
Інформаційно-комунікаційні технології у початковій школі 

Тип дисципліни: 

вибіркова.  
Семестр: 

другий. 
Обсяг дисципліни: 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні години: лекції – 16, практичні – 
16.  
Лектор: 

к. ф.-м. н, ст. викладач Кутняк О. А. 
Результати навчання: 

▪ ефективно застосовувати прикладне програмне забезпечення для створення 

дидактичних та наочних засобів навчання у початковій школі; 

▪ опрацьовувати інформацію за допомогою глобальної мережі та працювати з он-лайн 

сервісами; 

▪ раціонально використовувати ІКТ під час проведення уроків та інших заходів в 

освітньому процесі. 

Спосіб навчання: 

аудиторне. 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: 

▪ інформатика; 

▪ мережеві технології; 

▪ методика навчання інформатики у початковій школі.  

Зміст навчальної дисципліни: 

поняття ІКТ, дидактичні та психолого-педагогічні принципи використання ІКТ у початковій 

школі; мультимедійні технології в освітньому процесі початкової школи;  технологія 

застосування інтерактивної дошки SMART Board; технологія використання Інтернет-

ресурсів в освітньому процесі початкової школи; програмне забезпечення контрольно-

оцінювального характеру; застосування Google-сервісів у роботі вчителя початкової школи. 

Рекомендована література: 

1. Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання / О. П.  

Буйницька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

2. Носенко Т. І. Інформаційні технології навчання / Т. І. Носенко. – К.: Київ. ун-т ім. 

Бориса Грінченка, 2011. – 184 c. 

3. Співаковський О. В. Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі / 

О. В. Співаковський, Л. Є. Петухова, В. В. Коткова. – Херсон: ХДУ. – 2011. – 267 c.  

4. Створення сайту-портфоліо. – Електронний ресурс: 

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

5. Як створити тест в Google? – Електронний ресурс: http://i-math.com.ua/vsikt/734-2/ 

6. Годлевська К. В. Підготовка майбутнього вчителя до застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у професійній діяльності. Методичні рекомендації / К. В. 

Годлевська, Ю. М. Кобюк. – К.: НАПНУ, 2016. – 44 с.  

7. Список сервисов и инструментов Google. – Електронний ресурс: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%EF%E8%F1%EE%EA_%F1%E5%F0%E2%E8%F1%EE%E2_

%E8_%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2%EE%E2_Google 

Форми та методи навчання: 

лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи і критерії оцінювання: 

– поточний контроль: звіти про виконання практичних занять, усне опитування, 

контрольна робота; 

– підсумковий контроль: залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Мова навчання: 

українська. 
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