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Назва: КОМП’ЮТЕРНІ ДИТЯЧІ ІГРИ В ДНЗ  

 

1. Ідентифікація 

Кількість кредитів відповідних 

ECTS:3 

Загальна кількість годин: 90 год. 

 

Характеристика навчального курсу 

Нормативна 

Курс: 5 

Семестр: 2 

Лекції: 10 год 

Практичні заняття: 20 год 

Самостійна робота: 60 

Вид контролю: залік  

2. Метою курсу є формування сучасного рівня інформаційної та 

комп’ютерної культури, інформаційно-комунікаційної компетентності як 

складової професійної компетентності майбутнього фахівця у галузі 

дошкільної освіти; забезпечити ґрунтовне оволодіння студентами 

основними засобами і методами сучасної інформаційної та комп’ютерної 

технології, їх теоретичною і технічною базою, можливими напрямками 

застосування. 

3. Опис курсу: 

Кредит 1. Теоретичні основи інформатики. Основні мета і завдання 

курсу. 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики та інформації. 
Інформатика як єдність науки і технології. Складові частини  інформатики.   

Етапи розвитку інформатики. Класифікація та покоління персональних 

комп’ютерів. Інформація, її види та властивості. Подання інформації в 

комп‘ютерах. Структура даних.  

Тема 2. Інформаційні системи та технології. Апаратне та програмне 

забезпечення ПК. 

Поняття інформаційної системи, етапи її розвитку. Інформаційна культура 

та інформаційна компетентність. Роль комп’ютера в інформаційній системі. 

Функціональні складові частини інформаційної системи: апаратне та програмне 

забезпечення ПК. Поняття про персональний комп’ютер. Апаратне 

забезпечення ПК. Програмне забезпечення ПК. Загальний принцип роботи ПК. 

Одиниці вимірювання інформації. Зовнішня пам’ять. Пристрої введення-

виведення інформації.  

Тема 3.  Основні поняття операційної системи та комп’ютерних 

мереж. 

Операційна система Windows. Операційна система, її функції та 

призначення. Історія розвитку Windows. Функції та склад операційної системи. 

Інтерфейси. Модулі операційної системи. Операційна система Windows. 

Поняття: документ, файл, ім’я файлу,  папки (каталоги), робочий стіл, панель 

задач. Загальні відомості. Файлова система. Об’єкти Windows. Робочий стіл та 

меню Пуск. Стандартні програми Windows. Робота з документом в прикладних 

програмах. Робота з папками та файлами. Ярлики. Налагодження меню Пуск та 

панелі швидкого запуску. Програма Проводник.  



2 

Основи комп’ютерних мереж. Інтернет. Локальна і глобальна мережі. 

Основні поняття про комп‘ютерні мережі і телекомунікації. Глобальні мережі: 

загальні принципи організації, структура глобальної комп‘ютерної мережі. 

Поняття протоколу. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі.  

Модель “клієнт-сервер”.  З’єднування комп’ютерів у мережу. Поняття про 

мережевий протокол  INTERNET. Підключення до INTERNET. Глобальна 

інформаційна служба WWW. Відвідування WEB – вузлів. Використання 

електронної пошти для ведення кореспонденції (пересилка та пошук 

електронної пошти, накопичення адрес).  

Кредит 2. Використання комп’ютерних програм у роботі вихователя 

дошкільного закладу. 

Тема 4. Технологія опрацювання матеріалів засобами MICROSOFT 

OFFICE WORD. 

Технології опрацювання друкованих матеріалів засобами текстового 

процесору. Структура інтерфейсу текстового процесору MS Word. Режими 

роботи з документами: створення, збереження та відкриття. Набір, редагування 

та форматування фрагментів тексту. Робота з розділами та сторінками 

документа (параметри сторінки, масштабування зображення сторінки, поділ 

тексту документа на сторінки, нумерація сторінок, встановлення, створення та 

редагування стилів, встановлення колонтитулів, розстановка переносів, 

встановлення та редагування виносок, робота з документом в режимі 

структури, побудова змісту).  Графічні об'єкти як засоби подання матеріалу 

(вставка зображень в документ: написів, малюнків, автофігур, різноманітних 

схем). Редагування текстових документів у текстовому редакторі Word. 

 Тема 5. Технологія опрацювання матеріалів засобами POWER POINT. 

Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій. Програма 

створення презентацій PowerPoint. Створення та демонстрація засобів подання 

навчальних матеріалів за допомогою PowerPoint. 

Кредит 3. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 

дошкільного навчального закладу.  

Тема 6. Теоретичні основи інформатизації ДНЗ.  
Інформаційно-комунікаційні технології та комп’ютеризація ДНЗ: переваги 

перед традиційним навчанням. Нормативні документи, що регламентують  

впровадження ІКТ у  роботу закладів освіти. Дидактичні можливості 

інформаційно-комунікативних технологій.  Напрямки інформатизації 

системи інформаційних технологій освіти. Технічні засоби інформаційно-

комунікативних технологій в системі освіти. Інформаційно-освітнє 

середовище дошкільного  закладу. 

Тема 7. Сучасне інформаційне середовище та його вплив на 

дошкільника. 

Позитивний та негативний вплив комп’ютера на дитину дошкільного віку. 

Гігієнічні вимоги щодо організації роботи з дітьми з комп'ютерної грамотності. 

Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК. Вимоги до 

освітлення приміщень та робочих місць. Вимоги до мікроклімату. Вимоги до 

обладнання та організації робочого місця. Вимога до організації режиму праці 
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дітей на ПК. Інструкція  з безпеки життєдіяльності дошкільників під час роботи 

за комп'ютером.  

Тема 8. Зміст, методика, та особливості використання комп’ютерних 

технологій у роботі з дошкільниками. 

Технічні засоби навчання. Дитячі комп’ютерні ігри. Класифікація 

технічних засобів навчання. Дитячі освітні комп’ютерні ігри  та їх місце в 

педагогічному процесі дошкільного навчального закладу. Комп’ютерні ігри як 

засіб педагогічної комунікації  для реалізації навчання. Алгоритм навчання 

дітей дошкільного віку роботі  на комп’ютері. 

Мультимедійні презентації та відео фрагменти в роботі вихователя і 

методиста ДНЗ. Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і 

дітей. Основні слайди презентації. Вплив кольору, фону, розміщення 

зображень, зміст, розташування та виділення інформації. Вимоги до 

завершальних слайдів презентації.  

4. Завдання курсу: 

 Ознайомлення з основами використання сучасних інформаційних 

технологій в освіті та інших галузях діяльності людини; 

 Ознайомлення з сучасною комп’ютерною технікою, що 

використовується при організації навчально-виховного процесу днз, правилами 

техніки безпеки при роботі з нею; 

 Ознайомлення з методикою використання інформаційних технологій в 

днз школі; 

 Формування навичок організації навчального процесу з використанням 

комп’ютерної техніки; 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими 

компетентностями:  

Загальнопредметні:  

- Здатність володіти культурою мислення, здатність до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації, постановки мети та вибору шляхів її 

досягнення; 

- Здатність логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову 

мову; 

-  Здатність до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності;  

- знання видів освітніх технологій, методів, засобів і прийомів навчання 

інформатики та основних форм організації навчального процесу; 

- вірно визначати поняття і терміни інформатики; 

- обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивченні  

інформатики; 

- знання прийомів організації співробітництва на заняттях у днз; 

- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок 

дошкільників; 

 - знання різних програмних засобів підтримки;  

- Розробка презентацій до семінарів, методичних об’єднань, конференцій, 

педагогічних рад, консультацій для вихователів. 
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- Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, 

під час проведення свят та розваг, режимних моментів; у роботі з батьками. 

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах 

з метою реалізації завдань дошкільної освіти; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного 

розвитку, проблем соціального благополуччя. 

Фахові:  

- Вміння здобувати нові знання і формувати судження з наукових, 

соціальних та інших проблем, використовуючи сучасні освітні та інформаційні 

технології; 

- Застосовувати теоретичні і практичні навички, набуті під час 

опанування лекційним матеріалом; 

- Моделювати заняття за різними технологіями; 

- здатність раціонально використовувати комп’ютер і комп’ютерні засоби 

для  розв’язування завдань, пов’язаних з опрацюванням даних, їх пошуком, 

зберіганням, поданням і передаванням;  

- Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати 

виховний потенціал полікультурного середовища, поєднувати традиційну 

культуру з культурами інших народів; 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в 

освітніх установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, 

сприяти полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; 

-  Здатність до компетентного використання законодавчих та інших 

нормативних актів у галузі освіти державного та регіонального рівнів. 

5. Статус у навчальному плані. 

Курс за вибором із циклу професійних компетентностей 

6. Лектор: доктор філософії в галузі освіти, доцент кафедри  початкової 

освіти Тимченко А.А. 

7. Форми і методи навчання: Лекційні та практичні заняття з 

використанням традиційних, дискусійних, наочних методів, 

інтерактивних методик, робота в мікрогрупах, самостійна робота. 

8. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний 

та підсумковий контроль здійснюється у вигляді комп’ютерних тестів на 

освітньому просторі університету. Для оцінювання використовується 

національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, 

незадовільно; європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F.  

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного і 

підсумкового контролю, що регламентується робочою програмою 

викладача. 

9. Мова викладання: українська 
 

 

 

 


