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Вступ 

Програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології 

навчання з основами інформатики з елементами програмування» складена 

відповідно до основних положень організації навчального процесу у ВНЗ, вимог 

державних стандартів освіти України, освітньо-професійного плану підготовки 

спеціалістів галузі знань «0101 Педагогічна освіта» до освітньо-професійної 

програми підготовки  бакалаврів галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 013 

«Початкова освіта». В програмі передбачено ознайомлення студентів із основами 

інформатики і програмування. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засоби комп’ютерної 

техніки, інформаційні системи та комп’ютерні мережі, інформаційно-

комунікаційні технології, технології комп’ютерного моделювання навчальних 

систем, явищ і процесів, складання алгоритмів і програмування простих програм. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології навчання з основами інформатики з елементами програмування» 

базується на шкільному курсі «Основи інформатики і обчислювальної техніки». 

Матеріал цієї дисципліни використовується у подальшому вивченні 

фундаментальних і професійно-орієнтованих дисциплін, а знання, набуті в 

процесі цього вивчення, використовуються під час виконання домашніх завдань, 

лабораторних, практичних та курсових робіт із дисциплін, пов’язаних із 

опрацюванням педагогічної інформації і професійним становленням 

висококваліфікованого фахівця («Сучасні інформаційні технології навчання», 

«Методика навчання інформатики», «Методика застосування комп’ютерної 

техніки при викладанні предметів шкільного курсу»). 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. «Основи роботи з інформаційно-комуікаційними та 

інтерактивними технологіями». 

Змістовий модуль 2. «Використання сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій та їх сервісів в професійній діяльності». 
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Змістовий модуль 3. «Комп’ютерні середовища для вивчення основних 

алгоритмічних конструкцій. Робототехніка». 

Змістовий модуль 4. «Основи програмування у середовищі Visual Basic for 

Applications». 

 

1. Мета і завдання вивчення навчальної дисципліни 

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології навчання з основами інформатики з елементами програмування» є 

навчання студентів сучасним методам обробки інформації, навичкам 

алгоритмізації і програмування, методам розв’язання педагогічних завдань на 

персональному комп’ютері, формування у майбутнього фахівця знань із основ 

застосування персонального комп’ютера, вмінь і навичок роботи з широким 

спектром сучасного програмного забезпечення: операційні системи, офісні 

програми, комунікаційні програми, спеціальні пакети програм, мультимедійні 

програми, середовища програмування. Курс спрямовано на набуття студентами 

базових знань, на основі котрих у межах дисциплін педагогічного та 

психологічного циклів наступних семестрів будуть формуватися такі вміння й 

навички роботи з інформацією за допомогою комп’ютера й інформаційних 

технологій (ІТ), які дозволяють у подальшому всебічно, усвідомлено й ефективно 

використовувати комп’ютер і засоби ІТ у своїй професійній діяльності. Розвиток 

обчислювальної техніки, насичення ринку новими програмними продуктами, нове 

бачення концепції інформатизації освіти ставить на повістку дня необхідність 

постійного коригування змісту дисципліни «Сучасні інформаційні технології 

навчання з основами інформатики з елементами програмування» виходячи з 

сучасних вимог до випускника ВНЗ. Тому майбутній фахівець має оволодіти, 

передусім, базовими технологіями роботи з основним типом програмних 

продуктів і вміти швидко адаптуватися на ринку програмних продуктів 

(прикладного та професійного призначення), що швидко змінюється. 
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1.2. Основними завданнями  є: 

–        формування в студентів інформаційної культури й інформаційного 

світогляду; 

–        відпрацювання вмінь представлення даних найбільш адекватним чином, 

використовуючи графічне, табличне, текстове, мультимедійне подання; 

–        засвоєння основних понять і визначень; 

–        ознайомлення з апаратним забезпеченням сучасних персональних 

комп’ютерів; 

–        ознайомлення з сучасними системами обробки даних; 

–        розвиток у студентів алгоритмічного і логічного стилів мислення; 

–        опанування основними засобами представлення інформації, 

необхідними для розв’язання завдань за допомогою комп'ютера; 

        напрацювання вміння будувати інформаційні моделі для опису об'єктів і 

систем; 

        формування навичок застосування основних видів програмного 

забезпечення. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

–          основні поняття й визначення інформатики; 

–          структуру апаратного й програмного забезпечення персональних 

комп’ютерів; 

–          основні сучасні й перспективні системи обробки даних; 

–                    роль інформатики в професійній діяльності вчителя початкових 

класів; 

–          можливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій в 

процесі підготовки й проведення психолого-педагогічних досліджень; 

–          основні методи роботи з текстовою інформацією, можливості обробки 

великих, структурованих документів, прийоми автоматизації роботи з текстовою 

інформацією в практичній діяльності вчителя початкових класів; 
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–          принципи обробки табличної інформації, що збирається в процесі 

практичної діяльності вчителя початкових класів, можливості візуалізації 

результатів вимірювальних процедур, аналізу й прогнозу процесів на основі 

статистичних даних; 

–          прийоми статистичної обробки експериментальних даних за допомогою 

електронних таблиць; 

–          особливості й переваги роботи з комп’ютерними мережами, методи 

ефективного пошуку інформації в Інтернеті, прийоми використання послуг, що 

надаються комп’ютерними мережами в процесі пошуку й передавання інформації; 

–          шляхи використання комп'ютерних систем, мереж і засобів 

телекомунікацій в реалізації інформаційних процесів; 

–          види комп'ютерної безпеки, методи і засоби захисту інформації; 

–          основні критерії вибору технічних і програмних засобів для розв’язання 

наукових, педагогічних і управлінських завдань; 

–          експлуатаційні можливості персональних комп’ютерів і комунікаційних 

засобів; 

–          організаційні форми  і їх застосування для реалізації інформаційних 

процесів; 

–        особливості роботи в інтегрованих оболонках Pascal і Delphi; 

–          структуру, властивості і принципи побудови алгоритмів; 

–          структуру, алфавіт, ключові слова мови програмування Pascal; 

–          основні прийоми розробки і реалізації лінійних, розгалужених і 

циклічних алгоритмів і програм; 

–          правила опису типів, змінних і констант, математичних і фізичних 

функцій; 

–          правила побудови логічних і математичних виразів; 

вміти: 

–     працювати на персональному комп’ютері в операційній системі Windows; 

–     працювати з програмним забезпеченням і файловою системою, 

проводити найпростіші операції щодо обслуговування комп’ютера, адекватно і 
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обґрунтовано вибирати програмний засіб для розв’язання фахових завдань і 

здійснювати обмін даними між програмами; 

–     працювати з сучасними системами обробки даних (текстові редактори й 

процесори, електронні таблиці, диспетчери архівів тощо); 

–     створювати за допомогою текстових процесорів документи, що містять 

текст, таблиці, рисунки, схеми, діаграми, математичні формули й інші об’єкти; 

–     працювати зі складно структурованими документами значного обсягу й 

ефективно управляти їх структурою,  а також застосовувати навички 

автоматизованої роботи з текстовими документами в процесі підготовки бланків 

педагогічних анкет, опитувальників, тестів; 

–     коректно ставити завдання, для розв’язання котрих використовується 

табличний процесор, подавати емпіричні дані в електронних таблицях, 

автоматизувати проведення в них математичних розрахунків, оперативно й точно 

статистично опрацьовувати та наочно подавати результати педагогічного 

експерименту або вимірювання; 

–     користуватися основними можливостями, послугами й інформаційними 

ресурсами комп’ютерних мереж, у тому числі мережі Інтернет, необхідними в 

навчальній та професійній діяльності майбутнього вчителя початкових класів; 

–     здійснювати пошук інформації в мережі Інтернет і користуватися 

електронною поштою. 

–     працювати із додатками в середовищі MS Office; 

– складати алгоритми розв’язання життєвих, педагогічних і управлінських 

завдань; 

–     реалізовувати розроблені алгоритми, використовуючи мови 

програмування високого рівня; 

–     створювати лінійні, розгалужені і циклічні алгоритми для розв’язування 

задач; 

–     будувати і описувати блок-схеми; 

–     використовувати процедури і функції для роботи з числовими, 

символьними, рядковими і логічними змінними; 
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–     використовувати математичні і логічні процедури і функції для 

перетворення типів і виконання над ними різноманітних операцій; 

–     створювати і описувати блочні алгоритми і програми; 

–     використовувати пакети прикладних програм для розв’язання 

педагогічних і управлінських завдань. 

  

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 105 годин / 3,5 кредитів 

ECTS, із них 20 годин лекцій, 50 години практичних робіт, 35 годин самостійної 

роботи студентів. 

  

2. Інформаційний опис навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Основи роботи з інформаційно-комуікаційними та 

інтерактивними технологіями 

1. Інформаційні технології як компонент інформаційного суспільства. 

2. Електронні освітні ресурси в діяльності педагога. 

3. Апаратна частина ПК. ОС Windows. Програмний пакет MS Office. 

4. Мультимедійна презентація – сучасний засіб освітнього процесу. 

5. Динамічні комп’ютерні моделі з використанням тригерів. 

6. Офісні, графічні та мультимедійні технології 

7. Мультиплікаційний сюжет в Microsoft Office PowerPoint з 

використанням анімації 

 

Змістовий модуль 2. Використання сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій та їх сервісів в професійній діяльності  

1. Мережеві технології як ефективний засіб пізнавальної діяльності, 

професійного саморозвитку 

2. Знайомство з хмарними технологіями. Огляд найбільш популярних 

сервісів для  інформатизації освіти. 

3. Створення та розміщення навчальних матеріалів за допомогою додатків 

Google. 
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4. Офісні програми в Інтернеті. Основні засоби Google Docs: Тексти. 

Таблиці. Презентації. Форми. 

5. Служба «Сайти Google». Створення власного сайту. 

6. Веб-дизайн головної та сторінок розділів сайту 

 

Змістовий модуль 3. Комп’ютерні середовища для вивчення основних 

алгоритмічних конструкцій. Робототехніка. 

1. Клавіатурний тренажер RapidTyping. 

2. Графічний редактор Tux Paint. 

3. Комплекс програм навчального призначення GCompris. 

4. Аналіз вправ та налаштування навчальних комплексів.  

5. Середовища програмування для навчання учнів початкової школи. 

6. Середовище виконавця алгоритмів Scratch. Створення та виконання 

алгоритмів. 

7. Розробка проектів у середовищі виконавця алгоритмів Scratch. 

8. Основи робототехніки. Навчальні конструктори. 

9. Середовища розробки алгоритмів для навчальних конструкторів. 

10. Розробка проектів. 

 

Змістовий модуль 4. Основи програмування у середовищі Visual Basic for 

Applications. 

1. Знайомство з мовою програмування Visual Basic for Applications. 

Формування алгоритмічного мислення  

2. Налаштування параметрів Visual Basic for Applications. 

3. Вивчення елементів управління Visual Basic for Applications. 

4. Засоби створення програм. Робота з кодом програми. План програми. 

5. Присвоєння властивостей. Дизайн інтерфейсу програми. Тестування 

програми. 

6. Створення сценаріїв Visual Basic. Створення макросів Word, Excel. 

7. Робота з текстовими, табличними даними та XML-файлами. 

8. Використання баз даних. 
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3. Рекомендовані джерела інформації 

 

Основні 

 

1. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: навч. 

посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

2. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання: Навч. -

метод. посіб. для самост. вивч. курсу. – К.: КМПУ, 2009. – 99 с. 

3. Бонч-Бруєвич Г.Ф., Носенко Т.І. Інтерактивний комплекс SMART Board у 

навчальному процесі: Навч. посіб. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 

108 c. 

4. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для 

студентів вищих навчальних закладів / За ред.. О.І. Пушкаря. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2003. – 704 с. (Альма-матер). 

5. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Технічні засоби навчання з використанням 

інформаційних комп’ютерних технологій: Навч. посіб. – К.: КМПУ імені 

Б.Д.Грінченка, 2007. – 64 с. 

6. Бонч-Бруєвич Г.Ф. Методологічні засади тестового контролю на базі 

інформаційних технологій: Навч. посіб. – К.: КМПУ імені Б.Д.Грінченка, 

2007. – 44 с. 

7. Калініна Л.М., Носкова М.В. Google-сервіси для вчителя. Перші кроки 

новачка / Л.М. Калініна, М.В. Носкова:Навчальний посібник. - Львів, ЗУКЦ, 

2013. - 182с.: іл. ISBN 978-617-655-098-3 

8. Литвин І.І. Інформатика: теоретичні основи і практикум : підручник. – 

[2- ге вид., стереотип.] / Литвин, О.М.Конопчук, Ю.Д.Дещинський. – Львів 

«Новий Світ – 2000», 2007. – 304 с. 

9. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка : навчальний посібник 

[для студентів вищих навч. закладів] / Л.М. Дибкова. – [вид. 2-е, переробл., 

доп.].– К. : Академвидав, 2007. – 416 с. 

10. Ф.М.Рівкінд, Г.В.Ломаковська, С.Я.Колесніков, Й.Я. Ривкінд "Сходинки 

до інформатики, 2 клас" / ТОВ «Видавничий дім «Освіта», 2008. – 64 с. 

11. Технология и информатика: проекты и задания. ПервоРобот. Книга для 

учителя. – М. : Институт Новых Технологий. 2001. – 80 с. 

Додаткові: 

12. Брикайло Л. Ф. Інформатика та комп’ютерна техніка: навч. посіб. / Л. Ф. 

Брикайло. – К. Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2009. – 266 с. 

13. Буйницька О.П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : 

навч. посіб. /  О. П. Буйницька. – К. Центр учбової літератури, 2012. – 240 

с. 

14. Литовченко І.В., Максименко С.Д. Діти в Інтернеті: як навчитися безпеці 

у віртуальному світі / – К.: Видавництво: ТОВ «Видавничий будинок 

«Аванпост- Прим”, 2010. – 49 с. 
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15. Никитина Е.Ю., Перфильева Л. П. Методика формирования 

коммуникативно-толерантных умений учащихся младших классов: 

монография / Е.Ю. Никитина, Л. П. Перфильева. — М.: ВЛАДОС, 2014. — 

198 с.  

16. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За ред.. 

М.І.Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2004. – Ч. І: Загальна методика 

навчання інформатики. – 256 с. 

17. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: У 3 ч. / За 

ред.. М.І.Жалдака. – К.: Навчальна книга, 2004. – Ч. ІІ: Методика навчання 

інформаційних технологій. – 287 с.  

18. Подшивайлова Л.І. Вступ до спеціальності: психологія. Модуль 2: навч. 

посіб.  – К. Київськ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2011. – 220 с.  

 

Електронні ресурси 

19. Продукт Google [Електронний ресурс] // – Режим дост.: 

http://www.google.com.ua/intl/ru/about/products/ – Заголовок з екрана 

20. Lego wedo книга для вчителя – Дания: LEGO Group.–2009. [Електронний 

ресурс]. – http://soiro.ru/sites/default/files/lego_wedo_-_kniga_uchitelya.pdf 

21.  

22. Державний стандарт, навчальні програми. [Електронний ресурс]. – Доступ 

до ресурсу: http://mon.gov.ua/ 

23. Каталог освітніх ресурсів. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу: 

http://osvita.org.ua. 

24. Навчальна програма Gcompris. [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу: 

http://gcompris.net/index-ru.html. 

25. Навчальна програма для малювання. [Електронний ресурс]. – Доступ до 

ресурсу: http://www.tuxpaint.org/ 

26. Huyskens B. Feedback prize: Buggies Flowcode [Електронний ресурс] 

–  2007. С. 1. – Режим доступу: http://digital- 

library.theiet.org/docserver/fulltext/ee/2007/3/20070030.pdf?expires=14368207

96&id=id&accname=guest&checksum=636FAFCB8F7F93E54990A867CDD6D

E FC 

27. Офіційний сайт Lego. [Електронний ресурс]. – Доступ до 

ресурсу: http://www.lego.com/en-us/ 

 

http://soiro.ru/sites/default/files/lego_wedo_-_kniga_uchitelya.pdf
http://mon.gov.ua/
http://osvita.org.ua/
http://gcompris.net/index-ru.html
http://www.tuxpaint.org/
http://digital-library.theiet.org/docserver/fulltext/ee/2007/3/20070030.pdf?expires=1436820796&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=636FAFCB8F7F93E54990A867CDD6DEFC
http://digital-library.theiet.org/docserver/fulltext/ee/2007/3/20070030.pdf?expires=1436820796&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=636FAFCB8F7F93E54990A867CDD6DEFC
http://digital-library.theiet.org/docserver/fulltext/ee/2007/3/20070030.pdf?expires=1436820796&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=636FAFCB8F7F93E54990A867CDD6DEFC
http://digital-library.theiet.org/docserver/fulltext/ee/2007/3/20070030.pdf?expires=1436820796&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=636FAFCB8F7F93E54990A867CDD6DEFC
http://digital-library.theiet.org/docserver/fulltext/ee/2007/3/20070030.pdf?expires=1436820796&amp;id=id&amp;accname=guest&amp;checksum=636FAFCB8F7F93E54990A867CDD6DEFC
http://www.lego.com/en-us/
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4. Засоби діагностики успішності навчання    

Оцінювання ЗУН студентів з дисципліни відбувається за 100-бальною шкалою  

90 – 100 (А) балів заслуговує студент, який: 

- свідомо, правильно, глибоко й повно засвоїв матеріал, здатний 

використовувати його у нестандартних ситуаціях; 

- на питання теоретичного характеру відповідає впевнено, аргументовано, 

супроводжує відповідь власними прикладами; 

- має системні, дієві знання, самостійно здобуває й використовує 

інформацію,  виявляє власне ставлення до неї; 

- на високому рівні вміє оформлювати результати наукових досліджень; 

- може встановлювати зв’язок між матеріалом, що вивчається, з раніше 

вивченим, а також матеріалом, засвоєним при вивченні інших предметів; 

- встановлює найсуттєвіші зв’язки й залежності між мовними явищами, 

робить висновки; 

- критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї; 

- має багате монологічне мовлення, дбає про його чистоту та збагачення.  

82 – 89 (В) балів заслуговує студент, якщо його ЗУН задовольняють основні 

вимоги до ЗУН на 90 - 100 балів, але: 

- допускається незначне порушення послідовності у викладі матеріалу; 

- допускаються окремі незначні неточності, які студент сам виправляє; 

- немає власних прикладів; 

- не спостерігається зв’язок з раніше вивченим матеріалом; 

- допускаються незначні мовленнєві помилки. 

75 - 81 (С) балів виставляється студенту, якщо він: 

- викладає матеріал із значними порушеннями в послідовності; 

- допускає окремі неточності, які сам виправити не може; 

- не наводить власних прикладів; 

- не відтворює зв’язку з раніше вивченим матеріалом; 

- допускає незначні мовленнєві помилки. 

64 - 74 (D) балів заслуговує студент, якщо: 
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- його знання недостатньо осмислені; 

- переважає репродуктивне відтворення вивченого матеріалу; 

- виявляє низький рівень уміння виконувати мовні розбори, аналізувати, 

порівнювати та узагальнювати; 

- допускає чимало мовленнєвих помилок. 

60 - 63 (Е) балів виставляється студентові, який:  

- погано оволодів знаннями й вміннями відповідно до вимог програми; 

- виявляє несвідоме, механічне засвоєння матеріалу з великою кількістю 

помилок; 

- відтворює лише фрагменти знань; 

- мовлення збіднене, погано розвинені  навички побудови діалогу та 

монологу. 

35 - 59 (FX) балів заслуговує студент, який:  

-  дуже погано володіє програмовим матеріалом; 

- навички аналізу мовних явищ  не розвинені; 

- мовлення збіднене, позбавлене виразності; 

- допускає грубі помилки у фактичному матеріалі. 

1 – 34 (F) бали виставляється студентові, який: 

- абсолютно не володіє програмовим матеріалом; 

- допускає грубі помилки в побудові речень. 

- Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 А  

 

зараховано 

82-89 В 

С 75-81 
64-74 D 

E 60-63 

35-59 FX 
не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 F 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 


