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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним 

планом 
Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

20 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 – – 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

40 8 

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

 –  – 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 4 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

– – 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік – – 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

60 108 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології у 

роботі з дітьми» є сучасні інформаційні технології та способи і методи їх 

застосування в роботі з дітьми в умовах ДНЗ майбутніми фахівцями дошкільної 

освіти. 

 

Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології у 

роботі з дітьми» є: формування професійної компетентності майбутнього 

педагога у застосуванні нових інформаційних технологій в дошкільній освіті. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Комп’ютерні технології у 

роботі з дітьми» є: 

 знання наукових засад побудови процесу розвитку, навчання та 

виховання дітей дошкільного віку засобами інформаційних технологій, їх 

розумного застосування в освітньо-виховному процесі, впливу освітньо-

інформаційного середовища на різні сторони розвитку особистості 

дошкільника;  

 ознайомлення майбутніх вихователів з методикою застосування 

інформаційних технологій в освітньо-виховному процесі ДНЗ, санітарно-

гігієнічними нормами використання ІТ в роботі з дошкільниками;  

 формування у студентів знань, умінь та навичок розробки 

мультимедійних презентацій та комп’ютерних програм, проведення 

освітньо-виховної роботи в умовах широкого використання 

інформаційних технологій в освітньому процесі  

 



Передумови для вивчення дисципліни є знання з шкільного курсу 

інформатики. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Інформаційно-комунікаційні технології за 

професійним спрямування». 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

Вивчення навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології у роботі з 

дітьми» передбачає формування та розвиток у здобувачів компетентностей та 

програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: 012 Дошкільна освіта. 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 
Шифр Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9 Здійснення безпечної діяльності.  

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 

ФК 3 Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у 

дітей  дошкільного віку. 

ФК 5 Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого 

дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

ФК 10 Здатність до формування у дітей дошкільного віку навичок здорового способу 

життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) особистості.  

Програмні результати навчання (ПРП) 

ПРН 3 Володіти інформаційною культурою, вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію. 

ПРН 7 Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

ПРН 8 Вміти застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 

ПРН 14 Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку. 

ПРН 15 Визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми 

раннього і дошкільного віку. 

ПРН 17 Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного 

віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні 

цінності. 

ПРН 18 Володіти технологіями організації розвивального предметно-ігрового, природно-

екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних групах раннього 

і дошкільного віку. 

 



Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр  

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

ЗК 3  ПРН3  ПРН7 

ЗК 8 
 

ПРН3, ПРН8, 

ПРН14 
 ПРН7 

ЗК 9  ПРН14, ПРН18  ПРН7 

ФК 3 
 

ПРН14, ПРН15, 

ПРН17 
 ПРН7 

ФК 5  ПРН14, ПРН18  ПРН4 

ФК 10 
 

ПРН14, ПРН17, 

ПРН18 
 ПРН7 

 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 
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1 Сучасне інформаційне 

середовище та його вплив 

на дошкільника. 

2 2 - - - - 4 - - - - - - 8 

2 Класифікація 

комп’ютерних навчальних 

програм. 

2 2 - - - - 4 - - - - - - 8 

3 Організація роботи дітей з 

навчальними програмами 

та іграми. 

6 2 - 4 - - 4 - - - - - - 10 

4 Обробка службової 

інформації засобами 

Microsoft Word. 

8 2 - 6 - - 6 2 1 - 1 - - 12 

5 Обробка службової 

інформації засобами 

Microsoft Excel. 

6 2 - 6 - - 6 2 1 - 1 - - 12 

6 Розробка та використання 

мультимедійних 

презентацій у роботі 

вихователя. 

12 2 - 10 - - 6 3 1 - 2 - - 12 

7 Створення та редагування 

матеріалів засобами 

Microsoft Publisher. 

6 2 - 4 - - 6 3 1 - 2 - - 12 

8 Використання навчальних 

фільмів у роботі 

вихователя. 

4 2 - 2 - - 6 - - - - - - 12 

9 Інтерактивна дошка та її 

альтернативи в організації 
4 2 - 2 - - 6 - - - - - - 12 



навчально-виховного 

процесу в ДНЗ. 

10 Мережеві технології у 

роботі вихователя. 
8 2 - 6 - - 8 2 - - 2 - - 14 

 Проміжний контроль - - - - - - 4 - - - - - - 4 

 Разом 60 20 - 40 - - 60 12 4 - 8 - - 108 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника 

Поняття «інформаційне середовище», «інформаційний простір», 

«інформаційні технології», «інформаційно-комунікційні технології». 

Середовищний підхід до виховання та розвитку дитини. Взаємодія дитини 

дошкільного віку з інформаційним середовищем. Особливості фізичного, 

психічного, когнітивного та соціального розвитку дитини в інформаційному 

середовищі. Фактори, що негативно впливають при роботу з комп’ютером; 

прояви комп’ютерної втомлюваності.  

 

Тема 2. Класифікація комп’ютерних технологій. 

Типи та види комп’ютерних навчальних програм. Вимоги до навчально-

розвивальних комп’ютерних програм для дошкільників. Класифікація 

комп’ютерних ігор, особливості їх застосування в освітньому процесі. 

Фізіологічні та гігієнічні аспекти використання інформаційних технологій.  

 

Тема 3. Організація роботи дітей з навчальними програмами та іграми. 

Робота з комп’ютером у сучасних програмах виховання та розвитку дітей 

дошкільного віку. Види роботи із комп’ютерними програмами. Використання 

електронних іграшок у навчально-виховному процесі ДНЗ. Санітарно-гігієнічні 

вимоги до роботи дітей із комп’ютером. 

 

Тема 4. Обробка службової інформації засобами Microsoft Word. 

Технології опрацювання друкованих матеріалів засобами текстового 

процесору. Структура інтерфейсу текстового процесору MS Word. Режими 

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

та форматування фрагментів тексту. Робота з розділами та сторінками 

документа (параметри сторінки, масштабування зображення сторінки, поділ 

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

редагування стилів, встановлення колонтитулів, розстановка переносів, 

встановлення та редагування виносок, робота з документом в режимі 

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

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

схем). Редагування текстових документів у текстовому редакторі Word. 

 

Тема 5. Обробка службової інформації засобами Microsoft Excel. 

Табличні процесори, їх призначення та можливості. Завантаження та 

основне вікно Microsoft Excel. Робота з документами в табличному процесорі 

Excel. Опрацювання числових даних засобами Excel. Опрацювання графічних 

матеріалів засобами Excel. Редагування в Excel.  



 

Тема 6. Розробка та використання мультимедійних презентацій у 

роботі вихователя  

Мультимедійні презентації PowerPoint у роботі з дітьми. Використання 

презентацій у методичній роботі. Основи роботи із програмою PowerPoint. 

Структура мультимедійної презентації. Правила створення мультимедійних 

презентацій. Ефекти анімації, звукові ефекти. Вставка гіперпосилань та 

відеофрагментів. Критерії оцінки мультимедійних презентацій. 

 

Тема 7. Створення та редагування матеріалів засобами Microsoft 

Publisher. 

Основні функції і можливості програми Microsoft Publisher. Створення та 

редагування публікацій. 

 

Тема 8. Використання навчальних фільмів у роботі вихователя. 

Методика використання мультимедійних фільмів та мультфільмів у 

роботі вихователя ДНЗ. Вимоги до відбору фільмів та мультфільмів. Аналіз 

сучасного мультфільму з педагогічної точки зору. 

 

Тема 9. Інтерактивна дошка та її альтернативи в організації навчально-

виховного процесу в ДНЗ. 

Види інтерактивних дошок. Технічні можливості інтерактивної дошки. 

Особливості ї застосування у сучасному ДНЗ. Створення занять за допомогою 

інтерактивної дошки. Методика роботи дошкільників з інтерактивною дошкою. 

 

Тема 10. Мережеві технології у роботі вихователя. 

Робота з хмарними технологіями. Соціальні сервіси Web 2.0. Сервіси 

Google. Комплексний підхід до впровадження хмарних технологій у освітній 

процес ДНЗ. 

 

5.2. Тематика лабораторних занять. 

1. Розробка методичних порад для батьків і вихователів щодо організації 

роботи дітей із комп’ютером засобами MS Word.  

2. Створення дидактичних матеріалів засобами MS Word.  

3. Створення дидактичних матеріалів засобами MS Word. Обробка 

зображення за допомогою Paint.net. 

4. . Технічні можливості програми Publisher. Створення візитівки 

дошкільного закладу. 

5. Технічні можливості програми Publisher. Створення буклету. 

6. Технічні можливості програми Publisher. Створення плакату та флаєру. 

7. Способи обробки інформації у програмі Excel. Створення та редагування 

таблиць засобами Excel. 

8. Створення та редагування таблиць засобами Excel.  

9. Візуалізація даних засобами Excel. 

10. Особливості роботи у програмі PowerPoint. Створення дидактичної гри. 

11. Особливості роботи у програмі PowerPoint. Створення презентації-казки. 



12. Особливості роботи у програмі PowerPoint. Налаштування та озвучування 

презентації-казки. 

13. Робота з електронною дошкою SMART. Створення інтерактивного 

супроводу до виховного заняття. 

14. Робота у Filmora: формування відео фрагментів, робота зі звуком, 

елементи масштабування, переходи. Вихідні формати відео, 

налаштування кінцевого відео. 

15. Використання навчальних фільмів. Підбір та редагування відео. 

16. Робота з сервісами Google.com у контексті роботи вихователя ДНЗ. 

17. Створення в Prezi.com презентації (віртуальної екскурсії) для 

дошкільників. 

18. Ознайомлення та аналіз навчально-розвивальних комп’ютерних ігор. 

19. Створення кросвордів для дітей дошкільного віку використовуючи сервіс 

puzzlecup.com. 

20. Створення комп’ютерних ігор для дітей дошкільного віку та 

інтерактивних вправ Learningapps.org 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 
№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин Форми 

звітності Денна Заочна 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 5 6 конспект 

2. Підготовка до лабораторних робіт 10 6 конспект 

3. Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку 

20 50 конспект 

4. Робота з Інтернет-ресурсами 5 10 конспект 

5. Складання конспекту заняття із використанням 

інтерактивної дошки на одну із 

запропонованих тем. 

 закріплення уявлень про число та цифру; 

 закріплення уявлень про геометричну 

форму; 

 порівняння множин; 

 арифметичні задачі; 

 закріплення уявлень про пори року; 

 закріплення уявлень про частини доби; 

орієнтація в просторі. 

4 8 конспект 

6. Створення електронної презентації засобами 

Prezi.com 

7 10 презентація 

7. Розробка наочності до доповіді 4 10 наочність 

8. Створення відео 6 10 відео 

9. Підготовка до МКР 4 4 МКР 

 Разом 60 90  

 

Питання для самостійної роботи студентів 

1. Теоретико-методологічні основи використання СІКТ (сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій) у роботі з дошкільниками: 

наукові дослідження, законодавча база.  

2. Переваги використання СІКТ в роботі з дітьми дошкільного віку.  



3. Завдання застосування СІКТ в дошкільній освіті.  

4. Принципи використання СІТ у роботі з дітьми дошкільного віку.  

5. Умови впровадження СІКТ в роботу з дошкільниками. 

6. Інформаційна компетентність, її компоненти: інформаційний, 

комп’ютерний, процесуально-діяльнісний.  

7. Компетенції, їх змістова характеристика.  

8. Вимоги до інформаційної компетентності вихователя ДНЗ.  

9. Інформаційна культура. 

10. SMARTBoard як технічна база інтерактивного навчання; склад і 

функціональні можливості, обладнання інтерактивної дошки.  

11. Програмне забезпечення SMART Notebook, його можливості.  

12. Застосування можливостей SMART Notebook у навчальному процесі 

ДНЗ: змістовий аспект; методичні принципи застосування SMART Board, 

основні етапи підготовки педагога до застосування технології SMART 

Board на занятті, педагогічні уміння в роботі з технологіїюSMART Board, 

відтворення наочних матеріалів засобами SMART Board: статичних, 

динамічних.  

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: індивідуальне та фронтальне 

опитування, перевірка виконаних завдань для самостійної роботи, перевірка 

виконаних завдань під час лабораторних робіт. 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота. 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік. 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: поточний контроль 

реалізується на лабораторних роботах, під час перевірки виконаних завдань 

самостійної роботи. Проміжний контрольний реалізується під час модульної 

контрольної роботи.  

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: 

Шкала та критерії оцінювання знань студентів. 

Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти 

Відмінний 100…90 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, висловлює свої 

думки, робить аргументовані 

висновки, рецензує відповіді 

інших здобувачів вищої освіти, 

творчо виконує індивідуальні та 

колективні завдання; самостійно 

знаходить додаткову інформацію 

та використовує її для реалізації 

поставлених перед ним завдань; 

вільно використовує нові 

інформаційні технології для 

поповнення власних знань 

може аргументовано обрати 

раціональний спосіб 

виконання завдання й 

оцінити результати власної 

практичної діяльності; 

виконує завдання, не 

передбачені навчальною 

програмою; вільно 

використовує знання для 

розв’язання поставлених 

перед ним завдань 



Рівні навчальних 

досягнень 

100-

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Теоретична підготовка Практична підготовка 

Здобувач вищої освіти 

Достатній 89….70 

вільно володіє навчальним 

матеріалом, застосовує знання на 

практиці; узагальнює і 

систематизує навчальну 

інформацію, але допускає 

незначні огріхи у порівняннях, 

формулюванні висновків, 

застосуванні теоретичних знань 

на практиці 

за зразком самостійно 

виконує практичні завдання, 

передбачені програмою; має 

стійкі навички виконання 

завдання 

Задовільний 69…51 

володіє навчальним матеріалом 

поверхово, фрагментарно, на 

рівні запам’ятовування 

відтворює певну частину 

навчального матеріалу з 

елементами логічних зв’язків, 

знає основні поняття 

навчального матеріалу 

має елементарні, нестійкі 

навички виконання завдання 

Незадовільний 50…1 

має фрагментарні знання (менше 

половини) при незначному 

загальному обсязі навчального 

матеріалу; відсутні сформовані 

уміння та навички; під час 

відповіді допускаються суттєві 

помилки 

планує та виконує частину 

завдання за допомогою 

викладача 

 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять. 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

5 балів 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який у повному обсязі 

володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно та 

аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних запитань, використовуючи при цьому обов’язкову та 

додаткову літературу, вільно послуговується науковою 

термінологією, розв’язує практичні завдання стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який достатньо повно 

володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань, використовуючи 

при цьому обов’язкову літературу, розв’язує практичні завдання 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 

Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який відтворює значну 

частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні 

формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

2 бали Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 



навчальним матеріалом у достатньому обсязі, проте фрагментарно, 

поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає окремі 

питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних 

питань, не може розв’язати практичні завдання. 

1 бал  

Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не в змозі 

викласти зміст більшості питань теми та курсу, володіє навчальним 

матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  
Оцінюється робота здобувача вищої освіти, який не володіє 

навчальним матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань. 

 
№ Критерій Кількість балів 

1. Оформлення конспекту заняття із використанням 

інтерактивної дошки. 

5 

2. Оформлення презентації. 5 

3. Оформлення наочності 5 

4. Створення відео 5 

 

Критерії оцінювання модульної контрольної роботи. 

Оцінювання проміжного контролю здійснюється за шкалою  від «0» до 

«30»  

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

26-30 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

21-25 балів  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує 

задачі стандартним способом, послуговується науковою 

термінологією. Але при висвітленні деяких питань не вистачає 

достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому 

окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

15-20 балів 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

11-15 балів 

Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 

навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 



6-10 балів  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

5-0 балів  
Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та 

проміжного контролю. 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Персональні комп’ютери, прикладні програми. 

 

8. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

8.1. Основні джерела 

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

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

2. Вовкодав О. В., Ліп’яніна Х. В. Сучасні інформаційні технології : 

навч. посібник. Тернопіль, 2017. 500 с 

3. Гірінова Л. В., Сибірякова І. Г. Інформаційні системи та технології. 

Частина 1 : Технічне та програмне забезпечення інформаційних технологій та 

систем : навч. посібник. Х. : Monograf, 2016. 113 с. 

4. 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). 

5. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій єдиного 

інформаційного простору системи освіти України: монографія / [В. В. 

Лапінський, А. Ю. Пилипчук, М. П. Шишкіна та ін.]; за наук.ред. проф. В. Ю. 

Бикова – К.: Педагогічна думка, 2010.– 160 с. 

6. Інформатика та комп᾽ютерна техніка. Технічні засоби навчання: 

навчальний посібник для студентів, які здобувають ОКР «бакалавр» 

спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) / укладачі Л. М. Ісак, 

Н. В. Філоненко, Е. І. Пилипчук. Переяслав-Хмельницький, (Київ. обл.): 

Домбровська Я. М., 2019. 214 с. 

7. Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навчальний посібник / 

С. Г. Литвинова, О. М. Спірін, Л. П. Анікіна. Київ. : Компринт, 2015. 170 c. 

8. Морзе Н. В., Піх О. З. Інформаційні системи. Навч. посібн. /за наук. 

ред. Н. В. Морзе. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», 2015. 384 с. 

9. Нелюбов В. О., Куруца О. С. Основи інформатики. Microsoft Word 

2016 : електронний навчальний посібник. Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2018. 96 с. 

 



8.2. Допоміжні джерела 

10. Бродський Ю. Б. Комп’ютери та комп’ютерні технології : навч. посіб. 

/Ю. Б. Бродський, К. В. Молодецька, О. Б. Борисюк, І. Ю. Гринчук. Житомир : 

Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2016. 

186 с. 

11. Валько Н. В., Зайцева Т. В., Кудьмич Л. В., Співаковська Є. О. 

Комп’ютерні інформаційні технології : навчально-методичний посібник. 

Херсон : Айлант, 2013. 162 с.  

12. Ковалько В.И. Здоровьесберегающие технологии: школьник и 

компьютер: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2007. – 304 с. – (Педагогика. Психология. 

Управление). 

13. Костриба Л. Створення мультмедійних програмно-педагогічних 

систем навчання засобами Power Point / Л.Костриба // Комп’ютер у школі та 

сім’ї. – 2008. - № 4. - С. 33-36. 

14. Співаковський О. В., Петухова Л. Є., Коткова В. В. Інформаційно-

комунікаційні технології в початковій школі : навчально-методичний посібник 

для студентів напряму підготовки «Початкова освіта». Херсон, 2011. 267 с. 

15. Швачич Г. Г., Толстой В. В., Петречук Л. М., Іващенко Ю. С., 

Гуляєва О. А., Соболенко О. В. Сучасні інформаційно-комунікаційні 

технології : навчальний посібник. Дніпро : НМетАУ, 2017. 230 с. 

 

 

8.3. Інтернет-ресурси 

16. Filmora Video Editor www.wondershare.net/Filmora 

17. Використання SMART Board у навчальному процесі 

http://wiki.kubg.edu.ua/Використання_SMART_Board_у_навчальному_процесі 

18. Інтерактивні вправи https://learningapps.org/ 

19. Інтерактивні презентації Рrezi.com https://prezi.com/ 

20. Продукти Google.com https://www.google.com.ua/intl/uk/about/products/ 

 

11. ДОПОВНЕННЯ ТА ЗМІНИ, ВНЕСЕНІ ДО РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ В 

20   / 20   Н.Р.1 

 
 

                                                
1 Доповнення та зміни до робочої програми додаються на окремому аркуші, затверджуються на засіданні 

кафедри до початку навчального року 

http://wiki.kubg.edu.ua/Використання_SMART_Board_у_навчальному_процесі
https://learningapps.org/
https://prezi.com/
https://www.google.com.ua/intl/uk/about/products/

