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 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інформаційно-

комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання» складена 

відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Національної доктрини розвитку освіти, освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців галузі знань 01 «Освіта» спеціальності  5.01010201 

«Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є шляхи і 

методика використання інформаційно-комунікаційних технологій та 

технічних засобів навчання під час здійснення навчальної діяльності в 

початковій школі. 

Міжпредметні зв’язки. Вивчення дисципліни «Сучасні інформаційні 

технології навчання, технічні засоби навчання» ґрунтується на знаннях, 

уміннях і навичках студентів із дидактики і психології, на змісті дисципліни 

«Інформатика». Матеріал цієї дисципліни використовується у подальшому 

вивченні дисциплін професійно-педагогічної підготовки, під час виконання 

студентами домашніх завдань, лабораторних, практичних та курсових робіт із 

дисциплін, пов’язаних із використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій і професійним становленням висококваліфікованого фахівця та у 

майбутній професійній діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:  

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі. 

Змістовий модуль 2. Практичні основи використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі початкової 

школи. 

Змістовий модуль 3. Використання сучасних технічних засобів навчання у 

навчально-виховному процесі початкової школи. 

Мета викладання навчальної дисципліни «Інформаційно-

комунікаційні технології навчання, технічні засоби навчання» - підготувати 
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майбутніх учителів початкових класів до використання інформаційно-

комунікаційних технологій (ІКТ) і технічних засобів навчання (ТЗН) у своїй 

професійній діяльності, формування теоретико-методичної бази знань із 

раціонального застосування ІКТ та практичних навичок їх використання в 

навчально-виховному процесі початкової школи, розвиток мотивації 

студентів до професійного самовдосконалення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- теоретичні: надати майбутнім учителям початкових класів знання 

про місце ІКТ і ТЗН у початковій освіті, принципи побудови уроку з 

мультимедійною підтримкою; проектування та створення програмного 

забезпечення навчального призначення; основи складання програмного 

забезпечення контрольно-оцінювального характеру (електронні тести, 

кросворди, форми опитування, презентації тощо) та вимоги до нього; 

уявлення про можливості використання глобальної мережі Інтернет та веб-

сервісів; 

- практичні:  формувати уміння використовувати програмне 

забезпечення для підготовки і проведення уроку, виховних заходів у 

початковій школі; навички опрацювання інформації будь-якого формату; 

навички відбору та створення прикладного програмного забезпечення 

навчального характеру; навички створення електронних дидактичних і 

методичних засобів за допомогою гіпертекстових та мультимедійних 

технологій; вміння активно працювати в інформаційно-комунікаційному 

педагогічному середовищі. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

 етапи розвиту інформаційних технологій;   

 сучасні інформаційні технології та ЕОР, які використовуються в 

початковій освіті; 

 дидактичні можливості інформаційних технологій; 

 вимоги до розробки мультимедійних методичних матеріалів; 
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 прийоми використання електронних освітніх ресурсів у 

навчальному процесі початкової школи; 

 особливості і методику використання у навчально-виховному 

процесі початкової школи слайдових і потокових презентацій, швидких 

публікацій та веб-сайтів; 

 класифікацію і можливості веб-сервісів; 

 призначення, будову і роботу графопроектора, методику їх 

використання; 

 методику використання мультимедійного проектора в навчально-

виховному процесі початкової школи при під’єднанні його до різних джерел 

відеоінформації; 

 методику використання і плазмової панелі  та графічних планшетів 

у навчально-виховному процесі початкової школи; 

  методику використання інтерактивної дошки у навчально-

виховному процесі початкової школи; 

  правила техніки безпеки під час роботи з мультимедійними 

засобами навчання. 

Уміти: 

 ефективно працювати з основними програмними пакетами Windows 

2010: Word, Publisher, Power Point, Excel, Movie Maker тощо; 

 використовувати інформаційно-комунікаційні технології в освітній 

діяльності; 

 застосовувати інформаційні технології для пошуку і обробки 

інформації, підготовки навчальних матеріалів і документації; 

 застосовувати можливості інформаційного освітнього середовища 

для реалізації особистісно-орієнтованої моделі навчання; 

 проектувати освітній процес з використанням ІКТН, які 

відповідають загальним і специфічним закономірностям та особливостям 

вікового розвитку особистості; 

 проводити експерту оцінку якості електронних освітніх ресурсів і 
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програмно-технічного забезпечення для їх впровадження в освітній процес; 

 здійснювати пошук і складати  анотовану колекцію Інтернет-

посилань  інформаційно-освітніх  ресурсів для  здійснення своєї  професійної 

діяльності;  

 розробляти тестові завдання для комп’ютерного тестування; 

 оформляти електронну презентацію конспекту в середовищі Power 

Point; розробляти власні електронні дидактичні засоби  (розробки уроків, 

демонстраційний матеріал);. 

 раціонально використовувати комп’ютерну і мультимедійну 

техніку, мережу Інтернет із метою забезпечення навчально-виховного 

процесу початкової школи; 

 використовувати інтернет-сервіси та хмарні технологій для 

розробки дидактичного забезпечення; 

 проводити підключення і підготувати до використання 

мультимедійну дошку. 

На вивчення дисципліни відводиться  54 години / 1,5  кредити ЄКТС.  

 

РОЗПОДІЛ НАВЧАЛЬНИХ ГОДИН ДЛЯ ВИВЧЕННЯ 

 МАТЕРІАЛУ З ПРЕДМЕТА 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин  

денна форма  

у
сь

о
го

 у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

 

ін
д

 

с.
р
. 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Інформаційно-комунікаційні 

технології як компонент 

інформаційного суспільства. 

4 2    2 

Тема 2. Психолого-педагогічні основи 

використання інформаційно-

комунікаційних технологій в 

навчально-виховному процесі. 

4 2    2 

Тема 3. Інтернет-середовище – основа 

інформаційного суспільства. 

4  2   2 
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Контрольно-діагностичні завдання для 

проведення мережевого тестового 

контролю учнів 

Тема 4. Електронні освітні ресурси в 

діяльності педагога. Хмарні технології 

– новий виток розвитку інформаційних 

технологій. 

4  2   2 

Тема 5. Мультимедійна презентація – 

сучасний засіб освітнього процесу. 

4  2   2 

Тема 6. Розробка дидактичних 

демонстраційних мультимедійних 

моделей І рівня інтерактивності.  

2  2    

Тема 7. Проектування та розробка 

дидактичних демонстраційних 

мультимедійних моделей  ІІ рівня 

інтерактивності.  

2  2    

Тема 8. Проектування та розробка 

мультиплікаційного сюжету з 

використанням анімації   

4  2   2 

Тема 9. Розробка інтерактивного 

дидактичного засобу «Калькулятор» 

2  2    

Тема 10. Розробка інтерактивної 

дидактичної гри «Відгадай загадку» 

2  2    

Тема 11. Дидактична підтримка для 

розкриття змісту навчального 

матеріалу з математики  на основі ІТ. 

 

2  2    

Тема 12. Дидактична підтримка для 

розкриття змісту навчального 

матеріалу з природознавства  на основі 

ІТ. 

4  2   2 

Тема 13. Проектування та розробка 

мультимедійного засобу ІІ рівня 

інтерактивності до виховної години в 

початковій школі.   

4  2   2 

Тема 14. Вивчення та використання 

проекційних засобів навчання і 

багатофункціональних пристроїв у 

навчально-виховному процесі 

початкової школи 

3 1    2 

Тема 15. Вивчення та застосування 

Web-камери в навчально-виховному 

процесі 

 

3 1    2 
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Тема 16.  Багатофункціональний 

планшетний лазерний пристрій та 

методика  його використання в 

навчально-виховному процесі 

початкової школи 

 

3 1    2 

Тема 17.  Вивчення та методика 

застосування інтерактивної дошки та 

плазмової панелі в навчально-

виховному процесі 

 

3 1    2 

Усього годин  54 8 22   24 

 

 

 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 

Тема 1. Інформаційно-комунікаційні технології як компонент 

інформаційного суспільства. Основні поняття предметної галузі. Генезис 

інформаційних технологій. Мультимедійні технології – нова епоха розвитку 

інформаційних технологій.  

Тема 2. Психолого-педагогічні основи використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі. 

Психолого-ергономічні вимоги до організаії оптимального зорового 

сприйняття інформації. Дилактичні аспекти навчання з використанням 

мультимедійних засобів 

Тема 3. Інтернет-середовище – основа інформаційного суспільства. 

Інтернет як гіпертекстова та гіпермедійна система. Віртуальне 

середовище як форма Інтернет-залежності. Дидактичні комп’ютерні ігри та їх 

класифікація. Безпечне використання Інтернет дітьми різного віку. Хмарні 

технології навчання. Тестові програми. Загальна характеристика тестового 

редактора My Test. Модулі, типи завдань. Алгоритм створення тестів з 

різними типами завдань. Організація і проведення тестування за допомогою 

програми MyTest. 

 

 



10 

 

Тема 4. Електронні освітні ресурси в діяльності педагога. 

Електронні освітні ресурси та дидактичні вимоги до них. Класифікація 

та огляд основних видів ЕОР для дидактичного забезпечення навчально-

виховного процесу. ЕОР в методичній діяльності педагога. Хмарні технології 

– новий виток розвитку інформаційних технологій. Робота із сервісами 

Google. Створення цифрових матеріалів на GoogleDisc. Створення блогів та 

робота з ними. 

Тема 5. Мультимедійна презентація – сучасний засіб освітнього 

процесу. 

Загальні дидактичні принципи до використання мультимедійних 

презентацій в навчальному процесі. Специфічні дидактичні вимоги до 

використання мультимедійних презентацій. Методичні і психологічні  

вимоги. Цілі і завдання використання мультимедійних презентацій в 

навчальному процесі. Види, способи подання і класифікація мультимедійних 

презентацій. Етапи створення навчальної мультимедійної презентації. 

Критерії оцінювання. Оформлення мультимедійної презентації. Санітарно-

гігієнічні вимоги до мультимедійної презентації. Методична підготовка 

учителя до застосування мультимедійних презентацій в навчальному процесі. 

Тема 6. Розробка дидактичних демонстраційних мультимедійних 

моделей І рівня інтерактивності.  

Розробка колекції демонстраційних статичних комп’ютерних моделей. 

Розробка динамічних комп’ютерних моделей в   PowerPoint  з використанням 

тригерів.  

Тема 7. Проектування та розробка дидактичних демонстраційних 

мультимедійних моделей  ІІ рівня інтерактивності.  

Розробка мультиплікаційного сюжету в Power Point з використанням 

анімації. В ході виконання роботи необхідно сконструювати 

мультиплікаційний сюжет «Зима». Основними статичними об’єктами можуть 

бути: ялинки, сніговик, будиночок, хмаринки тощо. Динамічними об’єктами 
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повинні бути сніжинки, як імітують снігопад. Усі об’єкту конструюються з 

автофігур.  

Тема 8. Проектування та розробка мультиплікаційного сюжету з 

використанням анімації .   

Конструювання та опис дидактичної підтримки для розкриття змісту 

навчального матеріалу з математики з конкретної теми на основі 

інформаційних технологій. Конструювання та опис дидактичної підтримки 

для розкриття змісту навчального матеріалу з природознавства з конкретної 

теми на основі інформаційних технологій.  

Тема 9. Розробка інтерактивного дидактичного засобу «Калькулятор». 

Виконання лабораторної роботи передбачає розробку віртуального 

демонстраційного калькулятора у вигляді розгалуженої презентації з 

гіперпосиланнями. Такий калькулятор можна використовувати як ігровий 

прийом під час розв’язування математичних прикладів. 

Тема 10. Розробка дидактичної інтерактивної гри  «Відгадай назви 

квітів».  

Розробити у середовищі Power Point інтерактивну  дидактичну гру 

«Відгадай загадку», використовуючи анімаційні ефекти і гіперпосилання. 

Тема 11. Дидактична підтримка для розкриття змісту навчального 

матеріалу з математики  на основі ІТ.  

Виконання лабораторної роботи передбачає розробку мультимедійного 

супроводу до уроків формування геометричних понять, який найпростіше 

конструювати в середовищі PowerPoint. Дана розробка повинна включати 

три блоки – блок пояснення нового матеріалу, блок прикладів 

співвідношення образів геометричних фігур з об’єктами довкілля, блок 

завдань у наочному вигляді. Для їх розробки доцільно використовувати 

інструменти – «Автофігури» і ефекти анімації. Серед ефектів анімації 

рекомендується  лише три – вицвітання, поява зі збільшенням, прояв (для 

ліній, стрілок тощо). 
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Тема 12. Дидактична підтримка для розкриття змісту навчального 

матеріалу з природознавства  на основі ІТ. 

Виконання лабораторної роботи передбачає розробку мультимедійного 

супроводу до уроків природознавства, який найпростіше конструювати в 

середовищі PowerPoint.  Дана розробка повинна включати два блоки – блок 

пояснення нового матеріалу, блок завдань у наочному вигляді. Для їх 

розробки доцільно використовувати інструменти – «Автофігури» і ефекти 

анімації. Серед ефектів анімації рекомендується  лише три – вицвітання, 

поява зі збільшенням, прояв (для ліній, стрілок тощо). 

Тема 13. Проектування та розробка мультимедійного засобу ІІ 

рівня інтерактивності до виховної години в початковій школі. 

Виконання лабораторної роботи передбачає розробку 

дидактичного пізнавального засобу «Визначні місця України» у вигляді 

розгалуженої презентації. На першому титульному слайді необхідно 

розмістити кнопки з назвами об’єктів «Фортеці і замки», «Заповідники», 

«Парки», «Визначні місця Вінниччини», до яких потім необхідно буде 

додати гіперпосилання для переходу до інформації про відповідний  

об’єкт. 

Тема 14. Вивчення та використання проекційних засобів навчання 

і багатофункціональних пристроїв у навчально-виховному процесі 

початкової школи 

Види графопроекторів. Схеми проекційних апаратів. Електронні носії 

відеоінформації. Транспаранти та їх виготовлення. 

Мультимедійний проектор та його використання. Базові технології 

мультимедійних проекторів. Мультимедійний CRT-проектор. 

Мультимедійний LCD-проектор, D-ILA-проектор, DLP-проектор. 

Під’єднання мультимедійних проекторів до джерел інформації. 

Багатофункціональні пристрої та їх використання в навчально-

виховному процесі. Призначення лазерного багатофункціонального 

пристрою. Копіювальний апарат. Лазерний принтер. Сканер. Зарядка і 
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встановлення картриджа. Вибір матеріалу для друку. Струминний 

багатофункціональний принтер. Світлодіодна дошка. 

Тема 15. Вивчення та застосування Web-камери в навчально-

виховному процесі 

Поняття про цифрову web-камеру. Будова і принцип роботи web- 

камери. Підключення й установка web-камери. Додаткові можливості й 

функції web-камери. Програмне забезпечення для web-камер. Встановлення 

та налаштування параметрів роботи програми Skype. 

Тема 16. Багатофункціональний планшетний лазерний пристрій та 

методика  його використання в навчально-виховному процесі 

початкової школи 

Поняття та принцип дії графічного планшету. Основні характеристики 

та застосування. Можливості планшета і пера. Організація робочого місця. 

Використання пера. Створення дидактичного матеріалу з використання 

графічного планшету. 

Тема 17. Вивчення та методика застосування інтерактивної дошки 

та плазмової панелі в навчально-виховному процесі 

Інтерактивна дошка та її можливості. Класифікація інтерактивних 

дошок. 

Типи технологій, що використовують для виготовлення інтерактивних 

дошок. Сенсорна аналого-резистивна технологія. Електромагнітна 

технологія. Лазерна технологія. Ультразвукова / інфрачервона технологія. 

Методика підготовки і використання інтерактивної дошки у навчально-

виховному процесі. 

Плазмова панель: історія створення та принцип роботи. Під’єднання 

зовнішнього обладнання. Під’єднання джерел аудіо/відео сигналу. Керування 

плазмовою панеллю. Методика підготовки і використання плазмової панелі у 

навчально-виховному процесі. 
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