
 
ППВС. 18 Застосування комп’ютерних технологій у освітньому процесі початкової 

школи 
Тип дисципліни: вибіркова. 
Семестри: третій 
Обсяг дисципліни:  
загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3), аудиторні години: лекції – 10, 

практичні заняття – 20, самостійна робота – 60. 
Лектор: канд. пед. наук, ст. викладач Салань Наталія Володимирівна. 
Результати навчання:  
 знати: інтерфейс навчального середовища програмування Scratch; команди, структуру 

команд та їх різновиди у середовищі Scratch; поняття анімації, графічний та музичний 

редактори Scratch; інтерфейс та особливості роботи програми “Комп'ютерна азбука”, 

комплекту програм GCompris, комплекту “Світ Інформатики”; можливості використання 

навчального середовища програмування Scratch, програми “Комп'ютерна азбука”, комплекту 

програм GCompris та комплекту “Світ Інформатики” на уроках з основ інформатики і в 

позаурочній проектній навчально-пізнавальній діяльності молодших школярів. 
 уміти: складати складати програми різної складності у середовищі Scratch (з командами 

розгалуження, командами повторення, вкладеними циклами); програмувати побудову графіків 

у середовищі Scratch; використовувати музичний редактор середовища Scratch; працювати з 

програмами “Комп'ютерна азбука”, GCompris, “Світ Інформатики”; використовувати різні 

програмні засоби при плануванні роботи з основ інформатики; розробляти проекти з 

використанням різних програмних засобів.  
Спосіб навчання:  
аудиторні заняття та самостійна робота студентів. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  
- інформатика;  
- математичні основи інформатики;  
- елементи алгоритмізації; 
- елементи структурного програмування. 
Зміст навчальної дисципліни: Типові програмні засоби, призначені для використання у 

початковій школі. Ознайомлення з програмним середовищем Scratch. Елементи вікна 

середовища програмування. Спрайти. Різновиди команд. Структура та складові скриптів – 
програм, записаних мовою Scratch. Поняття анімації. Команди руху та виду. Сховище 

проектів. Реалізація алгоритмічних конструкцій Scratch. Команди розгалуження. Команда 

повторення та її різновиди. Вкладені цикли. Програмована побудова графічних зображень. 

Команди малювання. Створення проектів з програмованим побудовою зображень на сцені 

шляхом переміщенням спрайтів. Алгоритми сортування списків. Музика в Scratch. Методичні 

особливості складання програм у середовищі Scratch молодшими школярами. 
Програма “Комп'ютерна азбука”. Комплект програм GCompris. Комплект “Світ 

Інформатики”. Дидактичні можливості програм “Комп'ютерна азбука”, GCompris, “Світ 

Інформатики”. 
Метод проектів. Поняття проекту, його структура. Типи і види проектів. Основні етапи 

розробки проекту. Використання різноманітних програмних засобів для виконання проектів.  
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Форми та методи навчання:  
- лекції, практичні заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, самостійна 

робота;  
- пояснювально-ілюстративні, проблемні, проектні, інформаційно-комп’ютерні методи. 
Методи і критерії оцінювання:  
- поточний контроль: виконання самостійних і контрольних робіт, колоквіум, співбесіда з 

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

 


