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Назва дисципліни «Комп’ютерні технології в освіті й науці» 

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 

Лущинська Олена Володимирівна, асистент кафедри початкової та дошкільної освіти; 

Контактна 

інформація 

викладачів 

  olena.lushchynska@lnu.edu.ua  

Лущинська О.В. - Факультет педагогічної освіти 

(lnu.edu.ua) 

Консультації з 

питань навчання 

по дисципліні 

відбуваються 

П’ятниця, 16:30-18:00 год 

Можливі он-лайн консультації через Zoom, Teams або шляхом спілкування за допомогою електронної 

пошти. 

Сторінка курсу ІТ в освіті 

Інформація про 

дисципліну 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є ознайомлення з інформаційними технологіями.  

Міждисциплінарні зв'язки: навчальна дисципліна «тісно пов’язана з інформатикою, педагогікою, 

дидактикою і педагогічними технологіями, методиками викладання у початковій школі, педагогічною 

психологією, філософією.  

Змістовий модуль 1. Інформаційно-комунікаційні технології у системі початкової освіти 

Змістовий модуль 2. Використання програмного забезпечення у системі початкової освіти 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Комп’ютерні технології в освіті й науці» є основною дисципліною з спеціальності 013 

Початкова освіта (галузь знань 01 Освіта / Педагогіка) для освітньої програми магістр початкової освіти, 

яка викладається в 10 семестрі в обсязі 3 кредити (90 годин) (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

mailto:olena.lushchynska@lnu.edu.ua
https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/lushchynska-o-v
https://pedagogy.lnu.edu.ua/employee/lushchynska-o-v
https://e-learning.lnu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=22366


Мета та цілі 

дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є: формування знань, умінь та навичок ефективного 

використання сучасних інформаційних технологій на усіх етапах організації освітнього процесу у закладах 

освіти. 

Література для 

вивчення 

дисципліни 

1. Андрієвська В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності: дис. … докт. пед. 

наук : 015 (Професійна освіта). Харків, 2019. 585 с. 

2. Биков В. Ю. Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців:методологія, теорія, 

досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. Вип. 29. С. 32-40. 

3. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навч. пос. Київ : Центр учбової 

літератури, 2012. 240 с. 

4. Використання Web-технологій у навчальному процесі. URL: 

http://bibl.com.ua/informatika/19607/index.html Заголовок з титул. екрану. 

5.  Винарчук Т. М. Роль і значення освітніх Веб-ресурсів у забезпеченні безперервної освіти педагога. 

URL: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/10/statti/vinarchyk_t.htm 

6. Волкова Н. П. Інформаційна культура як фактор формування педагогічної майстерності. Педагогіка 

вищої і середньої школи. 2004. № 8. С. 142—148. 

7. Гайдамаха Р. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності 

магістрів комп’ютерного профілю. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання 

в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2015. № 

41. С. 245—248. 

8. Гордійчук Г. Б. Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності 

мережевих сервісів.  Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2015. № 41. С. 264—

268. 

9. Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців. Львів : 

ЛДУ БЖД, 2012. 380 с. 

10.  Гуревич Р. С. Мобільне навчання — сучасна субдисципліна педагогічної освіти. Wydawnictwo 

Naukowe Instytutu Technologii EksploatacJi — PIB 26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6\10. S. 459-467.  

11.  Гуревич Р. С. Інформаційна культура педагога як необхідний компонент сучасної освіти. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2010. № 23. С. 190—195. 

12.  Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Шевченко Л. С. Інформаційні технології навчання: інноваційний 

підхід : навч. пос. Вінниця : Планер, 2012. 348 с. 



13.  Гуревич Р. С. Інформаційно-комунікаційна компетентність майбутніх магістрів педагогічної освіти. 

Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця,  2012. № 31. С. 3—7. 

14.  Гуревич Р. С. Формування інформаційної культури майбутнього фахівця. Педагогіка і психологія 

професійної  освіти: результати досліджень : зб. наук. праць / за ред.: І. А Зязюна, Н. Г. Ничкало. Київ, 

2003. С. 354-360. 

15.  Гуржій А. М., Карташова Л. А. Електронний посібник:інноваційний засіб навчання в системі 

професійної освіти. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці 

фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2014. № 37. С. 16—21. 

16.  Гуцол В. В. Застосування веб-квест технологій у сучасному інформаційному суспільстві. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. № 31. С. 25—28. 

17.  Дубас О. Інформаційно-комунікаційний простір: Поняття, сутність, структура. Сучасна українська 

політика. Політики і політологи про неї. — К., 2010. — Вип. 19. — С. 223-232. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26693 

18.  Жалдак М. І. Система підготовки вчителя до використання інформаційно- комунікаційних технологій 

в навчальному процесі. URL: http://lib.iitta.gov.ua/869/. 

19.  Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного інформаційного простору системи освіти 

України : монографія / В.В. Лапінський, А.Ю. Пилипчук, М.П. Шишкіна та ін.] ; за наук. ред. проф. 

В.Ю. Бикова. Київ : Педагогічна думка, 2010. 160 с. : іл. 

20.  Земелько І. С. Розвиток інформаційного суспільства . Проблема цифрової нерівності.  Практична 

медіаосвіта: авторські уроки : збірка / упорядн.: В.Ф. Іванова, О.В. Волошенюк / за наук. редакцією В. 

В. Різуна та В.В. Літостанао. Київ: Академія української преси : Центр вільної преси, 2013. С. 57-58 

21. Кадемія М. Ю., Шахіна І. Ю. Інформаційно-комунікаційні  технології в навчальному процесі : навч. 

пос. Вінниця : Планер, 2011. 220 с. 

22.  Лущинська О. В. Використання мультимедійної презентації у процесі організації навчання та 

виховання учнів молодшого шкільного віку. Матеріали теоретико-практичного семінару 20 січня 2017 

р. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. С. 112-115. 

23.  Лущинська О. В. Місце освітніх web-технологій у педагогічній діяльності викладачів. Матеріали 

звітних  наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. 

Вип. 2. С. 26-29.      

24. Нова українська школа: організація медіаосвіти в початковій школі : навчально-методичний посібник 

/ Старагіна І. П., Волошенюк О. В., Мокрогуз О. П., Ганик О. В. — Київ : ПРОПАПІР, 2021. — 160 с., 

іл. 

25. Онлайн-безпека учасників освітнього процесу в умовах дистанційного і змішаного навчання : навч.-

метод. по�сіб./С. О. Доценко, В. В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. М. Собчен�ко. — Харків : Вид-во 

«Ранок», 2021. — 192 с. 

http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/26693
http://bibl.com.ua/informatika/19607/index.html
http://bibl.com.ua/informatika/19607/index.html


26. Тихонова Т. Інформаційно-комунікаційні технології професійної діяльності педагога: сутність 
поняття. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. 

Педагогічні науки. 2011. Вип. 1.33. С. 101-105.  

27. Трипольська О. О. Нова українська школа: організація дистанційного і змішаного навчання у 

початковій школі : навч.-метод. посіб. / [О. О. Трипольська, О. А. Блізнякова, О. В. Вовк та ін.] — 

Харків : Вид-во «Ранок», 2021. — 208 с 
28. Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі. Сучасні 

інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, 

досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2012. № 3. С. 139—142. 

29. Шахіна І. Ю. Використання інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних сервісів у 

навчанні. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: 

методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2014. № 37. С. 513—517. 

30. Шахіна І. Ю. Використання мультимедіа-технологій у навчальному процесі. Сучасні інформаційні 

технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, 

проблеми : зб. наукових праць. Вінниця, 2010. № 23. С. 520—526. 

 

 

        Додаткові ресурси: 

 http://it.ridne.net – Журнал "Інформаційні технології. Аналітичні матеріали" 

 https://nus.org.ua - Нова українська школа 

 https://pedpresa.ua - Педагогічна преса 

 https://www.ranok.com.ua - Видавництво «Ранок» 

 http://www.yrok.net.ua - Портал учителів початкових класів « Урок» 

 http://www.pochatkova-shkola.net - Веб-сторінка журналу «Початкова школа» 

 https://vseosvita.ua – Всеосвіта 

Використання програмного забезпечення 

 http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=22521 – TuxMathScrabble 

 https://www.mousealphabet.com/ua/ – Mouse alphabet 

about:blank
https://nus.org.ua/
https://pedpresa.ua/
https://www.ranok.com.ua/
http://www.yrok.net.ua/
http://www.pochatkova-shkola.net/
https://vseosvita.ua/
http://e-learning.lnu.edu.ua/mod/url/view.php?id=22521
https://www.mousealphabet.com/ua/


 http://teach-inf.at.ua/load/programi/rizne/honestech_claymation_studio/18-1-0-507 – Claymation Studio 

 http://teach-inf.at.ua – Програмне забезпечення 

Ресурси для розробки відео і презентацій 

 https://educat.at.ua – Презентації для дітей 

 https://prezi.com/3fxjrclfi2r6/presentation/ – Онлайн сервіс створення презентацій (prezi) 

Використання Веб-технологій для розробки дидактичних матеріалів, інтерактивних вправ, 

контрольних і тестових робіт, відео-матеріалів, книг для читання, збереження власних 

напрацювань. Корисні Інтернет ресурси. 

 https://www.armoredpenguin.com/crossword/  – Середовище для створення кросвордів 

 https://learningapps.org  – Створення вправ 

 https://worditout.com  – Створення хмар 

 https://jamboard.google.com – Jamboard 

 https://uk.wikipedia.org/wiki – Wiki сервіс 

 https://wordart.com – WordArt 

 http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm – Онляндія 

 http://www.feya.net.ua – Фея казок 

 http://www.kazka.in.ua – Українська казка 

 https://www.blogger.com – Блогер (для створення блогів) 

 https://www.google.com – Форми (для створення опитування) 

 https://www.youtube.com/channel/UCpa-I4ppRaNH433rA5GYW9g – З любов'ю до дітей 

 https://idei-dekoru.com – Ідеї декору. Сервіс із цікавими поробками 

http://teach-inf.at.ua/load/programi/rizne/honestech_claymation_studio/18-1-0-507
http://teach-inf.at.ua/
https://educat.at.ua/
https://prezi.com/3fxjrclfi2r6/presentation/
https://www.armoredpenguin.com/crossword/
https://learningapps.org/
https://worditout.com/
https://jamboard.google.com/
https://uk.wikipedia.org/wiki
https://wordart.com/
http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/etusivu.htm
http://www.feya.net.ua/
http://www.kazka.in.ua/
https://www.blogger.com/
https://www.google.com/
https://www.youtube.com/channel/UCpa-I4ppRaNH433rA5GYW9g
https://idei-dekoru.com/


 https://www.youtube.com/user/plusplustv/about – Телеканал Плюс-Плюс розважально-пізнавальний 

телеканал для сімей з дітьми дошкільного та шкільного віку 

 https://go.playposit.com – Play posit 

Корисні ресурси у початковій школі 

 http://www.samouchka.com.ua/ukr – Самоучка 

 http://www.litera-ltd.com.ua – Видавництво "Літера" 

 https://childdevelop.com.ua/ – Розвиток дитини 

 http://kazkar.info – Казкар 

 https://pustunchik.ua/ua – Пустунчик 

 http://slovopedia.org.ua/ – Словники 

 http://chtyvo.org.ua/genre/dytiacha/books/ – Чтиво (електронна бібліотека для дітей) 

 http://chytanka.com.ua – Читанка 

 http://kazkovy.com.ua – Газета "Казковий вечір" 

 http://abetka.ukrlife.org/pc.htm – Весела Абетка 
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Обсяг курсу 90 годин,  з них 14 годин лекцій, 6 годин практичних занять та 70 годин самостійної  роботи 

Очікувані 

результати 

навчання 

Загальні компетентності: 

 здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;  

 здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 здатність працювати в команді; 

 здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми; 

 здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність діяти соціально відповідально і свідомо; 

 здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

 здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до 
обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети; 

 здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та 
підприємливості; 

 здатність вчитися, оволодівати сучасними знаннями та застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності: 

 здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати відкриті ресурси, 
інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній діяльності; 

 здатність до проєктування осередків навчання, виховання й розвитку здобувачів початкової освіти;  

 здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з урахуванням вікових та 
індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в них критичного мислення та 

формування ціннісних орієнтацій. 

Програмні результати навчання: 

 планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей 
молодших школярів, забезпечувати розвиток пізнавальної діяльності учнів, формувати в них 

мотивацію до навчання;  

 використовувати в освітній практиці різні прийоми формувального, поточного і підсумкового 
оцінювання навчальних досягнень здобувачів початкової освіти, прийоми диференційованого 

оцінювання дітей з особливими освітніми потребами. 

Ключові слова Комп’ютерні технології, цифрова освіта, інформаційно-комунікаційна культура,  медіаграмотність, інформаційне 

середовище, мультимедійні засоби, інтерактивна дошка, дошка Padlet, ZOOM, Teams та ін. 



Формат курсу Заочний 

Теми Подано у формі СХЕМА КУРСУ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці семестру 

 

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

сприйняття категоріального апарату інноваційних технологій, розуміння джерел. 

Навчальні методи 

техніки, засоби, які 

будуть 

використовуватися 

під час викладання 

курсу 

Методи: 

– пояснювально-ілюстративний; – репродуктивний; – проблемний; 

– частково-пошуковий – дослідницький; наочні; 

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

Засоби: презентація, інструкційні карти, зразки робіт, відео уроків. 

Форми викладання: лекції, колаборативне навчання (форми – групові проєкти, спільні розробки). 

 

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 : 90% семестрової оцінки; максимальна кількість балів - 90. 

• контрольні заміри (модулі): 10% семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 10. 

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 у процесі поточного оцінювання на основі 

виконаних практичних робіт під час практичного заняття і  самостійної роботи та бали підсумкового 

тестування. При цьому обов’язково враховуються активність студента під час практичного заняття; 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 



Схема курсу 

 

Тиж ні  

 

 
Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття)* 

*лекція, 

практичне 

заняття) 

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

 

 

 
Завдання 

1 Інформаційна гігієна, або як підтримувати цифрову 

чистоту. 

Лекція 2 год 

 
 

[1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 

1 0 ;  11; 12; 

13; 14; 16; 17; 

20; 21; 23; 25] 
Додаткові 

ресурси 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття.  

2 Інформаційно-комунікаційні технології. Види ІКТ. 

Інформаційно-комунікаційні технології та їх вплив 

на ІКК вчителя. Інтерактивний урок, кейс-урок, 

відео-урок, віртуальні дошки у системі початкової 

освіти 

Лекція 2 год 

 
 

[1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 

1 0 ;  11; 12; 

13; 14; 16; 17; 

20; 21; 23; 25] 

Додаткові 

ресурси 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття.  

3  Організація освітнього процесу з  використанням 

технологій дистанційного і змішаного навчання. 

Планування й проєктування дистанційного  

та змішаного навчання. Технології змішаного 

навчання. Створення тестів. Платформи для 

організації гейміфікованого навчання. Хмарні 

технології у системі початкової освіти. Принципи 

використання хмарного середовища в освітній 

діяльності. Технології хмарного середовища. 

Лекція 2  год 

 
 

[1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 

1 0 ;  11; 12; 

13; 14; 16; 17; 

20; 21; 23; 25] 

Додаткові 
ресурси 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття.  

4 Веб-технології, веб-сайти у системі початкової 

освіти. Створення інформаційних скриптів. Веб 

квести у початковій школі. Поняття Веб-квесту. 

Вимоги, щодо проведення. Етапи підготовки, 

програмне забезпечення реалізації розробленого веб-

квесту. 

Лекція 4 год 

 
Практичне 

заняття 2 год 

[1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 

1 0 ;  11; 12; 

13; 14; 16; 17; 

20; 21; 23; 25] 

Додаткові 
ресурси 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття.  



5 Ментальні карти, інтерактивні плакати, як засоби 

візуалізації навчального матеріалу. Реалізація 

проектів засобами ІКТ, залучення учнів до 

застосування комп’ютерних технологій.  

Лекція 2 год 

Практичне 

заняття 2 год 

[1; 2; 3; 4; 5; 

6; 7; 8; 9; 

1 0 ;  11; 12; 

13; 14; 16; 17; 

20; 21; 23; 25] 

Додаткові 

ресурси 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття.  

6 Використання програмного забезпечення для 

створення дидактичного і методичного забезпечення 

системи початкової освіти. Особливості створення і 

застосування мультимедійних презентацій в 

освітньому процесі. Методика використання відео 

матеріалів у початковій школі 

Лекція 2 год 

 
 

[1; 2; 3; 4; 5; 
6; 7; 8; 9; 

1 0 ;  11; 12; 

13; 14; 16; 17; 

20; 21; 23; 25] 

Додаткові 

ресурси 

Опрацювати лекційний 

матеріал, підготуватися 

до практичного заняття.  



 


