
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
Тип дисципліни: професійно-практична підготовка за вибором ВНЗ 
Семестр сьомий, восьмий 
Обсяг дисципліни: Загальна кількість годин – 60 (2 кредитів ЄКТС.), аудиторні години: 

лекції – 20, лабораторні – 40 
Лектор: к.п.н. Салань Н.В. 
Результати навчання: 

У результаті вивчення студент повинен: 
знати: поняття методичної системи навчання інформатиці, основні етапи її розвитку;  

принципи дидактики у викладанні інформатики; цілі, задачі та основи формування змісту 
пропедевтичного курсу інформатики, його місце в загальному курсі шкільної інформатики; 

основні методичні, програмні, інформаційні та технічні засоби організації навчання 

інформатиці в початковій школі; основні методи, організаційні форми навчання інформатиці 

в початковій школі; основні принципи формування методичних схем викладання конкретних 

тем пропедевтичного курсу; перспективи розвитку пропедевтичного курсу інформатики в 

початковій школі. 
вміти: формувати методичну схему проведення уроку; використати програми навчального 

призначення та інформаційних технологій в навчальному процесі; використати 

інформаційні, технічні та методичні засоби навчання інформатиці; організувати та провести 

уроки з шкільної інформатики в початковій школі , реалізувати міжпредметні зв’язки 

засобами інформатики та інформаційних технологій. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

– Інформатика 
– Елементи алгоритмізації 
– Мережеві технології 
– Педагогічна психологія 

Зміст навчальної дисципліни: 
Інформаційні технології в початковому курсі вивчення інформатики.. Психолого-педагогічні 

основи використання інформаційних технологій у навчальному процесі початкової школи. 

Педагогічна сутність поняття «інформаційна культура». Потенціал інформаційно-
комунікаційних технологій у забезпеченні особистісно-орієнтованого підходу до навчання. 

Застосування програмно-педагогічних засобів на уроках в початковій школі. Методика 

застосування навчальних програм з комплексу «Сходинки до інформатики». Створення 

електронних матеріалів супроводження навчального процесу. Мультимедія. Використання 

мультимедійних програм у навчальному процесі. Створення електронних дидактичних 

засобів. 
Рекомендована література: 

1. Інформатика. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. – Запоріжжя: 

Прем’єр, 2003. – 304 с. 
2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.1. Загальна методика навчання 

інформатики. – К.: Навчальна книга, 2003. – 254 с.  
3. Мазурок Т.Л., Москальчук О.Я. Методика викладання пропедевтичного курсу 

інформатики» для студентів напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта», спеціальності 

6.010102 «Початкова освіта» до спец.курсу з методики викладання інформатики. – Одеса: 

ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, 2013.  
4. Руденко В.Д. Сучасні підходи до вивчення інформатики: метод. Рекомендації для 

вчителя. – К.: Шкільний світ, 2012. – 128 с. 
5. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. Інформатика. Освітня 

галузь «Технології». – Київ, Освіта України. 2003. 
6. Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. Посібник. Самоучитель. – 12-е вид. 

оновлене / Я.М.Глинський. – Львів: СПД, 2010. – 304с.  
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, індивідуальне навчально-дослідне завдання, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: захист лабораторних робіт, виконання контрольних робіт та 

індивідуальних завдань; 
– підсумковий контроль: екзамен у восьмому семестрі.  



100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 

 
 
 


