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ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної  дисципліни «Нові інформаційні 

технології з методикою навчання» складена Тимченко А.А., Тарасюк А.М. відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки ступеня бакалавра спеціальності 

012 Дошкільна освіта.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні засади вивчення нових 

інформаційних технологій та методика застосування комп’ютерних технологій в 

дошкільних закладах. Вимоги до особистісних і професійних якостей вихователя днз 

та застосування у його роботі сучасних інформаційних технологій. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Педагогіка», «Вікова психологія». 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, 

інформаційно-комунікаційної компетентності як складової професійної 

компетентності майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти; забезпечити 

ґрунтовне оволодіння студентами основними засобами і методами сучасної 

інформаційної та комп’ютерної технології, їх теоретичною і технічною базою, 

можливими напрямками застосування. 

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 днз, правилами техніки безпеки при роботі з 

нею; 

 Ознайомлення з методикою використання інформаційних технологій в днз 

школі; 

 Формування навичок організації навчального процесу з використанням 

комп’ютерної техніки; 

  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; 

- обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивченні  

інформатики; 

- знання прийомів організації співробітництва на заняттях у днз; 

- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок дошкільників; 

 - знання різних програмних засобів підтримки;  

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

педагогічних рад, консультацій для вихователів. 

- Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під 

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

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

метою реалізації завдань дошкільної освіти; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного розвитку, 

проблем соціального благополуччя. 

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 заняття за різними технологіями; 



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

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

поданням і передаванням;  

- Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний 

потенціал полікультурного середовища, поєднувати традиційну культуру з культурами 

інших народів; 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, сприяти 

полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; 

-  Здатність до компетентного використання законодавчих та інших нормативних 

актів у галузі освіти державного та регіонального рівнів. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/5 кредитів ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

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

Тема 1. Теоретичні основи інформатики та інформації. 

Інформатика як єдність науки і технології. Складові частини  інформатики.   

Етапи розвитку інформатики. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів. 

Інформація, її види та властивості. Подання інформації в комп‘ютерах. Структура 

даних.  

Тема 2. Інформаційні системи та технології. Апаратне та програмне 

забезпечення ПК. 

Поняття інформаційної системи, етапи її розвитку. Інформаційна культура та 

інформаційна компетентність. Роль комп’ютера в інформаційній системі. 

Функціональні складові частини інформаційної системи: апаратне та програмне 

забезпечення ПК. Поняття про персональний комп’ютер. Апаратне забезпечення ПК. 

Програмне забезпечення ПК. Загальний принцип роботи ПК. Одиниці вимірювання 

інформації. Зовнішня пам’ять. Пристрої введення-виведення інформації.  

Кредит 2. Основні поняття операційної системи та комп’ютерних мереж. 



Тема 3.  Операційна система Windows. 

Операційна система, її функції та призначення. Історія розвитку Windows. 

Функції та склад операційної системи. Інтерфейси. Модулі операційної системи. 

Операційна система Windows. Поняття: документ, файл, ім’я файлу,  папки (каталоги), 

робочий стіл, панель задач. Загальні відомості. Файлова система. Об’єкти Windows. 

Робочий стіл та меню Пуск. Стандартні програми Windows. Робота з документом в 

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

Пуск та панелі швидкого запуску. Програма Проводник.  

Тема 4. Основи комп’ютерних мереж. Інтернет. Локальна і глобальна 

мережі. 

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

загальні принципи організації, структура глобальної комп‘ютерної мережі. Поняття 

протоколу. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі.  Модель “клієнт-

сервер”.  З’єднування комп’ютерів у мережу. Поняття про мережевий протокол  

INTERNET. Підключення до INTERNET. Глобальна інформаційна служба WWW. 

Відвідування WEB – вузлів. Використання електронної пошти для ведення 

кореспонденції (пересилка та пошук електронної пошти, накопичення адрес).  

Кредит 3. Використання комп’ютерних програм у роботі вихователя 

дошкільного закладу. 

Тема 5. Технологія опрацювання матеріалів засобами MICROSOFT OFFICE 

WORD. 

Технології опрацювання друкованих матеріалів засобами текстового процесору. 

Структура інтерфейсу текстового процесору MS Word. Режими роботи з документами: 

створення, збереження та відкриття. Набір, редагування та форматування фрагментів 

тексту. Робота з розділами та сторінками документа (параметри сторінки, 

масштабування зображення сторінки, поділ тексту документа на сторінки, нумерація 

сторінок, встановлення, створення та редагування стилів, встановлення колонтитулів, 

розстановка переносів, встановлення та редагування виносок, робота з документом в 

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

(вставка зображень в документ: написів, малюнків, автофігур, різноманітних схем). 

Редагування текстових документів у текстовому редакторі Word. 

 Тема 6. Технологія опрацювання матеріалів засобами POWER POINT. 



Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій. Програма створення 

презентацій PowerPoint. Створення та демонстрація засобів подання навчальних 

матеріалів за допомогою PowerPoint. 

Кредит 4. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 

дошкільного навчального закладу.  

Тема 7. Теоретичні основи інформатизації ДНЗ.  

Інформаційно-комунікаційні технології та комп’ютеризація ДНЗ: переваги перед 

традиційним навчанням. Нормативні документи, що регламентують  впровадження 

ІКТ у  роботу закладів освіти. Дидактичні можливості інформаційно-комунікативних 

технологій.  Напрямки інформатизації системи інформаційних технологій освіти.

 Технічні засоби інформаційно-комунікативних технологій в системі освіти.

 Інформаційно-освітнє середовище дошкільного  закладу. 

Тема 8. Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника. 

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

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

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

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

організації робочого місця. Вимога до організації режиму праці дітей на ПК. 

Інструкція  з безпеки життєдіяльності дошкільників під час роботи за комп'ютером.  

Кредит 5. Зміст, методика, та особливості використання комп’ютерних 

технологій у роботі з дошкільниками. 

Тема 9. Технічні засоби навчання. Дитячі комп’ютерні ігри. 

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

місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу. Комп’ютерні ігри як 

засіб педагогічної комунікації  для реалізації навчання. Алгоритм навчання дітей 

дошкільного віку роботі  на комп’ютері. 

Тема 10. Мультимедійні презентації та відео фрагменти в роботі вихователя 

і методиста ДНЗ. 

Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей. Основні 

слайди презентації. Вплив кольору, фону, розміщення зображень, зміст, розташування 

та виділення інформації. Вимоги до завершальних слайдів презентації.  
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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. 

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

Допоміжна 

1. Андрусич О. Комп’ютерна підтримка курсу «Сходинки до інформатики»: 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 

показників  

Галузь знань, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

(ступінь)  

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Галузь знань 01 Освіта  

Нормативна  Спеціальність  

012 Дошкільна освіта  

Загальна кількість 

годин – 150 год. 
 

Рік підготовки: 

1 1 

Семестр 

1,2 1,2 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 1,7/1,1 

 

Тижневих годин для 

заочної форми 

навчання: 1,7/0,3 

 

Ступінь 

бакалавр 

16 6 

Практичні, семінарські 

34 8 

Лабораторні 

- - 

Самостійна робота 

100 136 

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 50 год. – 

аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (33% / 67%)  



Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета: формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, 

інформаційно-комунікаційної компетентності як складової професійної 

компетентності майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти; забезпечити 

ґрунтовне оволодіння студентами основними засобами і методами сучасної 

інформаційної та комп’ютерної технології, їх теоретичною і технічною базою, 

можливими напрямками застосування. 

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 днз, правилами техніки безпеки при роботі з 

нею; 

 Ознайомлення з методикою використання інформаційних технологій в днз 

школі; 

 Формування навичок організації навчального процесу з використанням 

комп’ютерної техніки; 

  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; 



- обирати доцільні інноваційні та інтерактивні технології при вивченні  

інформатики; 

- знання прийомів організації співробітництва на заняттях у днз; 

- знання способів формування загальнонавчальних умінь і навичок дошкільників; 

 - знання різних програмних засобів підтримки;  

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

педагогічних рад, консультацій для вихователів. 

- Використання мультимедійного супроводу в роботі з дітьми на заняттях, під 

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

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

метою реалізації завдань дошкільної освіти; 

- Здатність до ефективного застосування психолого-педагогічних знань для 

вирішення завдань суспільного, національно-державного і особистісного розвитку, 

проблем соціального благополуччя. 

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 заняття за різними технологіями; 

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

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

поданням і передаванням;  

- Здатність до інноваційної діяльності в сфері освіти, оптимізувати виховний 

потенціал полікультурного середовища, поєднувати традиційну культуру з культурами 

інших народів; 

- Здатність до створення психологічно сприятливого середовища в освітніх 

установах, толерантно ставитися до психологічних особливостей дітей, сприяти 

полікультурній взаємодії всіх суб’єктів навчально-виховного процесу; 



-  Здатність до компетентного використання законодавчих та інших нормативних 

актів у галузі освіти державного та регіонального рівнів. 

 

2. Програма навчальної дисципліни 

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

Тема 1. Теоретичні основи інформатики та інформації. 

Інформатика як єдність науки і технології. Складові частини  інформатики.   

Етапи розвитку інформатики. Класифікація та покоління персональних комп’ютерів. 

Інформація, її види та властивості. Подання інформації в комп‘ютерах. Структура 

даних.  

Тема 2. Інформаційні системи та технології. Апаратне та програмне 

забезпечення ПК. 

Поняття інформаційної системи, етапи її розвитку. Інформаційна культура та 

інформаційна компетентність. Роль комп’ютера в інформаційній системі. 

Функціональні складові частини інформаційної системи: апаратне та програмне 

забезпечення ПК. Поняття про персональний комп’ютер. Апаратне забезпечення ПК. 

Програмне забезпечення ПК. Загальний принцип роботи ПК. Одиниці вимірювання 

інформації. Зовнішня пам’ять. Пристрої введення-виведення інформації.  

Кредит 2. Основні поняття операційної системи та комп’ютерних мереж. 

Тема 3.  Операційна система Windows. 

Операційна система, її функції та призначення. Історія розвитку Windows. 

Функції та склад операційної системи. Інтерфейси. Модулі операційної системи. 

Операційна система Windows. Поняття: документ, файл, ім’я файлу,  папки (каталоги), 

робочий стіл, панель задач. Загальні відомості. Файлова система. Об’єкти Windows. 

Робочий стіл та меню Пуск. Стандартні програми Windows. Робота з документом в 

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

Пуск та панелі швидкого запуску. Програма Проводник.  

Тема 4. Основи комп’ютерних мереж. Інтернет. Локальна і глобальна 

мережі. 

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

загальні принципи організації, структура глобальної комп‘ютерної мережі. Поняття 



протоколу. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі.  Модель “клієнт-

сервер”.  З’єднування комп’ютерів у мережу. Поняття про мережевий протокол  

INTERNET. Підключення до INTERNET. Глобальна інформаційна служба WWW. 

Відвідування WEB – вузлів. Використання електронної пошти для ведення 

кореспонденції (пересилка та пошук електронної пошти, накопичення адрес).  

Кредит 3. Використання комп’ютерних програм у роботі вихователя 

дошкільного закладу. 

Тема 5. Технологія опрацювання матеріалів засобами MICROSOFT OFFICE 

WORD. 

Технології опрацювання друкованих матеріалів засобами текстового процесору. 

Структура інтерфейсу текстового процесору MS Word. Режими роботи з документами: 

створення, збереження та відкриття. Набір, редагування та форматування фрагментів 

тексту. Робота з розділами та сторінками документа (параметри сторінки, 

масштабування зображення сторінки, поділ тексту документа на сторінки, нумерація 

сторінок, встановлення, створення та редагування стилів, встановлення колонтитулів, 

розстановка переносів, встановлення та редагування виносок, робота з документом в 

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

(вставка зображень в документ: написів, малюнків, автофігур, різноманітних схем). 

Редагування текстових документів у текстовому редакторі Word. 

 Тема 6. Технологія опрацювання матеріалів засобами POWER POINT. 

Технологія мультимедіа. Засоби мультимедійних технологій. Програма створення 

презентацій PowerPoint. Створення та демонстрація засобів подання навчальних 

матеріалів за допомогою PowerPoint. 

Кредит 4. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 

дошкільного навчального закладу.  

Тема 7. Теоретичні основи інформатизації ДНЗ.  

Інформаційно-комунікаційні технології та комп’ютеризація ДНЗ: переваги перед 

традиційним навчанням. Нормативні документи, що регламентують  впровадження 

ІКТ у  роботу закладів освіти. Дидактичні можливості інформаційно-комунікативних 

технологій.  Напрямки інформатизації системи інформаційних технологій освіти.

 Технічні засоби інформаційно-комунікативних технологій в системі освіти.

 Інформаційно-освітнє середовище дошкільного  закладу. 



Тема 8. Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника. 

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

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

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

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

організації робочого місця. Вимога до організації режиму праці дітей на ПК. 

Інструкція  з безпеки життєдіяльності дошкільників під час роботи за комп'ютером.  

Кредит 5. Зміст, методика, та особливості використання комп’ютерних 

технологій у роботі з дошкільниками. 

Тема 9. Технічні засоби навчання. Дитячі комп’ютерні ігри. 

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

місце в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу. Комп’ютерні ігри як 

засіб педагогічної комунікації  для реалізації навчання. Алгоритм навчання дітей 

дошкільного віку роботі  на комп’ютері. 

Тема 10. Мультимедійні презентації та відео фрагменти в роботі вихователя 

і методиста ДНЗ. 

Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей. Основні 

слайди презентації. Вплив кольору, фону, розміщення зображень, зміст, розташування 

та виділення інформації. Вимоги до завершальних слайдів презентації.  

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість годин Кількість годин 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л пр ср л пр ср 

Кредит 1. Теоретичні основи інформатики. Основна мета і завдання 

курсу. 

Тема 1. Теоретичні основи 

інформатики та інформації. 

16 2 2 12 
16 2  14 

Тема 2. Інформаційні системи та 

технології. Апаратне та 

програмне забезпечення ПК. 

14 2 2 10 

14  2 12 

Всього за 1 кредит 30 4 4 22 30 2 2 26 

Кредит 2. Основні поняття операційної системи та комп’ютерних мереж 



Тема 3. Операційна система  

Windows. 

16 2 4 10 
16   16 

Тема 4. Основи комп’ютерних 

мереж. Інтернет. Локальна і 

глобальна система. 

14 2 2 10 

14 2  12 

Всього за 2 кредит 30 4 6 20 30 2  28 

Кредит 3. Використання комп’ютерних програм у роботі вихователя 

дошкільного закладу. 

Тема 5. Технологія опрацювання 

матеріалів засобами 

MICROSOFT OFFICE WORD.  

16 2 6 8 

16  2 14 

Тема 6. Технологія 

опрацювання матеріалів 

засобами POWER POINT. 

14  4 10 

14   14 

Всього за 3 кредит 30 2 10 18 30  2 28 

Кредит 4. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому 

процесі дошкільного навчального закладу. 

Тема 7. Теоретичні основи 

інформатизації ДНЗ. 

14 2 2 10 
16  2 14 

Тема 8. Сучасне інформаційне 

середовище та його вплив на 

дошкільника. 

16  2 14 

14   14 

Всього за 4 кредит 30 2 4 24 30  2 28 

Кредит 5. Зміст, методика, та особливості використання комп’ютерних 

технологій у роботі з дошкільниками. 

Тема 9. Технічні засоби 

навчання. Дитячі комп’ютерні 

ігри. 

12 2 4 6 

14 2  12 

Тема 10. Мультимедійні 

презентації та відео фрагменти в 

роботі вихователя і методиста 

ДНЗ. 

18 2 6 10 

16  2 14 

Всього за 5 кредит 30 4 10 16 30 2 4 24 

Усього годин: 150 16 34 100 150 6 8 136 

 

4. Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Кредит 1. Теоретичні основи інформатики. Основна мета 

і завдання курсу. 

 

1.  Інформаційні технології навчання. 2 

2. Апаратне та програмне забезпечення ПК. 2 

 Кредит 2. Основні поняття операційної системи та 

комп’ютерних мереж. 

 



3. Основні принципи роботи в ОС Windows. 2 

4. Робота зі стандартними програмами та об’єктами в ОС 

Windows. 

2 

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

система. 

2 

 Кредит 3. Використання комп’ютерних програм у роботі 

вихователя дошкільного закладу. 

 

6. Текстовий редактор MS Word. Набір та форматування тексту 

у текстовому редакторі MS Word. 

2 

7. Списки, колонки у текстовому редакторі Word.  2 

8. Створення таблиць у текстовому редакторі MS Word. 

Використання графіки та об’єктів. 

2 

9. Power Point – програма для створення презентацій. 2 

10. Основні принципи роботи в Power Point. 2 

 Кредит 4. Інформаційно-комунікаційні технології в 

освітньому процесі дошкільного навчального закладу. 

 

11. Технічні засоби інформаційно - комунікативних технологій в 

системі освіти. 

2 

12. Взаємодія дитини дошкільного віку з інформаційним 

середовищем. 

2 

 Кредит 5. Зміст, методика, та особливості використання 

комп’ютерних технологій у роботі з дошкільниками 

 

13. Технічні засоби інформаційно - комунікативних технологій в 

системі освіти. 

2 

14. Використання комп’ютерної графіки та мультиплікації на 

заняттях у дошкільному закладі. 

2 

15. Дитячі комп’ютерні ігри.  2 

16 Мультимедійні презентації в роботі вихователя і методиста 

дошкільних навчальних закладів. 

2 

17 Створення відео фрагментів навчального характеру. 2 

 Разом  34 

 

5. Самостійна робота 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Теоретичні основи інформатики. Основна мета і завдання курсу. 

1 Теоретичні основи інформатики та інформації. 12 

2 Інформаційні системи та технології. Апаратне та програмне 

забезпечення ПК. 

10 

Кредит 2. Основні поняття операційної системи та комп’ютерних мереж. 

3 Операційна система  Windows. 10 

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

система. 

10 

Кредит 3. Використання комп’ютерних програм у роботі вихователя 

дошкільного закладу. 

5 Технологія опрацювання матеріалів засобами MICROSOFT 8 



OFFICE WORD.  

6 Технологія опрацювання матеріалів засобами POWER 

POINT. 

10 

Кредит 4. Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі 

дошкільного навчального закладу. 

7 Теоретичні основи інформатизації ДНЗ.  10 

8 Сучасне інформаційне середовище та його вплив на 

дошкільника. 

14 

Кредит 5. Зміст, методика, та особливості використання комп’ютерних 

технологій у роботі з дошкільниками 

9 Технічні засоби навчання. Дитячі комп’ютерні ігри.  6 

10 Мультимедійні презентації та відео в роботі вихователя і 

методиста ДНЗ.  

10 

 Разом  100 

 

6. Методи навчання 
 Пояснювально-ілюстративні: лекції, пояснення, бесіди 

 Практичні: робота за комп’ютером 

 Дослідницькі: пошукові, аналітичні, проектувальні 

 Самостійна робота  

 

7. Методи контролю 

Модульні контрольні роботи, усне опитування, творчі роботи, перевірка 

конспектування лекцій, виконання індивідуальних завдань та самостійних робіт, 

тести; Захист практичної та лабораторної роботи.  

 

8. Розподіл балів, які отримують  
Поточне тестування та самостійна робота Накопичувальні 

бали/ Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3  

 

пмк 

 Т1 Т1 Т3 Т4 Т5 Т6 

Практичні 

заняття 

30 30 30 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 40 

КР1 – 30 

40 

КР2 – 30 

Усього 100 100 100 300 

 



Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичуваль

ні бали/ Сума 

 Кредит 4 Кредит 5 залік 

 Т7 Т8 Т9 Т10 

Практичні 

заняття 

30 30 

Самостійна 

робота 

(включно 

контрольні 

роботи) 

70 40 

КР1 – 30 

Усього 100 100 200 

 
 

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 

 

9. Методичне забезпечення 
1) Навчально-методичний комплекс. 

 

10. 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. 

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

Допоміжна 

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

зроблено перший крок / О. Андрусич // Початкова школа. – 2006. – № 7. – С. 41 – 43. 

2. Белавина И. Психологические последствия компьютеризации детской игры / 

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

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

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

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

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

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

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

6. 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. 

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

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

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

М.Головань // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2007. 

– № 4. – С. 62 – 69. 

9. 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. 

10. 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. 



11. 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). 

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

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

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

школа. – 2011. - № 3. – С. 55. 

14. 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. 

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

навчальних дисциплін початкової школи / О.Кивлюк // Початкова школа. – 2004. – 

№4. – С. 34 – 35. 

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

виховному процесі початкової школи / О.Кивлюк // Інформатика та інформаційні 

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

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

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

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

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

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

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

20. 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. 

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

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

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

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

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

"Інформатика". – № 21-22, 2001. 



24. 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. 

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

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

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

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

27. 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. 

28. 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. 

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

та сім’ї. – №5. – 2010. – С. 21 – 24. 

30. 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. 

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

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

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

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

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

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

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

класах / О.Таргоній, Т.Чабанюк // Сучасна школа України. – 2011. – № 2. – С. 42 – 44. 

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

процесі початкової школи / С.Хомич // Початкова школа. – 2010. - №11. – С.41 – 43. 

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

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

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

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

 

11. 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_na_urok

akh_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/ 

 
  



 

ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ 

З ДИСЦИПЛІНИ 

Критерії оцінювання 

 

Комплексна діагностика знань, умінь та навичок студентів з дисципліни 

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: 

    -  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 НОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ: КОМП’ЮТЕРНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

 

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 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 трьох контрольних робіт (60 балів × 3 роб. = 180 б.); 

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

8. Розробка дидактичних ігор (5 балів); 

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

10.  Підбір цікавих завдань  (5 балів завдань); 

11.  Аналіз передового педагогічного досвіду та конспектування статей (5 балів 

за 1 статтю). 

12. Підготовка та виступ з рефератом (10 балів), та з мультимедійною 

презентацією (10 балів); 

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

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

15. 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 

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; 

- 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): 

- дослідження елементів передового педагогічного досвіду  

у процесі навчання інформатики; 

- розробка плану-сценарію позаурочного навчального заходу з  

  інформатики; 

- аналіз позаурочного заходу з інформатики в початкових класах; 

- підготовка рефератів та їх презентація. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ 

КРЕДИТ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ. ОСНОВНІ МЕТА І 

ЗАВДАННЯ КУРСУ. 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики та інформації. 

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).  

 

 

Тема 2. Інформаційні системи та технології. Апаратне та програмне 

забезпечення ПК. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із поняттями інформаційної системи, етапами її 



розвитку; з’ясувати, яка роль комп’ютера в інформаційній системі; засвоїти апаратне 

та програмне забезпечення ПК, загальний принцип роботи ПК, щдиниці вимірювання 

інформації, пристрої введення-виведення інформації. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: інформаційна система, обчислювальна техніка, інтерфейс, 

апаратне і програмне забезпечення, одиниці вимірювання інформації, зовнішня 

пам’ять, пристрої введення-виведення інформації. 

ПЛАН: 

1. Поняття інформаційної системи, етапи її розвитку. 

2.  Роль комп’ютера в інформаційній системі.  

3. Функціональні складові частини інформаційної системи: апаратне та 

програмне забезпечення ПК.  

4. Поняття про персональний комп’ютер. Апаратне забезпечення ПК. 

Програмне забезпечення ПК. Загальний принцип роботи ПК.  

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

виведення інформації.  

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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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

560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

12. Коцюк Ю.А.  Бази даних.- Острог, 2007. 

13. Дженнингс Р.  Использование Microsoft Offiсe Access 2003.- Специальное издание.- 

М.: Издательский дом "Вильямс ", 2006.- 1312 

 

 

 

КРЕДИТ 2. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА 

КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. 

Тема 3.  Операційна система Windows. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із поняттям операційна система та історією розвитку 

Windows; з’ясувати, які функції та склад операційної системи, що таке інтерфейси; 

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

задач, файлова система, об’єкти Windows, робочий стіл та меню Пуск, стандартні 

програми Windows, робота з документом в прикладних програмах, робота з папками 



та файлами, Ярлики. Налагодження меню Пуск та панелі швидкого запуску. Програма 

Проводник. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: операційна система, операційна система Windows, документ, 

каталог, файл, робочий стіл, меню, панель задач, файлова система, ярлики, програма 

Пооводник. 

ПЛАН: 

1. Операційна система, її функції та призначення. 

2. Історія розвитку Windows.  

3. Функції та склад операційної системи. Інтерфейси.  

4. Модулі операційної системи.  

5. Операційна система Windows. Поняття: документ, файл, ім’я файлу,  папки 

(каталоги), робочий стіл, панель задач. Загальні відомості. Файлова система.  

6. Об’єкти Windows. Робочий стіл та меню Пуск. Стандартні програми 

Windows. Робота з документом в прикладних програмах. Робота з папками та 

файлами. Ярлики. Налагодження меню Пуск та панелі швидкого запуску. 

Програма Проводник.  

 

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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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

560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

12. Коцюк Ю.А.  Бази даних.- Острог, 2007. 

13. Дженнингс Р.  Использование Microsoft Offiсe Access 2003.- Специальное издание.- 

М.: Издательский дом "Вильямс ", 2006.- 1312 

 

 

Тема 4. Основи комп’ютерних мереж. Інтернет. Локальна і глобальна 

мережі. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із поняттям про комп‘ютерні мережі і 

телекомунікації; з’ясувати, загальні принципи організації, структура глобальної 

комп‘ютерної мережі; засвоїти поняття: про мережевий протокол  INTERNET. 

Підключення до INTERNET. Глобальна інформаційна служба WWW. Відвідування 

WEB – вузлів. Використання електронної пошти для ведення кореспонденції 



(пересилка та пошук електронної пошти, накопичення адрес).  

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: комп‘ютерні мережі, глобальна і локальна мережі,  мережевий 

протокол  INTERNET, “клієнт-сервер”, WEB – вузли, інформаційна служба WWW, 

електронна пошта. 

 

ПЛАН: 

1. Основні поняття про комп‘ютерні мережі і телекомунікації.  

2. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної 

комп‘ютерної мережі. 

3.  Поняття протоколу. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі.   

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

5. Поняття про мережевий протокол  INTERNET. Підключення до INTERNET.  

6. Глобальна інформаційна служба WWW. Відвідування WEB – вузлів.  

7. Використання електронної пошти для ведення кореспонденції (пересилка та 

пошук електронної пошти, накопичення адрес).  

 

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. 
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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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

10. Берк К.  Анализ данных с помощью Microsoft Excel/ К.Берк, П.Кэйри.- М., 2005.- 
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11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

12. Коцюк Ю.А.  Бази даних.- Острог, 2007. 

13. Дженнингс Р.  Использование Microsoft Offiсe Access 2003.- Специальное издание.- 

М.: Издательский дом "Вильямс ", 2006.- 1312 

 

 

КРЕДИТ 3. ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ У РОБОТІ 

ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 

Тема 5. Технологія опрацювання матеріалів засобами MICROSOFT OFFICE 

WORD. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із технологіями опрацювання друкованих матеріалів 

засобами текстового процесору, та із структурою інтерфейсу текстового процесору 

MS Word; з’ясувати загальні принципи роботи з документами: створення, збереження 

та відкриття. Набір, редагування та форматування фрагментів тексту; засвоїти роботу з 



розділами та сторінками документа (параметри сторінки, масштабування зображення 

сторінки, поділ тексту документа на сторінки, нумерація сторінок, встановлення, 

створення та редагування стилів, встановлення колонтитулів, розстановка переносів, 

встановлення та редагування виносок, робота з документом в режимі структури, 

побудова змісту).   

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: інтерфейс текстового процесору MS Word, Графічні об'єкти, 

редагування та форматування фрагментів тексту. 

 

ПЛАН: 

 

1. Технології опрацювання друкованих матеріалів засобами текстового 

процесору. 

2.  Структура інтерфейсу текстового процесору MS Word.  

3. Режими роботи з документами: створення, збереження та відкриття. Набір, 

редагування та форматування фрагментів тексту. 

4.  Робота з розділами та сторінками документа (параметри сторінки, 

масштабування зображення сторінки, поділ тексту документа на сторінки, 

нумерація сторінок, встановлення, створення та редагування стилів, 

встановлення колонтитулів, розстановка переносів, встановлення та 

редагування виносок, робота з документом в режимі структури, побудова 

змісту).   

5. Графічні об'єкти як засоби подання матеріалу (вставка зображень в 

документ: написів, малюнків, автофігур, різноманітних схем). Редагування 

текстових документів у текстовому редакторі Word. 

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, 
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4. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

9. Буров Є.В.  Компютерні мережі: Підручник.- Львів: Магнолія плюс, 2006.- 264 
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11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

12. Коцюк Ю.А.  Бази даних.- Острог, 2007. 

13. Дженнингс Р.  Использование Microsoft Offiсe Access 2003.- Специальное издание.- 

М.: Издательский дом "Вильямс ", 2006.- 1312 

 

  



 

КРЕДИТ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 

 

Тема. Теоретичні основи інформатизації ДНЗ.  

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із Інформаційно-комунікаційними технологіями та 

комп’ютеризацією ДНЗ; з’ясувати, які нормативні документи регламентують  

впровадження ІКТ у  роботу закладів освіти, гігієнічні вимоги щодо організації роботи 

з дітьми з комп'ютерної грамотності;  засвоїти вимоги до організації режиму праці 

дітей на ПК та інструкцію  з безпеки життєдіяльності дошкільників під час роботи за 

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: інформаційно-комунікативні технології, Інформаційно-

освітнє середовище. 

 

ПЛАН: 

 

1. Інформаційно-комунікаційні технології та комп’ютеризація ДНЗ: переваги перед 

традиційним навчанням. 

2. Нормативні документи, що регламентують  впровадження ІКТ у  роботу закладів 

освіти. 

3. Дидактичні можливості інформаційно-комунікативних технологій.  

4. Напрямки інформатизації системи інформаційних технологій освіти.Технічні 

засоби інформаційно-комунікативних технологій в системі освіти 

5. Інформаційно-освітнє середовище дошкільного  закладу та його вплив на 

дошкільника. 



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

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

Вимоги до приміщень та розташування робочих місць з ПК.  

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

Вимоги до обладнання та організації робочого місця. Вимога до організації 

режиму праці дітей на ПК. Інструкція  з безпеки життєдіяльності дошкільників 

під час роботи за комп'ютером.  

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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



10. Берк К.  Анализ данных с помощью Microsoft Excel/ К.Берк, П.Кэйри.- М., 2005.- 
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11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

12. Коцюк Ю.А.  Бази даних.- Острог, 2007. 

13. Дженнингс Р.  Использование Microsoft Offiсe Access 2003.- Специальное издание.- 

М.: Издательский дом "Вильямс ", 2006.- 1312 

 

  

КРЕДИТ 5. ЗМІСТ, МЕТОДИКА, ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ. 

Тема 9. Технічні засоби навчання. Дитячі комп’ютерні ігри. 

 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із класифікацією технічних засобів навчання;    

з’ясувати, які є дитячі освітні комп’ютерні ігри  та їх місце в педагогічному процесі 

дошкільного навчального закладу; засвоїти методику навчання дітей дошкільного віку 

роботі  на комп’ютері. 

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: комп’ютерні ігри,  методика навчання, технічні засоби 

навчання. 

ПЛАН: 

1. Класифікація технічних засобів навчання.  

2. Дитячі освітні комп’ютерні ігри  та їх місце в педагогічному процесі 

дошкільного навчального закладу.  

3. Комп’ютерні ігри як засіб педагогічної комунікації  для реалізації навчання.  

4. Методика навчання дітей дошкільного віку роботі  на комп’ютері. 



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, 
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Практикум для індивідуальної роботи/ Т.О.Кучерява, М.В.Сільченко, 
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дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

12. Коцюк Ю.А.  Бази даних.- Острог, 2007. 

13. Дженнингс Р.  Использование Microsoft Offiсe Access 2003.- Специальное издание.- 

М.: Издательский дом "Вильямс ", 2006.- 1312 



 

 Тема 10. Мультимедійні презентації та відео фрагменти в роботі вихователя 

і методиста ДНЗ. 

Мета лекції:  

дидактична: ознайомитися із особливостями використання мультимедійних 

презентацій у роботі вихователя днз; з’ясувати загальні принципи побудови слайдів 

презентації; засвоїти основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і 

дітей та побудову змісту.   

Виховна: виховувати професійні риси, почуття відповідальності, творче 

мислення. 

Розвивальна: розвивати усі психічні функції; аналітичне мислення, уміння 

співставляти, аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення. 

 

Ключові поняття: мультимедійна презентація, слайд, фон, зображення. 

 

ПЛАН: 

1. Основні вимоги до мультимедійних презентацій для педагогів і дітей.  

2. Основні слайди презентації. Вплив кольору, фону, розміщення зображень, зміст, 

розташування та виділення інформації.  

3. Вимоги до завершальних слайдів презентації.  

 

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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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

560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

12. Коцюк Ю.А.  Бази даних.- Острог, 2007. 

13. Дженнингс Р.  Использование Microsoft Offiсe Access 2003.- Специальное издание.- 

М.: Издательский дом "Вильямс ", 2006.- 1312 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРАКТИЧНИХ 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. 

 

 

Практична робота №1 

Тема: Інформаційні технології навчання 

План 

1. Історія розвитку інформаційних технологій. Коротка історія обчислювальної 

техніки. Покоління ЕОМ. Елементні бази ЕОМ різних поколінь. 

2. Поняття інформаційних технологій.  

3. Інформація. Інформаційна діяльність. Визначення інформатики як науки. 

4. Види та властивості інформації. 

5. Поняття інформаційної системи. 

 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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ 

Г.Г.Злобін, Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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

2005.- 560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет "Україна", 

2006.  

Практична робота №2 

Тема: Апаратне та програмне забезпечення ПК 

План 

 

1. Поняття про персональний комп’ютер.  

2. Апаратне забезпечення ПК.  

3. Програмне забезпечення ПК.  

4. Загальний принцип роботи ПК.  

5. Одиниці вимірювання інформації.  

6. Зовнішня пам’ять.  



7. Пристрої введення-виведення інформації.  

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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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

560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

 

Практична робота № 3-4 

Тема: Основні принципи роботи в ОС Windows. Робота зі стандартними 

програмами та об’єктами в ОС Windows 

План 

1. Системний підхід до інформаційних процесів та обчислювальних засобів.  



2. Класифікація операційних систем. Основні відомості про операційну систему 

WINDOWS.  

3. Структура та призначення головних елементів – робочого столу, меню “Пуск”.  

4. Файлова система. Технологія роботи з об’єктами (папками, файлами та 

ярликами): об’єкти Windows, створення нових об’єктів. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення «операційній системі». 

2. Назвіть класифікацію операційних систем. 

3. Назвіть об’єкти операційної системи Windows. 

4. Дайте визначення поняттям: файл, папка, ярлик, піктограма 

 

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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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



560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

 

 

Практична робота № 5 

Тема: Основи комп’ютерних мереж. Інтернет. Локальна і глобальна система 

План: 

1. Основні поняття про комп‘ютерні мережі і телекомунікації 

2. Локальні мережі: апаратні засоби, конфігурація ЛМ і організація обміну 

інформацією. 

3. Глобальні мережі: загальні принципи організації, структура глобальної 

комп‘ютерної мережі. 

4. Поняття протоколу. Мережеві рівні. Передавання повідомлень у мережі.  

Модель “клієнт-сервер”. 

5.  З’єднування комп’ютерів у мережу. 

6. Комп’ютерна безпека та захист  інформації. 

 

Питання для самоперевірки: 

1. Дайте визначення поняттю «комп’ютерна мережа». 

2. Які існують види комп’ютерних мереж? 

3. Охарактеризуйте локальні мережі. 

4. Охарактеризуйте глобальні мережі. 

5. Сформулюйте правила безпечної роботи за комп’ютером. 

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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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

560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

 

Практична робота № 6-8 

Тема: Текстовий редактор MS Word. Набір та форматування тексту у 

текстовому редакторі MS Word. Списки, колонки у текстовому редакторі Word. 

Створення таблиць у текстовому редакторі MS Word. Використання графіки та 

об’єктів 

План 

1. Призначення текстових редакторів.  

2. Текстовий редактор Microsoft Word.  

3. Структура елементів вікна Word. (Рядок головного меню,  панелі інструментів,  

лінійки,  статусний рядок).  

4. Форматування документів.  

5. Збереження, пошук та завантаження  тексту.  

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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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

560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

 

Практична робота № 9-10 

Тема: Power Point – програма для створення презентацій. Основні принципи 

роботи в Power Point 

План 

1. Поняття, призначення, можливості та особливості використання презентацій.  

2. Вимоги щодо структури, змісту й оформлення презентації.  

3. Створення та збереження презентації. Вставка графіків і малюнків до слайдів 

презентації. Перегляд слайдів та друкування.  



 

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. Злобін Г.Г.  Архітектура та апаратне забезпечення ПЕОМ: Навч. пос./ Г.Г.Злобін, 

Р.Є.Рикалюк.- К.: Каравела, 2006. 

5. 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 

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

О.М.Харитонов.- К.: КНЕУ, 2007. 

7. 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. 

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

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

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

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

560 

11. Зеленський К.Х.  Системи управління базами даних: Навчальний посібник для 

дистанційного навчання/ К.Х.Зеленський, В.М.Ігнатенко.- К.: Університет 

"Україна", 2006. 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА ВАРІАНТ № 1 

з дисципліни  «Нові інформаційні технології з методикою навчання: комп’ютерні 

ігри» 

Студента(тки)_________________________________________________групи________

___ 

 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

1. Комп’ютеризація навчального процесу в ДНЗ це: 

а. процес навчання і виховання дошкільників 

б. процес організації ігрової діяльності дошкільників 

в. процес оснащення відповідних закладів засобами сучасної обчислювальної 

техніки 

г. процес цілеспрямованої діяльності направлений на управління і 

керівництво днз 

2. Формування елементарної комп’ютерної грамотності дошкільнят в ДНЗ 

складається з частин: 

а. Ігрової 

б. Теоретичної 

в. Практичної 

г. Наочної  

3. Програмний засіб, що надає можливість спрямувати діяльність дитини на 

досягнення певної дидактичної мети у ігровій формі це: 

а. комп’ютерна програма 

б. комп’ютерна гра 

в. комп’ютерний редактор 

г. драйвер 

4. Комп’ютери, які працюють у мережі Інтернет, називаються 

а. канатами 



б. хостами 

в. вузлами 

г. ІР-адреси 

5. Вінчестер це 

а. текстовий диск 

б. жорсткий диск 

в. гнучкий диск 

г. компакт-диск 

6. Клавіатура, миша, монітор це пристрої: 

а. запам’ятовування операції 

б. введення-виведення інформації 

в. графічного зображення 

г. текстового редагування 

7. Вся інформація, з якою працює комп'ютер, знаходиться:  

а.  на екрані 

б. у операційній системі 

в. у файлах  

г. у вікнах 

8. Компакт-диск може: 

а. передавати презентації 

б. зчитувати інформацію з комп’ютерних CD-дисків 

в. передавати інформацію з комп’ютерних CD-дисків 

г. передавати тексти 



9. Ігри, які знайомлять дитину з початками математичних понять, синтезу, 

аналізу понять,  навчають грамоті, читанню: 

а. Розвиваючі  комп’ютерні 

б. Ігри-забави 

в. Навчальні комп’ютерні ігри  

г. Комп’ютерні діагностуючі  

10.   Формування теоретичних навичок комп’ютерної грамотності дошкільнят 

передбачає: 

а. оволодіння клавіатурою і мишкою 

б. складові комп’ютера 

в. правила роботи з комп’ютером 

г. ази алгоритмізації 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

1. Охарактеризуйте алгоритм навчання дітей дошкільного віку роботі  на 

комп’ютері 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

1. Доведіть, яку роль відіграють дитячі освітні комп’ютерні ігри в 

педагогічному процесі дошкільного навчального закладу 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

  

 

 КОНТРОЛЬНА РОБОТА     ВАРІАНТ № 2 

з дисципліни  «Нові інформаційні технології з методикою навчання: комп’ютерні 

ігри» 

Студента(тки)_________________________________________________групи________

___ 

I рівень (ознайомчо-орієнтовний) 

1. Формування практичних навичок комп’ютерної грамотності дошкільнят 

передбачає: 

а. ази алгоритмізації 

б. Оволодіння клавіатурою 

в. оволодіння мишкою 

г. правила роботи з комп’ютером 

2. Яка гра являє собою інтерактивний мультфільм для малят, які освоюють 

зворотний рахунок: 

а. «Десять мавпочок» 

б. «Фігури» 

в. «Веселий алфавіт» 

г. «Складаємо слова» 

3. До складу нормативно-правової бази кабінету інформатики входять: 

а. Документація  кабінету 

б. Санітарно-гігієнічні вимоги 

в. Навчально-методичне забезпечення кабінету 

г. Оплата праці 

4. Пошук інформації в Інтернеті здійснюється за допомогою: 

а. рейтингових систем 



б. індексних баз даних 

в. пошукових систем 

г. інтернет-систем 

5. Усі вікна ОС Windows поділяютьмя на  види: 

а. вікна програм 

б. вікна сервера 

в. вікна документів 

г. діалогові вікна 

6.   Комп’ютерні заняття з дошкільниками  складаються з таких частин: 

а. аналітичної, підготовчої, організаційної 

б. підготовчої, основної  та  заключної 

в. вступної, організаційної, підсумкової 

г. навчальної, розвивальної, релаксивної 

7.  Набір керуючих програм, які призначені для забезпечення керування 

роботою апаратних і програмних ресурсів: 

а. Операційна система 

б. Пошукова система 

в. Програма Word 

г. Файлова система 

8.  Програми які виконують допоміжні роботи (копіювання папок і файлів, 

створення архівів, перевірка дисків): 

а. Драйвери 

б. Утиліти 

в. Базове ядро 

г. Базова система 

9.  Правила взаємодії операційної системи та користувача, які визначають 

зручність роботи: 

а. Інтерфейс 

б. Інтернет 

в. Меню 



г. файл 

10.  Структура операційної системи складається:  

а. вінчестер, гнучкий диск, компакт-диск 

б. ядро, драйвери, утиліти, інтерфейс 

в. Word, Power Point 

г. провайдер, драйвери, жорсткий диск 

 

II рівень (понятійно-аналітичний) 

Комп’ютерні ігри як засіб педагогічної комунікації  для реалізації навчання у 

днз_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________ 

III рівень (продуктивно-синтетичний) 

Використання комп'ютерів у дитячому закладі 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________ 

 



 

 

 

1. Комп’ютеризація навчального процесу в ДНЗ це: 

д. процес навчання і виховання дошкільників 

е. процес організації ігрової діяльності дошкільників 

ж. процес оснащення відповідних закладів засобами сучасної 

обчислювальної техніки 

з. процес цілеспрямованої діяльності направлений на управління і 

керівництво днз 

2. Формування елементарної комп’ютерної грамотності дошкільнят в ДНЗ 

складається з частин: 

д. Ігрової 

е. Теоретичної 

ж. Практичної 

з. Наочної  

3. Візуальне  об'єктно-орієнтоване середовище  програмування  для  навчання  

школярів, за допомогою якого можна навчати дітей  програмувати - писати 

скріпти для об’єктів, а ще і малювати: 

а. Tux Paint 

б. Скретч 

в. Rapid Typing 

г. GCompris 

4. Програмний засіб, що надає можливість спрямувати діяльність дитини на 

досягнення певної дидактичної мети у ігровій формі це: 

д. комп’ютерна програма 

е. комп’ютерна гра 

ж. комп’ютерний редактор 

з. драйвер 



5. Мікрофон використовується для введення даних: 

а. графічних  

б. звукових  

в. текстових 

г. числових 

6. Зорова гімнастика проводиться: 

а. двічі: через 7-8 хв. від початку роботи дитини на комп’ютері і після її 

закінчення 

б. тричі: через 5 хв. від початку роботи дитини на комп’ютері і після її 

закінчення 

в. 1 раз після закінчення роботи на комп’ютері 

г. тричі: через 10 хвилин від початку роботи дитини на комп’ютері і після її 

закінчення 

7. Найбільш важливим для формування особистості дошкільника є: 

а. природне середовище 

б. соціальне середовище 

в. предметне середовище 

г. сімейне середовище 

8. Комп’ютери, які працюють у мережі Інтернет, називаються 

д. канатами 

е. хостами 

ж. вузлами 

з. ІР-адреси 

9. Веб-камера використовується для введення даних: 



а. числових  

б. графічних  

в. відеоданих 

г. словесних  

10. Усю історію комп’ютерів  можна поділити на етапи: 

а. Домеханічний  

б. Механічний  

в. Електронно-обчислювальний 

г. відеомагнітний  

11. Вінчестер це 

д. текстовий диск 

е. жорсткий диск 

ж. гнучкий диск 

з. компакт-диск 

12. В проектній діяльності дошкільників виділяють етапи: 

а. когнітивний, операційний, емоційно-вольовий; 

б. мотиваційний, організаційний 

в. контрольно-проектувальний, систематично-когнітивний 

г. інформаційно-операційний, рефлексивно-оцінювальний 

13. Барвистий набір задач, зрозумілих дітям від 3 до 8 років, розв’язування яких 

навчить поводитися з клавіатурою і мишею, читати, малювати, а для 

операційних систем Windows доступні більше сорока вправ: 

а. Tux Paint 



б. Скретч 

в. Rapid Typing 

г. GCompris 

14. Послідовність з 8 бітів це: 

а. Байт 

б. Кбайт 

в. Гбайт 

г. Мбайт  

15. Клавіатура, миша, монітор це пристрої: 

д. запам’ятовування операції 

е. введення-виведення інформації 

ж. графічного зображення 

з. текстового редагування 

16. Яким має бути кут нахилу на панелі клавіатури?  

а. 5 – 15 градусів 

б. 10 – 20 градусів 

в. 15 – 20 градусів 

г. 20 – 25 градусів 

17. Слово інформатика є гібридом двох слів: 

а. «ІНФОРмація» і «матеМАТИКА» 

б. «ІНФОРмація» і «граМАТИКА» 

в. «ІНФОРмація» і «автоМАТИКА» 

18. Програмами-перекладачами команди комп'ютера є: 



а. операційна система 

б. драйвери 

в. інтерфейс 

г. протокол 

19. На якій відстані слід розташовувати клавіатуру від краю користувача 

а. 50 – 100 мм 

б. 100 – 300 мм 

в. 200 – 400 мм 

г. 200 – 300 мм 

20. Інформаційні ресурси Інтернету стають доступними за допомогою 

а. Провайдера 

б. сервера 

в. ІР-адреси 

г. домена 

21.  Вся інформація, з якою працює комп'ютер, знаходиться:  

д.  на екрані 

е. у операційній системі 

ж. у файлах  

з. у вікнах 

22. Компакт-диск може: 

д. передавати презентації 

е. зчитувати інформацію з комп’ютерних CD-дисків 

ж. передавати інформацію з комп’ютерних CD-дисків 



з. передавати тексти 

23. Носієм даних є  

а. мишка 

б. сканер 

в. диск 

г. принтер 

24.  Ігри, які знайомлять дитину з початками математичних понять, синтезу, 

аналізу понять,  навчають грамоті, читанню: 

д. Розвиваючі  комп’ютерні 

е. Ігри-забави 

ж. Навчальні комп’ютерні ігри  

з. Комп’ютерні діагностуючі  

25.  Ігри, які допомагають виявити рівень знань, розвитку, здібностей: 

а. Розвиваючі  комп’ютерні 

б. Ігри-забави 

в. Навчальні комп’ютерні ігри  

г. Комп’ютерні діагностуючі 

26. Ігри, які дають можливість дитині порозважатись, побачити результат у 

вигляді мультика: 

д. Розвиваючі  комп’ютерні 

е. Ігри-забави 

ж. Навчальні комп’ютерні ігри  

з. Комп’ютерні діагностуючі 

27. Сканер – це пристрій для 

а. введення даних 

б. передавання даних до мережі 

в. друк креслень і плакатів 

г. виведення даних 

28.  Процесор – це 



а. «легені» комп’ютера 

б. «мозок» комп’ютера   

в. «розум» комп’ютера 

г. «руки комп’ютера 

29.  Миша слугує для 

а. для введення інформації 

б. для курування монітором 

в. для керування комп’ютером 

г. для виведення інформації 

30. Пристрій для виведення даних на папір – це: 

а. сканер  

б. принтер 

в. монітор 

г. миша 

31. Веб-камера використовується для введення даних: 

а. числових  

б. графічних  

в. відеоданих 

г. словесних  

32.  Формування теоретичних навичок комп’ютерної грамотності дошкільнят 

передбачає: 

д. оволодіння клавіатурою і мишкою 

е. складові комп’ютера 

ж. правила роботи з комп’ютером 

з. ази алгоритмізації 

33. Мікрофон використовується для введення даних: 

а. графічних  

б. звукових  

в. текстових 

г. числових 



34.  Формування практичних навичок комп’ютерної грамотності дошкільнят 

передбачає: 

д. ази алгоритмізації 

е. Оволодіння клавіатурою 

ж. оволодіння мишкою 

и. правила роботи з комп’ютером 

35. У гуртковій роботі в днз кількість дітей не повинна перевищувати:  

а. 13 чол. 

б. 15 чол. 

в. 8 чол. 

г. 12 чол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. Типова архітектура персонального комп’ютера.  

4. Класифікація та призначення апаратних засобів: пристроїв введення, виведення, 

зберігання та обробки інформації. 

5.  Класифікація та основні характеристики процесорів.  

6. Принцип дії та основні характеристики найбільш поширених видів 

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

пам’яті. Мультимедійне обладнання.  

7. Комунікаційні пристрої. Поняття про інформаційні системи та технології. Види 

інформаційних систем.  

8.  Мета навчання змістової лінії «Інформація та інформаційні процеси». Зміст 

навчання та вимоги до навчальних досягнень учнів.  

9. Поняття про інформацію. Дані.  

10. Різновиди інформаційних повідомлень. Вимірювання обсягу даних. 

11. Поняття про інформаційну надлишковість повідомлень.  

12. Способи подання і кодування повідомлень, двійкове кодування. 

13.  Інформаційні процеси: отримання, збирання, зберігання, пошук, обробка і 

передавання інформації.  

14. Інформатика як наука та галузь діяльності людини 

15. Об’єкти та їх властивості.  

16. Мета навчання змістової лінії «Інформаційні технології» 

Зміст навчання та вимоги до навчальних досягнень учнів.  

17. Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне 

забезпечення.  

18. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. 

19. Поняття файлу, каталогу. Ім’я файлу та каталогу, розширення імені файлу.  

20. Робота з основними елементами графічного інтерфейсу користувача операційної 

системи.  



21. Призначення, можливості і класифікація систем обробки текстів. Огляд 

середовища текстового процесора.  

22. Формати файлів документів. Введення, редагування й форматування тексту.  

23. Поняття комп’ютерної графіки.  

24. Поняття презентації та комп’ютерної презентації, їх призначення.  

25. Поняття про слайдові та потокові презентації.  

26. Мета навчання змістової лінії «Комунікаційні технології». Зміст навчання та 

вимоги до навчальних досягнень учнів.  

27. Поняття про глобальну та локальну комп’ютерні мережі.  

28. Апаратне й програмне забезпечення мереж.  

29. Поняття про сервер та клієнтський комп’ютер.  

30. Призначення й структура мережі Інтернет. Протоколи Інтернету.  

31. Адресація в Інтернеті, поняття IP-адреси, доменного імені та URL-адреси.  

32. Способи підключення до Інтернету, функції провайдера.  

33. Служби Інтернету. Поняття всесвітньої павутини та навігація нею. 

34. Поняття гіпертекстового документа, гіперпосилання, веб-сторінки та веб-сайту.  

35. Засоби пошуку інформації в Інтернеті.  

36. Принципи функціонування веб-каталогів та пошукових систем.  



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ САМОСТІЙНУ РОБОТУ 

СТУДЕНТІВ 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З КУРСУ «НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ З МЕТОДИКОЮ НАВЧАННЯ: КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВИКОНАННЯ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 

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 

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. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Ініціатор проектної технології навчання (він називав її “метод проектів”) 

видатний американський філософ та педагог Джон Дьюї 

2. Основоположник інформатики в Україні В.М.Глушков написав монографію 

«Основи безпаперової інформатики» 

3. Термін „шкільна інформатика” з’явився у літературі в 1979 р. в роботі 

А.П.Єршова 

4. Безпомилкове виконання дій, які доведені до автоматизму завдяки 

багатократним повторенням, це формування навичок 

5. Поєднання знань і навичок, які забезпечують успішність діяльності це 

формування умінь 

6. Те, що учень повинен знати і вміти в результаті роботи на уроці – це 

формування знань 

7. Основною формою організації навчально-виховної роботи з учнями з 

інформатики в сучасній школі є урок 

8. Робота на комп'ютері, яку проводить учитель, а учні спостерігають за його 

діями через демонстраційний екран – це демонстрація 

9.  Практичне використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі, 

робота кожного учня з комп’ютером є реалізацією принципу наочності 

10. Операційна система з графічним інтерфейсом, тренажери мишки та 

клавіатури, текcтовий і графічний редактори – це педагогічні програмні 

засоби 

11. Компетентність вчителя початкових класів, яка проявляється в умінні творчо 

мислити і передбачає наявність аналітичних, прогностичних умінь в 

засвоєнні та застосування інформації в педагогічній діяльності – це 

інформаційно-комунікаційна 

12. Частина пам’яті, в якій зберігається цифрове подання зображення, яке 

виводиться на екран дисплея – це відеопам’ять 



13. Накопичувач на магнітному диску (основний засіб енергонезалежного 

зберігання інформації: даних та програмного забезпечення це вінчестер 

14. Процес впровадження у систему освіти інформаційно-комунікаційних 

технологій і результат впровадження – це інформатизація 

15. Перелік умовних назв, дій або опцій програмного засобу (його складової, 

апаратного забезпечення це –  меню 

16. Сторінки комп’ютерної презентації називаються слайдами 

 

 

ТЕСТИ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ 

1. Комп’ютеризація навчального процесу в ДНЗ це: 

а. процес навчання і виховання дошкільників 

б. процес організації ігрової діяльності дошкільників 

в. процес оснащення відповідних закладів засобами сучасної 

обчислювальної техніки 

г. процес цілеспрямованої діяльності направлений на управління і 

керівництво днз 

2. Формування елементарної комп’ютерної грамотності дошкільнят в ДНЗ 

складається з частин: 

а. Ігрової 

б. Теоретичної 

в. Практичної 

г. Наочної  

3. Візуальне  об'єктно-орієнтоване середовище  програмування  для  навчання  

школярів, за допомогою якого можна навчати дітей  програмувати - писати 

скріпти для об’єктів, а ще і малювати: 

а. Tux Paint 

б. Скретч 

в. Rapid Typing 

г. GCompris 



4. Програмний засіб, що надає можливість спрямувати діяльність дитини на 

досягнення певної дидактичної мети у ігровій формі це: 

а. комп’ютерна програма 

б. комп’ютерна гра 

в. комп’ютерний редактор 

г. драйвер 

5. Мікрофон використовується для введення даних: 

а. графічних  

б. звукових  

в. текстових 

г. числових 

6. Зорова гімнастика проводиться: 

а. двічі: через 7-8 хв. від початку роботи дитини на комп’ютері і після її 

закінчення 

б. тричі: через 5 хв. від початку роботи дитини на комп’ютері і після її 

закінчення 

в. 1 раз після закінчення роботи на комп’ютері 

г. тричі: через 10 хвилин від початку роботи дитини на комп’ютері і після її 

закінчення 

7. Найбільш важливим для формування особистості дошкільника є: 

а. природне середовище 

б. соціальне середовище 

в. предметне середовище 

г. сімейне середовище 

8. Комп’ютери, які працюють у мережі Інтернет, називаються 

а. канатами 



б. хостами 

в. вузлами 

г. ІР-адреси 

9. Веб-камера використовується для введення даних: 

а. числових  

б. графічних  

в. відеоданих 

г. словесних  

10. Усю історію комп’ютерів  можна поділити на етапи: 

а. Домеханічний  

б. Механічний  

в. Електронно-обчислювальний 

г. відеомагнітний  

11. Вінчестер це 

а. текстовий диск 

б. жорсткий диск 

в. гнучкий диск 

г. компакт-диск 

12. В проектній діяльності дошкільників виділяють етапи: 

а. когнітивний, операційний, емоційно-вольовий; 

б. мотиваційний, організаційний 

в. контрольно-проектувальний, систематично-когнітивний 

г. інформаційно-операційний, рефлексивно-оцінювальний 



13. Барвистий набір задач, зрозумілих дітям від 3 до 8 років, розв’язування яких 

навчить поводитися з клавіатурою і мишею, читати, малювати, а для 

операційних систем Windows доступні більше сорока вправ: 

а. Tux Paint 

б. Скретч 

в. Rapid Typing 

г. GCompris 

14. Послідовність з 8 бітів це: 

а. Байт 

б. Кбайт 

в. Гбайт 

г. Мбайт  

15. Клавіатура, миша, монітор це пристрої: 

а. запам’ятовування операції 

б. введення-виведення інформації 

в. графічного зображення 

г. текстового редагування 

16. Яким має бути кут нахилу на панелі клавіатури?  

а. 5 – 15 градусів 

б. 10 – 20 градусів 

в. 15 – 20 градусів 

г. 20 – 25 градусів 

17. Слово інформатика є гібридом двох слів: 



а. «ІНФОРмація» і «матеМАТИКА» 

б. «ІНФОРмація» і «граМАТИКА» 

в. «ІНФОРмація» і «автоМАТИКА» 

18. Програмами-перекладачами команди комп'ютера є: 

а. операційна система 

б. драйвери 

в. інтерфейс 

г. протокол 

19. На якій відстані слід розташовувати клавіатуру від краю користувача 

а. 50 – 100 мм 

б. 100 – 300 мм 

в. 200 – 400 мм 

г. 200 – 300 мм 

20. Інформаційні ресурси Інтернету стають доступними за допомогою 

а. Провайдера 

б. сервера 

в. ІР-адреси 

г. домена 

21.  Вся інформація, з якою працює комп'ютер, знаходиться:  

а.  на екрані 

б. у операційній системі 

в. у файлах  

г. у вікнах 



22. Компакт-диск може: 

а. передавати презентації 

б. зчитувати інформацію з комп’ютерних CD-дисків 

в. передавати інформацію з комп’ютерних CD-дисків 

г. передавати тексти 

23. Носієм даних є  

а. мишка 

б. сканер 

в. диск 

г. принтер 

24.  Ігри, які знайомлять дитину з початками математичних понять, синтезу, 

аналізу понять,  навчають грамоті, читанню: 

а. Розвиваючі  комп’ютерні 

б. Ігри-забави 

в. Навчальні комп’ютерні ігри  

г. Комп’ютерні діагностуючі  

25.  Ігри, які допомагають виявити рівень знань, розвитку, здібностей: 

а. Розвиваючі  комп’ютерні 

б. Ігри-забави 

в. Навчальні комп’ютерні ігри  

г. Комп’ютерні діагностуючі 

26. Ігри, які дають можливість дитині порозважатись, побачити результат у 

вигляді мультика: 

а. Розвиваючі  комп’ютерні 

б. Ігри-забави 

в. Навчальні комп’ютерні ігри  

г. Комп’ютерні діагностуючі 

27. Сканер – це пристрій для 



а. введення даних 

б. передавання даних до мережі 

в. друк креслень і плакатів 

г. виведення даних 

28.  Процесор – це 

а. «легені» комп’ютера 

б. «мозок» комп’ютера   

в. «розум» комп’ютера 

г. «руки комп’ютера 

29.  Миша слугує для 

а. для введення інформації 

б. для курування монітором 

в. для керування комп’ютером 

г. для виведення інформації 

30. Пристрій для виведення даних на папір – це: 

а. сканер  

б. принтер 

в. монітор 

г. миша 

31. Веб-камера використовується для введення даних: 

д. числових  

е. графічних  

ж. відеоданих 

з. словесних  

32.  Формування теоретичних навичок комп’ютерної грамотності дошкільнят 

передбачає: 

к. оволодіння клавіатурою і мишкою 

л. складові комп’ютера 

м. правила роботи з комп’ютером 

н. ази алгоритмізації 



33. Мікрофон використовується для введення даних: 

д. графічних  

е. звукових  

ж. текстових 

з. числових 

34.  Формування практичних навичок комп’ютерної грамотності дошкільнят 

передбачає: 

з. ази алгоритмізації 

и. Оволодіння клавіатурою 

к. оволодіння мишкою 

о. правила роботи з комп’ютером 

35. У гуртковій роботі в днз кількість дітей не повинна перевищувати:  

д. 13 чол. 

е. 15 чол. 

ж. 8 чол. 

з. 12 чол. 
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