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ВИТЯГИ З ОКХ, ОПП СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 Профіль  освітньої програми зі спеціальності 013 «Початкова освіта» 

1 Загальна інформація 

Повна назва 

вищого 

навчального 

закладу та 

структурного 

підрозділу 

Миколаївський національний університет імені 

В. О. Сухомлинського, факультет дошкільної та початкової 

освіти, кафедра початкової освіти 

Ступінь вищої 

освіти 

Перший рівень вищої освіти, вчитель початкової школи,  бакалавр 

початкової школи 

Офіційна назва 

освітньої програми 

 

Тип диплому 

та обсяг 

освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТСТ, термін 

навчання –  4 роки 

Наявність 

акредитації 

 

Програма впроваджується у 2017 році 

Цикл/рівень 

HPK України – 6 рівень, FQ-EHEА – перший цикл, QF-LLL – 6 

рівень 

Передумови 

Наявність загальної середньої освіти та / або ступеня 

молодший бакалавр 

Мови 

викладання 

Програма викладається українською мовою, а також за потреби –  

англійською мовою. 

Термін дії 

освітньої 

програми 

 

Програма впроваджується у 2017 році та діє до введення нових 

станлартів вищої освіти 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої 

програми 

 

2 Мета програми 

 Загальною метою програми є підготовка випускників, здатних до 

здійснення педагогічної, навчально-виховної, науково-методичної, 



організаційно-управлінської діяльності в навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитації. 

Мета 1. Задоволення потреб особистості в інтелектуальному, 

культурному і моральному розвитку шляхом отримання вищої освіти з 

напряму підготовки «Початкова освіта». 

Мета 2. Організація базової бакалаврської підготовки, що дозволяє 

всім випускникам спеціальності «Початкова освіта» продовжити свою 

освіту як з метою отримання диплома магістра, так і з метою подальшого 

самовдосконалення. 

Мета 3. Задоволення потреб суспільства у кваліфікованих кадрах 

шляхом підготовки фахівців у галузі знань «Педагогічна освіта» напряму 

підготовки «Початкова освіта». 

 

3 Характеристика програми 

Предметна 

галузь, напрям 

«Педагогічна освіта», «Початкова освіта». 

Фокус 

програми: 

загальна/спеціал

ьна 

Вчитель початкової школи. 

Ключові слова: початкова освіта, Державний стандарт початкової 

загальної освіти, Концепція «Нова школа», вчитель початкової школи. 

Орієнтація 

програми 

Програма ґрунтується на загальновідомих наукових та практичних 

результатах із врахуванням нинішнього стану початкової освіти, 

орієнтує на актуальні спеціальності та спеціалізації, в рамках яких 

можлива подальша професійна кар`єра (у т.ч. – практичного психолога 

або вихователя дошкільної освіти). 

Особливості 

програми 

Програма також викладається англійською мовою. 

 

4 Придатність випускників до працевлаштування та продовження освіти 

Придатність до  

працевлаштування  

 Навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації; 

 ЗОШ І-ІІІ ступенів, дошкільні навчальні заклади (ДНЗ); 

 обласні, міські та районні центри соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 

 Департаменти праці та соціального захисту населення; 

 психологічні служби; 

 Благодійні фонди; 

 позашкільні заклади освіти. 



Подальше 

навчання 

Магістерські програми в педагогічній освіті, міждисциплінарні 

програми, близькі до педагогічної освіти. 

 

5 Викладання та оцінювання 

 

Викладання та 

навчання  

Лекції, семінарські, практичні та лабораторні заняття; самостійна та 

індивідуальна робота; студентсько-центроване навчання, 

самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання; навчальна та 

виробнича практики, курсові роботи; тренінги, вебінари, 

консультації із викладачами. 

Система 

оцінювання 

Письмові та усні екзамени, проекти та презентації, поточний 

кредитний та кредитно-модульний контроль, підсумкова атестація 

(випускові екзамени) або захист бакалаврської роботи (за вибором). 

 

6 Програмні компетентності 

Інтегральні ІК-1 здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і готовність нести 

за них відповідальність у галузі початкової освіти. 

ІК-2 здатність усвідомлювати соціальну значущість своєї майбутньої професії, 

володіння високою мотивацією до виконання професійної діяльності у 

галузі початкової освіти 

ІК-3 здатність самостійно здобувати і використовувати в практичній діяльності 

нові знання та вміння у галузі початкової освіти, прагнути до саморозвитку 

ІК-4 готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного 

самовдосконалення: постійно поповнювати свої знання, розвивати свої 

розумові здібності, вміти всебічно користуватися своїми інтелектуальними 

і творчими можливостями, професійними навичками 

Загальні ЗК-1 здатність використовувати, узагальнювати та аналізувати інформацію, 

ставити цілі і знаходити шляхи їх досягнення у галузі початкової освіти в 

умовах постійних змін у суспільстві; здатність до застосування 

різноманітних методів наукового дослідження, уміння використовувати їх 

у професійній діяльності початкової школи;. формулювати думку з 

використанням наукових термінів 

ЗК-2 здатність логічно, правильно, аргументовано і чітко будувати усне та 

письмове мовлення, володіти навичками ведення дискусії і полеміки 

ЗК-7 здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з 

метою реалізації завдань початкової освіти 

ФК-4 здатність ставити і вирішувати прикладні задачі з використанням сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій у галузі початкової освіти 

ФК-7 готовність використовувати основні технічні засоби у 

професійній діяльності: працює на комп'ютері і в комп'ютерних 

мережах, використовує універсальні пакети прикладних 

комп'ютерних програм, створює бази даних на основі ресурсів 

Internet, здатний працювати з інформацією в глобальних 

комп'ютерних мережах 
ФК-

11 

вміння оперувати сукупністю теоретичних знань, практичних умінь, 

навичок, ставлень, досвіду, що дають змогу здійснювати пошукову, 



евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання, аналізувати 

діяльність учасників навчально-виховного процесу, приймати рішення 

 

ФК-

12 

здатність використовувати в пізнавальній та професійній діяльності базові 

знання в галузі педагогічних та суміжних наук, застосовує методи аналізу і 

моделювання, теоретичного та експериментального дослідження з метою 

моніторингу навчальних досягнень учнів при вивченні освітніх галузей у 

початковій школі 

ФК-

13 

здатність розуміти соціальну значимість і вміє прогнозувати наслідки своєї 

професійної діяльності, готовий нести відповідальність за свої рішення 

ФК-

14 

готовність використовувати базові знання та навички управління 

інформацією з різних джерел для вирішення дослідницьких професійних 

завдань 

ФК-

15 

вміння інтерпретувати зміст творів (засобами слова, малюнку, пластики); 

висловлювати естетичне ставлення до них; висловлювати власні почуття і 

думки у практичній діяльності вчителя початкової школи 

Фахові ФК-

16 

здатність застосовувати найпростіші поняття і терміни у процесі аналізу-

інтерпретації та оцінювання музики; вокально-хорові навички відповідно 

до правил співу; досвід творчого музичного самовираження молодших 

школярів 

ФК-

17 

здатність до професійного самовдосконалення, постійного поповнення 

своїх знань, розвитку своїх розумових здібностей, користування своїми 

інтелектуальними і творчими можливостями, професійними навичками у 

початковій освіті 

ФК-

18 

готовність до міжособистісної комунікації шляхом участі у бесідах та 

дискусіях з актуальних проблем навчання та виховання молодших 

школярів 

ФК-

19 

готовність до здійснення виховних функцій в початковій школі на 

репродуктивному та творчому рівнях; розуміння сутності структурних 

компонентів виховної діяльності, що пов’язані між собою прямими й 

оберненими зв’язками (гностичний, проектувальний, конструктивний, 

комунікативний і організаторський) 

ФК-

20 

використовувати програмно методичні матеріали і документи щодо 

обсягу, рівня освіти, розвитку школярів, вимоги до нормативного 

забезпечення навчально-виховного процесу початкової школи, основні 

напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки 
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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни Інформатика та сучасні 

інформаційні технології та методика навчання складена Тимченко А.А. відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 013 Початкова 

освіта 

                      

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні засади вивчення 

інформатики в початковій школі. Вимоги до особистісних і професійних якостей 

вчителя початкових класів та застосування у його роботі сучасних інформаційних 

технологій. 

 Міждисциплінарні зв’язки: знаходять своє відображення в завданнях, змісті, 

методах, формах та засобах навчання. Але особливо це стосується змісту навчального 

курсу, який вимагає знання з філософії, соціології, загальної психології (мислення, 

увага, уява та ін.), вікової психології. 

  

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: сформувати знання, вміння та навички необхідні вчителю початкової 

школи для ефективного використання сучасних інформаційних технологій при 

викладанні початкового курсу інформатики як окремого предмета, так і для 

застосування обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних 

занять і позакласної роботи в початковій школі. 

Завдання: 

 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 в школі, правилами техніки безпеки при 

роботі з нею; 

 Ознайомлення з основами алгоритмізації та програмування, формування навичок 

розв’язування задач за допомогою ПК; 

 Ознайомлення з методикою використання інформаційних технологій в початковій 

школі; 

 Формування навичок організації навчального процесу з використанням 

комп’ютерної техніки; 

  Ознайомлення з сучасними технологіями отримання та передачі інформації, 

використання їх в ході підготовки до навчальних занять. 

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. 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 відповідно до Державного 

стандарту початкової школи; 

- обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивчення змістових 

ліній інформатики; 

- знання прийомів організації співробітництва на уроці; 

- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших 

школярів; 

 - знання різних програмних засобів підтримки вивчення курсу інформатики в 

початковій школі; 

- знання ключових та предметних ІКТ-компетентностуй учня. 

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з 

метою реалізації завдань початкової освіти; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного розвитку, 

проблем соціального благополуччя 

 

 

 

ІІ. 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 урок 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. 

На вивчення навчальної дисципліни  відводиться:   

180_ годин /_6 кредитів  ECTS. (248 група) 

120 годин /_4 кредити  ECTS. (258 СК) 

120_ годин /_4 кредити  ECTS. (4-й курс) 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

Кредит 1.  Інформатика як наука і як навчальний предмет. Особливості 

викладання інформатики в молодших класах  

Тема 1. Теоретичні основи інформатики. Основні мета і завдання курсу. 

Інформатика як наука і як навчальний предмет. Розвиток комп’ютерної та 

обчислювальної техніки. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів.  



Тема 2. Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших 

класах. Формування інформаційної компетентності педагога. 

Типи, структура та специфіка уроку інформатики у початковій школі. Принципи і 

методи і засоби навчання інформатики. Форми організації навчального процесу з 

інформатики в початковій школі 

Зміст поняття “інформаційна технологія” та «Інформаційно-комунікаційна 

технологія».  

Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога. Ключова та предметна ІКТ-

компетентності учня. 

Кредит 2. Аналіз структури та змісту початкового курсу «Інформатика» 

Тема 3. Зміст, мета і основні завдання початкового курсу інформатики.  

Цілі та завдання пропедевтичного курсу. Поняття ключової та предметної ІКТ-

компетентності навчального курсу. Діяльнісний вимір предметної ІКТ-

компетентності. Показники вміння вчитися, як ключової пізнавальної 

компетентності. Структура та зміст курсу. Основні змістові лінії курсу. 

Особливості організації навчання за курсом. Зразок структури уроку. Види 

навчальної діяльності вчителя та учнів. 

Тема 4. Аналіз змісту шкільних підручників. Аналіз змісту зошитів на 

друкованій основі  

Аналіз структури та змісту підручників для 2-4 класів. Відповідність підручників 

чинній програмі. Класифікація завдань у підручнику. Стиль викладення матеріалу. 

Аналіз структури та змісту зошитів на друкованій основі для 2-4 класів. 

Відповідність зошитів чинній програмі. Класифікація завдань у зошитах. Методика 

використання зошитів на уроках та під час самостійної роботи учнів.  

Тема 5. Аналіз змісту комп’ютерної підтримки курсу 

Аналіз комп’ютерного комплексу «Сходинки до інформатики». Відповідність 

чинній програмі. Дидактичні цілі та зміст програм. Методика навчання учнів роботі 

з програмним забезпеченням. Гігієнічні вимоги до використання персональних 

комп'ютерів (ПК) у початковій школі. Приблизний комплекс вправ для очей. 

Кредит  3. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики. Проектна технологія у початковій школі. 

Тема 6. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики.  

Характеристика умов навчання. Психолого-педагогічні та гігієнічні основи 

використання НІТ в початковій школі. Вимоги до пристроїв комп’ютера. Інструкція 

з техніки безпеки в комп’ютерному класі. Приблизні правила  поведінки учнів у 

комп'ютерному класі.  Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером. 

Тема 7. Використання проектної технології у початковій школі. Методика 

навчання молодших школярів створенню презентацій. 

Презентація та слайди. Середовище редактора презентацій. Відкриття презентації 

та її запуск на перегляд. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Переміщення об’єктів 

на слайді. Створення та редагування текстових об’єктів. Вставляння зображень і 

тексту. Форматування текстових і графічних об’єктів слайду. Збереження 

презентацій. Створення простих презентацій та їх оцінювання. 

Кредит 4. Методика вивчення змістових ліній «Комп’ютер та його складові», 

«Інформація та інформаційні процеси» 



Тема 8. Вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його складові».  Методика 

ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера та їх призначенням.Мета 

навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень учнів. 

Основні теоретичні відомості. Типова архітектура персонального комп’ютера. 

Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, 

зберігання та обробки інформації. Класифікація та основні характеристики 

процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів 

запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-пам’яті. 

Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої. Поняття про інформаційні 

системи та технології. Види інформаційних систем. Поняття про апаратне та 

програмне забезпечення інформаційної системи. Методи, форми та засоби навчання 

змістової лінії. 

Тема 9. Методика вивчення змістової лінії «Інформація та інформаційні 

процеси»Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів. Основні теоретичні відомості. Поняття про інформацію. Дані. 

Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про 

інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування 

повідомлень, двійкове кодування. Інформаційні процеси: отримання, збирання, 

зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Інформатика як наука та 

галузь діяльності людини.Об’єкти та їх властивості. Методи, форми та засоби 

навчання змістової лінії. 

Кредит 5. Методика вивчення змістових ліній «Інформаційні технології» та 

«Комунікаційні технології». 

Тема 10. Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні технології» 

Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень 

учнів. Основні теоретичні відомості. Загальні відомості про системне, службове та 

прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові 

операційних систем. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення 

імені файлу. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача 

операційної системи. Призначення, можливості і класифікація систем обробки 

текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. 

Введення, редагування й форматування тексту. Поняття комп’ютерної графіки. 

Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та 

класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби 

перегляду зображень та перетворення графічних форматів. Робота в середовищі 

редактора растрової графіки. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх 

призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і 

технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. 

Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну 

слайдів. Розробка слайдової презентації. Анімація в слайдових презентаціях. 

Методи, форми та засоби навчання змістової лінії. 

Тема 11. Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні технології» 

Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень 

учнів. Основні теоретичні відомості. Поняття про глобальну та локальну 

комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про 

сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. Призначення й структура 

мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, 



доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції 

провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, 

гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та 

навігація нею. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування 

веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Методи, форми 

та засоби навчання змістової лінії. 

Кредит 6. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 

Тема 12. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 

Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів. Основні теоретичні відомості. Поняття алгоритму. Властивості 

алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд 

виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, 

повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про 

конструювання алгоритмів різними методами. Етапи розв’язування задачі за 

допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття 

про метод розв’язування задачі. Поняття програми. Складання програм в 

середовищах візуального програмування ПервоЛого та Scrаtch. Методи, форми 

та засоби навчання змістової лінії. 

Тема 13. Календарно-тематичне планування. Інформатика 2 клас 

Створення календарно-тематичного плану для 2 класу з інформатики за 

підручником на вибір (Й.Я.Ривкінд та ін.. Коршунова О.В.,М.М.Корнієнко та ін.) 

Тема 14. Календарно-тематичне планування. Інформатика 3 клас. 

Створення календарно-тематичного плану для 3 класу з інформатики за 

підручником на вибір (Й.Я.Ривкінд та ін.. Коршунова О.В.,М.М.Корнієнко та ін.) 

Тема 15. Календарно-тематичне планування. Інформатика 4 клас. 

Створення календарно-тематичного плану для 4 класу з інформатики за 

підручником на вибір (Й.Я.Ривкінд та ін.. Коршунова О.В.,М.М.Корнієнко та ін.) 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Сходинки до інформатики. 2 клас/ Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд, 

Ф.М.Ривкінд. –К.: «Освіта», 2012. – 160 с. 

2. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики. 2 клас/О.В.Коршунова – К.: Генеза, 

2012. – 112 с. 

3. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики. 2 клас / М.М.Корнієнко, 

С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. – Харьков: «Ранок», 2013. – 144 с.  

4. Сходинки до інформатики. 3 клас/ Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд, 

Ф.М.Ривкінд. –К.: «Освіта», 2012. – 160 с. 

5. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики. 3 клас/О.В.Коршунова – К.: Генеза, 

2012. – 112 с. 

6. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики. 3 клас / М.М.Корнієнко, 

С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. – Харьков: «Ранок», 2013. – 144 с.  

7. Халілова Ф.С. Інформаційні технології в професійній діяльності вчителя 

початкової школи. / Під редакцією Н.В. Апатової. – Сімферополь, «ДОЛЯ», 

2009. – 240 с. 

8. Шакотько В.В. Комп’ютер у початковій школі: навч.-метод. посібник / В.В. 

Шакотько. – К.: ТОВ Редакція "Комп’ютер", 2007. – 128 с. 



9. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч.-метод. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 01 Освіта  
Нормативна 

 Спеціальність  

013 Початкова освіта  

 Дошкільна освіта. 

Психологія 
Освітня програма  

 

Рік підготовки: 

2-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 180 

3-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 3,3 

 

Ступінь 

бакалавра 

20 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Лабораторні 

20 год. 

Самостійна робота 

120 год. 

Вид контролю: іспит 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання –180 год.: 60 год. –  аудиторні заняття, 

120 год. – самостійна робота (33%/67%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: сформувати знання, вміння та навички необхідні вчителю початкової школи для 

ефективного використання сучасних інформаційних технологій при викладанні 

початкового курсу інформатики як окремого предмета, так і для застосування 

обчислювальної техніки в ході підготовки та проведення навчальних занять і 

позакласної роботи в початковій школі. 

Завдання: 

 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 в школі, правилами техніки безпеки при 

роботі з нею; 

 Ознайомлення з основами алгоритмізації та програмування, формування навичок 

розв’язування задач за допомогою ПК; 

 Ознайомлення з методикою використання інформаційних технологій в початковій 

школі; 

 Формування навичок організації навчального процесу з використанням 

комп’ютерної техніки; 

  Ознайомлення з сучасними технологіями отримання та передачі інформації, 

використання їх в ході підготовки до навчальних занять. 

 

У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями:  

І. 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 відповідно до Державного 

стандарту початкової школи; 

- обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивчення 

змістових ліній інформатики; 

- знання прийомів організації співробітництва на уроці; 

- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших 

школярів; 

 - знання різних програмних засобів підтримки вивчення курсу інформатики в 

початковій школі; 

- знання ключових та предметних ІКТ-компетентностуй учня. 

- здатність працювати з інформацією в глобальних комп'ютерних мережах з 

метою реалізації завдань початкової освіти; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного 

розвитку, проблем соціального благополуччя 

 

ІІ. 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 урок 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. 

 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

 

Кредит 1.  Інформатика як наука і як навчальний предмет. Особливості 

викладання інформатики в молодших класах  

Тема 1. Теоретичні основи інформатики. Основні мета і завдання курсу. 

Інформатика як наука і як навчальний предмет. Розвиток комп’ютерної та 

обчислювальної техніки. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів.  

Тема 2. Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших 

класах. Формування інформаційної компетентності педагога. 

Типи, структура та специфіка уроку інформатики у початковій школі. Принципи і 

методи і засоби навчання інформатики. Форми організації навчального процесу з 

інформатики в початковій школі 

Зміст поняття “інформаційна технологія” та «Інформаційно-комунікаційна 

технологія».  

Сутність поняття ІКТ-компетентності педагога. Ключова та предметна ІКТ-

компетентності учня. 

Кредит 2. Аналіз структури та змісту початкового курсу «Інформатика» 

Тема 3. Зміст, мета і основні завдання початкового курсу інформатики.  

Цілі та завдання пропедевтичного курсу. Поняття ключової та предметної ІКТ-

компетентності навчального курсу. Діяльнісний вимір предметної ІКТ-

компетентності. Показники вміння вчитися, як ключової пізнавальної 

компетентності. Структура та зміст курсу. Основні змістові лінії курсу. 

Особливості організації навчання за курсом. Зразок структури уроку. Види 

навчальної діяльності вчителя та учнів. 

Тема 4. Аналіз змісту шкільних підручників. Аналіз змісту зошитів на 

друкованій основі. Аналіз змісту комп’ютерної підтримки курсу 



Аналіз структури та змісту підручників для 2-4 класів. Відповідність підручників 

чинній програмі. Класифікація завдань у підручнику. Стиль викладення матеріалу. 

Аналіз структури та змісту зошитів на друкованій основі для 2-4 класів. 

Відповідність зошитів чинній програмі. Класифікація завдань у зошитах. Методика 

використання зошитів на уроках та під час самостійної роботи учнів. Аналіз 

комп’ютерного комплексу «Сходинки до інформатики». Відповідність чинній 

програмі. Дидактичні цілі та зміст програм. Методика навчання учнів роботі з 

програмним забезпеченням. Гігієнічні вимоги до використання персональних 

комп'ютерів (ПК) у початковій школі. Приблизний комплекс вправ для очей. 

Кредит  3. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики. Проектна технологія у початковій школі. 

Тема 5. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики.  

Характеристика умов навчання. Психолого-педагогічні та гігієнічні основи 

використання НІТ в початковій школі. Вимоги до пристроїв комп’ютера. Інструкція 

з техніки безпеки в комп’ютерному класі. Приблизні правила  поведінки учнів у 

комп'ютерному класі.  Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером. 

Тема 6. Використання проектної технології у початковій школі. Методика 

навчання молодших школярів створенню презентацій. 

Презентація та слайди. Середовище редактора презентацій. Відкриття презентації 

та її запуск на перегляд. Текстові та графічні об’єкти слайдів. Переміщення об’єктів 

на слайді. Створення та редагування текстових об’єктів. Вставляння зображень і 

тексту. Форматування текстових і графічних об’єктів слайду. Збереження 

презентацій. Створення простих презентацій та їх оцінювання. 

Кредит 4. Методика вивчення змістових ліній «Комп’ютер та його складові», 

«Інформація та інформаційні процеси» 

Тема 7. Вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його складові».  Методика 

ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера та їх призначенням. 

Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень 

учнів. Основні теоретичні відомості. Типова архітектура персонального 

комп’ютера. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, 

виведення, зберігання та обробки інформації. Класифікація та основні 



характеристики процесорів. Принцип дії та основні характеристики найбільш 

поширених видів запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, 

оперативної та флеш-пам’яті. Мультимедійне обладнання. Комунікаційні пристрої. 

Поняття про інформаційні системи та технології. Види інформаційних систем. 

Поняття про апаратне та програмне забезпечення інформаційної системи. Методи, 

форми та засоби навчання змістової лінії. 

Тема 8. Методика вивчення змістової лінії «Інформація та інформаційні 

процеси»Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів. Основні теоретичні відомості. Поняття про інформацію. Дані. 

Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. Поняття про 

інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і кодування 

повідомлень, двійкове кодування. Інформаційні процеси: отримання, збирання, 

зберігання, пошук, обробка і передавання інформації. Інформатика як наука та 

галузь діяльності людини.Об’єкти та їх властивості. Методи, форми та засоби 

навчання змістової лінії. 

Кредит 5. Методика вивчення змістових ліній «Інформаційні технології» та 

«Комунікаційні технології». 

Тема 9. Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні технології» 

Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень 

учнів. Основні теоретичні відомості. Загальні відомості про системне, службове та 

прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові 

операційних систем. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення 

імені файлу. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача 

операційної системи. Призначення, можливості і класифікація систем обробки 

текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. 

Введення, редагування й форматування тексту. Поняття комп’ютерної графіки. 

Растрові й векторні зображення та їх властивості. Колірні системи. Призначення та 

класифікація засобів обробки графічних даних. Формати графічних файлів. Засоби 

перегляду зображень та перетворення графічних форматів. Робота в середовищі 

редактора растрової графіки. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх 

призначення. Поняття про слайдові та потокові презентації. Огляд програмних і 

технічних засобів, призначених для створення і демонстрації презентацій. 



Принципи стильового оформлення презентацій. Основні принципи дизайну 

слайдів. Розробка слайдової презентації. Анімація в слайдових презентаціях. 

Методи, форми та засоби навчання змістової лінії. 

Тема 10. Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні технології» 

Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень 

учнів. Основні теоретичні відомості. Поняття про глобальну та локальну 

комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про 

сервер та клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. Призначення й структура 

мережі Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, 

доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції 

провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, 

гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та 

навігація нею. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування 

веб-каталогів та пошукових систем. Стратегії пошуку інформації. Методи, форми 

та засоби навчання змістової лінії. 

Кредит 6. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 

Тема 11. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 

Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів. Основні теоретичні відомості. Поняття алгоритму. Властивості 

алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд 

виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, 

повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. Поняття про 

конструювання алгоритмів різними методами. Етапи розв’язування задачі за 

допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття 

про метод розв’язування задачі. Поняття програми. Складання програм в 

середовищах візуального програмування ПервоЛого та Scrаtch. Методи, форми 

та засоби навчання змістової лінії. 

Тема 12. Календарно-тематичне планування. Інформатика 2 клас 

Створення календарно-тематичного плану для 2 класу з інформатики за 

підручником на вибір (Й.Я.Ривкінд та ін.. Коршунова О.В.,М.М.Корнієнко та ін.) 

Тема 13. Календарно-тематичне планування. Інформатика 3 клас. 



Створення календарно-тематичного плану для 3 класу з інформатики за 

підручником на вибір (Й.Я.Ривкінд та ін.. Коршунова О.В.,М.М.Корнієнко та ін.) 

Тема 14. Календарно-тематичне планування. Інформатика 4 клас. 

Створення календарно-тематичного плану для 4 класу з інформатики за 

підручником на вибір (Й.Я.Ривкінд та ін.. Коршунова О.В.,М.М.Корнієнко та ін.) 

 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л П лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1.  Інформатика як наука і як навчальний предмет. Особливості викладання 

інформатики в молодших класах 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики. Основні мета і 

завдання курсу. 

 2 2   11 

Тема 2. Зміст, методика та особливості викладання 

інформатики в молодших класах. Формування інформаційної 

компетентності педагога 

 2 2   11 

Усього годин 30 4 4   22 

Кредит 2. Аналіз структури та змісту початкового курсу «Інформатика» 

Тема 3. Зміст, мета і основні завдання початкового курсу 

інформатики. 

 2 2   10 

Тема 4. Аналіз змісту шкільних підручників. Аналіз змісту 

зошитів на друкованій основі Аналіз змісту комп’ютерної 

підтримки та програмного забезпечення курсу 

 2 2 2  10 

Усього годин 30 4 4 2  20 

Кредит  3. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до занять з 

інформатики. Проектна технологія у початковій школі. 

Тема 5. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні 

вимоги до занять з інформатики 

 2 2   11 

Тема 6. Використання проектної технології у початковій 

школі. Методика навчання молодших школярів створенню 

презентацій. 

 2  2  11 

Усього годин 30 4 2 2  22 

Кредит 4. Методика вивчення змістових ліній «Комп’ютер та його складові», «Інформація та 

інформаційні процеси» 

Тема 7. Вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його 

складові».  Методика ознайомлення учнів з пристроями 

комп’ютера та їх призначенням. 

 2 2 2 

 

 9 

Тема 8. Методика вивчення змістової лінії «Інформація та 

інформаційні процеси» 

 2 2 2  9 

Усього годин 30 4 4 4  18 

Кредит 5. Методика вивчення змістових ліній «Інформаційні технології» та «Комунікаційні 

технології». 

Тема 9. Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні  2 2 2  10 



технології» та змістової лінії «Комунікаційні технології» 

Тема 10. Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні 

технології» 

  2 2  10 

Усього годин 30 2 4 4  20 

Кредит 6. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 

Тема 11. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та 

виконавці» 

 2 2 2  3 

Тема 12. Календарно-тематичне планування. Інформ. 2 клас    2  5 

Тема 13. Календарно-тематичне планування. Інформ. 3 кл.    2  5 

Тема 14. Календарно-тематичне планування. Інформ. 4 кл.    2  5 

Усього годин 30 2 2 8  18 

Усього годин 180 20 20 20  120 

 

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Інформатика як наука і як навчальний предмет. Особливості 

викладання інформатики в молодших класах 
 

1 Тема 1. Теоретичні основи інформатики. Основні мета і завдання курсу. 2 
2 Тема 2. Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших 

класах. Формування інформаційної компетентності педагога 
2 

 Кредит 2. Аналіз структури та змісту початкового курсу «Інформатика»  
3 Тема 3. Зміст, мета і основні завдання початкового курсу інформатики. 2 

4 Тема 4. Аналіз змісту шкільних підручників. Аналіз змісту зошитів на 

друкованій основі. 
2 

 Кредит  3. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги 

до занять з інформатики. Проектна технологія у початковій школі. 
 

5 Тема 5. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики 
2 

 Кредит 4. Методика вивчення змістових ліній «Комп’ютер та його 

складові», «Інформація та інформаційні процеси» 
 

6 Тема 7. Вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його складові».   2 

7 Тема 8. Методика вивчення змістової лінії «Інформація та інформаційні 

процеси» 
2 

 Кредит 5. Методика вивчення змістових ліній «Інформаційні технології» 

та «Комунікаційні технології». 
 

8 Тема 9. Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні технології» 2 

9 Тема 10. Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні технології» 2 

 Кредит 6. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці»  

10 Тема 11. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 2 

 Всього  20 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 



 Кредит 2. Аналіз структури та змісту початкового курсу «Інформатика»  
1 Тема 4. Аналіз змісту комп’ютерної підтримки та програмного забезпечення 

курсу 
2 

 Кредит  3. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги 

до занять з інформатики. Проектна технологія у початковій школі. 
 

2 Тема 6. Використання проектної технології у початковій школі. Методика 

навчання молодших школярів створенню презентацій. 
2 

 Кредит 4. Методика вивчення змістових ліній «Комп’ютер та його 

складові», «Інформація та інформаційні процеси» 
 

3 Тема 7. Вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його складові».  Методика 

ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера та їх призначенням. 
2 

4 Тема 8. Методика вивчення змістової лінії «Інформація та інформаційні 

процеси» 
2 

 Кредит 5. Методика вивчення змістових ліній «Інформаційні технології» 

та «Комунікаційні технології». 
 

5 Тема 9. Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні технології» 2 

6 Тема 10. Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні технології» 2 

 Кредит 6. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці»  

7 Тема 11. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 2 

8 Тема 12. Календарно-тематичне планування. Інформ. 2 клас 2 

9 Тема 13. Календарно-тематичне планування. Інформ. 3 кл. 2 

10 Тема 14. Календарно-тематичне планування. Інформ. 4 кл. 2 

 Всього  20 

 

8. Самостійна  робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1.  Інформатика як наука і як навчальний предмет. Особливості 

викладання інформатики в молодших класах 
 

1 Тема 1. Теоретичні основи інформатики. Основні мета і завдання курсу. 11 

2 Тема 2. Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших 

класах. Формування інформаційної компетентності педагога 

11 

 Кредит 2. Аналіз структури та змісту початкового курсу «Інформатика»  

3 Тема 3. Зміст, мета і основні завдання початкового курсу інформатики. 10 

4 Тема 4. Аналіз змісту шкільних підручників. Аналіз змісту зошитів на 

друкованій основі. Аналіз змісту комп’ютерної підтримки та програмного 

забезпечення курсу 

10 

 Кредит  3. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги 

до занять з інформатики. Проектна технологія у початковій школі. 

 

5 Тема 6. Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики 

11 

6 Тема 7. Використання проектної технології у початковій школі. Методика 

навчання молодших школярів створенню презентацій. 

11 

 Кредит 4. Методика вивчення змістових ліній «Комп’ютер та його 

складові», «Інформація та інформаційні процеси» 

 

7 Тема 8. Вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його складові».  Методика 

ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера та їх призначенням. 

9 

8 Тема 9. Методика вивчення змістової лінії «Інформація та інформаційні 

процеси» 

9 



 Кредит 5. Методика вивчення змістових ліній «Інформаційні технології» 

та «Комунікаційні технології». 
 

9 Тема 9. Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні технології» 10 
10 Тема 10. Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні технології» 10 

 Кредит 6. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці»  
11 Тема 11. Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 3 
12 Тема 12. Календарно-тематичне планування. Інформ. 2 клас 5 
13 Тема 13. Календарно-тематичне планування. Інформ. 3 кл. 5 
14 Тема 14. Календарно-тематичне планування. Інформ. 4 кл. 5 
 Всього  120 

 

10. Методи та форми навчання 

 Пояснювально-ілюстративні: лекції, пояснення, бесіди 

 Практичні: робота за комп’ютером 

 Дослідницькі: пошукові, аналітичні, проектувальні 

 Самостійна робота 

11.  Методи контролю 

 Контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи, перевірка конспектування 

лекцій, виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, тести; Захист 

практичної та лабораторної роботи.  
 

12.  Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота Іспит 

Накоп

ичу-

вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 

1 

Кредит 

2 

Кредит  

3 

Кредит 

4 

Кредит 

5 

Кредит 6   

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 

 

Т6 

 

Т7 

 

Т8 

 

Т9 

 

Т 

10 
 

Т 

11 
 

Т 

12 
 

Т 

13 
 

Т 

14 
 

240 360 

Практичні 

заняття 

10 

  

10 10 

 

10 

 

10 10  10 10 10 

 

10 

 

5 5 5 5 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

20 40 20 40 20 20 

КР 1 – 

20 
 

КР2 – 

20 
 

КР3 – 

20 
КР4 – 20 

Усього 60 60 60 60 60 60 240 600 

 

 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 



ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчально-методичний комплекс дисципліни 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

10. Сходинки до інформатики. 2 клас/ Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд, 

Ф.М.Ривкінд. –К.: «Освіта», 2012. – 160 с. 

11. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики. 2 клас/О.В.Коршунова – К.: Генеза, 

2012. – 112 с. 

12. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики. 2 клас / М.М.Корнієнко, 

С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. – Харьков: «Ранок», 2013. – 144 с.  

13. Сходинки до інформатики. 3 клас/ Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд, 

Ф.М.Ривкінд. –К.: «Освіта», 2012. – 160 с. 

14. Коршунова О.В. Сходинки до інформатики. 3 клас/О.В.Коршунова – К.: Генеза, 

2012. – 112 с. 

15. Корнієнко М.М. Сходинки до інформатики. 3 клас / М.М.Корнієнко, 

С.М.Крамаровська, І.Т.Зарецька. – Харьков: «Ранок», 2013. – 144 с.  

16. Халілова Ф.С. Інформаційні технології в професійній діяльності вчителя 

початкової школи. / Під редакцією Н.В. Апатової. – Сімферополь, «ДОЛЯ», 

2009. – 240 с. 

17. Шакотько В.В. Комп’ютер у початковій школі: навч.-метод. посібник / В.В. 

Шакотько. – К.: ТОВ Редакція "Комп’ютер", 2007. – 128 с. 

18. Шакотько В.В. Методика використання ІКТ у початковій школі: навч.-метод. 

посібник / В.В. Шакотько. – К.: ТОВ Редакція "Комп’ютер", 2008. – 128 с.  

Допоміжна 

38. Андрусич О. Комп’ютерна підтримка курсу «Сходинки до інформатики»: 

зроблено перший крок / О. Андрусич // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 41 

– 43. 

39. Белавина И. Психологические последствия компьютеризации детской игры / 

И.Белавина // Информатика и образование. – 1991. – №3. – С.91-94. 

40. Босова Л. Комбинированные уроки информатики / Л.Босова // Информатика и 

образование. – 2000. – № 3. – С.85 – 93. 

41. Бурлакова А. А. Компьютер на уроках в начальных класах / А.Бурлакова // 

Начальная школа плюс До и После. – 2007. – №7. – С. 32 – 34. 



42. Васильчук М.В. Збірник нормативних документів з безпеки життєдіяльності / 

Васильчук М.В., Медвідь М.К., Сачков Л.С. – К.: Фенікс, 2000. – 896 с. 

43. Вєтрова І. Використання комп’ютерів у навчання молодших школярів і його 

вплив на формування їхньої психіки / І.Вєтрова, В.Вербенко // Комп’ютер у 

школі та сім’ї. – 2001. - №2. – С. 22 – 25. 

44. Гайштут О. Сходинками до розвитку уваги, пам’яті, логіки / О.Гайштут // 

Початкова школа. – 2004. - № 10. – С. 48 – 50. 

45. Головань М. Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення / 

М.Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 

2007. – № 4. – С. 62 – 69. 

46. Григорчук А. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроці-

казці [Текст]: вивчення нової букви і звуків, що їх позначає / А.Григорчук, 

В.Смоляк // Почататкова школа. – 2007. - № 12. – С. 23 – 26. 

47. Демкин В. П. Дидактические модели проведення уроков с применением 

Интернет-технологий и мультимедиа средств / В. П. Демкин, Г. В. Можаева, Т. 

В. Руденко // Открытое и дистанционное образование. – 2004. - № 3 (15). - С. 5-

8. 

48. Діти в Інтернеті: як навчити безпеці у віртуальному світі / Литовченко І. В., 

Максименко С. Д., Болтівець С.І., М.-Л. А. Чепа, Н. М. Бугайова/. – К.: 

Видавництво: ТОВ «Видавничий Будинок “Аванпост-Прим”, 2010. – 48 с. 

(Посібник для батьків). 

49. Каменская В. Компьютер: вред или польза? / В.Каменская // Дошкольная 

педагогика. – 2004. - №4. – С. 26 – 27. 

50. Квітко Т. Інтернет для самовираження та самопізнання / Т.Квітко // Початкова 

школа. – 2011. - № 3. – С. 55. 

51. Кивлюк О. Аналіз наукових досліджень з проблематики пропедевтики 

інформатики в початковій школі / О.Кивлюк // Інформатика та інформаційні 

технології в навчальних закладах. – 2006. – № 6. – С. 69 – 72. 

52. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі 

навчальних дисциплін початкової школи / О.Кивлюк // Початкова школа. – 

2004. – №4. – С. 34 – 35. 

53. Кивлюк О. Можливості використання комп’ютерних ігор у навчально-

виховному процесіц початкової школи / О.Кивлюк // Інформатика та 

інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. - № 6. – С. 98 – 103. 

54. Кириченко В. Нестандартні уроки з інформатики в початковій школі / 

В.Кириченко // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2008. - № 1. – С. 43 – 45. 

55. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и компьютер: 1-4 

классы. – М.: ВАКО, 2007. – 304 с. – (Педагогика. Психология. Управление). 

56. Жук Л. Впровадження інформаційних технологій в початковій школі: [уроки з 

інформатики] / Л. Жук // Початкова школа. – 2008. – № 1.- 20 с. Вкл. 

57. Коробова О. Можливості використання мультимедійних програм у навчанні 

англійської мови в початковій ланці загальноосвітньої школи / О.Коробова // 

Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. - № 6. – 

С. 68 – 73. 

58. Кривлюк О.П. Використання комп’ютера на уроках математики в початковій 

школі // Комп’ютер в школі та сім’ї. – 2000. – № 4. – С.32-33. 



59. Левшин М. Використання графічного редактора у початковій школі / 

М.М.Левшин // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2001. - №1. – С. 28 – 29. 

60. Мараховська Л. В. Навчання інформатиці в початковій ланці освіти. – Газета 

"Інформатика". – № 21-22, 2001. 

61. Підкович Н. Робота в графічному редакторі. Інтегрований урок з інформатики 

та образотворчого мистецтва / Н.Підкович // Інформатика та інформаційні 

технології в навчальних закладах. – 2006. - № 6. – С. 66 – 68. 

62. Положенцева О. Компютерна підтримка уроків у початковій школі / 

О.Положенцова // Початкова школа. – 2011. - № 7. – С. 30 – 33. 

63. Прийменко В. Діти, які грають в ігри, або комп’ютерна залежність / 

В.Прийменко // Інформатика. – 2007. - №5-7. – С. 16 – 18. 

64. Проектні технології: особливості впровадження у початковій школі. / 

О.М.Цимбал, О.В.Тягло, П.В.Цимбал // Початкове навчання і виховання. - № 

19-21. – 2008. – С. 2 – 13. 

65. Проектні технології: особливості впровадження у початковій школі. / 

О.М.Цимбал, О.В.Тягло, П.В.Цимбал // Початкове навчання і виховання. - № 

19-21. – 2008. – С. 2 – 13. 

66. Рибалко О. Молодший школяр і комп’ютер / О.Рибалко // Комп’ютер у школі та 

сім’ї. – №5. – 2010. – С. 21 – 24. 

67. Ривкінд Ф. Сходинками до інформатики / Ф.Ривкінд, Г.Ломаковська, 

С.Колесников, Й.Ривкінд // Інформатика та інформаційні технології в 

навчальних закладах. – 2006. – № 1. – С. 96 – 108. 

68. Сафонова О. Комп’ютер – надійний помічник учителя початкових класів / 

О.Сафонова // Комп’ютер у школі та сімї. – 2008. - № 4. – С. 47 – 49. 

69. Сокуренко С. Цікаві завдання, тести, ігри на уроках інформатики / С.Сокуренко 

// Початкова школа. – 2009. - № 7. – С. 31 – 35. 

70. Степанова М. Правила безопасного общения с компьютером / М.Степанова // 

Дошкольная педагогика. – 2010. - №3. – С. 4 – 8. 

71. Таргоній О. Використання інформаційних технологій на уроках у початкових 

класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. – 2011. – № 2. – С. 42 

– 44. 

72. Хомич С. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному 

процесі початкової школи / С.Хомич // Початкова школа. – 2010. - №11. – С.41 – 

43. 

73. Хоружа Л. Інтерактивні smart-технології у початковій школі / Л. Хоружа, Т. 

Носенко //Початкова школа. – 2007. – №8. – С. 11 – 14. 

74. Юзик О. Підготовка студентів до проведення уроків інформатики у початкових 

класах / О.Юзик // Початкова школа. – 2011. – № 3. – С. 41 – 42.  

15. Інформаційні ресурси 

1. On-ляндія – безпечна веб-країна: портал для дітей, батьків, учителів. – Режим 

доступу: http://www.onlandia.org.ua/ 

2. Антонова О.П. Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» 

Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=

297 



3. Базуева Н. Н. Книга – это интересно [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://baznatnik.ucoz.ru/publ/1-1-0-3 

4. Брошура про безпечну роботу й розваги дітей в Інтернеті. – Режим доступу: 

http://www.ifap.ru/library/book099.pdf 

5. Веб-сайт «Безпека дому». – Режим доступу: http://microsoft.com/rus/protect 

6. Державний стандарт початкової загальної освіти [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.mon.gov.ua/education/average 

7. Дитина за комп'ютером! Добре чи нi? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://moyadutuna.com.ua/index.php?p=catalogue&parent=113 

8. Дитячі презентації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.nosiki.cv.ua/load/ditjachi_prezentacii/29 

9. Дишлєва С. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) та їх роль в 

освітньому процесі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://osvita.ua/school/technol/6804/ 

10. Дорошенко Ю.О. Інформатика: еволюція поняття // Міжнародна науково-

практична конференція інформатизація освіти України: європейський вимір. – 

Режим доступу: http://labconf.ic.km.ua/tezy/docs/71.pdf 

11. Дуб О. Комп’ютер і дитина. Здоровий підхід [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://abetka.ukrlife.org/pc.htm 

12. Зайцев Г. Использование ИКТ на уроках физической культуры и во внеурочное 

время [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/articles/566233/ 

13. Использование информационно-коммуникационных технологий на уроках 

математики [Електронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://stsh15.ucoz.ru/publ/mo_uchitelej_matematiki_i_informatiki/ispolzovanie_ikt_n

a_urokakh_matematiki/2-1-0-1 

14. Інформаційно-аналітичний ресурс «Ваш особистий Інтернет». – Режим доступу: 

http://content-filtering.ru 

15. Комп’ютер і дитина: інтелектуальний прогрес чи емоційна катастрофа? 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://teacher.at.ua/publ/26-1-0-2121 

16. Комп'ютер і дитина. Здоровий підхід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://abetka.ukrlife.org/pc.htm 

17. Коршунова О.В. Програма пропедевтичного курсу інформатики «Кроки до 

інформатики. Шукачі скарбів» для 2-4 класів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: 

http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=

297 

18. Навчальні ігри з математики [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://samouchka.com.ua/ukr/_matematyka/ 

19. Навчальні ігри з письма та читання Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://samouchka.com.ua/ukr/_pysmo_i_chytannya/ 

20. Отрошко Т.В.Організація позакласної та виховної роботи з використанням 

інформаційних та комунікаційних технологій [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Nzkp/2008_21/23.htm 

21. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної 

середньої освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0659-00 



22. Про безпеку роботи на комп'ютері [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://samouchka.com.ua/ukr/safety/. 

23. Про вплив комп’ютера на дитину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://navigator.rv.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=29   

24. Ривкінд Ф.М Програма курсу «Сходинки до інформатики» для 2–4 класів / 

Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ciit.zp.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=847&Itemid=

297 

25. Сергеева М. А. Использование информационно-коммуникативных технологий в 

обучении детей начальной школы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,2306/Itemid,0/ 
26. Спільнота користувачів безпечного Інтернету «NetPolice». – Режим доступу: 

http://www.netpolice.ru 

27. Степанов Є. Класний керівник. Зміст, форма і структура плану виховної роботи [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: - http://osvita.ua/school/upbring/3649 

Урок природознавства з елементами ІКТ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://konserg.ucoz.ua/load/urok_prirodoznavstva_z_elementami_ikt/40-1-0-2258 

 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

Критерії оцінювання 

 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з інформатики та 

сучасних інформаційних технологій з методикою навчання здійснюється на основі 

результатів проведення поточного підсумкового контролю знань (іспиту). 

Критеріями оцінювання є: 

а) при усних відповідях: 

    - повнота розкриття питання; 

    - логіка викладання, культура мови; 

    - впевненість, емоційність та аргументованість; 

    - використання основної та додаткової літератури (підручників з 

      інформаики, навчально-методичних посібників для вчителя,  

      журналів, газет для вчителя початкових класів); 

    - аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки; 

    - якість публічно представляти розроблений матеріал; 

б) при виконанні письмових завдань: 

http://konserg.ucoz.ua/load/urok_prirodoznavstva_z_elementami_ikt/40-1-0-2258


    -  повнота розкриття питання; 

    - цілісність, систематичність, логічна послідовність, уміння  

      формулювати висновки; 

    - акуратність оформлення письмової роботи; 

    - підготовка матеріалу за допомогою комп’ютерної техніки, різних  

      технічних засобів (комп’ютерів, слайдів, приладів, схем тощо); 

   - самостійність опрацювання матеріалу, складання конспекту уроку  

     написання звіту, реферату; 

        - здатність письмово представляти розроблений матеріал, творчого 

          використання набутих знань, уміння сформулювати своє ставлення  

         до певної методико-інформатичної проблеми; 

       - якість опрацювання завдань. 

 

РІВНІ ДОСЯГНЕННЯ СТУДЕНТІВ З ІНФОРМАТИКИ ТА СУЧАСНИХ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ: 

 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхнево й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

Кожну оцінку рівня досягнень студента викладач повинен аргументовано 

мотивувати. 



ПОРЯДОК ОЦІНЮВАНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ: 

I. Види роботи, які підлягають оцінюванню: 

- КР; 

- усні відповіді на практичних та лабораторних заняттях; 

- поточні тести; 

- творчі завдання; 

- колоквіуми; 

- індивідуальні завдання. 

II. Порядок оцінювання знань студентів: 

 - виконання контрольних робіт (КР) – 60 балів: 

 ОО  (орієнтаційно-ознайомчий рівень) = 10 б. 

 ПА  (понятійно-аналітичний рівень) = 20 б. 

 ПС (продуктивно-синтетичний рівень) = 30 б 

 - поточне опитування: 

 0 балів – незадовільно; 

 1 бал – при доповненні; 

 2 бали – задовільно; 

 3 бали – добре; 

 4 бали – відмінно.  

Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне 

з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих 

на усіх практичних заняттях даного кредиту. За пропуски навчальних занять 

нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від 

рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки. 

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, 

або за допомогою роздрукованих завдань. 

- виконання системи завдань підвищеної складності – 5 балів; 

- колоквіуми – 10 балів; 

- виконання творчих завдань – 5 балів; 

- виконання індивідуальних завдань – 10 балів. 

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена 

екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 



Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримував 

за результатами поточного контролю, складанням семестрового заліку або екзамену.  

 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

(із зазначенням кількості балів) 

На лекціях (за семестр): 

1. Тестування на лекціях (3 бали за одне тестування); 

2. Ведення конспектів лекцій (5 балів); 

3. Активність на лекціях (3 бали за лекцію); 

4. Регулярність відвідування занять (10 балів); 

На практичних заняттях ( за семестр): 

1. Тестування, опитування на практичних заняттях (2 бали за одне заняття); 

2. Ведення робочих зошитів (3 бали); 

3. Активність на заняттях (3 бали за одне заняття); 

4. Регулярність відвідування занять (5 балів); 

5. Виконання домашніх завдань (5 балів за одне заняття); 

6. Виконання двох контрольних робіт (60 балів × 2 роб. = 120 б.); 

7. Виконання системи завдань підвищеної складності (5 балів); 

8.  Розробка конспектів та фрагментів уроків (5 балів за розробку); 

9.  Аналіз уроку чи позакласного заходу (5 балів за аналіз одного заходу); 

10.  Розробка дидактичних ігор з теми уроку (5 балів); 

11.  Виготовлення засобів наочності (5 балів за один засіб наочності); 

12.  Підбір цікавих завдань до теми уроку (5 балів завдань); 

13.  Аналіз передового педагогічного досвіду вчителів та конспектування статей 

(5 балів за 1 статтю). 

14. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів); 

15. Творча робота (5 балів за одну роботу); 

16. Участь у дослідно-експериментальній роботі (20 балів); 

17. Участь у науковій студентській конференції, виступ з доповіддю, 

друкування статті у збірнику роботи конференції (30 балів); 

 

НАРАХУВАННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНИХ БАЛІВ: 



- активну участь студента в обговоренні навчального матеріалу; 

- творче виконання завдання; 

- за додаткову індивідуальну роботу, яка сприяє поглибленому вивченню курсу 

(написання і захист реферату; огляд літератури, участь у науковій роботі, олімпіадах, 

конференціях, виставках, публікації статей); 

- самостійне вивчення першоджерел, передового педагогічного досвіду з 

методики викладання інформатики, вивчення додаткової методичної літератури; 

- виготовлення наочних засобів для вивчення інформатики в початкових 

класах; 

- розробка та демонстрація у вигляді ділової гри фрагментів конспектів уроків 

інформатики, підбір та розробка дидактичних ігор, цікавих вправ з різних тем і 

розділів курсу інформатики початкових класів; 

- робота з науковою методичною літературою; 

- написання тез доповідей для студентських науково-методичних конференцій. 

ВИЛУЧАТИ БАЛ ЗА: 

- несвоєчасне виконання завдань; 

- пропуски занять.  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ (ІНДЗ): 

- тематичне планування уроків в 2, 3, 4 класах; 

- поурочне планування уроків з інформатики в 2, 3, 4 класах; 

- аналіз уроку інформатики в початкових класах; 

- розробка пакетів конспектів уроків інформатики в початкових класах 

  різних типів; 

- дослідження елементів передового педагогічного досвіду вчителів  

  початкових класів у процесі навчання інформатики; 

- розробка плану-сценарію позаурочного навчального заходу з  

  інформатики в початкових класах; 

- аналіз позаурочного заходу з інформатики в початкових класах; 

- підготовка рефератів та їх презентація. 

 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 



КРЕДИТ 1.  ІНФОРМАТИКА ЯК НАУКА І ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 

Лекція 1. Тема: Інформатика як наука і як навчальний предмет. Основні мета і 

завдання курсу. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із визначенням інформатики як науки, її предметом, 

основними завданнями і досягненнями; з’ясувати причини виникнення комп’ютерної 

та обчислювальної техніки, та введення навчального предмету «Інформатика» в освіті; 

засвоїти класифікацію та покоління персональних комп’ютерів.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: інформатика, персональний комп’ютер, обчислювальна техніка, 

інтерфейс, апаратне і програмне забезпечення. 

ПЛАН: 

1. Інформатика як наука і як навчальний предмет. 

2. Розвиток комп’ютерної та обчислювальної техніки. 

3. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів.  

 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка. 

Література: 

1. Макарова М.В.  Інформатика та комп'ютерна техніка/ М.В.Макарова, 

Г.В.Карнаухова, С.В.Запара.- Суми: Університетська книга, 2008. 

2. Дибкова Л.М.  Інформатика і комп"ютерна техніка: Навч. пос.- К.: Академія, 2005.- 

416. 

3. Клименко О.Ф.  Інформатика та комп'ютерна техніка: Навчально-методичний 

посібник/ О.Ф.Клименко, Н.Р.Головко, О.Д.Шарапов.- К.: КНЕУ, 2005. 

4. Інформатика та комп'ютерна техніка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. 

дисц./ Д.О.Рзаєв, О.Д.Шарапов, В.М.Ігнатенко, Л.М.Дибкова.- К.: КНЕУ, 2006 

5. Каліон В.А.  Основи інформатики: Практикум/ В.А.Каліон, О.І.Черняк, 

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

6. Кучерява Т.О.  Інформатика та комп"ютерна техніка: активізація навчання: 

Практикум для індивідуальної роботи/ Т.О.Кучерява, М.В.Сільченко, 

І.В.Шабаліна.- К.: КНЕУ, 2006. 



7. Злобін Г.Г.  Основи інформатики, комп’ютерної техніки і комп’ютерних 

технологій: Для студентів економічних спеціальностей.- К.: Каравела, 2007. 

8. Буров Є.В.  Компютерні мережі: Підручник.- Львів: Магнолія плюс, 2006.- 264 

9. Берк К.  Анализ данных с помощью Microsoft Excel/ К.Берк, П.Кэйри.- М., 2005.- 

560 

 

Конспект лекційного змісту 

1. Інформатика як наука і як навчальний предмет. 

Інформатика - це комплексна, технічна наука, що систематизує прийоми створення, 

збереження, відтворення, обробки та передачі даних засобами обчислювальної 

техніки, а також принципи функціонування цих засобів та методи керування ними. 

Термін "інформатика" походить від французького слова Informatique і утворене з двох 

слів: інформація та автоматика. Запроваджено цей термін у Франції в середині 60-х 

років XX ст., коли розпочалося широке використання обчислювальної техніки. Тоді в 

англомовних країнах увійшов до вжитку термін "Computer Science" для позначення 

науки про перетворення інформації, що грунтується на використанні обчислювальної 

техніки. Тепер ці терміни є синонімами. 

Поява інформатики зумовлена виникненням і поширенням нової технології збирання, 

оброблення і передачі інформації, пов'язаної з фіксацією даних на машинних носіях.  

Предмет інформатики як науки складають: 

 апаратне забезпечення засобів обчислювальної техніки; 

 програмне забезпечення засобів обчислювальної техніки; 

 засоби взаємодії апаратного та програмного забезпечення; 

 засоби взаємодії людини з апаратними та програмними засобами. 

Засоби взаємодії в інформатиці прийнято називати інтерфейсом. Тому засоби 

взаємодії апаратного та програмного забезпечення інколи називають також 

програмно-апаратним інтерфейсом, а засоби взаємодії людини з апаратними та 

програмними засобами - інтерфейсом користувача. 

Основним завданням інформатики як науки є систематизація прийомів та методів 

роботи з апаратними та програмними засобами обчислювальної техніки. Мета 

систематизації полягає у тому, щоб виділити, впровадити та розвинути передові, 

найбільш ефективні технології автоматизації етапів роботи з даними, а також 

методично забезпечити нові технологічні дослідження. 

Інформатика - практична наука. Її досягнення повинні проходити перевірку на 

практиці і прийматися в тих випадках, коли вони відповідають критерію підвищення 

ефективності. У складі основної задачі сьогодні можна виділити такі основними 

напрямками інформатики для практичного застосування : ь архітектура 



обчислювальних систем (прийоми та методи побудови систем, призначених для 

автоматичної обробки даних); 

 інтерфейси обчислювальних систем (прийоми та методи керування апаратним та 

програмним забезпеченням); 

 програмування (прийоми, методи та засоби розробки комплексних задач); 

 перетворення даних (прийоми та методи перетворення структур даних); 

 захист інформації (узагальнення прийомів, розробка методів і засобів захисту 

даних); 

 автоматизація (функціонування програмно-апаратних засобів без участі 

людини); 

 стандартизація (забезпечення сумісності між апаратними та програмними 

засобами, між форматами представлення даних, що відносяться до різних типів 

обчислювальних систем). 

Найбільш важливими властивостями інформації є: 

 об'єктивність та суб'єктивність; 

 повнота; 

 достовірність; 

 адекватність; 

 доступність; 

 актуальність. 

Дані є складовою частиною інформації, що являють собою зареєстровані сигнали. Під 

час інформаційного процесу дані перетворюються з одного виду в інший за 

допомогою методів. Обробка даних містить в собі множину різних операцій. 

Основними операціями є: 

 збір даних - накопичення інформації з метою забезпечення достатньої повноти 

для прийняття рішення; 

 формалізація даних - приведення даних, що надходять із різних джерел до 

однакової форми; 

 фільтрація даних - усунення зайвих даних, які не потрібні для прийняття рішень; 

 сортування даних - впорядкування даних за заданою ознакою з метою зручності 

використання; 

 архівація даних - збереження даних у зручній та доступній формі; 

 захист даних - комплекс дій, що скеровані на запобігання втрат, відтворення та 

модифікації даних; 

 транспортування даних - прийом та передача даних між віддаленими 

користувачами інформаційного процесу. Джерело даних прийнято називати 

сервером, а споживача - клієнтом; 



 перетворення даних - перетворення даних з однієї форми в іншу, або з однієї 

структури в іншу, або зміна типу носія. 

Інформаційна система 

В інформатиці поняття "система" найчастіше використовують стосовно набору 

технічних засобів і програм. Системою називають також апаратну частину 

комп'ютера. Доповнення поняття "система" словом "інформаційна" відображає мету її 

створення і функціонування. 

Інформаційна система - взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, 

використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення 

конкретного завдання. 

У роботі інформаційної системи можна виділити такі етапи: 

1. Зародження даних - формування первинних повідомлень, що фіксують 

результати певних операцій, властивості об'єктів і суб'єктів управління, 

параметри процесів, зміст нормативних та юридичних актів тощо. 

2. Накопичення і систематизація даних - організація такого їх розміщення, 

яке б забезпечувало б швидкий пошук і відбір потрібних відомостей, методичне 

оновлення даних, захист їх від спотворень, втрати, деформування цілісності та 

ін. 

3. Обробка даних - процеси, внаслідок яких на підставі раніше накопичених 

даних формуються нові види даних: узагалюючі, аналітичні, рекомендаційні, 

прогнозні. Похідні дані також можуть зазнавати подальшого оброблення, даючи 

відомості глибшої узагальненості і т.д. 

4. Відображення даних - подання їх у формі, придатній для сприйняття 

людиною. Передусім - це виведення на друк, тобто виготовлення документів на 

так званих твердих (паперових) носіях. Широко використовують побудову 

графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм) і формування звукових 

сигналів. 

Кодування даних. 

Для автоматизації роботи з даними, що відносяться до різних типів, важливо 

уніфікувати їх форму представлення. Для цього, як правило, використовується прийом 

кодування, тобто представлення даних одного типу через дані іншого типу. Звичайні 

людські мови можна розглядати як системи кодування ідей та понять для вираження 

думок за допомогою мовлення. Іншим прикладом загальновживаних систем кодування 

може бути азбука, як система кодування компонентів мови за допомогою графічних 

символів. Універсальні засоби кодування успішно втілюються в різноманітних галузях 

техніки, науки та культури - математичні вирази, телеграфна азбука, морська азбука, 

азбука для сліпих тощо. Своя система кодування існує й в інформатиці, і називається 

вона двійковим кодом. Грунтується вона на представленні даних послідовністю двох 



знаків: 0 та 1. Ці знаки називають двійковими цифрами або бітами (від скорочення 

англійських слів binary digit). Слід зауважити, що вся інформація, що зберігається та 

обробляється засобами обчислювальної техніки, незалежно від її типу (числа, текст, 

графіка, звук, відео), представлена у двійковому коді. 

Одним бітом можна виразити два поняття: 0 або 1 (ні або так, хибне або істинне). 

Якщо кількість бітів збільшити до двох, то тоді можна вже закодувати чотири поняття 

: 00, 01, 10, 11. Трьома бітами кодують вісім понять: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 

111. Збільшуючи на одиницю кількість розрядів в системі двійкового кодування, ми 

збільшуємо в два рази кількість значень, які можуть бути виражені в цій системі 

кодування, тобто кількість значень вираховується за формулою: 

N = 2 m 

де N - кількість незалежних значень, що кодуються, m - розрядність двійкового 

кодування. 

Найменшою одиницею об'єму даних прийнято вважати байт - групу з 8 бітів. Байтом 

можна закодувати, наприклад, один символ текстової інформації. Наступним 

одиницями кодування є: 

 кілобайт (Кбайт): 1 Кбайт = 1010 байт = 1024 байт; 

 мегабайт (Мбайт): 1 Мбайт = 1010 Кбайт = 1024 Кбайт; 

 гігабайт (Гбайт): 1 Гбайт = 1010 Мбайт = 1024 Мбайт; 

 терабайт (Тбайт): 1 Тбайт = 1010 Гбайт = 1024 Гбайт. 

Саме в таких одиницях вимірюється ємність даних в інформатиці. 

Навчальний предмет “Інформатика”   

Початок шкільної інформатики відноситься до періоду, коли спочатку за 

допомогою систем колективного користування (розподілу часу), а потім за допомогою 

персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) вдалося розмістити 

інформаційно-обчислювальні потужності та засоби візуалізації на парті учня. 

Передумовою реального початку стали спостереження психологів, які підкреслили 

роль активної діяльності в навчальному процесі. Іншою передумовою виявилося 

привнесення завдяки ПЕОМ істотно більш розвинених „моделей світу”, які допускали 

інтерактивну взаємодію. І, можливо, найважливішою передумовою стала практична 

потреба у появі „комп’ютерно грамотного” покоління молодих людей у зв’язку із 

масовим впровадженням обчислювальної техніки. Усе це призвело до 

„лавиноподібного” розвитку подій у шкільній інформатиці, що спостерігався у 

80-х р.р. минулого століття.  

Сам термін „шкільна інформатика” з’явився у літературі в 1979 р. в роботі 

А.П.Єршова, яка відрізнялася системним підходом до проблеми. Через три роки в 

наступній роботі було розвинено думку про алгоритмічні та програмістські навички як 

фундаментальний компонент людської діяльності у сучасному суспільстві. У цій же 

роботі з’явилася метафора про програмування як другу грамотність людини. Будучи, 

за висловом автора, скоріше риторичною фігурою, ніж науковим поняттям, ця 



метафора, однак, сприяла впровадженню ідеї „комп’ютерної грамотності” у суспільну 

свідомість.  

У 1982 р. Міністерство освіти СРСР прийняло рішення про початок поступового 

просування мікро-ЕОМ в систему освіти і як технічного засобу навчання, і як галузі 

пізнання. Міністерство радіопромисловості СРСР почало розробку шкільного 

комп’ютера „Агат”, розробка системи базового програмного забезпечення 

„Школьника” була включена в державний план.  

У квітні 1984 р. вийшла Постанова ЦК КПРС та РМ СРСР за №313, у якій 

передбачалося з 1985-86 навчального року ввести у загальноосвітніх школах країни 

новий навчальний предмет "Основи інформатики та електронно-обчислювальної 

техніки". Для забезпечення успішного розв’язання поставленого завдання 

пропонувалося створити кілька лабораторій інформатики у провідних науково-

педагогічних закладах, у тому числі й Українського науково-дослідного інституту 

педагогіки у м. Києві. Мета включення інформатики в структуру загальної середньої 

освіти була спрямована на забезпечення загальної комп’ютерної грамотності.  

28 березня 1985 р. було прийнято спільну Постанову ЦК КПРС та РМ СРСР № 277 

"Про заходи щодо забезпечення комп’ютерної грамотності учнів середніх навчальних 

закладів та широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний 

процес". Згідно з цією Постановою з вересня цього ж року у всіх загальноосвітніх 

школах країни мало розпочатися викладання нового курсу "Основи інформатики та 

обчислювальної техніки",  внаслідок відсутності комп’ютерів спочатку 

запроваджувався “безмашинний” курс інформатики.  

Причини введення курсу інформатики: 

 наростаюча комп’ютеризація виробництва;  

 потреби підготовки кваліфікованих фахівців для комп’ютеризованого 

виробництва;  

 комп’ютеризація управління (діловодство, банківська справа, 

автоматизоване робоче місце керівника, секретаря, бухгалтера);  

 підготовка людини до життя в комп’ютеризованому суспільстві;  

 доступ через комп’ютерні мережі до світових інформаційних ресурсів;  

 комп’ютеризація власне освіти.  

У перші роки комп’ютеризації школи (1982 – 1985) декларувалася стратегія, що 

мала на увазі поступовість та вибірковість впровадження ідей і методів інформатики у 

школу. Цей підхід, однак, став суперечити зростаючим темпам загальносвітового 

процесу. Крім того, виявилося, що ця стратегія не в змозі подолати інерцію та 

неадекватний рівень суспільної свідомості. Тому стала зрозумілою необхідність 

істотно більш енергійних зусиль, переходу до фронтального наступу. Внаслідок цього 

наступу було:  

 розроблено навчальну програму 68-годинного курсу „Основи інформатики 

та обчислювальної техніки” для 9-10 класів; 



 написано І частину пробного навчального посібника (за редакцією 

А.П.Єршова, В.М.Монахова) з інформатики та здійснено його масове 

видання ; 

 написано і видано методичний посібник до І частини пробного 

навчального посібника; 

 здійснено курсову перепідготовку 100 тис. вчителів протягом 1985 – 

1986 р.р; 

 організовано спеціальності „Інформатика і обчислювальна техніка” у 

педвузах і т. ін.  

Кваліфіковані кадри були відсутні, викладали інформатику вчителі фізики та 

математики, запрошені інженерні працівники. Використовувалася практика кабінетів 

інформатики, що мали районне значення – один кабінет на район.  

Починаючи з 1987 року було запропоновано 3 варіанти вивчення інформатики: 

безмашинний (34 години в 9 класі і 34 години в 10 класі), з доступом, тобто з 

епізодичним використанням ЕОМ (34/34), машинний (34/68, причому клас ділиться на 

підгрупи). На цьому етапі розвитку ШКІ відбулася зміна основного завдання курсу 

ОІОТ — забезпечення інформаційної культури учнів. Проте як і раніше, основна увага 

приділялася вивченню основ алгоритмізації (навчальна алгоритмічна мова) та 

програмування (мова програмування Бейсік).  

 

 

Лекція 2. Тема: Зміст, методика та особливості викладання інформатики в 

молодших класах. Формування інформаційної компетентності педагога. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із типами, структурою та специфікою уроку інформатики у 

початковій школі; з’ясувати, які принципи, методи і засоби навчання 

використовуються на уроках інформатики у початковій школі; засвоїти класифікацію 

методів навчання та форми організації навчального процесу з інформатики у поч. 

школі.  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

Ключові поняття: урок інформатики, фізкультхвилинки, рефлексація, методи і 

засоби навчання на уроках інформатики в початковій школі. 

 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія 

 



Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка. 

План 

1. Типи, структура та специфіка уроку інформатики у початковій школі, аналіз його 

складових. 

2. Які принципи, методи і засоби навчання використовуються на уроках інформатики в 

початковій школі. 

3. Вимоги та рекомендації щодо організації фізкультхвилинок та релаксації. 

4. Формування інформаційної компетентності педагога як складової його професійної 

майстерності.  
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Конспект лекційного змісту 

1. Типи, структура та специфіка уроку інформатики у початковій школі, аналіз 

його складових. 

Основною формою організації навчально-виховної роботи з учнями з 

інформатики в сучасній школі залишається урок, що є основою класно-урочної 

системи навчання, характерними ознаками якої є: 

 постійний склад навчальних груп учнів; 

 строге визначення змісту навчання в кожному класі; 

 певний розклад навчальних занять; 

 поєднання індивідуальної і колективної форм роботи учнів; 

 провідна роль вчителя; 

 систематична перевірка і оцінювання знань учнів. 

Характерні ознаки уроку такі: 



• наявність певних освітніх, виховних і розвивальних завдань; 

• добір конкретного навчального матеріалу і рівнів його засвоєння відповідно до 

поставлених завдань; 

• досягнення поставлених цілей шляхом добору відповідних засобів і методів 

навчання; 

• організація відповідної навчальної діяльності учнів. 

Виходячи із загальної ідеї сучасних наукових уявлень про урок, його мета носить 

триєдиний характер і поєднує три взаємопов'язані аспекти: 

 пізнавальний, 

 розвивальний 

 і виховний. 

Розглянемо кожний з них. 

Пізнавальний аспект пов'язаний із забезпеченням таких вимог: 

1.Вчити та навчити кожного учня самостійно опановувати знання. 

2.Забезпечити виконання головних вимог до опанування знаннями: повнота, 

глибина, свідоме володіння та застосування знань, системність, систематичність, 

гнучкість, оперативність, міцність знань. 

3.Формувати навички безпомилкового виконання дій, які доведені до 

автоматизму завдяки багатократним повторенням. 

4.Формувати вміння — поєднання знань і навичок, які забезпечують успішність 

діяльності. 

5.Формувати знання — те, що учень повинен знати і вміти в результаті роботи на 

уроці. 

Для розв'язання пізнавальних завдань уроку дії вчителя повинні бути такими: 

1.Визначити зміст програмних знань учнів, які формуються на уроці. 

2.Виявити підсумкові рівні сформованості знань, що виділені в програмі 

відповідно до Державних стандартів. 

3.Конкретизувати одержані відомості з урахуванням підготовленості класу і 

місця уроку в системі уроків за темою, що вивчається. 

Розвивальний аспект — це найбільш складний для вчителя аспект досягнення 

мети, з яким він майже завжди пов'язує певні ускладнення. Це пояснюється тим, що 

один і той самий розвивальний аспект мети уроку може бути сформульований для 

триєдиних цілей кількох уроків, а іноді й для уроків цілої теми. Розвивальний аспект 

пов'язаний з розвитком мислення, мови, сенсорної та рухової сфери. Виховний аспект 

пов'язаний з формуванням відношень учнів з навколишнім світом, їх соціалізацією. 

Процес виховання на уроці повинен бути неперервним. Учитель повинен 

здійснювати цілеспрямований вплив на учнів, виходячи з особливостей класу, тобто 

управляти виховним процесом. Для цього в одних випадках буває необхідним 

звернути особливу увагу на виховання дисциплінованості, в інших — охайності, в 

третіх — наполегливості в навчанні та ін. Опис саме цих направляючих впливів, які за 

формою збігаються з назвою окремих складових елементів виховання, і фіксується як 

виховні завдання уроку. Поєднання таких функцій повинно враховуватися як при 

доборі змісту, так і методів, засобів, організаційних форм, за допомогою яких у 

процесі навчання передається і засвоюється зміст освіти. Відповідно до цієї ідеї 

повинен конструюватися і здійснюватися кожний урок. Практично на кожному уроці 



реалізуються всі три цілі комплексно. Одна з них, як правило, виступає в ролі 

основної, а утримання в полі зору і досягнення двох інших в той же час допомагає 

досягненню головної, ведучої мети. Будь-який урок має свій зміст і свою структуру. 

Загальна дидактична структура уроку характеризується такими 

компонентами: 

1) актуалізацією попередніх знань і способів дій; 

2) формуванням нових знань і способів дій; 

3) застосуваннями знань, тобто формуванням умінь. Типологія уроків Урок 

здавна був об'єктом класифікації, але остаточно ця проблема не вирішена, і в 

педагогіці єдина типологія уроків відсутня. Класифікацію типів уроків (або 

фрагментів уроків) можна здійснити, використовуючи різні критерії. Головна ознака 

уроку — його дидактична мета, що визначає, до чого повинен прагнути вчитель. 

До основних етапів уроку інформатики, як правило, належать такі: 

1. Постановка мети уроку. 

2. Ознайомлення з новим матеріалом. 

3. Закріплення нового матеріалу: 

а) на рівні відтворення інформації і способів діяльності; 

б) на рівні творчого застосування і відкриття нового. 

4. Перевірка та оцінювання знань, навичок і вмінь.  

Залежно від мети уроку послідовність цих етапів може бути різною або деякі 

можуть бути відсутніми. Проте для кожного уроку обов'язковий перший етап — 

постановка мети, зокрема і перед учнями. Структура комбінованого уроку 

характеризується постановкою і досягненням кількох дидактичних завдань. 

Традиційною для нього є така структура: 

• ознайомлення з темою уроку; постановка його цілей і завдань; 

• перевірка домашнього завдання; 

• перевірка знань і вмінь учнів з пройденого матеріалу; 

• подання нового матеріалу; 

• первинне закріплення матеріалу, що вивчався; 

• підведення підсумків уроку і постановка домашнього завдання. Структура 

уроку подання нових знань визначається його основною дидактичною метою 

(введення понять, встановлення властивостей об'єктів, що вивчаються, побудова 

правил, алгоритмів, програм) та включає такі пункти: 

• повідомлення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності; 

• підготовка до вивчення нового матеріалу за допомогою повторення і 

актуалізації опорних знань; 

• первинне осмислення і закріплення нового матеріалу; 

• постановка домашнього завдання; 

• підведення підсумків уроку. Основна дидактична мета уроку розвитку і 

закріплення умінь та навичок — формування певних умінь і навичок. 

Структура даного уроку: 

• перевірка домашнього завдання; 

• уточнення напрямів актуалізації матеріалу, що вивчався; 

• узагальнення теми, мети, завдань уроку і мотивація навчальної діяльності; 

• відтворення матеріалу, що вивчався, та його застосування в стандартних 

умовах; 



• перенесення одержаних знань і їх первинне застосування в змінених умовах з 

метою формування вмінь і навичок; 

• підведення підсумків уроку; 

• постановка домашнього завдання. Структура уроку систематизації і 

узагальнення знань: 

• постановка мети уроку і мотивація навчальної діяльності учнів; • відтворення і 

корекція опорних знань; 

• повторення і аналіз основних алгоритмів, означень, правил; 

• узагальнення і систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування 

для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань; 

• засвоєння основних ідей і теорій на основі широкої систематизації підсумків 

уроку. 

Ефективність уроку визначається мірою адекватності остаточних результатів і 

мети. Важливо оцінити не тільки знання, вміння і навички як такі, а й шляхи їх 

здобуття: шляхом передавання навчальної інформації з подальшим закріпленням 

учителем або навчання дітей власної діяльності щодо оволодіння змістом навчального 

предмета на основі їхньої самостійної діяльності. Вибір методів навчання, 

організаційних форм і засобів залежить від поставлених цілей уроку. При цьому 

кожному методу і прийому мають відповідати певні організаційні форми діяльності 

учнів на уроці. 

2. Які принципи, методи і засоби навчання використовуються на уроках 

інформатики в початковій школі. 

У зв’язку з тим, що інформатика і методика навчання інформатики – науки нові, 

ще немає ні чітко визначених завдань курсу, ні точної методики, і т.ін. Тому при 

навчання цьому предмету слід виходити з загальнодидактичних принципів, методів, 

засобів, форм. 

 Принципи навчання інформатики 

Принципи навчання — це керівні ідеї, нормативні вимоги до організації і 

здійснення освітнього процесу. 

Принцип науковості і посильної складності 

Принципом науковості і посильної складності в навчанні передбачається 

ретельний відбір істотного змісту науки. Саме мета і завдання уроку, сформульовані 

лаконічно і в доступній для учнів формі, дають перші уявлення учням про ту 

інформацію, на яку вони повинні спрямувати свою увагу і пізнавальні можливості на 

уроці. 

Принцип послідовності і систематичності навчання 

Головним у цьому принципі є логічна побудова змісту освіти, а також 

обґрунтована послідовність етапів освітнього процесу. 

Для реалізації цього принципу на уроках інформатики доцільно: 

Поділяти навчальний матеріал на логічно зв’язані розділи і блоки. Не 

перевантажувати заняття другорядними фактами; навчати учнів користуватися 

довідниками, словниками, енциклопедіями. 

Принцип наочності змісту і діяльності 

 Практичне використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі, робота 

кожного учня з комп’ютером є реалізацією принципу наочності, важливою умовою 

досягнення загальноосвітніх цілей навчання інформатики. 



Наочність — невід’ємна риса навчання інформатики внаслідок гнучкості змісту 

самого поняття «інформація», способів і засобів її подання: одну і ту саму інформацію 

можна подати у вигляді багатьох графічних образів. 

Принцип активності і самостійності 

Принцип активності в навчанні інформатики передбачає розумову активність 

учнів у процесі оволодіння діяльністю. В методиці навчання інформатики розрізняють 

інтелектуальну, емоційну активність. Інтелектуальна активність забезпечується 

постановкою проблемних завдань, які стимулюють пізнавальні процеси Емоційна 

активність пов’язана з питанням цікаво чи не цікаво учням вивчати ті чи інші питання. 

Позитивне емоційне ставлення до предмета відіграє велику роль у досягненні успіхів. 

Самостійність учня також є метою і умовою успішного вивчення інформатики. 

При переході до творчої діяльності самостійність реалізується повністю. 

Принцип свідомості 

цим принципом передбачається цілеспрямований добір навчального матеріалу, 

який забезпечує розвиток пізнавальних здібностей учнів. Принцип свідомості 

реалізується також через усю організацію навчання протягом якого відбувається 

перехід від усвідомлення правил виконання дії до її автоматизованого виконання, 

виформування окремих елементів діяльності до їх об’єднання. 

Принцип міцності і системності знань 

Міцність засвоєння навчального матеріалу з інформатики може бути забезпечена 

в навчальному процесі шляхом підвищення змістовності навчального матеріалу, 

підвищення внутрішньої мотивації вивчення матеріалу, пошуку конкретних асоціацій, 

систематичного повторення того, що зберігається в пам’яті, виконання великої 

кількості творчих завдань, систематичного контролю знань матеріалу і вмінь 

володіння ним. 

Принцип індивідуалізації і колективності навчання 

Тільки організувавши колективну або групову роботу, можна знайти час для 

занять з сильнішими і слабшими учнями. 

Індивідуалізація визначається як організація навчального процесу, під час якого 

при доборі способів, прийомів, темпу навчання враховуються індивідуальні 

особливості учнів, рівень розвитку їхніх здібностей до навчання. 

Принцип зв’язку теорії з практикою 

Для реалізації принципу зв’язку теорії з практикою вчителю необхідно: 

1.Намагатися не допускати в навчанні розходження: це — знання, а це — життя. 

2.Розуміти, що процесі практичної діяльності учень розширює і поглиблює свої 

теоретичні представлення, «нарощує теорію». 

3.Навчати дітей технології розумової діяльності. Будь-яку виконувану учнями 

діяльність пропонувати їм для наступного усвідомлення і теоретичного 

структурування у вигляді моделі. 

Принцип гармонійного розвитку особистості 

При проведенні уроків з інформатики необхідно концентрувати увагу на їх 

виховних можливостях, для чого реалізовувати такі задачі: 

• Ставити виховну мету на кожному уроці 

• Використовувати зміст уроку з виховною метою 

• Цілеспрямовано формувати узагальнені прийоми розумової діяльності учнів 

• Формувати уміння користуватися набутими знаннями і розширювати їх під час 

самостійного вивчення 



• Розвивати самостійність і пізнавальні здібності учнів, готувати їх до творчої 

діяльності 

• Формувати критичне та творче мислення 

• Прищеплювати любов до праці 

• Формувати вміння виділяти основне при вивченні навчального матеріалу 

Принцип виховуючого навчання 

Принцип виховуючого навчання інформатики реалізується при такій організації 

навчального процесу, яка забезпечує учням можливість проявити себе як особистість, 

гармонійно і всебічно розвинутися соціально, удосконалити здібності, сформувати 

пізнавальні мотиви як домінуючі в навчальній діяльності. 

1.       Методи організації і здійснення навчально – пізнавальної діяльності. 

1.1.              За джерелом передачі і  сприйняття навчального матеріалу. 

а) словесні;                 б) наочні;                            в) практичні 

розповідь                     ілюстрація                          досліди 

бесіда                           демонстрація                     вправи 

лекція                                                       

1.2.              За логікою передачі і сприйняття інформації 

а) індуктивні                    б) дедуктивні 

1.3.              За ступінню самостійності мислення учнів при оволодінні знаннями 

а) репродуктивні                         б) пошукові 

1.4.              За ступінню управління навчальною роботою 

а) навч.робота під керівництвом вчителя 

б) самостійна робота учнів 

-          робота з книгою 

-          письмові роботи 

-          лабораторні 

-          виконання трудових завдань 

-          робота з комп’ютером 

2.       Методи стимулювання і мотивації. 

2.1.              Методи стимулювання інтересу до навчання 

-          навчальні дискусії 

-          створення емоційних ситуацій 

2.2.              Методи стимулювання обов’язку і відповідальності 

-          переконання в значенні навчання 

-          пред’явлення вимог 

-          вправляння у виконанні вимог 

-          заохочення і покарання 

3.       Методи контролю і самоконтролю. 

3.1.              Методи усного контролю і самоконтролю 

-          індивідуальне опитування 

-          фронтальне опитування 

-          усних заліків 

-          усних екзаменів 

-          програмового опитування 

-          усний  самоконтроль 

3.2.              Методи письмового контролю і самоконтролю 

-          контрольні письмові роботи 



-          письмові заліки, письмові екзамени 

-          програмовані письмові роботи 

-          письмовий самоконтроль 

3.3.              Методи лабораторно – практичного контролю і самоконтролю 

-          контрольні лабораторні роботи 

-          машинний контроль 

-          лабораторно – практичний самоконтроль 

 

 

КРЕДИТ 2. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОГО КУРСУ 

«ІНФОРМАТИКА» 

Лекція 3. Тема: Зміст, мета і основні завдання початкового курсу інформатики. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися з метою та основними завданнями початкового курсу 

інформатики; із структурою навчальної програми, змістом навчання та з навчально-

методичним забезпеченням курсу інформатики для початкової школи.  

виховна: виховувати культуру мовленя, професійні якості, такі як уважність, 

охайність, осмислене ставлення до виконуваної роботи.  

розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

Ключові поняття: державний стандарт, пропедевтичний курс інформатики, змістові 

лінії, комп’ютер та його складові, інформація та інформаційні процеси, інформаційні 

технології, комунікаційні технології, алгоритми і виконавці. 

 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка. 

План 

1. Мета і завдання пропедевтичного курсу «Інформатика».  

2. Структура та зміст курсу. Основні змістові лінії курсу. Державний 

стандарт початкової загальної освіти. 

3. Ключова та предметна ІКТ-компетентності учня. Показники вміння 

вчитися, як ключової пізнавальної компетентності. 

4. Аналіз програмного забезпечення курсу інформатика в початковій школі. 

Література:  
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4. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 
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навч. закладів напр. підготовки 6.010102 Початкова освіта]. – [У 3-х ч.] // 

Олександра Іванівна Шиман. - Бердянськ: Колор-Прінт, 2014. 

 

Конспект лекційного змісту 

1. Мета і завдання пропедевтичного курсу: 

Програма курсу «Сходинки до інформатики» ((нова назва предмету - 

«Інформатика» наказ МОН від 16.04.2014 № 460)) для 2–4 класів спрямована на 

реалізацію мети та завдань освітньої галузі "Технології", визначених у Державному 

стандарті початкової загальної освіти (mon.gov.ua), та враховує рекомендації 

ЮНЕСКО «Інформатика в початковій освіті». 

Оновлення змісту вивчення предмету “Інформатика” у загальноосвітніх 

навчальних закладах пов’язано зі змінами стратегічних напрямків освіти - орієнтація 

на діяльнісний підхід та формування в учнівства важливих життєвих компетенцій. 

Лише з поширенням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) навчання може 

мати форми особистісно-орієнтованого, гнучкого динамічного процесу. 

Розповсюдження нових цифрових медіа й навчальних середовищ обумовлюють 

зростаючу важливість ІКТ-компетецій, які сьогодні майже  всюди визнаються одними 

з ключових в системі освіти. 

Головна мета навчального предмету “Інформатики” у відповідності з 

вимогами Державного стандарту початкової загальної освіти - ознайомлення 

учнів з інформаційно-комунікаційними технологіями та формування у дітей 

ключових компетентностей для реалізації їх творчого потенціалу і соціалізації в 

суспільстві.  
Зміст навчального предмету «Інформатика» в початковій школі являє собою 

узагальнений і скорочений виклад основ  інформаційно-комунікаційних технологій, 

адаптованим до можливостей і особливостей дітей молодшого шкільного віку.  

 
Основними завданнями навчального предмета є формування в дітей молодшого 

шкільного віку:  
● початкових навичок використовувати інформаційно-комунікаційні 

технології; 



● основних навичок роботи з різними пристроями для вивчення інших 

предметів, а також для розв’язування практичних соціальних, комунікативних 

завдань;  

● початкових уявлень про інформацію, її властивості, особливості 

опрацювання, передавання та зберігання;  

● початкових навичок використовувати інформацію з навчальною метою;  

● алгоритмічного, логічного та критичного мислення.  

 

Програма «Інформатика» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань 

освітньої галузі "Технології", визначених у Державному стандарті початкової 

загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій 

освіті». 

Курс «Інформатика» є підготовчим курсом, що передує більш широкому і 

глибокому вивченню базового курсу інформатики в середній школі, являє собою 

скорочений систематичний виклад основних питань науки інформатики та 

інформаційних технологій в елементарній формі, та носить світоглядний характер.  

Пропедевтичний курс інформатики Пропедевтика (від гр. попередньо 

навчаю) — підготовчий, вступний курс, вступ до науки. При вивченні 

пропедевтичного курсу інформатики учні отримують елементи знань та вмінь роботи з 

комп’ютерними програмами, оволодівають навичками конструювання, керування 

різними об’єктами (даний вид роботи часто проводиться в ігровій формі). 

Пропедевтичний курс покликаний подолати психологічний бар’єр між комп’ютером і 

дитиною, а також забезпечити оволодіння найпростішими навичками роботи з 

комп’ютером. Пропедевтичні курси для початкової школи часто мають чітко 

виражену міжпредметну спрямованість, містять завдання з математики, мови, 

малювання, музики, завдання на розвиток мислення, уваги тощо. Поряд з роботою 

дітей з прикладними програмами шкільна практика має приклади використання 

інтелектуальної навчаючої системи ЛОГО для розвитку алгоритмічного мислення та 

пропедевтики основ алгоритмізації та програмування.  

 Пропедевтичний курс інформатики може включатися в навчальний план за рахунок 

варіативної частини навчального плану і за наявності відповідних умов 

(обладнаний відповідним чином комп’ютерний клас, наявність навчально-

методичного забезпечення та кваліфікованих педагогічних кадрів).  

 Комп’ютер виступає як засіб педагогічної діяльності вчителя, а доступ учнів до 

комп’ютерної техніки є обмеженим. Під час проведення уроків в комп’ютерному 

класі, особливо в молодшій школі, слід ретельно дотримуватися санітарно-

гігієнічних норм, проводити на уроці фізкультхвилинки. Діти у цьому віці можуть 

на уроці працювати з комп’ютерними програмами 10-15 хвилин (для 6 класу - 20 

хвилин).  

 Для початкової школи в Україні було розроблено пропедевтичні курси 

«Комп’ютерна азбука»,  «Сходинки до інформатики». 



 Впровадження курсу “Комп’ютерна азбука” у 1-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів на даний час визнане недоцільним (діти 6-річного віку 

психологічно не готові до сприйняття складних понять курсу і роботи з 

комп’ютерними засобами, а навчально-методичне та програмне забезпечення курсу 

не відповідає ергономічним, психологічним та фаховим вимогам). 

 Викладання інформатики з другого класу відбувається за експериментальною 

програмою “Інформатика”. При вивченні курсу передбачено кілька напрямів 

навчальної та розвивальної діяльності учнів:  

 пізнавальний: засвоєння відомостей про призначення комп’ютера, 

можливості його використання, застосування комп’ютерних технологій, 

ознайомлення з інформаційними процесами тощо; 

 прикладний: формування навичок роботи з клавіатурою, запуску 

програм, роботи з музичним, текстовим, графічним редакторами та інші; 

 алгоритмічний: ознайомлення з поняттям алгоритму, складання 

алгоритмів для виконавців; 

 розвивальний: розвиток творчих здібностей, логічного мислення 

шляхом використання творчих завдань; 

 підтримка, корекція і пропедевтика знань, умінь і навичок з основних 

предметів: за допомогою різноманітних навчальних, навчально-

контролюючих та пропедевтичних програм. 

 

2. Структура та зміст курсу. Основні змістові лінії курсу. Державний стандарт 

початкової загальної освіти. 

 

Структура навчальної програми 

Курс «Інформатика» розрахований на 105 годин (35 годин у 2 класі, 35 годин у 3 

класі і 35 годин у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за рахунок інваріантної 

частини навчального плану). 

Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти курс 

«Інформатика» будується за такими змістовими лініями:  

 «Комп’ютер та його складові»; 

 «Інформація та інформаційні процеси»; 

 «Інформаційних технології»; 

  «Комунікаційні технології»; 

  «Алгоритми і виконавці». 



 

Програма побудована лінійно-концентрично. Зміст понять поступово 

розширюється і доповнюється. Концентричність передбачає повернення до подання 

та опрацювання інформаційних даних (текстових, графічних, числових) за допомогою 

різних програмних середовищ. Лінійність має за мету ознайомити учнів на 

пропедевтичному етапі вивчення базового курсу "Інформатика" з простими 

редакторами тексту, графіки, презентацій. Поняття інформаційних процесів та їх 

використання у навчальному процесі розширюється і доповнюється в кожному класі. 

Таким чином забезпечується поступове нарощування складності матеріалу, його 

актуалізація, повторення, закріплення, що сприяє формуванню ключових та 

предметних компетентностей і способів діяльності на вищому рівні узагальнення.  

У програмі конкретизовано зміст навчального матеріалу за кожним класом і 

подано відповідні вимоги до навчальних досягнень учнів. 

Програмою встановлена послідовність тем курсу, яка дозволяє при вивченні 

кожного з розділів використовувати знання і вміння, набуті при вивченні попередніх 

розділів. Вчитель може змінювати порядок вивчення і обсяг тем курсу залежно від 

рівня підготовки учнів і технічного оснащення школи, вибудовуючи в такий спосіб 

найбільш доречну для конкретного навчального закладу або класу траєкторію 

навчання. Водночас, змінюючи порядок тем курсу, вчитель не може порушувати 

порядок викладання тем, між якими є суттєві змістові залежності. 

Програмою передбачено резерв часу, який можна додатково використати на 

вивчення тем курсу, а також для виконання додаткових навчальних проектів, 

проведення інтелектуальних конкурсів та творчих змагань в кінці кожного семестру 

або навчального року. 

Ключова та предметна ІКТ-компетентності учня. Показники вміння вчитися, як 

ключової пізнавальної компетентності. 

Формування ІКТ-комптентності учнів – один із пріоритетних напрямів розвитку 

сучасної загальної освіти. У Державному стандарті початкової загальної освіти 

терміни вживаються у такому значенні:  

1) Компетенція – суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у 

певній сфері діяльності людини. 

2) Компетентність – набута у процесі навчання інтегрована здатність 

особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть 

цілісно реалізовуватися на практиці. 

3) Компетентнісний підхід – спрямованість навчально-виховного процесу на 

досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, 

як ключова, загальнопредметна і предметна. 

4) Ключова компетентність – спеціально структурований комплекс якостей 

особистості, що дає можливість ефективно брати участь у різних життєвих сферах 

діяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів. До ключових 

компетентностей відносяться: уміння вчитися; соціально-трудова; 

загальнокультурна; інформаційно-комунікативна; здоров’язбережувальна; соціальна.  

5) Предметна компетентність – освоєний учнями у процесі навчання досвід 

специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної з набуттям нового знання, 

його перетворенням і застосуванням. 

Вивчення курсу «Сходинки до інформатики» сприяє формуванню і розвитку у 

молодших школярів ключових компетентностей, серед яких можна виділити ІКТ-



компетентність, та «уміння вчитися», як здатність до самоорганізації в навчальній 

діяльності.   

ІКТ-компетентність, як ключова, передбачає впевнене та критичне використання 

інформаційно-комунікаційних технологій та відповідних засобів для навчання, 

відпочинку та спілкування.  

ІКТ-компетентність  для даного курсу є одночасно і  предметною.   

У контексті початкового навчання предметна ІКТ-компетентність розглядається 

як здатність учня актуалізувати, відбирати, інтегрувати й застосовувати в конкретній 

життєвій або навчальній ситуації, в тому числі проблемній, набуті знання, уміння, 

навички, способи діяльності щодо  використання ІКТ.  

Предметна ІКТ–компетентність учнів виявляється у таких ознаках: 

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

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

зберіганням, поданням і передаванням;  

- готовність вирішувати інформаційні проблеми шляхом застосування 

засобів ІКТ та  алгоритмів  виконання завдань; 

- здатність співпрацювати за допомогою засобів ІКТ для виконання 

комплексних завдань; 

- вміння безпечно працювати з комунікаційними системами.  

Діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності пов'язаний з такими  

вміннями учнів молодшого шкільного віку: 

Технологічні: вмикає та вимикає комп’ютер; вибирає об’єкти та переміщує їх з 

використанням маніпулятора мишки; виконує операції над об’єктами, зокрема, над 

вікнами, файлами, папками; запускає програму на виконання та завершує роботу з 

нею; використовує клавіатуру для введення символів, слів, речень, текстів; здійснює 

підготовку та редагування нескладних текстів невеликого обсягу в середовищі 

текстового редактора; працює з графічними об’єктами у середовищі графічного 

редактора, створює елементарні малюнки та змінює значення властивостей створених 

малюнків; працює з комп‘ютерними програмами підтримки вивчення навчальних 

предметів; створює прості презентації на 3-5 слайдів на підтримку власної проектної 

діяльності.  

Телекомунікаційні: одержує, створює і надсилає електронні листи; виконує 

пошук в Інтернеті зображень і текстів за вказаною темою; зберігає результати пошуку. 

Алгоритмічні: складає алгоритми дій з повсякденного життя, з використанням 

матеріалу навчальних предметів (математики, української мови тощо); аналізує текст 

задачі; складає, записує і виконує найпростіші алгоритми для виконавців у 

визначеному середовищі, розрізняє основні алгоритмічні конструкції.   

У результаті засвоєння предметного змісту навчального курсу «Сходинки до 

інформатики»  учні мають виявляти такі показники вміння вчитися:  

- розуміти мету навчальної діяльності, визначати завдання для її 

досягнення; 



- відбирати або знаходити потрібні знання, способи для розв’язування 

різних типів навчальних і життєвих задач (як типових, так і нестандартних, 

творчих); 

- генерувати  різні способи розв’язування задачі, проблеми; 

- актуалізувати й відтворювати потрібну інформацію, моделювати, 

комбінувати, доповнювати, перетворювати її; 

- аналізувати навчальні об’єкти, розрізняти їх суттєві та несуттєві ознаки, 

групувати та класифікувати об‘єкти за певними ознаками; 

- співпрацювати у різних групах для виконання комплексних завдань 

(наприклад, участь у проектах, творчих роботах тощо), які вимагають застосування 

різних компетентностей, готовності до продуктивної праці. 

 

Лекція 4. Тема: Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із психолого-педагогічними та гігієнічними основами 

використання НІТ в початковій школі; з’ясувати, які вимоги до пристроїв комп’ютера; 

засвоїти правила поведінки у комп’ютерному класі і правила техніки безпеки під час 

роботи з комп’ютером. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: урок інформатики, фізкультхвилинки, рефлексація, методи і 

засоби навчання на уроках інформатики в початковій школі. 

 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка. 

 

План 

1. Характеристика умов навчання. 

2. Психолого-педагогічні та гігієнічні основи використання НІТ в початковій 

школі. 

3. Вимоги до пристроїв комп’ютера. 

4. Інструкція з техніки безпеки в комп’ютерному класі. 

5. Приблизні правила  поведінки учнів у комп'ютерному класі.  
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Конспект лекційного змісту 

 

1. Характеристика умов навчання 

Успішне впровадження навчального курсу «Інформатики» залежить від 

обов’язкової саме для нього складової – стандарту можливостей для навчання, в 

якому зазначаються обов’язкові умови та ресурси, що потрібні для реалізації 

державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів молодшого 

шкільного віку.  

1. При вивченні курсу «Інформатики» кожний урок проводиться із 

використанням комп’ютерів.  

2. на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень 

був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп‘ютером, але не 

менше 8 учнів у підгрупі.  

3. Згідно санітарно-гігієнічних норм час роботи учнів за комп’ютером 

на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв. Весь інший час уроку учні 

працюють без комп’ютера, знайомляться із загальними теоретичними 

положеннями курсу «Інформатики», повторюють і закріплюють вивчений 

матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та 

критичного мислення, творчих здібностей тощо. Для практичної роботи учнів 



за комп‘ютером можна використовувати програми з наявного у школі 

навчального програмного забезпечення та середовища, які адаптовані для 

навчання дітей молодшого шкільного віку.  

4. Перелік необхідних програмних засобів: 

- операційна система; 

- програми на розвиток логічного та критичного мислення; 

- розвиваючі програми; 

- комп‘ютерні програми на підтримку вивчення української мови, іноземної мови, 

математики, образотворчого мистецтва, музики тощо; 

- клавіатурний тренажер; 

- тренажер миші; 

- графічний редактор; 

- текстовий процесор; 

- редактор презентацій; 

- середовище виконання алгоритмів. 

Види діяльності, які слід реалізовувати в процесі вивчення курсу – ігрова, 

навчально-ігрова, практичне експериментування, конструювання, художня 

діяльність, дослідження, співпраця в парі, групова взаємодія. З метою оцінювання 

індивідуальних досягнень учнів може бути використаний метод оцінювання 

портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення критеріїв для включення 

учнівських напрацювань до портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість 

оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня тощо. Пропонується проводити 

оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку та демонстраційне портфоліо. 

 

Інструкція з техніки безпеки в комп’ютерному класі 

 Заходити до класу тільки після дзвінка 

 Займати свої місця як за столами (партами) так і біля комп’ютерів 

 Бути уважними, дисциплінованими, обережними, бережливо повиводитись з 

технікою, точно виконувати вказівки викладача чи лаборанта 



 Залишати робоче місце тільки з дозволу викладача 

 При виникненні неполадок покликати викладача чи лаборанта 

 При появі запаху гару негайно відключити комп’ютер, залишити робоче 

місце і покликати викладача 

Забороняється 

 заходити до кабінету у верхньому одязі 

 включати чи виключати комп’ютер без дозволу викладача 

 працювати з мокрими чи брудними руками 

 класти зошити чи інше приладдя на пристрої ПК 

 бігати, стрибати, робити різкі рухи біля комп’ютерів 

 самовільно змінювати конфігурацію чи ремонт ЕОМ 

 проводити будь-які дії на чужому робочому місці 

 торкатися кабелів і інших з’єднувальних шнурів 

 записувати на жорсткий диск ігри чи інші програми без дозволу викладача чи 

лаборанта 

 

Приблизні правила  поведінки учнів у комп'ютерному класі (за іншими 

авторами). 

1. Входити і виходити з класу можна тільки з дозволу вчителя. 

2. Потрібно займати тільки те робоче місце, що закріплене вчителем за 

учнем чи бригадою в цілому. 

3. Включати або виключати комп'ютер і підключені до нього пристрою 

учнем не дозволяється. 



4. Підключення до роботи компакт дисків навчального  призначення 

здійснюється вчителем або лаборантом. 

5. Учителеві необхідно дотримувати рекомендацій з організації 

навчальної діяльності учнів на заняттях з  інформатики. 

6. З метою економії часу матеріали, розміщені в Інтернеті, можуть бути 

приготовлені вчителем або методистом з інформатизації навчання школи 

заздалегідь і можуть використовуватися на уроці  вже як матеріали, 

розміщені на диску.   

7. Урок необхідно починати з організаційної хвилинки, нагадуючи 

дітям правила поведінки в кабінеті. 

8. Устаткування комп'ютерного робочого місця повинне відповідати 

санітарним нормам і правилам. Нижче приведені рекомендації гигієністів з 

організації робочого місця учня. 

9. Розміщення комп'ютерних столів повинні вироблятися таким чином, 

щоб усі струмоведучі частини пристроїв і рознімання були звернені до стіни 

приміщення. 

10. Для профілактики травматизму дітей електропроводка повинна бути 

обладнана спеціальними коробами, розетки повинні розташовуватися за 

вертикальною стінкою комп'ютерного столу. 

11. Кабінет повинний бути обладнаний пристроєм відключення 

електроживлення. 

12. Залишати дітей у комп'ютерному класі без учителя категорично 

забороняється. 

13. Уроки в комп'ютерному кабінеті рекомендується проводити разом з 

лаборантом. 

 

Правила техніки безпеки під час роботи з комп’ютером 



 Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій насичений 

різноманітною електронною технікою, яка живиться від електричної мережі з 

напругою змінного струму 220 В. Це потребує дотримання додаткових правил безпеки 

під час проведення навчальних занять і позаурочних заходів. До початку роботи:  

з дозволу вчителя займіть своє робоче місце за комп’ютером, налаштуйте висоту 

стола, стільця, підставки для ніг, кут нахилу монітора так, щоб:  

середина екрана монітора знаходилася трохи нижче горизонтальної лінії зору;  

відстань від очей до поверхні екрана становила 40–80 см, залежно від розмірів об’єктів 

на екрані;  

лінія від очей до центра екрана монітора була перпендикулярна до площини екрана;  

пальці рук вільно лежали на клавіатурі;  

руки утворювали в ліктьовому суглобі кут, близький до 90°;  

клавіатура лежала на поверхні стола або на спеціальній полиці на відстані 10–30 см від 

краю і була нахилена під кутом 5–15°;  

спина опиралася на спинку стільця;  

ноги опиралися на підлогу або на спеціальну підставку;  

наведіть лад на робочому столі, приберіть з нього предмети, які не потрібні для 

роботи;  

перевірте чистоту своїх рук, за потреби вимийте їх і витріть насухо;  

за потреби з дозволу вчителя і тільки спеціальною серветкою протріть екран монітора, 

клавіатуру, килимок і мишу;  

перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень комп’ютерного обладнання;  

з дозволу вчителя ввімкніть комп’ютер.  

Під час роботи:  

тримайте робоче місце охайним, не розміщуйте на ньому сторонніх речей;  

витримуйте правильну поставу – не нахиляйтеся близько до поверхні екрана, не 

згинайтеся, тримайте руки без напруження;  

після 15–20 хв роботи або при відчутті втоми виконайте комплекс вправ для очей і для 

зняття м’язового напруження;  



не намагайтеся самостійно усунути перебої в роботі комп’ютера, при їх виникненні 

негайно покличте вчителя;  

не торкайтеся задніх стінок монітора та системного блока, не чіпайте дротів живлення;  

акуратно вставляйте і виймайте змінні носії;  

не торкайтеся екрана монітора руками (це забруднює і порушує його покриття);  

категорично забороняється знімати кришки корпусів пристроїв комп’ютера, 

самостійно, без дозволу вчителя, приєднувати і від’єднувати пристрої комп’ютера.  

 

Після закінчення роботи:  

приберіть своє робоче місце;  

з дозволу вчителя вимкніть комп’ютер або закінчіть сеанс роботи.  

 

Орієнтований комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах 

інформатики 

Комплекс вправ для очей 

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд - 

прямо, відвернувшись від комп'ютера. 

Варіант1 

1. Погляд спрямувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без 

затримки в кожному положення. Повторити 5 разів і 5 разів в зворотному 

напрямі. 

2. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на 

рахунок «три-чотири». 

3. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо. 

Варіант 2 

1. Швидко кліпати очима протягом 15 с. 



2. Заплющити очі. Не відкриваючі осей, начебто подивитися ліворуч на рахунок 

«раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч 

на рахунок «п'ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів. 

3. Спокійно посидіти із закритими очима, розслабившись протягом 5с. 

 Комплекс вправ для зняття м'язового напруження 

Варіант 1 

Вихідне положення - сидячи на стільці. 

1. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому 

положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. 

Повторити вправу 5 разів. 

2. Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися у такому положенні 2-3 с і 

розслабитися. 

3. Сидячи на стільці піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх 

додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів. 

4. Переплести пальці рук і покласти їх на голову. Звести лопатки, залишатися у 

такому положення 5 с, а потім розслабитися. Повторити вправу 5 разів. 

Варіант 2 

Вихідне положення - сидячи на стільці. 

1. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися  на стільці, зігнувши 

руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 

разів. 

2. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів. 

3. Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті руки протягом 3-5с. 

Варіант 3 

Вихідне положення - стоячи, ноги разом, руки вниз. 

1. Прямі руки розвести вбоки долонями догори, зробити вдих. 

2. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів. 

3. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5с. 



4. Те саме назад. Дихати рівномірно. 

 

 

КРЕДИТ  3. ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 

Лекція 5. Тема: Особливості використання проектної технології у початковій 

школі. Застосування проектної діяльності у роботі вчителя початкових класів 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із особливостями, структурою та етапами проектної 

діяльності вчителя початкових класів; засвоїти особливості поєднання групової та 

індивідуальної роботи учнів при розробці проектів та співвідношення методу проектів 

з технологіями інтерактивного та продуктивного навчання. 

Виховна: створити атмосферу емоційного підйому, виховувати професійні риси, 

почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: проектна діяльність, презентація, учнівський проект. 

 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія. 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка.  

План: 

1. Особливості проектної діяльності вчителя початкових класів. 

2. Структура й етапи проектної діяльності вчителя початкових класів. 

3. Взаємодія учителя з батьками школярів, та їх роль на кожному етапі виконання 

проекту. 



4. Особливості поєднання групової та індивідуальної роботи учнів при розробці 

проектів. 

5. Методика навчання молодших школярів створенню презентацій за допомогою 

редактора PowerPoint. 
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Конспект лекційного змісту 

1. Особливості проектної діяльності вчителя початкових класів. 

 

Проектна  діяльність  у  початковій  школі  має   свою   специфіку: слід  ураховувати  

вікові  та  психологічні особливості учнів, більше  уваги  приділяти  самостійній,  

пошуковій  роботі,  а  не репродуктивній діяльності. Оскільки  молодші  школярі  

мають  не  достатній  для  самостійної  роботи  рівень  теоретичних  і практичних 



знань, кожен етап проектної  діяльності  повинен ретельно контролюватися вчителем.  

Проекти  для  початкової  школи в більшості випадків – короткотривалі.  Але  все  ж   

таки вчителі мають чудову можливість залучити  до  пошукової,  творчої діяльності 

практично всіх учніві  в першу  чергу  –  дітей із  підвищеною навчальною  

мотивацією.  

Участь  у  роботі  над  колективними  або  індивідуальними проектами  сприяє   

формуванню  в  молодших  школярів  уміння відбирати й  аналізувати інформацію , 

працювати з енциклопе діями,  довідниками,  спеціальною   літературою ,  присвячену 

різним  етапам  життя  й  діяльності  людини,  галузям  техніки, науковим  відкриттям;  

використовувати можливості інформаційних технологій, мереж і Інтернет .  

Учні  початкової  школи  вчаться проводити спостереж ення, брати  інтерв’ю,  

систематизувати  й  узагальнювати  отриману інформацію,  висувати  гіпотези,  робити  

аргументовані висновки.  

Теми учнівських проектів  дуж е  різноманітні, і в початкових класах їх не слід 

регламентувати, визначати та виділяти більш значимі.  

 

У ході роботи над проектом учитель має на меті: 

 допомогти розробити програму дослідження; знайти необхідні джерела 

інформації;  

 заохочувати і підтримувати ентузіазм; 

 допомагати, якщо виникають труднощі; 

 підтримувати зворотній зв’язок. 

 

   Працюючи над проектом, потрібно враховувати такі вимоги:  

 

 використання загадок, головоломок, ігор, що демонструють поняття, яким 

навчають; 

 привабливо оформлені класне приміщення і парти; 



 урок забезпечується музичним супроводом, використовуються плакати, що 

відносяться до досліджуваного матеріалу; на уроки запрошуються гості;  

 навчальну інформацію пов’язують із життєвим досвідом школярів. 

 

2. Структура й етапи 

Розглянемо зміст діяльності учасників проекту на кожному його етапі. 

 

I етап. Організація проекту. 

Етап визначення вчителем стратегії діяльності, яка полягає у виборі виду і теми 

проекту, формулюванні провідної проблеми та дидактичної мети. До роботи на цьому 

етапі молодші школярі переважно не долучаються. 

Обираючи тему проекту, вчителю варто орієнтуватись на такі критерії: 

• чи дійсно серйозно захопить учнів пропонований проект; 

• чи піддаватиметься він успішній реалізації з їхнього боку; 

• чи буде мати практичний, особистісно чи соціально значущий результат; 

• чи зумовить виконаний проект у процесі його реалізації подальшу серію проектів. 

 

II етап. Планування проекту. 

Етап організації проектної діяльності учнів. Учитель ознайомлює дітей із загальною 

темою навчального проекту та стимулює виникнення інтересу до неї; окреслює коло 

проблемних питань та зорієнтовує учнів на усвідомлення задуму проекту; допомагає 

вжитися в ситуацію та виділити низку проблем, які цікавлять учнів; скеровує на 

можливі шляхи розв'язання проблеми та ймовірний результат діяльності, допомагає у 

плануванні. 

Після такого «занурення» в проект організовується активна спільна (чи 

індивідуальна) проектна діяльність учнів. Для цього, за бажанням учасників, 

утворюються творчі групи й обирається напрям діяльності, який узгоджується із 

загальною темою та ідеєю проекту. Учасники визначаються із формою представлення 

результатів. 



На цьому етапі ініціатива переходить до учнів. Це зумовлено тим, що виконання 

певних завдань за прямою вказівкою вчителя може не відповідати нахилам та 

бажанням дітей. 

На цьому ж етапі визначаються критерії оцінювання діяльності учасників. 

 

Ш етап. Реалізація проекту. 

Характер діяльності учасників – інформаційно-операційний. Учні з допомогою 

вчителя визначають можливі джерела інформації, самостійно збирають необхідний 

матеріал, безпосередньо виконують поставлені завдання проекту. Педагог займає 

позицію консулкганта, а за потреби – координатора; він спрямовує пошукову діяльність 

школярів в оптимальному напрямі. Самостійна пошукова робота підпорядкована певній 

логіці та здійснюється за таким алгоритмом: 

• усвідомлення проблеми власного пошуку; 

• з'ясування незрозумілих питань; 

• спостереження, збір фактів, доказів; 

• аналіз та узагальнення зібраних даних; 

• узгодження виконаної роботи із запланованою; 

• висновки. 

Проведене учнями дослідження завершується застосуванням набутих знань у 

практичній роботі. її результатом повинен бути реальний освітній продукт, що має 

суб'єктивну або об'єктивну цінність. Отримавши його, учні дають відповіді на такі 

запитання: 

—Які знання знадобилися в практичній роботі? 

—Який особистий досвід змогли використати? Який новий досвід отримали? 

—Що змінилося в результаті виконання проекту? 

– Що покращили для себе чи для інших людей? 

IV етап. Підсумок проекту. 

На завершальному етапі розробки проекту передбачається оформлення й 



презентація його результату, аналіз та оцінювання проектної діяльності учасників. 

Важливість цього етапу пояснюється тим фактом, що кожна справа має бути доведеною 

до кінця. Відчуття завершеності виникає в учнів під час представлення результату 

проекгу. 

Педагогічна цінність підсумкового етапу полягає не у виявленні якості виконаного 

продукту, а в ході самої діяльності. Учителя передусім цікавить, як працювали діти, як 

змогли реалізувати свої можливості, якою мірою виявили свою самостійність, яких 

нових знань і вмінь набули. Для учнів цей етап пов'язаний із демонструванням 

зростання своєї компетентності. 

 

Проектна діяльність має певну методику, яку виділяють усі дослідники. Це: 

 Вибір проблеми, обґрунтування практичної значимості її вирішення. 

 Вивчення мети й поетапних задач. 

 Визначення масштабів роботи, засобів і методів досягнення мети, рамки інтеграції з 

іншими 

предметами, передбачувані складності, терміни, поділ усієї роботи на етапи. 

 Формулювання гіпотези, ідеї реалізації. 

 Вибір виконавця чи команди для здійснення проекту. Розподіл обов’язків на 

кожному етапі 

реалізації проекту при загальній рівноправності учасників. Мотивація учасників. 

 Планування загальної моделі й структури проекту. (Модель – це умовний образ, 

схема кінцевого 

результату проекту.) 

 Вибір учнів, що відповідають за інформаційне забезпечення проекту, – випуск 

бюлетенів. 

Позначення основних принципів оформлення, періодичності випуску. 

Етапи і зміст проектної роботи 



1. Пошуковий: визначення теми та мети проекту, пошук та аналіз проблеми, 

висування гіпотези, обговорення методів дослідження. 

2. Аналітичний: аналіз вхідної інформації, пошук оптимального способу досягнення 

мети проекту, побудова алгоритму діяльності, покрокове планування роботи. 

3. Практичний: виконання запланованих кроків. 

4. Презентаційний: оформлення кінцевих результатів, підготовка та проведення 

презентації, „захист” проекту. 

5. Контрольний: аналіз результатів, коригування, оцінка якості проекту. 

 

Пам’ятка для вчителя 

Перш ніж планувати певний проект, дайте відповідь на три головні запитання:   

 Які навчальні завдання ви ставите? 

 Якими знаннями повинні оволодіти  діти? 

 На яких уміннях ви збираєтеся концентрувати увагу? 

 Відповіді на ці запитання допоможуть вам визначити мету і завдання даного проекту. 

 

КРЕДИТ 4. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ «КОМП’ЮТЕР ТА 

ЙОГО СКЛАДОВІ», «ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ» 

Лекція 6. Тема: Вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його складові».  

Методика ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера та їх призначенням. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із метою та вимогами до знань учнів змістової лінії 

«Комп’ютер та його складові»;  засвоїти методику формування початкових навичок 

роботи з комп’ютером; ознайомитись із типовою архітектурою персонального 

комп’ютера, з’ясувати яке призначення апаратних засобів: пристроїв введення, 

виведення, зберігання та обробки інформації. 

Виховна: створити атмосферу емоційного підйому, виховувати професійні риси, 

почуття відповідальності, творче мислення. 



Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: змістова лінія, початкові навички роботи з комп’ютером, 

архітектура персонального комп’ютера. 

 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія. 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка.  

План: 

 

1. Типова архітектура персонального комп’ютера. Класифікація та призначення 

апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, зберігання та обробки 

інформації.  

2. Мета навчання змістової лінії. Вивчення тем змістової лінії у 2, 3 і 4 класах та 

вимоги до знань учнів за програмою. 

3. Методика формування початкових навичок роботи з комп’ютером. 

Література: 

1. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу 

навчання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. 

праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.143-150. 

2. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-

метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 

116 с. 

3. Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навч.-

метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – [2-ге вид., допов. і 

переробл.]. – Запоріжжя : «Просвіта», 2012. – 240 с. 



 

Конспект лекційного змісту 

 

1. Типова архітектура персонального комп’ютера. 

Архітектура ПК 

Архітектурою ПК називають його опис на деякому загальному рівні, що включає 

опис системи команд, системи адресації, організації пам'яті і т. д. Архітектура 

визначає принципи дії, інформаційні зв'язки і взаємодію головних пристроїв ПК: 

процесора, внутрішньої, зовнішньої пам'яті та периферійних пристроїв. Уніфікація 

архітектури ПК забезпечує їх сумісність з точки зору користувача. 

Структура персонального комп'ютера 

- це сукупність його функціональних елементів і зв'язків між ними. Класична 

архітектура (фон Нейман) — пристрій керування, арифметично-логічний пристрій, 

пам'ять, пристрої вводу-виводу інформації, об'єднані за до-помогою каналів зв'язку 

(див. схему на наступній сторінці). 

Апаратне забезпечення 

Сьогодні ви ознайомитеся з апаратними компонентами, з яких складається 

інформаційна система. Зрозуміло, що набір компонентів визначатиметься конкретною 

системою та завданнями, які вона покликана виконувати. 

До апаратної складової (hardware) належать: 

 комп'ютер (системний блок): 

 корпус; 

 процесор; 

 материнська плата; 

 внутрішня пам'ять; 

 зовнішня пам'ять; 

 блок електричного живлення; 

 відеокарти; 



 звукові карти; 

 порти; 

 пристрої введення інформації; 

 пристрої виведення інформації; 

 комунікаційне обладнання. 

 

Системний блок (корпус) 

Системний блок стаціонарного ПК — прямокутний каркас, у якому розміщено всі 

основні вузли комп'ютера: материнська плата, адаптери, блок живлення, накопичувач 

на гнучких магніти дисках (НГМД), один (іноді більше) накопичувач — HDD, 

динамік, дисковод для компакт-дисків або інші накопичувачі, органи керування. Серед 

органів керування, що, як правило, встановлюють на передній панелі, можуть бути: 

вимикач електроживлення; кнопка загального скидання RESET; кнопка «сну», яка дає 

змогу зменшити енергоспоживання, коли ком-п'ютер не використовується; індикатори 

живлення та режимів роботи. Із тильного боку системного блока розташовані 

штепсельні рознімні з'єднання — порти для підключення шнурів живлення і кабелів 

зв'язку із зовнішніми (встановленими поза системним блоком) при¬строями. У 

середині системного блока розміщено плати сполучення пристроїв із центральним 



процесором (ЦП) та іншими пристроями на материнській платі (адаптери або 

контролери і плати розширення). 

Блок живлення 

Цей блок перетворює змінний струм стандартної мережі електроживлення (220 В, 

50 Гц) на постійний струм низької напруги. Він має кілька виходів на різні напруги (12 

і 5 В), які забезпечують живленням відповідні пристрої комп'ютера. Електронні схеми 

блока живлення підтримують ці напруги стабільними незалежно від коливань 

мережної напруги в досить широких межах (від 180 до 250 В). Звичайна потужність 

блоків живлення ПК становить 230-500 Вт, для мережного сервера вона може бути 

значно більшою. Більшість блоків живлення має вентилятор для відведення із 

системного блока надмірного тепла, що виділяється під час роботи електронних 

пристроїв. 

Системна (материнська) плата 

Так називають велику друковану плату одного зі стандартних форматів, яка несе 

на собі головні компоненти комп'ютерної системи: ЦП; оперативну пам'ять; 

кешпам'ять; комплект мікросхем логіки, що підтримують роботу плати, — чипсет 

(chipset); централь¬ну магістраль, або шину; контролер шини й кілька рознімних 

з'єднань-гнізд (слотів, від англ. slot — щілина), які служать для підключення до 

материнської плати інших плат (контролерів, плат розширення та ін.). Частина слотів 

у початковій комплектації ПК залишається вільною. У рознімні з'єднання іншої 

конфігурації встановлюють модулі оперативної пам'яті. Кількість і тип рознімних 

з'єднань є однією з важливих характеристик системної плати, оскільки під час 

доукомплектовування або модернізації комп'ютера вільних слотів може не вистачити. 

Крім того, на материнській платі є мініатюрні перемички (jumpers) або перемикачі 

(switches), за допомогою яких відбувається налаштування плати. На системній платі 

розташовані також з'єднуючі, до яких за допомогою спеціальних кабелів (шлейфів) 

підключають додаткові пристрої. Ще один важливий елемент, який встановлюють на 

системній платі, — мікросхема BIOS (Basic Input-Output System, базова система 

введення-виведення). Вона е енергонезалежним постійним запам'ятовувальним 

пристроєм (ПЗП), в який записано програми, що реалізують функції введення-

виведення, а також програму тестування комп'ютера в момент вмикання живлення 



(POST, Power On Self Test), програму налаштування параметрів BIOS та інші 

спеціальні програми. У роботі BIOS використовують відомості про апаратну 

конфігурацію комп'ютера, які зберігає ще одна мікросхема — CMOS RAM. Це 

енергозалежна пам'ять, що постійно підживлюється від батарейки, яка також 

знаходиться на системній платі. Вона живить і схему кварцового годинника — 

годинника реального часу, що безперервно відлічує час і поточну дату. 

Мікропроцесор 

Мікропроцесор (МП) — це, по суті, мініатюрна обчислювальна машина. 

Основними параметрами МП є набір команд, розрядність, тактова частота. Набір або 

система команд постійно вдосконалюється, з'являються нові команди, що замінюють 

серії найпримітивніших команд — мікропрограми. На виконання нової команди 

потрібна менша кількість тактів, ніж на мікропрограму. Сучасні МП можуть 

виконувати до кількох тисяч команд (інструкцій). 

 

Лекція 7. Тема: Методика вивчення змістової лінії «Інформація та інформаційні 

процеси». 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із метою, завданнями та вимогами до знань учнів 

змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси»;  засвоїти методику формування 

уявлень про інформацію, повідомлення, інформаційні процеси; ознайомитись із 

поняттями інформації та повідомлення; ознайомитися із способами подання та 

носіями інформації, з інформаційними процесами; з’ясувати особливості кодування 

інформації.  

Виховна: створити атмосферу емоційного підйому, виховувати професійні риси, 

почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: змістова лінія, початкові навички роботи з комп’ютером, 

архітектура персонального комп’ютера. 



 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія. 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка.  

План: 

1. Мета і завдання змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси». 

Вивчення тем змістової лінії у 2, 3 і 4 класах та вимоги до знань учнів за 

програмою. 

2. Методика формування уявлень про інформацію, повідомлення, інформаційні 

процеси: 

- Поняття інформації та повідомлення; 

- Способи подання та носії інформації; 

- Інформаційні процеси; кодування інформації. 

 

 

Література: 

4. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до 

використання комп’ютера як універсального дидактичного засобу 

навчання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. 

праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.143-150. 

5. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-

метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 

116 с. 

6. Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навч.-

метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – [2-ге вид., допов. і 

переробл.]. – Запоріжжя : «Просвіта», 2012. – 240 с. 

 

Конспект лекційного змісту 



 

Завданням змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси» є 

ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація, дані. Поняття 

повідомлення, інформація та дані учні мають розуміти на інтуїтивному рівні, вміти 

наводити приклади повідомлень, розуміти, що повідомлення передають інформацію - 

відомості про предмети, живі істоти і явища оточуючого світу. При ознайомленні 

учнів з інформаційними процесами спочатку пропонується розглянути ті, що 

зустрічаються у життєдіяльності людини, і лише потім – інформаційні процеси, що 

реалізуються з використанням комп’ютера. Розуміння інформаційних процесів має 

відбуватися також на інтуїтивному рівні, не доцільно вимагати від учнів точних 

означень всіх теоретичних понять, які розглядаються при вивченні змісту цієї лінії. 

Учні мають ознайомитися з ними на рівні розуміння, яке може полягати у наведенні 

ними відповідних прикладів з свого життя та навколишнього світу. Важливо, щоб учні 

мали уявлення про те, що людина постійно зустрічається у житті з кожним із 

зазначених інформаційних процесів і може при цьому використовувати комп’ютер  чи 

інші пристрої для роботи з повідомленнями та даними. Змістова лінія  допомагатиме 

формуванню цілісної наукової картини світу, підкреслюючи на доступних учням 

прикладах, роль інформаційних процесів у суспільстві, біологічних та технічних 

системах. 

У рамках цієї змістової лінії розглядаються поняття об’єкта, властивостей 

об’єктів і значень цих властивостей. Учні мають наводити із власного життя приклади 

різних об’єктів, їхніх властивостей і значень цих властивостей,  впорядковувати та 

групувати об’єкти на основі значень властивостей, мати уявлення про вплив значень 

властивостей об’єктів на подальше їх використання та опрацювання. Учні повинні 

розуміти, що будь-яка операція над об’єктом полягає в зміненні значення однієї з його 

властивостей або значень групи його властивостей. При цьому доцільно знайомити 

учнів як з конкретними об’єктами та їх образами, так із відповідними абстрактними 

поняттями. Учні мають розглядати складні об’єкти як набір більш простих, кожен з 

яких виконує свою роль для функціонування об’єкта в цілому, розглядати вплив змін в 

одній із складових на цілу систему. Вчаться будувати складні об’єкти із 

запропонованих частин, в тому числі самостійно доповнюючи з відсутніх 

компонентів. 



Об’єктний підхід має пронизувати  навчання теоретичного та практичного 

матеріалу всіх змістових ліній курсу.  

 

Вивчення тем змістової лінії у 2, 3 і 4 класах та вимоги до знань учнів за 

програмою. 

Теми даної змістової лінії (2-4 клас) вивчаються за підручниками таких 

авторів:  

•«Інформатика» М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька; 

•«Інформатика» Г.В.Ломаковська, Г.О.Проценко, Й.Я.Ривкінд,Ф.М.Ривкінд; 

•«Інформатика» О.В.Коршунова. 

Вивчення  змістової лінії у 2 класі. 

Зміст навчального матеріалу: 

Поняття про повідомлення, інформацію  та інформаційні процеси. (4 год.)   

•Поняття про повідомлення. Сприйняття людиною повідомлень. •Інформація. 

Інформаційні процеси: отримання,  зберігання, опрацювання  і передавання 

повідомлень. 

•Різні пристрої, що використовуються для роботи з повідомленнями. 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: 

Учень (учениця): 

•має уявлення про повідомлення  та інформацію; 

•має уявлення про використання повідомлень людиною; 

•розуміє за допомогою яких органів чуттів людина сприймає повідомлення;  

•має уявлення про призначення різних пристроїв, що використовуються 

людиною  для роботи з повідомленнями  (телефон,  диктофон, смартфон, факс, 

плеєр, калькулятор, фотокамера, кінокамера, GPS навігатор, телевізор, комп’ютер 

та ін.);  

•розрізняє пристрої за їх призначенням щодо виконання інформаційних процесів;  

•розуміє, що повідомлення можна отримати, зберегти, опрацювати і 

передати; 

•наводить приклади роботи з повідомленнями на основі ситуацій із шкільного 

життя; 

•розрізняє  інформаційні процеси (отримання,  зберігання, опрацювання  і 

передавання повідомлень).  

 

 

 

Вивчення  змістової лінії у 3 класі. 

Зміст навчального матеріалу: 



  Інформаційні процеси і комп’ютер (9год. )  

•Способи  подання повідомлень (текстовий, графічний, звуковий, відео, умовні 

жести та сигнали, комбіновані). Носії повідомлень. 

 •Дані. Опрацювання та зберігання даних  за допомогою комп’ютера. Поняття 

про символи та їх кодування . Кодування та декодування повідомлень. 

•Робота з програмами на розвиток логіки, пам’яті, просторової уяви. 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: 

Учень (учениця): 

•називає способи  подання повідомлень;  

•наводить приклади повідомлень, поданих різними способами; 

•розрізняє способи  подання повідомлень; 

•має уявлення про носії повідомлень, дані;  

•орієнтується в  засобах зберігання та опрацювання повідомлень; 

•має уявлення про символ; 

•описує способи кодування і декодування символів і повідомлень на різних 

прикладах; 

•наводить приклади кодування і декодування символів і повідомлень.  

Вивчення  змістової лінії у 4 класі. 

Зміст навчального матеріалу: 

Опрацювання тексту  на комп’ютері. (7 год.) 

•Тексти  і текстовий редактор. Середовище текстового редактора. 

•Відкриття та створення   текстового документа. Редагування тексту. 

•Правила введення тексту.  Форматування тексту.  

•Копіювання і переміщення фрагментів тексту.  

•Вставлення зображень у текстовий документ. Збереження текстового 

документа. 

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів: 

Учень/учениця: 

•розуміє призначення текстового редактора; 

•має уявлення про середовище текстового редактора; 

•розпочинає і завершує роботу з текстовим редактором; 



•відкриває в середовищі редактора текстовий документ, що зберігається на 

носії; 

•переключає мовні режими роботи клавіатури; 

•вводить кілька абзаців тексту  з дотриманням правил орфографії і пунктуації; 

•виділяє фрагменти тексту (слово, рядок, абзац);  

•переміщує текстовий курсор по тексту з використанням  мишки та 

клавіатури; 

•редагує та форматує текст: символи (розмір, колір, накреслення), абзаци 

(вирівнювання, відступ І-го рядка, відступи ліворуч та праворуч); 

•вставляє до текстового документа графічні зображення; 

•створює в середовищі текстового редактора текстовий документ;  

•розрізняє операції копіювання і переміщення фрагментів тексту;  

•називає різні способи копіювання і вставлення фрагментів тексту; 

•застосовує різні способи копіювання і переміщення фрагментів тексту; 

•зберігає текстовий документ на носії. 

 

КРЕДИТ 5. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВИХ ЛІНІЙ «ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ» ТА «КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ». 

Лекція 8. Тема: Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні технології». 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із метою, завданнями та вимогами до знань учнів 

змістової лінії «Інформаційні технології»;  засвоїти методику ознайомлення учнів з 

графічним редактором, редактором комп’ютерних презентацій, текстовим редактором 

та формування навичок створювати та редагувати різноманітні об’єкти, здійснювати 

над ними типові операції по зміні значень властивостей. 

Виховна: створити атмосферу емоційного підйому, виховувати професійні риси, 

почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 



Ключові поняття: змістова лінія, інформаційні технології, графічний редактор, 

редактор комп’ютерних презентацій, текстовий редактор, об’єкти, типові операції по 

зміні значень властивостей. 

 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія. 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка.  

План: 

1. Основні теоретичні відомості: Загальні відомості про системне, службове та 

прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові 

операційних систем. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення 

імені файлу. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача 

операційної системи. Призначення, можливості і класифікація систем обробки 

текстів. Огляд середовища текстового процесора. Формати файлів документів. 

Введення, редагування й форматування тексту. 

2. Мета і завдання змістової лінії «Інформаційні технології». Вивчення тем змістової 

лінії у 2, 3 і 4 класах та вимоги до знань учнів за програмою. 

3. Методика ознайомлення учнів із поняттям редактора, видами редакторів. 

- Особливості вивчення редактора PowerPoint в початкових класах; 

- Методика ознайомлення учнів з тестовим редактором; 

- Методика ознайомлення учнів з графічним редактором; 

 

Література: 

1. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання 

комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-

орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 

Вип. 7. – 2003. – С.143-150. 

2. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 



3. Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – 

Запоріжжя : «Просвіта», 2012. – 240 с. 

 

Конспект лекційного змісту 

 

1. Основні теоретичні відомості: 

 

Операційна система – це сукупність програм (їх звуть системними), призначених для 

керування роботою комп’ютера, його ресурсами та підтримки взаємодії користувача з 

апаратною частиною комп’ютера та прикладними програмами. Найбільш популярні 

три сімейства операційних систем для персональних комп’ютерів: Windows і UNIX 

для IBM-сумісних комп’ютерів и MacOS для комп’ютерів Makintosh. Операційні 

системи Windows випускаються корпорацією Microsoft, системи сімейства UNIX – 

різноманітними виробниками, у тому числі й безкоштовно. Широко використовується 

операційна система Linux, яка входить до складу сімейства UNIX. MacOS 

поставляється фірмою Apple. 

Зібраний на заводі комп'ютер схожий на маленьку дитину. На фізичному рівні він 

може виконувати багато корисних дій, але поки що не знає, як це зробити. Тому 

комп'ютер, як і дитину, треба вчити, тобто заносити в його пам'ять потрібну 

інформацію. Цю інформацію подають у формі спеціальних програм, призначених 

забезпечити злагоджену роботу всіх частин комп'ютера та правила їх функціонування. 

Отже, крім важливого та потрібного складника — апаратного забезпечення для 

роботи комп'ютера потрібне програмне забезпечення. 

Програмне забезпечення (ПЗ) — це сукупність усіх програм, що 

забезпечують злагоджену роботу комп'ютера та що їх використовують для 

виконання різноманітних завдань. 

Програмне забезпечення буває різним, але є обов'язкова частина, без якої 

комп'ютер не може працювати. Це системне програмне забезпечення — частина 

програмного забезпечення, призначена організовувати функціонування 

комп'ютера. 



До системних програм належать операційні системи (ОС), що є головною 

частиною системного програмного забезпечення, та обслуговуючі програми, 

наприклад драйвери різноманітних пристроїв. Сьогодні найвідомішими операційними 

системами є ОС Microsoft Windows, UNIX і UNIX- подібні системи — Linux, BSD, 

Mac OS. 

Крім системного до складу програмного забезпечення входять також прикладне 

програмне забезпечення та системи програмування. 

 

 

До прикладного програмного забезпечення належать програми, призначені 

розв'язувати конкретні завдання в різних сферах діяльності людини (текстові та 

графічні редактори, бухгалтерські програми, бази даних, експертні системи, 

перекладачі, енциклопедії, навчальні, тестові, ігрові програми тощо. 

До систем програмування належать інструментальні програмні засоби 

створювання нових програм (середовище програмування АЛГО (Навчальна 

Алгоритмічна Мова), середовища Турбо Паскаль та Delphi (мова програмування 

Паскаль), C++Builder(мови C, C++), JavaBuilder(мова Java) тощо). 

Операційна система (ОС) — це базовий комплекс програм, що забезпечують: 

• керування ресурсами - злагоджену роботу всіх апаратних засобів комп'ютера; 

• керування процесами — виконання всіх програм та їх взаємо дію з пристроями 

комп'ютера та даними; 

• інтерфейс (діалог, обмін інформацією) між користувачем та комп'ютером. 



Отже, операційна система забезпечує 

зв'язок між користувачем, прикладними 

програмами та апаратним забезпеченням 

комп'ютера. Основна причина появи 

операційних систем (ОС) полягає в тому, що 

елементарні операції для роботи з пристроями 

комп'ютера та керування його ресурсами є 

операціями низького рівня, що вимагають від 

користувача та прикладних програм виконувати кілька сотень або тисяч елементарних 

операцій. Операційна система «приховує» ці складні та непотрібні подробиці, 

виконуючи їх без втручання користувача та пропонуючи йому зручний спосіб роботи 

на комп'ютері. 

Операційна система починає працювати одразу після ввімкнення комп'ютера, 

тому певну її частину розміщено в найважливішій мікросхемі постійної пам'яті — 

BIOS. Як ви знаєте, ця частина ПЗП містить сукупність програм, що після ввімкнення 

комп'ютера автоматично тестують усі його пристрої та в разі їх справної роботи 

завантажують в ОЗП частину операційної системи — програму-завантажувач. Далі 

вже вона завантажує в оперативну пам'ять комп'ютера певні потрібні для подальшої 

роботи модулі операційної системи. Після завершення завантажування ОС керування 

переходить до командного процесора. 

Поки комп'ютер працюватиме, деяка частина операційної системи завжди 

залишатиметься в ОЗП (цю частину ОС називають резидентною), а за потреби до 

оперативної пам'яті завантажуватимуться інші 

її частини. 

 

Різні операційні системи мають 

однакову структуру, до складу якої входять: 

•  Ядро ОС, що є центральною частиною 

ОС. Воно забезпечує прикладним програмам 

координований доступ до ресурсів комп'ютера 

(процесорного часу, оперативної пам'яті, 



зовнішніх пристроїв уведення та виведення інформації), перекладаючи їх команди з 

мови прикладних програм мовою двійкових кодів, яку розуміє комп'ютер. 

• Драйвери,   які  є  програмами-перекладачами, що перекладають команди 

комп'ютера мовою певного пристрою (принтера, сканера, 

звукової або відеокарти) та навпаки. 

• Утиліти,  що є набором допоміжних програм, призначених обслуговувати диски, 

перевіряти комп'ютер, налаштовувати певні  параметри роботи. 

• Інтерфейс, що надає командний процесор, — правила взаємодії операційної систе-

ми та користувача, які визначають зручність роботи. 

Наявні операційні системи та ті, що їх тільки розробляють, підтримують такі 

інтерфейси: 

•  Командний. Таку назву цей інтерфейс отримав тому, що користувач подає 

команди комп'ютеру, комп'ютер їх виконує та повертає отриманий результат 

користувачеві. Цей інтерфейс можна зреалізувати у формі пакетної технології (на 

вхід комп'ютера подають послідовність символів, які за визначеними заздалегідь 

правилами запускають на виконання певні програми, використовуючи для їх роботи 

дані, отримані під час уведення командного пакета) й технології командного рядка 

(користувач послідовно набирає в командному рядку спеціальні команди, що керують 

роботою комп'ютера). 

Цей тип інтерфейсу підтримували найстаріші операційні системи. 

• WIMP- інтерфейс  (Window вікно, Image - образ, Menu — меню, Pointer - 

указівник), або графічний інтерфейс. Використовуючи   цей   вид   інтерфейсу, 

команди комп'ютеру надають за допомогою графічних образів (меню, вікон та інших 

елементів). Саме цей вид інтерфейсу реалізовано в ОС Windows. 

• SILK-інтерфейс   (Speech - промова, Image - образ, Language - мова,  

Knowlege - знання). Цей інтерфейс є найбільш наближеним до звичайного людського 

спілкування, оскільки під час його використання відбувається звичайна «розмова» 

людини та комп'ютера. При цьому комп'ютер шукає знайомі для себе команди, 

аналізуючи мову людини та знаходячи в ній ключові фрази. Результати власної роботи 

він теж перетворює в зрозумілу для людини форму. Цей вид інтерфейсу ґрунтується 



на основі мовленнєвої (людина подає команди голосом, використовуючи спеціально 

зарезервовані слова-команди, наприклад прокидайся або відкрити) та біометричної 

технологій (для керування комп'ютером за допомогою цифрової камери зчитують 

інформацію про вираз обличчя людини, напрямок її погляду, розмір зіниці).  

• Семантичний (суспільний). Цей вид інтерфейсу включає використання 

командного рядка, графічного, мовленнєвого та мімічного інтерфейсів. Головна його  

риса - це  відсутність команд  під час  спілкування з комп'ютером.  Запит формується 

природною для людини мовою у формі зв'язного тексту та образів. Насправді цей 

інтерфейс моделює спілкування людини та комп'ютера.  

Існують інші способи класифікувати операційні системи. За кількістю одночасно 

виконуваних дій їх поділяють на однозадачні (DOS) та багатозадачні, що здатні 

виконувати кілька програм одночасно (UNIX, Windows, Linux). 

За можливостями одночасної роботи кількох користувачів операційні системи 

можуть бути розраховані на роботу одного користувача та на роботу багатьох 

користувачів. 

 

 

Лекція 9. Тема: Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні технології» 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із метою, завданнями та вимогами до знань учнів 

змістової лінії «Комунікаційні технології»;  засвоїти методику ознайомлення учнів з 

поняттям комп’ютерної мережі (локальної і глобальної); з’ясувати  можливі напрями 

їх використання в житті людини. 

Виховна: створити атмосферу емоційного підйому, виховувати професійні риси, 

почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: змістова лінія, поняття комп’ютерної мережі (локальної і 

глобальної), глобальна мережа Інтернет, текстові повідомлення. 



 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія. 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка.  

План: 

1. Основні теоретичні відомості. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні 

мережі. Апаратне й програмне забезпечення мереж. Поняття про сервер та 

клієнтський комп’ютер. Мережні протоколи. Призначення й структура мережі 

Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, 

доменного імені та URL-адреси. Способи підключення до Інтернету, функції 

провайдера. Служби Інтернету. Поняття гіпертекстового документа, 

гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту. Поняття всесвітньої павутини та 

навігація нею. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. 

2. Мета і завдання змістової лінії «Комунікаційні технології». Вивчення тем 

змістової лінії у 2, 3 і 4 класах та вимоги до знань учнів за програмою. 

3. Методика ознайомлення з комп’ютерними мережами та принципами їх 

функціонування. 

4. Методика викладання теми «Електронне листування». 
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Конспект лекційного змісту 

 

1. Основні теоретичні відомості 

 

Організація Інтернету 

Інтернет — це об’єднана мережа, яка складається з набору пов’язаних мереж, що 

взаємодіють як одне ціле. Складовими Інтернету є мережі різного масштабу: великі 

національні магістральні мережі, багато регіональних і локальних мереж. 

Мережі, які є складовими Інтернету, поширюються на великі відстані та можуть 

перекривати одна одну, тому будь-яка пара вузлів пов’язана між собою не одним, а 

багатьма каналами зв’язку, завдяки чому Інтернет забезпечує стійкий зв’язок. У разі 

руйнування частини мережі пакети інформації можуть обходити ушкоджені ділянки. 

Комп’ютери, які працюють у мережі Інтернет, називаються вузлами (іноді — 

хостами). Інтернет взагалі можна уявити як множину вузлів, кожен з яких може 

зв’язатися з будь-яким іншим. Вузлами є потужні комп’ютери, менш потужні 

мінікомп’ютери та персональні комп’ютери. Серед них є такі, що надають послуги 

іншим комп’ютерам — сервери. Під час отримання електронної пошти ви звертаєтесь 

до поштового сервера, бажаєте переглянути будь-яку wеb-сторінку — зв’язуєтеся з 

певним wеb-сервером. 

По територіальній поширеності мережі можуть бути локальними, глобальними, і 

регіональними. 

• Локальні - це мережі, що покриває зазвичай відносно невелику територію або 

невелику групу будівель 

• Регіональні - розташовані на території міста або області 

• Глобальні на території держави або групи держав, наприклад, всесвітня мережа 

Internet. 

Локальні мережі є мережами закритого типу, доступ до них дозволений тільки 

обмеженому колу користувачів, для яких робота в такій мережі безпосередньо 

пов'язана з їх професійною діяльністю. Глобальні мережі є відкритими і орієнтовані на 

обслуговування будь-яких користувачів. 



відомча приналежність 

За належністю розрізняють відомчі і державні мережі. 

• Відомчі належать одній організації і розташовуються на її території. 

• Державні мережі - мережі, використовувані в державних структурах. 

За швидкістю передачі 

За швидкістю передачі інформації комп'ютерні мережі поділяються на низько-, 

середньо-і високошвидкісні. 

• Низькошвидкісні (до 10 Мбіт / с), 

• Середньошвидкісні (до 100 Мбіт / с), 

• Високошвидкісні (понад 100 Мбіт / с); 

За типом середовища передачі 

За типом середовища передачі мережі поділяються на: 

• Провідні - коаксіальні, на кручений парі, оптоволоконні 

• Бездротові - з передачею інформації по радіоканалах, в інфрачервоному 

діапазоні. 

Топології комп'ютерних мереж 

Спосіб з'єднання комп'ютерів в мережу називається її топологією 

• Шина (bus) - всі комп'ютери паралельно підключаються до однієї лінії зв'язку й 

інформація від кожного комп'ютера одночасно передається всім іншим комп'ютерам; 

• Зірка (star) - до одного центрального комп'ютера приєднуються інші периферійні 

комп'ютери, причому кожен з них використовує свою окрему лінію зв'язку; 

• Кільце (ring) - кожен комп'ютер передає інформацію завжди тільки одному 

комп'ютеру, який перевозиться в ланцюжку, а одержує інформацію тільки від 

попереднього комп'ютера в ланцюжку, і цей ланцюжок замкнута в «кільце». 

Локальні мережі (від англійського local - місцевий) - це мережі, що складаються з 

близько розташованих комп'ютерів, найчастіше знаходяться в одній кімнаті, в одній 

будівлі або в близько розташованих будівлях. Локальні комп'ютерні мережі, які 

охоплюють якесь підприємство або фірму і об'єднують різнорідні обчислювальні 

ресурси в єдиному середовищі, називають корпоративними. 

У невеликих локальних мережах все комп'ютери зазвичай рівноправні, т. Е. 

Користувачі самостійно вирішують, які ресурси свого комп'ютера (диски, каталоги, 



файли) зробити загальнодоступними по мережі. Такі мережі називаються 

однорангових. 

Якщо до локальної мережі підключено більше десяти комп'ютерів, то 

однорангова мережа може виявитися недостатньо продуктивною. Для збільшення 

продуктивності, а також з метою забезпечення більшої надійності при зберіганні 

інформації в мережі деякі комп'ютери спеціально виділяються для зберігання файлів 

або програм-додатків. Такі комп'ютери називаються серверами, а локальна мережа - 

мережею на основі серверів. 

Глобальні мережі (Wide Area Networks, WAN), які також називають 

територіальними комп'ютерними мережами, служать для того, щоб надавати свої 

сервіси великій кількості кінцевих абонентів, розміщених на великій території - в 

межах області, регіону, країни, континенту. 

Зважаючи на великий протяжності каналів зв'язку побудова глобальної мережі 

вимагає великих витрат, в які входить вартість кабелів і робіт по їх прокладці, витрати 

на комутаційне обладнання і проміжну підсилювальну апаратуру, а також 

експлуатаційні витрати на постійну підтримку в працездатному стані розкиданої по 

великій території апаратури мережі. 

Типовими абонентами глобальної комп'ютерної мережі є локальні мережі 

підприємств, розташовані в різних містах і країнах, яким потрібно обмінюватися 

даними між собою. 

Послугами глобальних мереж користуються також і окремі комп'ютери. Великі 

комп'ютери класу мейнфреймів звичайно забезпечують доступ до корпоративних 

даних, в той час як персональні комп'ютери використовуються для доступу до 

корпоративних даних і публічним даними Internet. 

Глобальні мережі зазвичай створюються великими телекомунікаційними 

компаніями для надання платних послуг абонентам. Такі мережі називають 

публічними або громадськими. Існують також такі поняття, як оператор мережі і 

постачальник послуг мережі. Оператор мережі - це та компанія, яка підтримує 

нормальну роботу мережі. Постачальник послуг, який часто називають також 

провайдером - та компанія, яка надає платні послуги абонентам мережі. 



Набагато рідше глобальна мережа повністю створюється якоїсь великої 

корпорацією для своїх внутрішніх потреб. У цьому випадку мережа називається 

приватної. 

 

Протокол TСР/ІР 

Незалежно від того, що комп’ютери в Інтернеті відрізняються своїми 

платформами, операційними системами, вони прекрасно «спілкуються» один з одним. 

Це можливо завдяки тому, що вони послуговуються однаковими правилами 

передавання даних—протоколом TСР/ІР. Він прийнятий усіма учасниками Інтернету й 

підтримується більшістю виробників мережного обладнання. 

TСР/ІР — основний транспортний протокол передавання даних в Інтернеті. 

Абревіатура TСР/ІР складається здвох частин: TСР (Trаnsmіtіоn Соntrоl Рrоtосоl — 

протокол керування передаванням) і ІР (Іntеrnеt Рrоtосоl — протокол Іntеrnеt). 

Перша складова протоколу (TСР) забезпечує надійний зв’язок між комп’ютерами 

й керує передаванням даних. Протокол TСР поділяє інформацію на порції — пакети, 

кожному зяких надає номер для правильного відновлення інформації під час 

одержання. Друга складова (протокол ІР) додає до кожного пакета службову 

інформацію з адресами відправників і одержувачів, забезпечуючи доставку всіх 

пакетів одержувачеві. Окремі пакети можуть подорожувати різними шляхами 

Інтернету та дістатися до одержувача в будь-якому порядку. По надходженні всіх 

пакетів протокол TСР розміщує їх один за одним і забезпечує складання 

повідомлення. Якщо деякі пакети загубилися — протокол TСР розв’язує й цю 

проблему. Маршрути руху пакетів мережею розраховує спеціальна програма — 

маршрутизатор. 

 

Інформаційні ресурси Інтернету 

Розглянемо ресурси, які стають доступними за допомогою провайдера. 

 Гіпертекстова система WWW (Wоrld Wіdе Wеb). 

 Електронна пошта. 

 Віддалений доступ до мережі. 

 Тематичні конференції Usеnеt. 

 Розмова в мережі або ІRС (Іntеrnеt Rеlаy Сhаt). 



 Голосове спілкування і відеоконференції. 

 FTР (Fіlе Trаnsfеr Рrоtосоl — протокол передавання файлів). 

 

ІР-адреси 

Усі комп’ютери, підключені до Інтернету, знаходять один одного в 

автоматичному режимі. Люди взагалі не беруть участі в пересиланні повідомлень 

завдяки тому, що кожний комп’ютер (хост або вузол) має свою адресу, яка називається 

ІР-адресою. 

ІР-адреса — запис, який точно визначає місцезнаходження комп’ютера в 

Інтернеті і є записом чотирьох чисел у діапазоні від 0 до 255, відділених крапками, 

наприклад, 220.15.68.33. 

Запис ІР-адреси складається ніби з двох частин: перша означає адресу підмережі 

Інтернету, до якої підключено вузол, а друга — адресу локального вузла всередині 

підмережі.  

ІР-адреси серверів мають бути зареєстровані спеціальною службою імен. 

Реєстрація — це просто занесення ІР-адреси і доменного імені до каталогу. 

Індивідуальна ІР-адреса надається також комп’ютеру клієнта під час його 

підключення до провайдера Інтернету. Надання адреси клієнту відбувається 

автоматично, і клієнт може не знати своєї ІР-адреси. 

 

Доменні імена DNS 

ІР-адреси зручні для ідентифікації комп’ютерів в Інтернеті, але неприйнятні для 

роботи користувачів (не наочні, погано запам’ятовуються, велика ймовірність 

помилки при введенні). Тому замість числових ІР-адрес застосовується літерна 

система доменних імен DNS (Dоmаіn Nаmе Sеrvеr — доменне ім’я сервера). Згідно 

зцією системою ім’я кожного wеb-сервера є послідовністю слів, розділених крапками, 

яка легко запам’ятовується користувачами. 

Доменне ім’я однозначно визначає сервер в Інтернеті й складається за 

ієрархічним принципом. 

На найвищому рівні (домен верхнього рівня) звичайно розташовується назва 

країни, наприклад uk (Велика Британія), ru (Росія) або uа (Україна). Але частіше 

замість назви країни ставиться скорочення, відповідне типу організації, якій належить 



домен: соm (комерційний домен), gоv (урядовий), mіl (військовий), еdu (освітній), nеt 

(мережний), оrg (інших організацій). 

У результаті доменне ім’я сервера (простіше домен) може мати такий вигляд: 

kyіvstаr.nеt — сервер оператора мобільного зв’язку, домен верхнього рівня nеt; rеfеrаt. 

ru — сервер рефератів, країна ru (Росія). 

Відповідність між ІР-адресами й доменними іменами встановлюється за 

допомогою баз даних, розміщених на спеціальних DNS-серверах. Сервери DNS 

виконують повсякденну роботу, необхідну для функціонування системи доменних 

імен. 

 

Провайдери 

Ланками зв’язку між клієнтами та Інтернетом є організації або приватні особи, 

так звані ІSР (Іntеrnеt Sеrvісе Рrоvіdеr — постачальник послуг Інтернету), або, 

простіше, провайдери. Сервер провайдера має кілька модемних входів, до яких 

можуть приєднуватися користувачі для доступу до Інтернету.  

Провайдер, як правило, забезпечує користувачам такі послуги Інтернету: 

1. доступ до інформаційних ресурсів Інтернету; 

2. надання адреси електронної пошти; 

3. виділення необхідного простору на своєму вузлі для wеb-сторінок абонента; 

4. реєстрація індивідуального домену користувача; 

5. надання лінії зв’язку тощо. 

 

КРЕДИТ 6. МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ «АЛГОРИТМИ ТА 

ВИКОНАВЦІ» 

Лекція 10. Тема: Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із метою, завданнями та вимогами до знань учнів 

змістової лінії «Алгоритми та виконавці»;  засвоїти методику ознайомлення учнів з 

графічним редактором, редактором комп’ютерних презентацій, текстовим редактором 

та формування навичок створювати та редагувати різноманітні об’єкти, здійснювати 

над ними типові операції по зміні значень властивостей. 



Виховна: створити атмосферу емоційного підйому, виховувати професійні риси, 

почуття відповідальності, творче мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: змістова лінія, алгоритми та виконавці, команди, системи команд 

виконавця, алгоритмічний підхід. 

 

Методи: основний метод – лекція. Допоміжні – бесіда, розповідь,  демонстрація, 

проблемний виклад матеріалу, навчальна дискусія. 

 

Дидактичні засоби навчання: підручники та навчально-методичні посібники з 

дисципліни; технічні засоби навчання: комп’ютер, проектор, мультимедійна дошка.  

План: 

1. Основні теоретичні відомості про алгоритми і їх виконавці. Поняття алгоритму. 

Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. 

Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, 

розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів. 

2. Мета і завдання змістової лінії «Алгоритми та виконавці». Вивчення тем змістової 

лінії у 2, 3 і 4 класах та вимоги до знань учнів за програмою. 

3. Методика вивчення змістової лінії. 

 

Література: 

1. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання 

комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-

орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – 

Вип. 7. – 2003. – С.143-150. 

2. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 



3. Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – 

Запоріжжя : «Просвіта», 2012. – 240 с. 

 

Конспект лекційного змісту 

 

1. Основні теоретичні відомості. 

Поняття алгоритму 

 

Поняття алгоритму в інформатиці є фундаментальним, тобто таким, котре не 

визначається через інші ще більш прості поняття (для порівняння у фізиці - поняття 

простору і часу, у математиці - крапка). 

 

Слово «алгоритм» походить від «algorithmi» — латинської форми написання 

імені великого математика аль-Хорезмі, який сформулював правила виконання 

арифметичних дій. Тому спочатку під алгоритмом розуміли тільки правила виконання 

чотирьох арифметичних дій над багатоцифровими числами в десятковій системі 

числення . Зараз він є одним із фундаментальних понять інформатики. Алгоритм 

може являти собою деяку послідовність обчислень, а може — послідовність дій 

нематематичного характеру. Але, у кожному разі, перед його складанням повинні бути 

чітко визначені початкові умови й те, що має бути одержано. 

Під виконавцем алгоритму ми розуміємо будь-яку істоту (живу чи неживу), яка 

спроможна виконати алгоритм. Все залежить від того , якої мети ми намагаємося 

досягнути. Наприклад: риття ями (виконавці - людина або екскаватор), покупка деяких 

товарів (один із членів родини), розв'язування математичної задачі (учень або 

комп'ютер) тощо. 

 

Виконавець алгоритму 

 

Кожний алгоритм створюється з розрахунку на конкретного виконавця, тому 

можна сказати, що алгоритм — це точні розпорядження (указівки, команди, операції, 



інструкції) виконавцеві здійснити послідовність дій, спрямованих на розв’язання 

поставленої задачі. 

Алгоритм складається із команд — окремих указівок виконавцеві виконати деякі 

конкретні дії. Команди алгоритму виконуються одна за одною, і на кожному кроці 

відомо, яка команда повинна виконуватися. Почергове виконання команд за кінцеве 

число кроків приводить до розв’язання задачі. Для того щоб виконавець міг розв’язати 

задачу за заданим алгоритмом, він повинен уміти виконувати кожну з дій, що 

вказується командами алгоритму. 

Виконавцями алгоритмів можуть бути людина, тварини, автомати, тобто ті, хто 

розуміє та може виконати вказівки алгоритму. 

Система команд виконавця — сукупність команд, які можуть бути виконані 

виконавцем; кожна команда алгоритму входить до системи команд виконавця. 

 

В основі роботи автоматичних пристроїв лежить положення, що найпростіші 

операції, на які розпадається процес розв’язання задачі, може виконати машина, яка 

спеціально створена для виконання окремих команд алгоритму і виконує їх у 

послідовності, вказаній в алгоритмі. 

 

Розробляти алгоритми може тільки людина. Виконують алгоритми люди й 

усілякі пристрої — комп'ютери, роботи, верстати, супутники, складна 

побутова техніка й навіть деякі дитячі іграшки. 

 

Будь- який виконавець (і комп'ютер зокрема) може виконувати тільки 

обмежений набір операцій (екскаватор копає яму, вчитель вчить, комп 'ютер виконує 

арифметичні дії). Тому алгоритми повинні мати наступні властивості. 

 

Прикладів такого роду послідовностей дій можна навести чимало. Їх часто 

називають інструкцію для виконання певної роботи. Такі описи послідовності дій 

зараз часто також називають алгоритмами. Однак, не всякий такий опис є 

алгоритмом. 

 

Опис стає алгоритмом тільки тоді, якщо його вказівки мають певні властивості. 



 

Потреба у більш чіткому формулюванні поняття алгоритму виникає при розгляді 

правил виконання арифметичних дій та геометричних побудов. Не буде грубою 

помилкою сказати, що елементарна ( і не тільки елементарна) математика в значній 

мірі зводиться до відшукання алгоритмів для знаходження розв’язків задач. 

 

Назва “ алгоритм”  пов’язана з іменем видатного математика давнини 

Мухаммеда бен-муса аль-Хорезмі (ІХ ст. до н. е.). Він виклав загальні правила 

виконання арифметичних дій над числами, представленими в десятковій системі 

числення. Цими правилами ми користуємося й досі. 

Аль-Хорезмі запропонував правила придатні для всіх випадків і однакові для 

будь-якої пари чисел. Прихильників аль-Хорезмі почали називати “ 

алгоритміками”, а під словом “ алгоритм” стали розуміти систему правил, що 

має певні властивості. 

Поняття алгоритму тісно пов’язане з поняттям виконавця алгоритму. Виконавцем 

алгоритму може бути людина, яка може виконати всі вказівки алгоритму. Для 

людини вказівки алгоритму повинні бути такими, щоб людина їх могла виконати.  

Якщо алгоритм має виконувати ЕОМ, то вказівки мають бути такими, щоб їх міг 

виконати процесор. Тобто, кожний виконавець характеризується деякою сукупність 

дій (команд, інструкцій), які може виконати цей виконавець. 

Зауважимо, що дії тої чи іншої інструкції передбачають наявність об’єктів над 

якими ця дія виконується. Кожний алгоритм передбачає наявність деяких вхідних 

(початкових) даних, які ще називають аргументами та отримання певного результату. 

Так, для виконання арифметичної операції 

над двома числами вхідними даними будуть пари чисел, результатом же операції – 

одне число. 

При розробці алгоритмів окрім аргументів та результатів можна виділити і так 

звані проміжкові величини, що використовують для збереження проміжкових даних. 

Так, наприклад, для обчислення площі трикутника за довжинами його сторін, площа є 

результатом, довжини сторін 

– аргументами, а півпериметр, який використовується у формулі Герона, є 

проміжковою величиною. 



Алгоритм – це опис послідовності інструкцій (команд, вказівок) для певного 

виконавця, виконання яких за скінчену кількість кроків приводить до 

отримання результату для довільного допустимого набору вхідних даних. 

1. Одна з найважливіших властивостей вказівок алгоритму - кожна 

вказівка алгоритму має бути елементарною, тобто такою, яка може 

бути виконана цим виконавцем.  

2. Другою важливою властивістю вказівок алгоритму є їх 

визначеність (детермінованість), яка полягає в тому, що застосування 

цієї вказівки для однакових вхідних даних має давати один і той же 

результат. 

3. Алгоритм повинен мати вказівку початку та вказівку кінця. 

Виконавець (алгоритму) — це жива істота (людина або тварина) або 

автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо), 

спроможна діяти відповідно з алгоритмом. 

Система вказівок виконавця — це множина (сукупність) всіх вказівок, які може 

виконувати даний виконавець. 

Середовище виконання алгоритму — об'єкти, з якими працює виконавець у процесі 

виконання алгоритму. 

Властивості алгоритмів: дискретність, визначеність, виконуваність, 

скінченність, результативність, масовість, ефективність. 

 

Дискретність. Властивість дискретності означає покроковий характер процесу 

його виконання де кожний крок має бути відокремлений. Тобто ми чітко можемо 

вказати де закінчується один крок і починається наступний.  

Визначеність. Кожний крок алгоритму має бути чітко і однозначно визначений, 

щоб не допускати довільного трактування виконавцем. Як уже згадувалось раніше, 

алгоритм розрахований на механічне виконання. Якщо один і той самий алгоритм 

доручити для виконання різним виконавцям, то вони повинні отримати один і той 

самий результат. 

Масовість. Зміст масовості алгоритму полягає в тому, що алгоритм придатний 

для розв’язання цілого класу задач, і для кожної окремої задачі з цього класу 

знаходить її розвязок. 



У свій час, противники методів аль-Хорезмі зневажливо ставились до 

“алгоритміків” саме через те, що вони зробили доступним і зрозумілим вміння 

виконувати арифметичні дії, розвінчавши загадковість “ мистецтва обчислень”. Адже 

виконання таких дій дозволило виконувати арифметичні діі всім хто міг виконувати 

вказівки алгоритму. 

Однозначність. Алгоритм є однозначним, якщо при застосуванні до одних й тих 

самих даних він дає один й той самий результат. Так, застосовуючи алгоритм для 

множення однакових пар чисел, завжди отримаємо той же самий результат. І якщо при 

цьому порівнюватимемо результати, отримані після кожного відповідного кроку 

алгоритмічного процесу, то виявиться, що при однакових вхідних даних проміжкові 

результати також будуть однаковими. 

Зрозумілість. Наступна важлива властивість, якою має володіти алгоритм – це 

зрозумілість для виконавця, тобто виконавець алгоритму знає як його виконувати. 

Формулювання дій алгоритму повинно бути орієнтоване на конкретного виконавця, а 

його опис має бути настільки точним і однозначним, щоб повністю визначати усі дії 

виконавця. 

Скінченність. Виконання алгоритму припиняється після завершення скінченної 

кількості кроків. 

Результативність – за скінченну кількість кроків алгоритм має приводити до 

розв’язання задачі, або зупинятися через неможливість її виконання. 

Була б хибною думка про те, що для певної задачі існує лише один алгоритм її 

розв’язку. Як правило таких алгоритмів є багато і називаються вони еквівалентними. 

В цьому випадку, зрозуміло, постає питання визначення ефективності цих алгоритмів. 

Так виник новий розділ теорії алгоритмів – теорія складності алгоритмів.  

Складність алгоритму – це кількісна характеристика, яка визначається часом, 

за який виконується алгоритм (часова складність), та об'ємом пам'яті комп'ютера, 

необхідним для реалізації цього алгоритму (ємкісна складність). Очевидно, що серед 

множини еквівалентних алгоритмів намагаються вибирати ті, які є найбільш 

ефективними для виконавця. 



Отже, для деяких задач існує декілька алгоритмів їх розв’язання, а для інших 

задач не існує жодного і, на кінець, є задачі, для яких ми не знаємо, існує алгоритм їх 

розв’язанні чи ні. 

Ефективність алгоритму описує час виконання і об'єм ресурсів, необхідних для 

виконання алгоритму: чим менше часу (часова ефективність) і ресурсів (просторова 

ефективність), тим ефективність вища. 

Розрізняють такі (логічні) структури (вказівок) в алгоритмах: 

 лінійна; 

 розгалужена; 

 з повторенням. 

Лінійна структура алгоритму — це така структура (сукупність) вказівок, у якій всі 

вказівки виконують послідовно: одну за одною у порядку запису їх в алгоритмі. 

 

1. Першій спосіб - це словесний опис алгоритму. Це, по суті, звичайна мова, але з 

ретельним відбором слів і фраз, що не допускають зайвих слів, двозначностей і 

повторень. Доповнюється мова звичайними математичними позначеннями й деякими 

спеціальними відношеннями. Алгоритм описується у вигляді послідовності кроків. На 

кожному кроці визначається склад виконуваних дій і напрямок подальших обчислень. 

При цьому, якщо на поточному кроці не вказується який крок повинен виконуватися 

наступним, то здійснюється перехід до наступного кроку. Словесна форма подання 

алгоритму — запис алгоритму у вигляді послідовності команд, кожна з яких має свій 

порядковий номер і записана мовою людською спілкування, наприклад, українською. 

Допустимі вставки — математичні формули. 

Для посадки дерева маємо таку словесну форму алгоритму. 

1. Викопати у землі яму циліндричної форми, глибина і ширина якої у півтора рази 

більша за відповідні розміри кореневої системи саджанця. 

2. На дно ями на третину її глибини насипати землі з органічним добривом і 

перемішати. 

3. Встановити саджанець вертикально корінням донизу, щоб коріння торкалася дна 

ямки. 



4. Засипати кореневу систему землею. 

5. Вилити пів-відра води на засипану кореневу систему. 

 

 

 

 

 

 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРАКТИЧНИХ І 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

Студентам слід тренуватися давати усну зв’язну розгорнуту відповідь на кожне 

питання плану практичного заняття, спочатку – з опорою на конспект, а потім і без 

нього. Це сприятиме розвитку літературного мовлення майбутнього фахівця, 

допоможе вам краще запам’ятати матеріал, відтворити його логіку. Використовуйте 

традиційну побудову промови: вступ (стисле окреслення проблеми) – основна 

частина (виклад провідних тез з аргументами-прикладами) – висновки (лаконічне 

формулювання провідних узагальнюючих положень). Намагайтеся, щоб ваша зв’язна 

розповідь була логічною, послідовною, чіткою, посутньою (без «води»), а мовлення – 

граматично й синтаксично правильним, виразним. Уникайте штампів, слівпаразитів, 

просторіччя та діалектизмів. Приклади до кожного питання продумуйте наперед: 

можна зробити закладки у  збірках першоджерел або виписати невеличкі уривки з 

творів у зошит. Корисно попрохати ваших товаришів або родичів послухати вашу 

відповідь, поставити вам питання, зробити зауваження.   

Безпосередньо перед практичним заняттям перегляньте записи в зошиті, 

повторіть ключові поняття, теоретичні положення. Для повторення також можна 

використати список питань для перевірки знань. Під час заняття уважно слухайте 

вступне слово викладача, відповіді товаришів, при цьому можна доповнювати власні 

записи в зошиті, уточнювати певні поняття, наводити вдалі приклади. Вам слід бути 

активними, брати участь в обговоренні, по можливості доповнювати відповіді 

товаришів. Активна позиція студента, за даними психологів, сприяє кращому 

усвідомленню й запам’ятанню матеріалу.   



Не бійтеся помилитися – помилки природні в процесі навчання. Якщо щось 

лишилося незрозумілим для вас, обов’язково запитайте про це викладача. Наприкінці 

заняття уважно прослухайте його інструкції і поради щодо підготовки до наступного 

практичного.   

Окремі теми, питання викладач виносить на самостійне опрацювання. 

Методика його суттєво не відрізняється від підготовки до практичного заняття, за тим 

хіба винятком, що ви повинні самостійно контролювати себе, перевіряючи, чи всі 

аспекти теми ви засвоїли. Під час індивідуальних консультацій з викладачем ви маєте 

можливість уточнити певні питання, отримати роз’яснення складних аспектів 

матеріалу. Результати самостійної роботи обов’язково перевіряються викладачем під 

час модульного контролю, підсумкової контрольної роботи.   

Треба пам'ятати, що якість практичного заняття перш за все залежить від 

підготовки студентів до нього, тому при підготовці кожен студент повинен уважно 

ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і 

продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми; вивчити чи законспектувати 

рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; 

скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття. 

Студентам необхідно відвідувати кожне заняття. Пропуск заняття позбавляє 

студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи 

іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового 

контролю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОТРИМАННЯ СТУДЕНТАМИ  

ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ 

 Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій насичений 

різноманітною електронною технікою, яка живиться від електричної мережі з 

напругою змінного струму 220 В. Це потребує дотримання додаткових правил безпеки 

під час проведення навчальних занять і позаурочних заходів. До початку роботи:  

з дозволу вчителя займіть своє робоче місце за комп’ютером, налаштуйте висоту 

стола, стільця, підставки для ніг, кут нахилу монітора так, щоб:  

середина екрана монітора знаходилася трохи нижче горизонтальної лінії зору;  



відстань від очей до поверхні екрана становила 40–80 см, залежно від розмірів об’єктів 

на екрані;  

лінія від очей до центра екрана монітора була перпендикулярна до площини екрана;  

пальці рук вільно лежали на клавіатурі;  

руки утворювали в ліктьовому суглобі кут, близький до 90°;  

клавіатура лежала на поверхні стола або на спеціальній полиці на відстані 10–30 см від 

краю і була нахилена під кутом 5–15°;  

спина опиралася на спинку стільця;  

ноги опиралися на підлогу або на спеціальну підставку;  

наведіть лад на робочому столі, приберіть з нього предмети, які не потрібні для 

роботи;  

перевірте чистоту своїх рук, за потреби вимийте їх і витріть насухо;  

за потреби з дозволу вчителя і тільки спеціальною серветкою протріть екран монітора, 

клавіатуру, килимок і мишу;  

перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень комп’ютерного обладнання;  

з дозволу вчителя ввімкніть комп’ютер.  

Під час роботи:  

тримайте робоче місце охайним, не розміщуйте на ньому сторонніх речей;  

витримуйте правильну поставу – не нахиляйтеся близько до поверхні екрана, не 

згинайтеся, тримайте руки без напруження;  

після 15–20 хв роботи або при відчутті втоми виконайте комплекс вправ для очей і для 

зняття м’язового напруження;  

не намагайтеся самостійно усунути перебої в роботі комп’ютера, при їх виникненні 

негайно покличте вчителя;  

не торкайтеся задніх стінок монітора та системного блока, не чіпайте дротів живлення;  

акуратно вставляйте і виймайте змінні носії;  

не торкайтеся екрана монітора руками (це забруднює і порушує його покриття);  

категорично забороняється знімати кришки корпусів пристроїв комп’ютера, 

самостійно, без дозволу вчителя, приєднувати і від’єднувати пристрої комп’ютера.  



 

Після закінчення роботи:  

приберіть своє робоче місце;  

з дозволу вчителя вимкніть комп’ютер або закінчіть сеанс роботи.  

 

Орієнтований комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах 

інформатики 

Комплекс вправ для очей 

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд - 

прямо, відвернувшись від комп'ютера. 

Варіант1 

4. Погляд спрямувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без 

затримки в кожному положення. Повторити 5 разів і 5 разів в зворотному 

напрямі. 

5. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на 

рахунок «три-чотири». 

6. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо. 

Варіант 2 

4. Швидко кліпати очима протягом 15 с. 

5. Заплющити очі. Не відкриваючі осей, начебто подивитися ліворуч на рахунок 

«раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч 

на рахунок «п'ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів. 

6. Спокійно посидіти із закритими очима, розслабившись протягом 5с. 

 Комплекс вправ для зняття м'язового напруження 

Варіант 1 

Вихідне положення - сидячи на стільці. 



5. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому 

положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. 

Повторити вправу 5 разів. 

6. Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися у такому положенні 2-3 с і 

розслабитися. 

7. Сидячи на стільці піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх 

додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів. 

8. Переплести пальці рук і покласти їх на голову. Звести лопатки, залишатися у 

такому положення 5 с, а потім розслабитися. Повторити вправу 5 разів. 

Варіант 2 

Вихідне положення - сидячи на стільці. 

4. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися  на стільці, зігнувши 

руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 

разів. 

5. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів. 

6. Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті руки протягом 3-5с. 

Варіант 3 

Вихідне положення - стоячи, ноги разом, руки вниз. 

5. Прямі руки розвести вбоки долонями догори, зробити вдих. 

6. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів. 

7. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5с. 

8. Те саме назад. Дихати рівномірно. 

 

 

Практичне заняття № 1 

Тема: Історичний аспект розвитку інформатики як науки і як навчального 

предмета у світі та в Україні.  

 

План 



1. Виникнення і становлення інформатики як науки і як навчального 

предмета у світі та в Україні.  

2. Методика навчання інформатики як розділ педагогічної науки. 

3. Взаємозв’язок елементів методичної системи навчання інформатики 

4. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів. 

 

Література 

1. В.М.Смоляк. Методика викладання інформатики в 

початковій школі.- Запоріжжя, 2007. – 50 с. 

2. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.-М.:Мир, 

1994. –С.21-54. 

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.:Педагогика,1989г.-

С.14-57. 

4. Воронін Т.П. й ін.. Освіта в епоху нових інформаційних технологій. 

Методологічні аспекти.- К.: Вища школа , 1997.-262 с. 

 

 

Практичне заняття № 2 

Тема: Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших 

класах. Інформаційна компетентність педагога. 

План:  

1. Типи, структура та специфіка уроку інформатики у початковій школі, аналіз 

його складових. 

2. Які принципи, методи і засоби навчання використовуються на уроках 

інформатики в початковій школі. 

3. Вимоги та рекомендації щодо організації фізкультхвилинок та релаксації. 

4. Додатковий дидактичний матеріал, вимоги до його вибору та застосування. 

5. Зміст поняття “інформаційна технологія” та «Інформаційно-комунікаційна 

технологія».  

6. Формування інформаційної компетентності педагога як складової його 

професійної майстерності.  

 

Література 



6. В.М.Смоляк. Методика викладання інформатики в початковій школі.- 

Запоріжжя, 2007. – 50 с. 

7. Горячєв А.В. та ін. Про поняття “інформаційна грамотність” у початковій школі 

// Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84. 

8. Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному закладі // 

Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

9. Мірошниченко А.А. Програма курсу “Завдання та ігри з інформатики” у 

початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

10. Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та ігри з 

інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

11. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій 

школі. 

12. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно 

орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-

С.20-24. 

 

Практичне заняття № 3 

Тема: Зміст, мета і основні завдання початкового курсу інформатики.  

ПЛАН: 

1. Цілі та завдання пропедевтичного курсу «Інформатика».  

2. Структура та зміст курсу. Основні змістові лінії курсу. Державний стандарт 

початкової загальної освіти. 

3.  Особливості організації навчання за курсом.  

4. Ключова та предметна ІКТ-компетентності учня. Показники вміння вчитися, як 

ключової пізнавальної компетентності. 

5. Рекомендації Міністерства освіти та науки України щодо проведення уроків 

інформатики у початковій школі. 

6. Обговорення питання „Як я бачу інформатику в початковій школі?”(5хв – 

робота в малих групах) В парах підібрати і обговорити по 5 тверджень щодо 

позитивних та негативних аспектів використання ПК в початковій школі.  

Література 



13. В.М.Смоляк. Методика викладання інформатики в початковій школі.- 

Запоріжжя, 2007. – 50 с. 

14. Горячєв А.В. та ін. Про поняття “інформаційна грамотність” у початковій школі 

// Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84. 

15. Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному закладі // 

Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

16. Мірошниченко А.А. Програма курсу “Завдання та іри з інформатики” у 

початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

17. Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та ігри з 

інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

 

Практичне заняття № 4 

Тема: Аналіз навчально-методичного забезпечення пропедевтичного курсу 

«Інформатика» 

 

Мета роботи: Зробити порівняльний аналіз викладання певної теми курсу за різними 

авторськими підручниками та робочими зошитами 

 

 

Завдання до роботи. 

Обрати за номером варіанту тему за програмою курсу: 

 

№ вар Клас Тема 

1.  2 Комп’ютери та їх застосування.  (3 год.) 

2.  2 Основні складові  комп’ютера. Початкові навички роботи 

з комп’ютером. (9 год.)  

3.  2 Поняття про повідомлення, інформацію  та інформаційні 

процеси. (4 год.)   

4.  2 Об’єкти.  Графічний редактор.(8 год. ) 

5.  2 Комп’ютерна підтримка вивчення навчальних предметів. 

(6 год. ) 

6.  3 Інформаційні процеси і комп’ютер. (4 год. )  

7.  3 Файли та папки. Вікна та операції  над вікнами. (4 год. )  

8.  3 Пошук даних в Інтернеті. (6 год. ) 

9.  3 Робота з  презентаціями. (7 год. ) 



10.  3 Алгоритми і виконавці. (5 год. ) 

11.  4 Графічний редактор.(4 год. ). Робота з презентаціями (4 

год.) 

 

Виконати завдання: 

1. Заповнити таблицю 1 відповідності змісту підручників чинній програмі 

курсу: 

Таблиця 1. Відповідність змісту підручників чинній програмі курсу 

Вимоги до знань 

та розумових дій 

учнів 

№№ сторінок у підручнику 

Й.Я.Ривкінд та ін. Коршунова О.В. М.М.Корнієнко та ін.  

    

    

    

    

 

Зробити висновки про відповідність змісту підручників програмі. 

 

2. Заповнити таблиці (за прикладом таблиці 2) врахування вікових 

особливостей учнів для кожного підручника 

 

Таблиця 2. Врахування вікових особливостей учнів 

№ 

уроку 

Нові терміни (назва) Кількість 

термінів на 

урок 

Кількість 

сторінок на 

урок 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Зробити висновки 

 

3. Заповнити таблиці (за прикладом таблиць 3, 4) наявності та класифікації 

запитань та завдань щодо повторення та закріплення теми для кожного 

підручника 

Таблиця 3. Наявність запитань та завдань щодо повторення та закріплення 

Рівень Кількість запитань Кількість завдань 

Високий    

Достатній    

Середній    

Початковий    

Загальна кількість   



 

Таблиця 4. Класифікація запитань та завдань 

Тип запитання (завдання) Кількість запитань Кількість завдань 

Закріплення навчального 

матеріалу 

  

Формування пізнавальної 

активності учнів 

  

Формування логічного 

мислення 

  

Формування творчих 

здібностей 

  

Інше (вкажіть що)   

 

Зробити висновки 

 

4. Проаналізувати завдання у робочих зошитах щодо вивчення теми. Заповнити 

таблицю (за прикладом таблиці 5) 

Таблиця 5. Аналіз завдань з теми у робочих зошитах  
Автори робочого зошиту  Загальна 

кількість 
завдань 

на тему 

Кількість 

завдань на 
закріплення 

навчального 

матеріалу 

Кількість 

завдань на 
формування 

алгоритмічного 

мислення  

Кількість завдань 

на формування 
логічного 

мислення 

Кількість 

завдань на 
формування 

творчих 

здібностей 

Й.Я.Ривкінд та ін.      

Коршунова О.В.      

М.М.Корнієнко 

та ін. 

     

 

Зробити висновки 

 

Практичне заняття № 5 

Тема: Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до занять 

з інформатики. Облаштування кабінету інформатики.  
 

План 

1. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

2. Методичні рекомендації щодо облаштування і 

використання кабінету інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

3. Перелік нормативних документів.  



4. Методика ознайомлення учнів з правилами поведінки у 

комп’ютерному класі.  

5. Психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики. 

 

Література 

1. Кивлюк  О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі 

навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 

2. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-

К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. 

3. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27. 

 

Практичне заняття № 6 

Тема: Методика вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його складові» 

План 

1. Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів.  

2. Основні теоретичні відомості. Типова архітектура персонального комп’ютера.  

3. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, 

зберігання та обробки інформації. 

4.  Класифікація та основні характеристики процесорів.  

5. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів 

запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-

пам’яті. Мультимедійне обладнання.  

6. Комунікаційні пристрої. Поняття про інформаційні системи та технології. Види 

інформаційних систем.  

 

Практичне заняття № 7  

Тема:  Методика вивчення змістової лінії «Інформація та інформаційні 

процеси» 

План 

1. Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів.  

2. Поняття про інформацію. Дані. Різновиди інформаційних повідомлень. 

Вимірювання обсягу даних. 



3. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і 

кодування повідомлень, двійкове кодування. 

4.  Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і 

передавання інформації. Інформатика як наука та галузь діяльності людини 

5. Об’єкти та їх властивості.  

 

Практичне заняття № 8 

Тема:  Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні технології» 

План 

1. Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів.  

2. Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне 

забезпечення.  

3. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. 

4. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу.  

5. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної 

системи.  

6. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд 

середовища текстового процесора.  

7. Формати файлів документів. Введення, редагування й форматування тексту.  

8. Поняття комп’ютерної графіки.  

9. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про 

слайдові та потокові презентації.  

 

Практичне заняття № 9 

Тема: Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні технології» 

План 

1. Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів.  

2. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне 

забезпечення мереж.  

3. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер. Призначення й структура мережі 

Інтернет. Протоколи Інтернету. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, 

доменного імені та URL-адреси.  

4. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету. 

Поняття всесвітньої павутини та навігація нею. 

5. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту.  

6. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів 

та пошукових систем.  

Практичне заняття № 10 



Тема: Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 

План 

1. Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів.  

2. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. 

Виконавець алгоритму.  

3. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: 

слідування, розгалуження, повторення.  

4. Графічні схеми базових структур алгоритмів. 

5. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами.  

6. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера.  

7. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття про метод розв’язування 

задачі. Поняття програми.  

 

ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ СТУДЕНТИ ОБЄДНУЮТЬСЯ У 

ПІДГРУПИ ПО 2-3 ЧОЛ. І ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ: 

 

1. Складіть тести з методики викладання інформатики у початковій школі до 

кожної змістової лінії 2-х рівнів складності. 

2. СТВОРИТИ МЕТОДИЧНУ СКРИНЬКУ ДЛЯ УСІХ ЗАНЯТЬ. 

У скриньку підготувати дидактичний матеріал до теми уроку (інтерактивні 

технології, загадки, ребуси, кросворди, ігрові ситуації, фізкультхвилинки, 

та ін.). 

Структура проведення лабораторної роботи: 

І. Інструктаж:  

- технічний: підготовка місця роботи, поводження та робота за комп’ютером; 

- організаційний: робота однакова для всіх чи різна, проведення роботи індивідуально, групами чи 

фронтально. 

ІІ. Виконання роботи студентами – за планом, розробленим викладачем. 

ІІІ. Звіт за результатами роботи – усна відповідь студента; уміння користуватися програмним 

забезпеченням з курсу «Інформатика» для початкової школи; розробка конспектів уроків за 

змістовими лініями. 

 

Лабораторна  робота № 1   

Тема: Аналіз програмного забезпечення для початкової школи та методика його використання 

 

 

План: 



1. Аналіз існуючого програмного забезпечення на предмет доцільності його використання у 

початковій школі. 

2. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету «Інформатика» для 2 

класу. Завдання: Встановити програму на комп’ютер (за вибором студента), продемонструвати 

викладачеві уміння користуватися даною програмою. 

3. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету «Інформатика» для 3 класу. 

Завдання: Встановити програму на комп’ютер (за вибором студента), продемонструвати 

викладачеві уміння користуватися даною програмою. 

4. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету «Інформатика» для 4 класу. 

Завдання: Встановити програму на комп’ютер (за вибором студента), продемонструвати 

викладачеві уміння користуватися даною програмою. 

 

Література: 

7. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання комп’ютера як 

універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. 

наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 7. – 2003. – С.143-150. 

8. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. посіб. / 

Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

9. .Шиман О. І. Основи інформатики : навч.-метод. компл. [для студ. вищ. пед. навч. 

закладів напр. підготовки 6.010102 Початкова освіта]. – [У 3-х ч.] // Олександра Іванівна Шиман. - 

Бердянськ: Колор-Прінт, 2014. 

10. Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навч.-метод. посіб. / 

Олександра Іванівна Шиман. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – Запоріжжя : «Просвіта», 2012. – 240 

с. 

 

Лабораторна  робота № 2 

Тема: Методика навчання молодших школярів створенню презентацій. 

План 

1. Редактор Power Point та можливості його використання. Завдання: продемонструвати 

викладачеві на комп’ютері уміння користуватися даною програмою. 

2. Структура навчальної та ігрової презентації.  

3. Завдання: показати на комп’ютері методику роботи з редактором презентацій та основні етапи 

ознайомлення молодших школярів з технічними його можливостями.  



 

Література: 

1. Кивлюк  О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних 

дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 

2. Фрейвальд Ф.В., Тайминя Д.Я., Киндер Е.Б. Основы информатики и вычислительной техники. 

Методическое пособие. – К., 1988 

3. Авербух А.В., Зайдельман Я.Н., Лебедев Г.В. Изучение основ информатики и вычислительной 

техники: пособие для учителей. – М., 1992. 

 

 

Лабораторна  робота № 3 

Тема: Методика ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера та їх призначенням. 

План 

1. Основні поняття про пристрої комп’ютера, що виносяться на опрацювання у початковій школі.  

2. Основні та додаткові програмні засоби з теми.  

3. Завдання: показати на комп’ютері методику ознайомлення учнів із складовими комп’ютера. 

4. Складання плану-конспекту уроку з тем змістової лінії "Комп'ютер та його складові" за 

будь-яким підручником на ваш вибір: (див.табл.) 

 

Комп’ютер та його 

складові 

2 клас 12 Комп’ютери та їх застосування (3) 

 Основні складові комп’ютера (9) 

3 клас 9 Інформаційні процеси і комп’ютер (9)  

4 клас 3 Операції з файлами та папками (3) 

 

Структура уроку: 

Розробка плану уроку з теми______________________  

Місце уроку в навчальній програмі 

Мета уроку 

Обладнання до уроку (підручники, робочі зошити, дидактичні матеріали) 

Тип уроку, структурні елементи уроку 

Дотримання правил безпеки життєдіяльності (повторення правил поведінки в класі, 

фізкультхвилинка, повторення правил поведінки при роботі з комп'ютером, гімнастика для очей та 

пальців) 

Інструктаж до етапу роботи з комп'ютером. 

 

5. СТВОРИТИ МЕТОДИЧНУ СКРИНЬКУ ДЛЯ УСІХ ЗАНЯТЬ.  



У скриньку підготувати дидактичний матеріал до теми уроку (інтерактивні технології, 

загадки, ребуси, кросворди, ігрові ситуації, та ін.).  

Література: 

1. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 

2003.-С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до 

інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-

К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. посіб. / 

Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

 

Лабораторна  робота № 4 

Тема: Методика ознайомлення учнів з темами змістової лінії  Інформація та інформаційні 

процеси 

 

План: 

1. Завдання: показати на комп’ютері методику ознайомлення учнів із поняттями про 

інформацію та інформаційні процеси. 

2. Складання плану-конспекту уроку з тем змістової лінії за будь-яким підручником на ваш 

вибір: 

 

Структура уроку: 

Розробка плану уроку з теми______________________  

Місце уроку в навчальній програмі 

Мета уроку 

Обладнання до уроку (підручники, робочі зошити, дидактичні матеріали) 

Тип уроку, структурні елементи уроку 

Інформація та 

інформаційні 

процеси 

2 клас 4 Поняття про інформацію та інформаційні 

процеси (4) 

3 клас 9 Інформаційні процеси і комп’ютер (9) 

4 клас 7 Опрацювання тексту на комп’ютері  (7) 



Дотримання правил безпеки життєдіяльності (повторення правил поведінки в класі, 

фізкультхвилинка, повторення правил поведінки при роботі з комп'ютером, гімнастика для очей та 

пальців) 

Інструктаж до етапу роботи з комп'ютером. 

 

3. СТВОРИТИ МЕТОДИЧНУ СКРИНЬКУ ДЛЯ УСІХ ЗАНЯТЬ. У скриньку підготувати 

дидактичний матеріал до теми уроку (інтерактивні технології, загадки, ребуси, кросворди, 

ігрові ситуації, та ін.).  

 

Література: 

1.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-

С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до 

інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-

К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Олександра 

Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

 

Лабораторна  робота № 5 

Тема: Методика ознайомлення учнів з темами змістової лінії Використання інформаційних 

технологій 

 

План: 

1. Завдання: показати на комп’ютері методику ознайомлення учнів із поняттям редактора, 

видами редакторів. 

2. Завдання: показати на комп’ютері методику ознайомлення учнів з тестовим редактором. 

3. Завдання: показати на комп’ютері методику ознайомлення учнів з графічним редактором. 

4. Завдання: показати на комп’ютері методику ознайомлення учнів з музичним редактором. 

5. Складання плану-конспекту уроку з тем змістової лінії за будь-яким підручником на 

ваш вибір: 

Використання 

інформаційних 

2 клас 17 Графічний редактор (8) + Комп’ютерна 

підтримка вивчення навчальних предметів (6) 



технологій Історія обчислювальних пристроїв (3) 

3 клас 11 Робота з презентаціями (7) + Файли і папки (4) 

4 клас 8 Графічний редактор (4) Робота з презентаціями 

(4) 

 

Структура уроку: 

Розробка плану уроку з теми______________________  

Місце уроку в навчальній програмі 

Мета уроку 

Обладнання до уроку (підручники, робочі зошити, дидактичні матеріали) 

Тип уроку, структурні елементи уроку 

Дотримання правил безпеки життєдіяльності (повторення правил поведінки в класі, 

фізкультхвилинка, повторення правил поведінки при роботі з комп'ютером, гімнастика для очей та 

пальців) 

Інструктаж до етапу роботи з комп'ютером. 

 

СТВОРИТИ МЕТОДИЧНУ СКРИНЬКУ ДЛЯ УСІХ ЗАНЯТЬ. 

У скриньку підготувати дидактичний матеріал до теми уроку (інтерактивні технології, 

загадки, ребуси, кросворди, ігрові ситуації, та ін.).  

 

Література: 

1.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-

С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до 

інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-

К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Олександра 

Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

 

Лабораторна  робота № 6 

Тема: Методика ознайомлення учнів з темами змістової лінії Алгоритми та виконавці 

План: 

1. Завдання: показати на комп’ютері методику ознайомлення учнів із поняттями змістової лінії 

алгоритми та виконавці: 

а. Поняття алгоритма. Використання алгоритмів у початковій школі 



б. Формування вмінь учнів діяти за правилами 

в. Методика створення алгоритмів. 

2.Складання плану-конспекту уроку з тем змістової лінії за будь-яким підручником на ваш вибір: 

 

Алгоритми та 

виконавці 

2 клас 0  

3 клас 5 Алгоритми та виконавці (5) 

4 клас 8 Висловлювання. Алгоритми та повідомлення (8) 

 

Структура уроку: 

Розробка плану уроку з теми______________________  

Місце уроку в навчальній програмі 

Мета уроку 

Обладнання до уроку (підручники, робочі зошити, дидактичні матеріали) 

Тип уроку, структурні елементи уроку 

Дотримання правил безпеки життєдіяльності (повторення правил поведінки в класі, 

фізкультхвилинка, повторення правил поведінки при роботі з комп'ютером, гімнастика для очей та 

пальців) 

Інструктаж до етапу роботи з комп'ютером. 

 

 

СТВОРИТИ МЕТОДИЧНУ СКРИНЬКУ ДЛЯ УСІХ ЗАНЯТЬ. 

У скриньку підготувати дидактичний матеріал до теми уроку (інтерактивні технології, 

загадки, ребуси, кросворди, ігрові ситуації, та ін.).  

 

Література: 

1.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-

С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до 

інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-

К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Олександра 

Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

Лабораторна  робота № 7 

Тема: Методика ознайомлення учнів з темами змістової лінії Комунікаційні технології 

План: 



1. Завдання: показати на комп’ютері методику ознайомлення учнів із поняттями змістової лінії.  

2. Складання плану-конспекту уроку з тем змістової лінії за будь-яким підручником на 

ваш вибір: 

 

Комунікаційні 

технології  

2 клас 0  

3 клас 6 Пошук даних в Інтернеті (6) 

4 клас 5 Безпека дітей в інтернеті(5).  

 

Структура уроку: 

Розробка плану уроку з теми______________________  

Місце уроку в навчальній програмі 

Мета уроку 

Обладнання до уроку (підручники, робочі зошити, дидактичні матеріали) 

Тип уроку, структурні елементи уроку 

Дотримання правил безпеки життєдіяльності (повторення правил поведінки в класі, 

фізкультхвилинка, повторення правил поведінки при роботі з комп'ютером, гімнастика для очей та 

пальців) 

Інструктаж до етапу роботи з комп'ютером. 

 

СТВОРИТИ МЕТОДИЧНУ СКРИНЬКУ ДЛЯ УСІХ ЗАНЯТЬ. 

У скриньку підготувати дидактичний матеріал до теми уроку (інтерактивні технології, 

загадки, ребуси, кросворди, ігрові ситуації, та ін.).  

 

Література: 

1.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна книга, 2003.-

С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. Сходинки до 

інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.-

К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Олександра 

Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

Лабораторна  робота № 8 

Тема: Календарно-тематичне планування. Інформатика 2 клас. За програмою 2017 року 

План: 

1. Складіть календарно-тематичне планування. Інформатика 2 клас. За програмою 2017 року, за 

будь-яким підручником на ваш вибір. 



 

 

Лабораторна  робота № 9 

Тема: Календарно-тематичне планування. Інформатика 3 клас. За програмою 2017 року 

План: 

1. Складіть календарно-тематичне планування. Інформатика 3 клас. За програмою 2017 року, за 

будь-яким підручником на ваш вибір. 

 

Лабораторна  робота № 10 

Тема: Календарно-тематичне планування. Інформатика 4 клас. За програмою 2017 року 

План: 

1. Складіть календарно-тематичне планування. Інформатика 4 клас. За програмою 2017 року, за 

будь-яким підручником на ваш вибір. 

 

 

ЗАВДАННЯ НА КУРСОВІ ТА ДИПЛОМНІ ПРОЕКТИ 

 

1. Педагогічні умови ефективності навчання інформатики в початковій школі. 

2. Використання інформаційних технологій на уроках інформатики у початкових 

класах. 

3. Застосування проектних технологій на уроках інформатики в початкових класах. 

4. Реалізація міжпредметних зв’язків у шкільному курсі інформатики. 

5. Диференціація навчання молодих школярів на уроках інформатики. 

6. Словесні методи навчання на уроках інформатики. 

7. Застосування інформаційних технологій в початковій школі. 

8. Нетрадиційні форми і прийоми навчання на уроках інформатики. 

9. Використання інформаційних технологій у процесі вивчення інформатики в 

початковій школі. 

10. Програмне забезпечення предметів початкової школи. 

11. Формування початкових умінь і навичок роботи молодших школярів з ПЕОМ. 

12. Формування алгоритмічного мислення молодших школярів на уроках 

інформатики. 

13. Використання ігрових програм в навчанні молодших школярів. 

14. Особливості організації проведення уроків інформатики в початковій школі. 

15. Використання інформаційних технологій при проведенні навчальних занять у 

початковій школи. 

16. Методика використання мультимедійних презентацій в навчальному процесі 

початкової школи. 



17. Використання цікавих завдань на уроках інформатики в початкових класах. 

18. Позакласна робота з інформатики в початковій школі. 

19. Методика ознайомлення учнів початкових класів з графічним редактором 

TuxPaint. 

20. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні інформатики 

в молодших класах. 

21. Формування уявлень про інформацію на уроках інформатики в молодших 

класах. 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ І ЛАБОРАТОРНИХ 

ЗАНЯТЬ 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

з дисципліни  «Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання в 

початковій школі»  

Студента(тки)_______________________________________________________групи__________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

1. Найбільш важливим для формування особистості є: 

a. природне середовище 

b. соціальне середовище 

c. предметне середовище 

d. сімейне середовище 

2. Індуктивний і дедуктивний методи об’єднанні за такою ознакою 

a. за джерелом інформації 

b. за логікою передачі 

c. за засобами стимулювання пізнавальної діяльності 

d. за місцем передачі інформації 

3. Програма курсу «Інформатика» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань 

освітньої галузі: 

a. Математика 

b. Здоров’я і фізична культура 

c. Технології 

d. Інформатика  

4. Якою повинна бути відносна вологість повітря в приміщенні комп’ютерного класу?  

a. 30 ± 5 %  

b. 50 ±5% 

c. 60 ± 5% 

d. 5% 

5. Укажіть змістову лінію, яка не входить до курсу «Інформатика»: 

a. технічна творчість 



b. інформація та інформаційні процеси 

c. алгоритми і виконавці 

d. комп’ютер та його складові 

6. Виберіть, які вміння включає діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності: 

a. телекомунікаційні, організаційні 

b. технологічні, трудові 

c. алгоритмічні, навчальні 

d. телекомунікаційні, технологічні, алгоритмічні 

7. До показників «вміння вчитися» належить:  

a. генерувати  різні способи розв’язування задачі, проблеми 

b. вільно встановлювати зв’язки з іншими людьми 

c. вміння критично використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

d. отримувати інформацію 

8. Вкажіть, що передбачає концентричність у побудові програми з інформатики: 

a. доступність та зрозумілість навчального матеріалу 

b. повернення до подання та опрацювання інформаційних даних (текстових, графічних, 

числових) за допомогою різних програмних середовищ 

c. навчальний матеріал поступово розширюється та ускладнюється 

d. накопичення навчального матеріалу у кожному класі 

9. Назвіть завдання змістової лінії «Комп’ютер та його складові»: 

a. ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація 

b. ознайомлення учнів з графічним редактором 

c. ознайомлення учнів редактором комп’ютерних презентацій, текстовим  редактором  

d. початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера та їхнім 

призначенням 

10. Метод навчання – це: 

a. спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямований на 

досягнення мети навчання 

b. спосіб реалізації навчального процесу 

c. прийоми та способи роботи вчителя  

d. навчально-пізнавальна діяльність учнів 

 

 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне 

забезпечення мереж. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

1. Охарактеризуйте класифікацію персональних та портативних комп’ютерів 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть, що персональний комп’ютер є комплексом взаємопов’язаних пристроїв, 

кожний з яких виконує певні функції (Апаратне та програмне забезпечення ПК). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  № 2 

з дисципліни  «Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання в 

початковій школі»  
Студента(тки)_______________________________________________________групи_________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

 

1. Скільки годин на тиждень відведено для курсу "Інформатика" в початкових класах згідно з 

Державним стандартом? 
a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

2. Завданням якої змістової лінії є початкове ознайомлення учнів зі складовими частинами 

комп'ютера? 
a. "Інформація та інформаційні процеси" 

b. "Комп'ютер та його складові" 

c. "Інформаційні технології" 

d. "Комунікаційні технології" 

3. У якому класі програма передбачає створення учнями індивідуальних або групових проектів? 

a. 3 і 4 

b. 2 і 3 

c. 1 і 3 

d. 1 і 2 

 

4. До ключових компетентностей учнів належать: 
a. уміння вчитися 

b. уміння слухати 

c. уміння розмовляти 

d. громадянська 

5. Час роботи за комп’ютером на уроці інформатики становить : 
a. 20 хв 



b. 15 хв 

c. 30 хв 

d. 25 хв 

6. Курс «Інформатика» в початковій школі розрахований на : 
a. 110 годин 

b. 105 годин 

c. 107 годин 

d. 100 годин 

7. Пропедевтика : 
a. Це підготовчий, вступний курс, вступ до науки 

b. Курс,  що забезпечує засвоєння основних теоретичних положень 

c. Курс, що забезпечує опанування наукових основ, методів та засобів 

d. Курс, що формує практичні навички використання сучасних засобів ІКТ 

8. Програма з інформатики для початкової школи побудована : 
a. Графічно-симетрично 

b. Лінійно-графічно 

c. лінійно-концентрично 

d. концентрично-теоретично 

9. Метод навчання – це: 
a. спосіб реалізації навчального процесу 

b. прийоми та способи роботи вчителя  

c. спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, спрямований на досягнення 

мети навчання 

d. навчально-пізнавальна діяльність учнів 

10. Назвіть методи контролю знань учнів: 
a. попередній, поточний, періодичний 

b. тематичний, підсумковий 

c. усний, письмовий, лабораторний 

d. репродуктивний 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

6. Доведіть, чому важливо дотримуватись психолого-педагогічних та гігієнічних основ 

використання НІТ в початковій школі. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
7. Охарактеризуйте основні вимоги до пристроїв комп’ютера. 



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Охарактеризуйте  методи і засоби навчання інформатики. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______ 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 

з дисципліни  «Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою навчання в 

початковій школі»  

Студента(тки)_______________________________________________________групи__________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

11. Найбільш важливим для формування особистості є: 

a. природне середовище 

b. соціальне середовище 

c. предметне середовище 

d. сімейне середовище 

12. Індуктивний і дедуктивний методи об’єднанні за такою ознакою 

a. за джерелом інформації 

b. за логікою передачі 

c. за засобами стимулювання пізнавальної діяльності 

d. за місцем передачі інформації 

13. Програма курсу «Інформатика» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та завдань 

освітньої галузі: 

a. Математика 

b. Здоров’я і фізична культура 

c. Технології 

d. Інформатика  

14. Якою повинна бути відносна вологість повітря в приміщенні комп’ютерного класу?  

a. 30 ± 5 %  

b. 50 ±5% 

c. 60 ± 5% 

d. 5% 

15. Укажіть змістову лінію, яка не входить до курсу «Інформатика»: 

a. технічна творчість 

b. інформація та інформаційні процеси 

c. алгоритми і виконавці 

d. комп’ютер та його складові 

16. Виберіть, які вміння включає діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності: 

a. телекомунікаційні, організаційні 

b. технологічні, трудові 

c. алгоритмічні, навчальні 

d. телекомунікаційні, технологічні, алгоритмічні 

17. До показників «вміння вчитися» належить:  

a. генерувати  різні способи розв’язування задачі, проблеми 

b. вільно встановлювати зв’язки з іншими людьми 

c. вміння критично використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

d. отримувати інформацію 

18. Вкажіть, що передбачає концентричність у побудові програми з інформатики: 

a. доступність та зрозумілість навчального матеріалу 



b. повернення до подання та опрацювання інформаційних даних (текстових, графічних, 

числових) за допомогою різних програмних середовищ 

c. навчальний матеріал поступово розширюється та ускладнюється 

d. накопичення навчального матеріалу у кожному класі 

19. Назвіть завдання змістової лінії «Комп’ютер та його складові»: 

a. ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація 

b. ознайомлення учнів з графічним редактором 

c. ознайомлення учнів редактором комп’ютерних презентацій, текстовим  редактором  

d. початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера та їхнім 

призначенням 

20. Назвіть завдання змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси»: 

a. ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація 

b. ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера 

c. ознайомлення учнів з графічним редактором 

d. ознайомлення учнів з текстовим  редактором 

 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

2. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й програмне 

забезпечення мереж. 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2. Охарактеризуйте класифікацію персональних та портативних комп’ютерів 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

2. Доведіть, що персональний комп’ютер є комплексом взаємопов’язаних пристроїв, 

кожний з яких виконує певні функції (Апаратне та програмне забезпечення ПК). 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ  

1. Виникнення і становлення інформатики як науки і як навчального предмета у 

світі та в Україні.  

2. Робота з пошуковими інформаційними системами. 

3. Методика навчання інформатики як розділ педагогічної науки. 

4. Взаємозв’язок елементів методичної системи навчання інформатики 

5. Типи, структура та специфіка уроку інформатики у початковій школі, аналіз 

його складових. 

6. Які принципи навчання використовуються на уроках інформатики в початковій 

школі. 

7. Які методи і засоби навчання використовуються на уроках інформатики в 

початковій школі. 

8. Характеристика підручників з курсу «Інформатика» для початкової школи: 

автор О.В. Коршунова. 

9. Характеристика підручників з курсу «Інформатика» для початкової школи: 

автори М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька. 

10. Характеристика підручників з курсу «Інформатика» для початкової школи: 

автори Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Ф.М. Рівкінд, Й.Я. Ривкінд. 



11. Аналіз робочих зошитів з курсу «Інформатика» для початкової школи: автор 

О.В. Коршунова. 

12. Аналіз робочих зошитів з курсу «Інформатика» для початкової школи: автори 

М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька. 

13. Аналіз робочих зошитів з курсу «Інформатика» для початкової школи: автори 

Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Ф.М. Рівкінд, Й.Я. Ривкінд. 

14. Програмне забезпечення для використання в курсі "Інформатика". 

15. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 2 класу. 

16. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 3 класу.  

17. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 4 класу. 

18. Вимоги та рекомендації щодо організації фізкультхвилинок та релаксації. 

19. Додатковий дидактичний матеріал, вимоги до його вибору та застосування. 

20. Зміст поняття “інформаційна технологія” та «Інформаційно-комунікаційна 

технологія». 

21. Формування інформаційної компетентності педагога як складової його 

професійної майстерності.  

22. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.  

23. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету 

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

24. Методика ознайомлення учнів з правилами поведінки у комп’ютерному класі.  

25. Психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до занять з інформатики. 

26. Цілі та завдання пропедевтичного курсу «Інформатика».  

27. Структура та зміст курсу. Основні змістові лінії курсу. Державний стандарт 

початкової загальної освіти. 

28.  Особливості організації навчання за курсом «Інформатика».  

29. Ключова та предметна ІКТ-компетентності учня.  

30. Показники вміння вчитися, як ключової пізнавальної компетентності. 



31. Рекомендації Міністерства освіти та науки України щодо проведення уроків 

інформатики у початковій школі. 

32. Мета навчання змістової лінії «Комп’ютер та його складові». Зміст навчання та 

вимоги до навчальних досягнень учнів.  

33. Типова архітектура персонального комп’ютера.  

34. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, 

зберігання та обробки інформації. 

35.  Класифікація та основні характеристики процесорів.  

36. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів 

запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-

пам’яті. Мультимедійне обладнання.  

37. Комунікаційні пристрої. Поняття про інформаційні системи та технології. Види 

інформаційних систем.  

38.  Мета навчання змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси». Зміст 

навчання та вимоги до навчальних досягнень учнів.  

39. Поняття про інформацію. Дані.  

40. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. 

41. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень.  

42. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. 

43.  Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і 

передавання інформації.  

44. Інформатика як наука та галузь діяльності людини 

45. Об’єкти та їх властивості.  

46. Мета навчання змістової лінії «Інформаційні технології» 

Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень учнів.  

47. Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне 

забезпечення.  

48. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. 

49. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу.  

50. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної 

системи.  

51. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд 

середовища текстового процесора.  

52. Формати файлів документів. Введення, редагування й форматування тексту.  

53. Поняття комп’ютерної графіки.  

54. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення.  

55. Поняття про слайдові та потокові презентації.  

56. Мета навчання змістової лінії «Комунікаційні технології». Зміст навчання та 

вимоги до навчальних досягнень учнів.  

57. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі.  

58. Апаратне й програмне забезпечення мереж.  



59. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер.  

60. Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету.  

61. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.  

62. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера.  

63. Служби Інтернету. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею. 

64. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту.  

65. Засоби пошуку інформації в Інтернеті.  

66. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем.  

67. Мета навчання змістової лінії «Алгоритми та виконавці». Зміст навчання та 

вимоги до навчальних досягнень учнів.  

68. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів.  

69. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд 

виконавця алгоритму. 

70.  Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення.  

71. Графічні схеми базових структур алгоритмів. 

72. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами.  

73. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера.  

74. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок.  

75. Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми.  



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота – це важлива форма опанування цієї дисципліни. Вона 

покликана доповнити, узагальнити й систематизувати лекційний матеріал, розвинути 

навички роботи з методичними матеріалами та науковими першоджерелами, 

стимулювати пізнавальну активність і творчий пошук студентів.  Успішне проведення 

самостійної роботи залежить від багатьох чинників. Одним із найбільш істотних є 

сумлінна підготовка студента до неї.   

Насамперед ознайомтеся з темою самостійної роботи, з’ясуйте, який саме 

навчальний матеріал пропонується до розгляду, пригадайте його місце в системі 

навчального курсу. Уважно прочитайте план заняття, ознайомтеся зі списками 

рекомендованої літератури.   

Якщо практичному заняттю передувала лекція з тієї самої теми, слід 

проглянути її конспект, який допоможе вам зорієнтуватися в навчальному матеріалі, 

звернути увагу на проблемні питання й завдання, запропоновані викладачем, на 

значення нових термінів, на рекомендовані наукові джерела. Приступаючи до 

підготовки, пригадайте також, з якими теоретичними поняттями ви  познайомилися 

на попередній лекції? Які питання обговорювали та аналізували на семінарському 

занятті?  

Після цього можна приступати до опрацювання літератури. Під час її читання 

рекомендується робити робочі записи з кожного питання плану (вести конспект). 

Починаючи конспектувати певне джерело, обов’язково запишіть його назву, автора, 

вихідні дані в зошит, виділивши їх іншим кольором чи підкреслюванням. 

Дотримуйтеся всіх вимог до бібліографічного опису (його приклади можна знайти в 

переліку літератури).   

  Робота з науковим джерелом має за головну мету розуміння прочитаного.  

Тому, перш ніж робити записи в зошиті, вам слід уважно прочитати текст, усвідомити 

його логіку, спробувати відділити головне від другорядного, узагальнюючі теоретичні 

положення – від конкретних прикладів. Працюючи з монографією, слід насамперед 

проглянути її зміст, який дасть загальне уявлення про композицію книги.   

Пам’ятайте, що конспектування в жодному разі не є механічним переписуванням 

тексту з книги! Конспект наукового джерела має бути стислим, добре структурованим 



і «читабельним» (адже вам згодом доведеться користуватися ним для повторення, під 

час підготовки до модульного та підсумкового контролю). Обов’язково 

використовуйте раціональні способи конспектування: виділення головного іншим 

кольором, підкреслюванням, спеціальними позначками, різноманітне графічне 

розташування тексту (колонки, таблиці, схеми), позначення стрілками логічних 

зв’язків між окремими блоками матеріалу. Використовуйте скорочення поширених 

слів і термінів: як загальновживані, так і ваші власні, що мають бути зрозумілі 

насамперед вам самим і повторювані – одне слово слід скорочувати завжди однаково. 

Список постійних власних скорочень можна складати на останній сторінці зошита.    

Опрацьовуючи певне джерело, звертайте увагу на нові слова й терміни. Їх 

визначення слід записати в зошит, якщо воно подане в роботі. У протилежному 

випадку зверніться до словників іншомовних слів, тлумачних словників, словників 

педагогічних термінів або до стислого термінологічного словника, який складено 

викладачами кафедри педагогіки початкової освіти.   

Якщо відчуваєте певні труднощі із розумінням терміна, запитайте його значення 

в інших студентів або у викладача. У випадку, коли під час конспектування у вас 

виникають питання, занотовуйте їх на берегах конспекту, щоб з’ясувати під час 

підготовки або на самому практичному занятті.   

З певної проблеми в науковій літературі ви можете зустріти різні погляди 

вчених, часом протилежні. Обов’язково акцентуйте свою увагу на таких випадках, 

намагайтеся чітко сформулювати ці різні погляди, відтворіть їх у зошиті. Продумайте і 

власну відповідь на таке неоднозначне питання, визначте, погляд якого вченого 

імпонує вам, а який викликає заперечення, і мотивуйте свої думки. Такі контраверсійні 

(суперечливі) питання часто стають предметом дискусії під час проведення 

практичного заняття.   

Окремі джерела можна опрацьовувати і складаючи їх тези, тезовий план, 

роблячи окремі виписки (якщо це невелике джерело або таку форму роботи з ним 

спеціально обумовив викладач).   

Чи існує певний порядок роботи з джерелами? Звичайно, загального правила 

немає, але вам рекомендується починати з основного джерела – базового підручника, 

після того звернутися до інших підручників, потім – спеціальних монографій і, 



зрештою, до наукових статей (якщо інший порядок не порекомендував викладач, 

зважаючи на теоретичне значення певного джерела). Бажано опрацювати всі джерела 

зі списку основної літератури і більшість – зі списку додаткової літератури.   

Осібне місце в підготовці до практичного заняття посідає робота з 

нормативними документами, ознайомлення з якими є невід’ємною складовою 

опрацювання певної теми. Обов’язково зверніться до необхідних документів. Читайте 

тексти вдумливо, якщо в них зустрічаються незрозумілі слова, то обов’язково 

з’ясовуйте їх значення.   

Опрацювавши рекомендовані джерела й тексти документів, перегляньте список 

питань для перевірки знань. Чи на всі ці питання ви знайшли відповіді в науковій 

літературі? Якщо існують певні «прогалини», ще раз зверніться до джерел (у 

складніших випадках можна звернутися за порадою до викладача під час 

індивідуальних консультацій). Спробуйте дати відповіді на запропоновані питання, не 

користуючись конспектом. Організувати самоконтроль можна і працюючи в парі з 

товаришем або у невеликій групі студентів (3-4 особи). Основні визначення, 

провідні теоретичні положення, класифікації  слід завчити напам’ять.   

Після цього переходьте до виконання практичних завдань, які допоможуть вам 

поглибити знання з певної теми, розвинути філологічні вміння й навички, привести 

знання в систему, виявити творчі здібності. Уважно прочитайте завдання, продумайте 

послідовність його виконання. Результат (порівняльна таблиця, відповідь на питання, 

схема, наведення прикладів, аналіз твору та ін.) має бути зафіксований у зошиті, якщо 

викладач не обумовив усної форми виконання або якщо це випливає з самої сутності 

завдання.   

  

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ 

Реферат (лат. referre — доповідати, повідомляти) — доповідь на певну тему, 

що передбачає огляд відповідних літературних та інших джерел; виклад змісту 

наукової роботи, книжки, статті. 

 

Із визначення даного поняття ми бачимо, що реферат може виконуватися з 

різною метою. У першому випадку – це ознайомлення із певною проблемою на 

основі вивчення існуючої джерельної бази. Така дослідницька робота передбачає 



самостійну роботу дослідника із пошуку різноманітної існуючої інформації з 

досліджуваної проблеми та наступний її опис із висловленням власних думок та 

формулювання висновків. У другому випадку – метою виконання реферату є 

ознайомлення із певною науковою працею (монографією, дисертацією, статтею). 

Базується він на описовому методі дослідження. Написання рефератів 

використовують для засвоєння студентами наявної наукової інформації з конкретної 

тематики на семінарських заняттях, при підготовці до екзамену, заліку, виконанні 

індивідуальних завдань та під час самостійної роботи. Особу, яка складає реферат, 

називають референтом, а сам процес — реферуванням. 

 

Реферат повинен містити такі обов'язкові компоненти:  

 

 Вступ. Містить обґрунтування актуальності обраної теми, оцінку робіт, що 

реферуються, формулювання мети реферату. Як правило, не містить цитат, 

абстрактних розмірковувань. Орієнтовний обсяг вступу – 1 сторінка. 

 Основна частина. Головне завдання референта при написанні даної 

частини реферату полягає у самостійному вичерпному викладенні суті наукової 

інформації з обраної теми. Може складатися з кількох глав або підглав, що залежить 

від теми, проблематики та обсягу матеріалу реферату. Для підтвердження або 

спростування певних думок, ідей часто використовують цитування (як дослівне, так 

і своїми словами). Проте необхідно пам’ятати, що цитований матеріал не повинен 

перевищувати 30% 

 

 рефераті. Загальний обсяг головної частини складає близько 10-13 сторінок. 

 Висновки. Підсумовування результатів виконаної роботи. Передбачають 

коротке узагальнення автора з досліджуваної проблеми. Їх викладають чітко, точно, 

лаконічно, без будь-яких цитат, розмірковувань, 

припущень. Часто для зручності висновки нумерують. 

 



Окрім зазначений компонентів у рефераті подається список використаної 

літератури (у алфавітному порядку або в порядку використання джерельної бази), а 

за необхідності формуються додатки. У додатки можуть виноситися зразки 

документів, графічні схеми, діаграми, таблиці, фотографії. Кожен додаток, як 

правило, починається з нової сторінки та повинен мати заголовок. 

Обсяг реферату залежить від значущості проблеми, опанованого матеріалу. Як 

правило, він сягає в середньому 15 сторінок. 

Робота над рефератом відбувається з дотриманням такого порядку: 

 Вибір або формулювання теми. З'ясування форми реферату, яка б 

відповідала його меті. 

 Обмірковування теми, складання попереднього плану реферату. 

 Ознайомлення з науковою літературою, що відповідає темі роботи. Вибір 

джерел, що розкривають тему. 

 

 Формулювання мети реферату, коригування первинного плану. 

 Виклад матеріалу відповідно до складеного плану. 

 

Вимоги до оформлення реферату: 

Реферат друкують машинописним способом або за допомогою комп’ютера на 

одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) від двадцяти п’яти до 

тридцяти рядків на сторінці і не менше сорока знаків в рядку. 

 

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий — не 

менше 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхній — не менше 20 мм, нижній — не 

менше 20 мм. Шрифт: Times New Roman та подібні. Розмір шрифту — 14. Інтервал 

— 1,5. 

 

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної 

нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на 

наступних сторінках номер проставляють уверху справа сторінки без крапки в кінці. 



 

Підпитання нумерують у межах кожного питання. Номер підпитання 

складається з номера питання і порядкового номера підпитання, між якими ставлять 

крапку. У кінці номера підпитання повинна стояти крапка, наприклад: “2.3.” 

(третє підпитання другого питання). Потім у тому ж рядку йде заголовок 

підпитання. 

 

 Критерії оцінювання знань та вмінь студентів 

Високий рівень. Студент вільно володіє навчальним матеріалом на підставі 

вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, 

проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань при 

самостійній роботі. 

Достатній рівень. Студент володіє певним обсягом навчального матеріалу, 

здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання 

висновків, допускає несуттєві неточності. 

Задовільний рівень. Студент володіє навчальним матеріалом на 

репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє 

використовувати знання у стандартних ситуаціях. 

Низький рівень. Студент володіє навчальним матеріалом поверхово й 

фрагментарно. 

Незадовільний рівень. Студент не володіє навчальним матеріалом. 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ДОТРИМАННЯ СТУДЕНТАМИ  

ПРАВИЛ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З КОМП’ЮТЕРОМ 

 Кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій насичений 

різноманітною електронною технікою, яка живиться від електричної мережі з 

напругою змінного струму 220 В. Це потребує дотримання додаткових правил безпеки 

під час проведення навчальних занять і позаурочних заходів. До початку роботи:  



з дозволу вчителя займіть своє робоче місце за комп’ютером, налаштуйте висоту 

стола, стільця, підставки для ніг, кут нахилу монітора так, щоб:  

середина екрана монітора знаходилася трохи нижче горизонтальної лінії зору;  

відстань від очей до поверхні екрана становила 40–80 см, залежно від розмірів об’єктів 

на екрані;  

лінія від очей до центра екрана монітора була перпендикулярна до площини екрана;  

пальці рук вільно лежали на клавіатурі;  

руки утворювали в ліктьовому суглобі кут, близький до 90°;  

клавіатура лежала на поверхні стола або на спеціальній полиці на відстані 10–30 см від 

краю і була нахилена під кутом 5–15°;  

спина опиралася на спинку стільця;  

ноги опиралися на підлогу або на спеціальну підставку;  

наведіть лад на робочому столі, приберіть з нього предмети, які не потрібні для 

роботи;  

перевірте чистоту своїх рук, за потреби вимийте їх і витріть насухо;  

за потреби з дозволу вчителя і тільки спеціальною серветкою протріть екран монітора, 

клавіатуру, килимок і мишу;  

перевірте відсутність зовнішніх пошкоджень комп’ютерного обладнання;  

з дозволу вчителя ввімкніть комп’ютер.  

Під час роботи:  

тримайте робоче місце охайним, не розміщуйте на ньому сторонніх речей;  

витримуйте правильну поставу – не нахиляйтеся близько до поверхні екрана, не 

згинайтеся, тримайте руки без напруження;  

після 15–20 хв роботи або при відчутті втоми виконайте комплекс вправ для очей і для 

зняття м’язового напруження;  

не намагайтеся самостійно усунути перебої в роботі комп’ютера, при їх виникненні 

негайно покличте вчителя;  

не торкайтеся задніх стінок монітора та системного блока, не чіпайте дротів живлення;  

акуратно вставляйте і виймайте змінні носії;  



не торкайтеся екрана монітора руками (це забруднює і порушує його покриття);  

категорично забороняється знімати кришки корпусів пристроїв комп’ютера, 

самостійно, без дозволу вчителя, приєднувати і від’єднувати пристрої комп’ютера.  

 

Після закінчення роботи:  

приберіть своє робоче місце;  

з дозволу вчителя вимкніть комп’ютер або закінчіть сеанс роботи.  

 

Орієнтований комплекс вправ для зняття втоми під час навчання в кабінетах 

інформатики 

Комплекс вправ для очей 

Вправи виконуються сидячи в зручній позі, хребет прямий, очі відкриті, погляд - 

прямо, відвернувшись від комп'ютера. 

Варіант1 

7. Погляд спрямувати вліво-вправо, вправо-прямо, вверх-прямо, додолу-прямо без 

затримки в кожному положення. Повторити 5 разів і 5 разів в зворотному 

напрямі. 

8. Закрити очі на рахунок «раз-два», відкрити очі і подивитися на кінчик носа на 

рахунок «три-чотири». 

9. Кругові рухи очей: до 5 кругів вліво і вправо. 

Варіант 2 

7. Швидко кліпати очима протягом 15 с. 

8. Заплющити очі. Не відкриваючі осей, начебто подивитися ліворуч на рахунок 

«раз-чотири», повернутися у вихідне положення. Так само подивитися праворуч 

на рахунок «п'ять-вісім» і повернутися у вихідне положення. Повторити 5 разів. 

9. Спокійно посидіти із закритими очима, розслабившись протягом 5с. 

 Комплекс вправ для зняття м'язового напруження 



Варіант 1 

Вихідне положення - сидячи на стільці. 

9. Витягнути і розчепірити пальці так, щоб відчути напруження. У такому 

положенні затримати протягом 5 с. Розслабити, а потім зігнути пальці. 

Повторити вправу 5 разів. 

10. Повільно і плавно опустити підборіддя, залишатися у такому положенні 2-3 с і 

розслабитися. 

11. Сидячи на стільці піднести руки якомога вище, потім плавно опустити їх 

додолу, розслабити. Вправу повторити 5 разів. 

12. Переплести пальці рук і покласти їх на голову. Звести лопатки, залишатися у 

такому положення 5 с, а потім розслабитися. Повторити вправу 5 разів. 

Варіант 2 

Вихідне положення - сидячи на стільці. 

7. Зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Потягнутися  на стільці, зігнувши 

руки на потилиці, відхиляючи голову назад і випростовуючи плечі. Повторити 5 

разів. 

8. Зробити нахили і повороти голови. Повторити 5 разів. 

9. Зробити легкий самомасаж обличчя і кисті руки протягом 3-5с. 

Варіант 3 

Вихідне положення - стоячи, ноги разом, руки вниз. 

9. Прямі руки розвести вбоки долонями догори, зробити вдих. 

10. Схрестити руки перед грудьми, міцно обхопити себе за плечі, повторити 5 разів. 

11. Кругові рухи ліктями вперед протягом 5с. 

12. Те саме назад. Дихати рівномірно. 

 

 

Тема: Історичний аспект розвитку інформатики як науки і як навчального 

предмета у світі та в Україні.  

 

План 



5. Виникнення і становлення інформатики як науки і як навчального 

предмета у світі та в Україні.  

6. Методика навчання інформатики як розділ педагогічної науки. 

7. Взаємозв’язок елементів методичної системи навчання інформатики 

8. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів. 

 

Література 

5. В.М.Смоляк. Методика викладання інформатики в 

початковій школі.- Запоріжжя, 2007. – 50 с. 

6. Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном образовании.-М.:Мир, 

1994. –С.21-54. 

7. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии.- М.:Педагогика,1989г.-

С.14-57. 

8. Воронін Т.П. й ін.. Освіта в епоху нових інформаційних технологій. 

Методологічні аспекти.- К.: Вища школа , 1997.-262 с. 

 

 

Тема: Зміст, методика та особливості викладання інформатики в молодших 

класах. Інформаційна компетентність педагога. 

План:  

7. Додатковий дидактичний матеріал, вимоги до його вибору та застосування. 

8. Зміст поняття “інформаційна технологія” та «Інформаційно-комунікаційна 

технологія».  

9. Формування інформаційної компетентності педагога як складової його 

професійної майстерності.  

 

Література 

18. В.М.Смоляк. Методика викладання інформатики в початковій школі.- 

Запоріжжя, 2007. – 50 с. 

19. Горячєв А.В. та ін. Про поняття “інформаційна грамотність” у початковій школі 

// Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84. 

20. Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному закладі // 

Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

21. Мірошниченко А.А. Програма курсу “Завдання та іри з інформатики” у 

початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 



22. Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та ігри з 

інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

23. Методичні рекомендації щодо викладання інформатики в 2-3 класах початковій 

школі. 

24. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Засоби навчання нового покоління в комп’ютерно 

орієнтованому навчальному середовищі//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-

С.20-24. 

 

Тема: Основні психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до занять 

з інформатики. Облаштування кабінету інформатики.  

 

План 

6. Методичні рекомендації щодо облаштування і 

використання кабінету інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних 

закладів.  

7. Методика ознайомлення учнів з правилами поведінки у 

комп’ютерному класі.  

8. Психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до 

занять з інформатики. 

 

Література 

4. Кивлюк  О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі 

навчальних дисциплін початкової школи// Початкова школа.-2004.-№4.-С.34-35. 

5. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-

К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. 

6. Співаковський О.В.Тенденції розвитку освітніх інформаційно-комунікаційних 

технологій//Комп’ютер у школі та сім’ї.-2005.-№5.-С.24-27. 

 

Тема: Зміст, мета і основні завдання початкового курсу інформатики.  

ПЛАН: 

7. Ключова та предметна ІКТ-компетентності учня. Показники вміння вчитися, як 

ключової пізнавальної компетентності. 

8. Рекомендації Міністерства освіти та науки України щодо проведення уроків 

інформатики у початковій школі. 

 

Література 



25. В.М.Смоляк. Методика викладання інформатики в початковій школі.- 

Запоріжжя, 2007. – 50 с. 

26. Горячєв А.В. та ін. Про поняття “інформаційна грамотність” у початковій школі 

// Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.82- 84. 

27. Лаврентьєва Г. Комп’ютерно-ігровий комплекс в дошкільному закладі // 

Дошкільне виховання. – 2003. - №1. – С.10-12. 

28. Мірошниченко А.А. Програма курсу “Завдання та іри з інформатики” у 

початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

29. Мірошниченко А.А., Горячєв А.В. Програма курсу “Завдання та ігри з 

інформатики” у початковій школі // Відкритий урок. – 2003. - №9-10. – С.85-88. 

 

Тема: Методика вивчення змістової лінії «Комп’ютер та його складові» 

План 

1. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, 

зберігання та обробки інформації. 

2.  Класифікація та основні характеристики процесорів.  

3. Комунікаційні пристрої. Поняття про інформаційні системи та технології. Види 

інформаційних систем.  

 

Тема:  Методика вивчення змістової лінії «Інформація та інформаційні 

процеси» 

План 

6. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень. Способи подання і 

кодування повідомлень, двійкове кодування. 

7.  Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і 

передавання інформації. Інформатика як наука та галузь діяльності людини 

 

Тема:  Методика вивчення змістової лінії «Інформаційні технології» 

План 

10. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. 

11. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу.  

12. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача 

операційної системи.  

13. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд 

середовища текстового процесора.  

14. Формати файлів документів. Введення, редагування й форматування тексту.  

15. Поняття комп’ютерної графіки.  



16. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення. Поняття про 

слайдові та потокові презентації.  

 

 

Тема: Методика вивчення змістової лінії «Комунікаційні технології» 

План 

7. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера. Служби Інтернету. 

Поняття всесвітньої павутини та навігація нею. 

8. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту.  

9. Засоби пошуку інформації в Інтернеті. Принципи функціонування веб-каталогів 

та пошукових систем.  

 

Тема: Методика вивчення змістової лінії «Алгоритми та виконавці» 

План 

8. Мета навчання змістової лінії. Зміст навчання та вимоги до навчальних 

досягнень учнів.  

9. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. 

Виконавець алгоритму.  

10. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: 

слідування, розгалуження, повторення.  

11. Графічні схеми базових структур алгоритмів. 

12. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами.  

13. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера.  

14. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття про метод розв’язування 

задачі. Поняття програми.  

 

Тема: Аналіз програмного забезпечення для початкової школи та методика його 

використання 

План 

5. Аналіз існуючого програмного забезпечення на предмет доцільності його 

використання у початковій школі. 

6. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 2 класу. 

7. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 3 класу.  

8. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 4 класу. 

 

Література: 



11. Шиман О.І. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до використання 

комп’ютера як універсального дидактичного засобу навчання // Комп’ютерно-

орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць.– К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова. – Вип. 

7. – 2003. – С.143-150. 

12. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

13. .Шиман О. І. Основи інформатики : навч.-метод. компл. [для студ. вищ. 

пед. навч. закладів напр. підготовки 6.010102 Початкова освіта]. – [У 3-х ч.] // 

Олександра Іванівна Шиман. - Бердянськ: Колор-Прінт, 2014. 

14. Шиман О. І. Використання сучасних інформаційних технологій : навч.-

метод. посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – [2-ге вид., допов. і переробл.]. – 

Запоріжжя : «Просвіта», 2012. – 240 с. 

 

Тема: Методика ознайомлення учнів з пристроями комп’ютера та їх 

призначенням. 

План 

6. Основні поняття про пристрої комп’ютера, що виносяться на опрацювання у 

початковій школі. 

7. Основні та додаткові програмні засоби з теми. 

8. Методика ознайомлення учнів із складовими комп’ютера. 

 

Література: 

4. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-

К.:Навчальна книга, 2003.-С.23-41. 

5. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. 

Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

6. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

Тема: Методика ознайомлення учнів з темами змістової лінії  Інформація та 

інформаційні процеси 

 

План: 

4. Методика ознайомлення учнів із поняттями про інформацію та інформаційні 

процеси. 

 



 

Література: 

1.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна 

книга, 2003.-С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. 

Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

Тема: Методика ознайомлення учнів з темами змістової лінії Використання 

інформаційних технологій 

 

План: 

6. Методика ознайомлення учнів із поняттям редактора, видами редакторів. 

7. Методика ознайомлення учнів з тестовим редактором. 

8. Методика ознайомлення учнів з графічним редактором. 

9.  Методика ознайомлення учнів з музичним редактором. 

 

Література: 

1.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна 

книга, 2003.-С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. 

Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

Тема: Методика ознайомлення учнів з темами змістової лінії Алгоритми та 

виконавці 

План: 

2. Методика ознайомлення учнів із поняттями змістової лінії алгоритми та 

виконавці.  

b. Поняття алгоритма. Використання алгоритмів у початковій школі 

c. Формування вмінь учнів діяти за правилами 

d. Методика створення алгоритмів. 

 

Література: 

1.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна 

книга, 2003.-С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. 

Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 



3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 

 

Тема: Методика ознайомлення учнів з темами змістової лінії Комунікаційні 

технології 

План: 

3. Методика ознайомлення учнів із поняттями змістової лінії.  

4. Методика навчання молодших школярів створенню презентацій. 

5. Редактор Power Point та можливості його використання. 

6. Структура навчальної та ігрової презентації. 

 

Література: 

1.Морзе Н.В. Методика навчання інформатики. Ч.І. Методика навчання.-К.:Навчальна 

книга, 2003.-С.23-41. 

2. Колесніков С.Я., Ломаковська Г.В., Ривкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,Хобяков О. 

Сходинки до інформатики: Експериментальний підручник для 2 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів.-К.:АДЕФ-Україна,2001.-68с. 

3. Шиман О. І. Методика навчання інформатики в початковій школі: навч.-метод. 

посіб. / Олександра Іванівна Шиман. – У 2 ч. – Бердянськ, 2014. – 116 с. 
 
 

ТЕСТИ (ЗРАЗОК) 

1. Носієм даних є  

а. мишка 

б. сканер 

в. диск 

г. принтер 

2. Сканер – це пристрій для 

а. введення даних 

б. передавання даних до мережі 

в. друк креслень і плакатів 

г. виведення даних 

3.  Процесор – це 

а. «легені» комп’ютера 

б. «мозок» комп’ютера   



в. «розум» комп’ютера 

г. «руки комп’ютера 

4.  Миша слугує для 

а. для введення інформації 

б. для курування монітором 

в. для керування комп’ютером 

г. для виведення інформації 

5. Пристрій для виведення даних на папір - це 

а. сканер  

б. принтер 

в. монітор 

г. миша 

 
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНИХ 

РОБІТ ДЛЯ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1 

з дисципліни  «Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою 

навчання в початковій школі»  

Студента(тки)_______________________________________________________групи__

________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

21. Найбільш важливим для формування особистості є: 

a. природне середовище 

b. соціальне середовище 

c. предметне середовище 

d. сімейне середовище 

22. Індуктивний і дедуктивний методи об’єднанні за такою ознакою 

a. за джерелом інформації 

b. за логікою передачі 

c. за засобами стимулювання пізнавальної діяльності 

d. за місцем передачі інформації 

23. Програма курсу «Інформатика» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та 

завдань освітньої галузі: 

a. Математика 

b. Здоров’я і фізична культура 

c. Технології 



d. Інформатика  

24. Якою повинна бути відносна вологість повітря в приміщенні комп’ютерного 

класу?  

a. 30 ± 5 %  

b. 50 ±5% 

c. 60 ± 5% 

d. 5% 

25. Укажіть змістову лінію, яка не входить до курсу «Інформатика»: 

a. технічна творчість 

b. інформація та інформаційні процеси 

c. алгоритми і виконавці 

d. комп’ютер та його складові 

26. Виберіть, які вміння включає діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності: 

a. телекомунікаційні, організаційні 

b. технологічні, трудові 

c. алгоритмічні, навчальні 

d. телекомунікаційні, технологічні, алгоритмічні 

27. До показників «вміння вчитися» належить:  

a. генерувати  різні способи розв’язування задачі, проблеми 

b. вільно встановлювати зв’язки з іншими людьми 

c. вміння критично використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

d. отримувати інформацію 

28. Вкажіть, що передбачає концентричність у побудові програми з інформатики: 

a. доступність та зрозумілість навчального матеріалу 

b. повернення до подання та опрацювання інформаційних даних (текстових, 

графічних, числових) за допомогою різних програмних середовищ 

c. навчальний матеріал поступово розширюється та ускладнюється 

d. накопичення навчального матеріалу у кожному класі 

29. Назвіть завдання змістової лінії «Комп’ютер та його складові»: 

a. ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація 

b. ознайомлення учнів з графічним редактором 

c. ознайомлення учнів редактором комп’ютерних презентацій, текстовим  

редактором  

d. початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера та 

їхнім призначенням 

30. Метод навчання – це: 

a. спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, 

спрямований на досягнення мети навчання 

b. спосіб реалізації навчального процесу 

c. прийоми та способи роботи вчителя  

d. навчально-пізнавальна діяльність учнів 

 

 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

3. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й 

програмне забезпечення мереж. 



 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Охарактеризуйте класифікацію персональних та портативних 

комп’ютерів 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

3. Доведіть, що персональний комп’ютер є комплексом взаємопов’язаних 

пристроїв, кожний з яких виконує певні функції (Апаратне та програмне 

забезпечення ПК). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________ 

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________ 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА  № 2 

з дисципліни  «Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою 

навчання в початковій школі»  

Студента(тки)_______________________________________________________групи__

_______ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

 

11. Скільки годин на тиждень відведено для курсу "Інформатика" в початкових 

класах згідно з Державним стандартом? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

12. Завданням якої змістової лінії є початкове ознайомлення учнів зі складовими 

частинами комп'ютера? 

e. "Інформація та інформаційні процеси" 

f. "Комп'ютер та його складові" 

g. "Інформаційні технології" 

h. "Комунікаційні технології" 

13. У якому класі програма передбачає створення учнями індивідуальних або 

групових проектів? 

a. 3 і 4 

b. 2 і 3 

c. 1 і 3 

d. 1 і 2 

 

14. До ключових компетентностей учнів належать: 

a. уміння вчитися 

b. уміння слухати 



c. уміння розмовляти 

d. громадянська 

15. Час роботи за комп’ютером на уроці інформатики становить : 

a. 20 хв 

b. 15 хв 

c. 30 хв 

d. 25 хв 

16. Курс «Інформатика» в початковій школі розрахований на : 

a. 110 годин 

b. 105 годин 

c. 107 годин 

d. 100 годин 

17. Пропедевтика : 

a. Це підготовчий, вступний курс, вступ до науки 

b. Курс,  що забезпечує засвоєння основних теоретичних положень 

c. Курс, що забезпечує опанування наукових основ, методів та засобів 

d. Курс, що формує практичні навички використання сучасних засобів ІКТ 

18. Програма з інформатики для початкової школи побудована : 

a. Графічно-симетрично 

b. Лінійно-графічно 

c. лінійно-концентрично 

d. концентрично-теоретично 

19. Метод навчання – це: 

a. спосіб реалізації навчального процесу 

b. прийоми та способи роботи вчителя  

c. спосіб упорядкованої взаємопов’язаної діяльності вчителя і учнів, 

спрямований на досягнення мети навчання 

d. навчально-пізнавальна діяльність учнів 

20. Назвіть методи контролю знань учнів: 

a. попередній, поточний, періодичний 

b. тематичний, підсумковий 

c. усний, письмовий, лабораторний 

d. репродуктивний 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

8. Доведіть, чому важливо дотримуватись психолого-педагогічних та гігієнічних 

основ використання НІТ в початковій школі. 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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____________________ 

9. Охарактеризуйте основні вимоги до пристроїв комп’ютера. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

2. Охарактеризуйте  методи і засоби навчання інформатики. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 



з дисципліни  «Інформатика та сучасні інформаційні технології з методикою 

навчання в початковій школі»  

Студента(тки)_______________________________________________________групи__

________ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

31. Найбільш важливим для формування особистості є: 

a. природне середовище 

b. соціальне середовище 

c. предметне середовище 

d. сімейне середовище 

32. Індуктивний і дедуктивний методи об’єднанні за такою ознакою 

a. за джерелом інформації 

b. за логікою передачі 

c. за засобами стимулювання пізнавальної діяльності 

d. за місцем передачі інформації 

33. Програма курсу «Інформатика» для 2–4 класів спрямована на реалізацію мети та 

завдань освітньої галузі: 

a. Математика 

b. Здоров’я і фізична культура 

c. Технології 

d. Інформатика  

34. Якою повинна бути відносна вологість повітря в приміщенні комп’ютерного 

класу?  

a. 30 ± 5 %  

b. 50 ±5% 

c. 60 ± 5% 

d. 5% 

35. Укажіть змістову лінію, яка не входить до курсу «Інформатика»: 

a. технічна творчість 

b. інформація та інформаційні процеси 

c. алгоритми і виконавці 

d. комп’ютер та його складові 

36. Виберіть, які вміння включає діяльнісний вимір предметної ІКТ-компетентності: 

a. телекомунікаційні, організаційні 

b. технологічні, трудові 

c. алгоритмічні, навчальні 

d. телекомунікаційні, технологічні, алгоритмічні 

37. До показників «вміння вчитися» належить:  

a. генерувати  різні способи розв’язування задачі, проблеми 

b. вільно встановлювати зв’язки з іншими людьми 

c. вміння критично використовувати інформаційно-комунікаційні технології 

d. отримувати інформацію 

38. Вкажіть, що передбачає концентричність у побудові програми з інформатики: 

a. доступність та зрозумілість навчального матеріалу 

b. повернення до подання та опрацювання інформаційних даних (текстових, 

графічних, числових) за допомогою різних програмних середовищ 



c. навчальний матеріал поступово розширюється та ускладнюється 

d. накопичення навчального матеріалу у кожному класі 

39. Назвіть завдання змістової лінії «Комп’ютер та його складові»: 

a. ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація 

b. ознайомлення учнів з графічним редактором 

c. ознайомлення учнів редактором комп’ютерних презентацій, текстовим  

редактором  

d. початкове ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера та 

їхнім призначенням 

40. Назвіть завдання змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси»: 

a. ознайомлення учнів з поняттями повідомлення, інформація 

b. ознайомлення учнів із складовими частинами комп’ютера 

c. ознайомлення учнів з графічним редактором 

d. ознайомлення учнів з текстовим  редактором 

 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

4. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі. Апаратне й 

програмне забезпечення мереж. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4. Охарактеризуйте класифікацію персональних та портативних 

комп’ютерів 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_ 

 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

4. Доведіть, що персональний комп’ютер є комплексом взаємопов’язаних 

пристроїв, кожний з яких виконує певні функції (Апаратне та програмне 

забезпечення ПК). 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____ 

 

 



Питання для самоперевірки 

1. Виникнення і становлення інформатики як науки і як навчального предмета у 

світі та в Україні.  

2. Робота з пошуковими інформаційними системами. 

3. Методика навчання інформатики як розділ педагогічної науки. 

4. Взаємозв’язок елементів методичної системи навчання інформатики 

5. Типи, структура та специфіка уроку інформатики у початковій школі, аналіз 

його складових. 

6. Які принципи навчання використовуються на уроках інформатики в початковій 

школі. 

7. Які методи і засоби навчання використовуються на уроках інформатики в 

початковій школі. 

8. Характеристика підручників з курсу «Інформатика» для початкової школи: 

автор О.В. Коршунова. 

9. Характеристика підручників з курсу «Інформатика» для початкової школи: 

автори М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька. 

10. Характеристика підручників з курсу «Інформатика» для початкової школи: 

автори Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Ф.М. Рівкінд, Й.Я. Ривкінд. 

11. Аналіз робочих зошитів з курсу «Інформатика» для початкової школи: автор 

О.В. Коршунова. 

12. Аналіз робочих зошитів з курсу «Інформатика» для початкової школи: автори 

М.М. Корнієнко, С.М. Крамаровська, І.Т. Зарецька. 

13. Аналіз робочих зошитів з курсу «Інформатика» для початкової школи: автори 

Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Ф.М. Рівкінд, Й.Я. Ривкінд. 

14. Програмне забезпечення для використання в курсі "Інформатика". 

15. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 2 класу. 

16. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 3 класу.  

17. Можливе програмне забезпечення для супроводу викладання предмету 

«Інформатика» для 4 класу. 

18. Вимоги та рекомендації щодо організації фізкультхвилинок та релаксації. 

19. Додатковий дидактичний матеріал, вимоги до його вибору та застосування. 

20. Зміст поняття “інформаційна технологія” та «Інформаційно-комунікаційна 

технологія». 



21. Формування інформаційної компетентності педагога як складової його 

професійної майстерності.  

22. Положення про кабінет інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання загальноосвітніх навчальних закладів.  

23. Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету 

інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

24. Методика ознайомлення учнів з правилами поведінки у комп’ютерному класі.  

25. Психолого-педагогічні та санітарно-гігієнічні вимоги до занять з інформатики. 

26. Цілі та завдання пропедевтичного курсу «Інформатика».  

27. Структура та зміст курсу. Основні змістові лінії курсу. Державний стандарт 

початкової загальної освіти. 

28.  Особливості організації навчання за курсом «Інформатика».  

29. Ключова та предметна ІКТ-компетентності учня.  

30. Показники вміння вчитися, як ключової пізнавальної компетентності. 

31. Рекомендації Міністерства освіти та науки України щодо проведення уроків 

інформатики у початковій школі. 

32. Мета навчання змістової лінії «Комп’ютер та його складові». Зміст навчання та 

вимоги до навчальних досягнень учнів.  

33. Типова архітектура персонального комп’ютера.  

34. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, 

зберігання та обробки інформації. 

35.  Класифікація та основні характеристики процесорів.  

36. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів 

запам’ятовуючих пристроїв: дискових накопичувачів, оперативної та флеш-

пам’яті. Мультимедійне обладнання.  

37. Комунікаційні пристрої. Поняття про інформаційні системи та технології. Види 

інформаційних систем.  

38.  Мета навчання змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси». Зміст 

навчання та вимоги до навчальних досягнень учнів.  

39. Поняття про інформацію. Дані.  

40. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. 

41. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень.  

42. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. 

43.  Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і 

передавання інформації.  



44. Інформатика як наука та галузь діяльності людини 

45. Об’єкти та їх властивості.  

46. Мета навчання змістової лінії «Інформаційні технології» 

Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень учнів.  

47. Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне 

забезпечення.  

48. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. 

49. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу.  

50. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної 

системи.  

51. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд 

середовища текстового процесора.  

52. Формати файлів документів. Введення, редагування й форматування тексту.  

53. Поняття комп’ютерної графіки.  

54. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення.  

55. Поняття про слайдові та потокові презентації.  

56. Мета навчання змістової лінії «Комунікаційні технології». Зміст навчання та 

вимоги до навчальних досягнень учнів.  

57. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі.  

58. Апаратне й програмне забезпечення мереж.  

59. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер.  

60. Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету.  

61. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.  

62. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера.  

63. Служби Інтернету. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею. 

64. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту.  

65. Засоби пошуку інформації в Інтернеті.  

66. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем.  

67. Мета навчання змістової лінії «Алгоритми та виконавці». Зміст навчання та 

вимоги до навчальних досягнень учнів.  

68. Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів.  

69. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд 

виконавця алгоритму. 

70.  Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення.  

71. Графічні схеми базових структур алгоритмів. 

72. Поняття про конструювання алгоритмів різними методами.  

73. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера.  

74. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок.  

75. Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми.  
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