової школи / Є. С. Маркова. 

// Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2012. – №3. – С. 36 – 40. 

6. Мельник О. М. Основи визначення ефективності використання електронних освітніх ресурсів і планшетів у навчально-

виховному процесі початкової школи / Оксана Миколаївна Мельник. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2015. – №8. – С. 47 – 51. 

7. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. 

8. Кивлюк  О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи// 

Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 

9. Онишків З. Мультимедіа в початковій школі / З. Онишків. // Початкова школа. – 2012. – №5. – С. 48 – 50. 

10. Пономаренко Л. Інформатика та засоби ІКТ у початковій школі / Л. Пономареенко. // Інформатика та інформаційні технології. 

– 2012. – №3. – С. 44 – 47. 

11. Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи / С. Хомич. // Початкова 

школа. – 2010. – №11. – С. 41 – 43. 

12. Шаповалова І. Використання ІКТ у початковій школі / І. Шаповалова. // Початкова школа. – 2013. – №1. – С. 38 – 39. 

13. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп’ютера як універсального дидактичного 
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Інтернет ресурси: 

14. Алгоритм Створення ребусів. Електронний ресурс: 

http://rebus1.com/ua/index.php?item=istoriya_matematychnyh_rebusiv 

15. Встановлення серверу відео-конференцій. Електронний ресурс : https://zoom.us/ru-ru/meetings.html 

16.Генератор ребусів. Електронний ресурс: 

http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus_generator&skip=0&mode=0&slovo=%C4%CE %C4%C0%CD%CE%CA 

17.Дидактичні ігри. Електронний ресурс https://learningapps.org 

18.Історію математичних ребусів :  Електронний ресурс: 

19.Історію ребусів : Електронний ресурс: http://rebus1.com/ua/index.php?item=history  

20 Методична система навчання інформатики. Електронний ресурс http://ng-kg.kpi.ua/files/uchebnik_informatika.pdf 
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 21..Програма LightShot. Електронний ресурс: https://app.prntscr.com/uk/ 

22.Реєстрація GOOGLE / Електронний ресурс : Створення QR – кодів : Електронний ресурс: http://qr-coder.ru/# 

23.Створення кросвордів. Електронний ресурс : http://cross.highcat.org 

24.Створення таблиці Excel: Електронний ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=T0aqZSDFKKk або 

https://www.youtube.com/watch?v=32hYV6CWsvc 

25.Типові освітні програми для 1-2 та 3-4 класів. Електронний ресурс : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli 

26.Уроки медіаграмотності. Електронний ресурс: https://naurok.com.ua/urok-z-mediagramotnosti-dlya-uchniv-pochatkovo-shkoli-

21387.html 

27. Дошка Padlet : https://www.youtube.com/watch?v=4hpWjnwafrA 

28. Web 2.0 для мережевого проєкту 

https://wiki.cuspu.edu.ua/index.php/Web_2.0_для_мережевого_проекту#.D0.97.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BA.D0.B8 

29. Хмари слів, сервіс tagul : 

 https://www.youtube.com/watch?v=a49NtNwW9uM 

30.Технологія створення хмар слів : 

 https://www.youtube.com/watch?v=kCSwWs1pw5g 

31.Створити блог з Blogger від Google : https://www.youtube.com/watch?v=V1OnaDCymls 

32.Створення блогу : https://www.youtube.com/watch?v=D6GWvofgZX8 

33.Створення публікацій, сторінок: https://www.youtube.com/watch?v=mfnK9nf3eQM&t=10s 

34.Розрахунок стажу роботи  педагогічних працівників : калькулятор розрахунку стажу: https://service.mcfr.ua/ua/rec_work/hr/ 

35. Створення таблиці : https://www.youtube.com/watch?v=T0aqZSDFKKk 

36.Створення електронних публікацій: file:///D:/IRA%20PAPKA/Downloads/ПР-Публікації-2018.pdf 
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