
Опис окремої одиниці освітньої програми 
ОСНОВИ  КОМП’ЮТЕРНОЇ   ПЕДАГОГІКИ 

Тип дисципліни: вибіркова 
Семестр: сьомий 
Обсяг дисципліни:  
Загальна кількість годин – 60 (у кредитах ЄКТС – 2), аудиторні години: лекції – 10 год., 

практичні – 10 год., самостійна робота — 40 год.) 
Лектор: канд. псих наук, доцент Жигайло О.О.  
Результати навчання:  
У результаті вивчення дисципліни студент повинен: 
 знати:  вихідні положення та поняття освіти на основі інформаційно-комп’ютерної парадигми; 
структуру педагогічної системи; санітарно-гігієнічні вимоги до проведення занять з 

використанням ІКТН у початковій школі; основні методи, прийоми, засоби та форми організації 

ІКТ у початковій школі. 
уміти: використовувати зміст, форми організації інформаційно-комуніка-тивних 

технологій у навчально-виховному процесі початкової школи; застосовувати принципи і методи 

навчання у процесі використання  
комп’ютерної техніки на уроках та позакласній роботі в початковій школі; добирати оптимальні 

засоби під час впровадження інформаційно-комунікативних технологій; застосовувати різні види 

наочності. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: математика, методика викладання 

математики, інформатика. 
Зміст навчальної дисципліни: Комп’ютерна педагогіка – наука про спільну діяльність 

учителя і комп’ютера  в освітньому процесі. Структура педагогічної системи. Основні 

психолого-педагогічні вимоги до використання ІКТН в навчально-виховному процесі 

початкової школи. Санітарно-гігієнічні вимоги до проведення уроків і позакласних занять з 

використанням ІКТН у початковій школі. Форми, засоби, принципи і методи навчання, 

особливості їх реалізації в процесі використання комп’ютерної техніки на уроках та 

позакласній роботі в початковій школі. Інформаційно-комунікативні технології в процесі 

вивчення предметів початкової школи. Педагогічний програмний засіб як складова 

мультимедійних технологій навчання. 
Рекомендована література: 
Основна:  

1. Володько І.В. Інформаційні технології: Навч.-метод. посібник. / Володь-  ко І.В., Жалдак 

М.І., Снігур О.М., Хомік О.А. – К.: РННЦ “ДІНІТ”, 2003. – 194с.  
2. Глушков С.В. Персональный компьютер: Уч. пособие для студ. висш. уч. заведен.– 5-е 

изд. дополн. и передел. / Глушков С.В., Суредний А.С. – Харьков: Фолыв, 2004. – 500с. 
3. Погрібний О.В. Обладнання та адміністрування комп’ютерного класу:  
4. Навч.-метод. посібник / О.В.Погрібний, О.М.Мацьоха. – К: Комп’ютер, 2006. – 128с. 
5. Харченко В.М. Комп’ютерні технології: Курс лекцій для студ. зі спец. “Математика та 

основи інформатики”, “Математика та основи економіки” / В.М.Харченко, Ніжинський держ. 

пед. ун-т ім. Гоголя, - Ніжин, 2004. – 116с. 
6. Харченко В.М. Основи інформатики. Курс лекцій / В.М.Харченко, Ніжинський держ. 

пед. ун-т ім. Гоголя, - Ніжин, 2004. – 147с. 
7. Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підр. для 

студ. вищ. навч. закладів / В.А.Баженов, П.С.Венгерський, В.М.Горлач та ін. – Київ: Каравела, 

2004. – 464с. 
8. Пєхота О.М. Освітні технології: Навч. – метод. посібник / О.М.Пєхота, А.З.Кіктенко, 

О.М. Любарська та ін. За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 256с. 
Додаткова: 

9. Васенко В.В. Основи графічної підготовки молодших школярів. / Васен- ко В.В. // 

Початкова школа. – 2001. – № 6. – С. 36-38. 
10. Водолаженко О.В. Лого-дидактична основа елементарної інформатики. / Водолаженко 

О.В., Кунічева Т.П. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2003. – №4. – С. 28-31. 



11. Дьяченко В.К. Нова педагогічна технологія у дії. / Дьяченко В.К. // Початкова школа. – 
1994. – №4. – С. 27-30. 

12. Тарарака Т.В. Комп’ютер як засіб розвитку творчого потенціалу дітей навчально-
виховного об’єднання “Надія” . / Тарарака Т.В., Шмакова І. Ю. // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 
2003. – №5. – С. 27-30. 

13. Хантер Б. Мої учні працюють на комп'ютерах: Кн. для вчителя. Переклад з англ. / 
Хантер Б. – М.: Освіта, 1989. – 224с. 

14. Ресурс в Інтернеті www.edu.hhh1.ru/metodic/; 
www.omsk.edu.ru/metod/inform/m011_2.html. 
Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
Методи і критерії оцінювання:  

- поточний контроль: виконання самостійної роботи та контрольної роботи, колоквіум.  
- підсумковий контроль екзамен у сьомому семестрі. 

100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання: українська 
Кафедра: математики, інформатики та методики їх викладання у початковій школі. 
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