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Студенти вивчали дисципліни «Методика навчання 

інформатики», «Математика» 

Зміст дисципліни Курс «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми 

дошкільного віку» є складовою частиною дисциплін за 

вибором. Її вивчення передбачає розв’язання низки 

завдань професійної підготовки магістрів дошкільної 

освіти, удосконалення якості освітнього процесу в ЗДО 

за допомогою інтенсифікації навчально-виховного 

процесу на основі новітніх інформаційних технологій 

навчання: оволодіння системою знань, формування 

професійних умінь та навичок, необхідних для 

застосування інформаційних технологій в роботі з 

дошкільниками. 

Чому це 

цікаво/треба вивчати 

Сучасний інформаційний простір вимагає володіння 

комп'ютером не тільки в початковій школі, а й у 

дошкільному віці. Наразі інформаційні технології значно 

розширюють можливості батьків, педагогів і фахівців у 

сфері раннього навчання. Можливості використання 

сучасного комп'ютера дозволяють найбільш повно і 

успішно реалізувати розвиток здібностей дитини.  

Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення для 



розвитку їхнього інтелекту, моторики рук, зорово-

моторної координації, поліпшують та розвивають пам'ять 

і увагу. Виконуючи веселі ігрові завдання, дитина 

вчиться аналітично мислити в нестандартній ситуації, 

класифікувати та узагальнювати поняття, прагнути до 

поставленої мети.  

Компетентності - формування у студентів загальних та професійно 

орієнтованих комунікативних компетенцій; 

- здатність встановлювати міжпредметні зв’язки з 

дисциплінами, які вивчалися; 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність спілкуватися як державною, так і іншими 

мовами; 

- здатність здійснювати комунікацію, виходячи із цілей 

спілкування та конкретної ситуації; 

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

- навички використання сучасних інформаційних 

ресурсів та технологій; 

- здатність взаємодіяти із спільнотами (на місцевому, 

регіональному, національному і європейському рівні) для 

розвитку професійних знань, використання практичного 

досвіду для реалізації цілей освітнього процесу; 

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Вивчення курсу допоможе впроваджувати ІКТ в роботу 

педагога ЗДО сприяти підвищенню якості навчання, 

збільшенню доступності освіти, забезпеченню 

гармонійного розвитку особистості дитини, що 

орієнтується в інформаційному просторі. 

Види навчальної 

діяльності 

Лекція, практичне заняття, самостійна робота, 

презентація. 

Критерії оцінювання 1 бал – студенти засвоїли знання у формі окремих фактів, 

елементарних уявлень; 

2 бали – студенти відтворюють частину навчального 

матеріалу у формі понять з допомогою викладача, 

можуть повторити за зразком певну дію; 

3 бали – студенти відтворюють основний навчальний 

матеріал з допомогою викладача, здатні з помилками й 

неточностями дати визначення понять; 

4 бали – студенти добре володіють вивченим 

матеріалом, вміють робити висновки, виправляти 

помилки. Відповідь правильна, логічна, хоча і бракує 

власних суджень; 



5 балів – студенти мають системні, міцні знання в обсязі 

та в межах вимог програми, усвідомлено використовують 

їх у стандартних та нестандартних ситуаціях, виконують 

творчі завдання. 

Web-посилання на 

навчальної 

дисципліни на веб-

сайті університету 

http://moodle.kspu.kr.ua/course/index.php?categoryid=44 
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Викладач: доц. Вдовенко Вікторія Віталіївна 

Сучасний інформаційний простір вимагає володіння комп'ютером не 

тільки в початковій школі, а й у дошкільному віці. Наразі інформаційні 

технології значно розширюють можливості батьків, педагогів і фахівців у сфері 

раннього навчання. Можливості використання сучасного комп'ютера 

дозволяють найбільш повно і успішно реалізувати розвиток здібностей дитини.  

Заняття дітей на комп'ютері мають велике значення для розвитку їхнього 

інтелекту, моторики рук, зорово-моторної координації, поліпшують та 

розвивають пам'ять і увагу. Виконуючи веселі ігрові завдання, дитина вчиться 

аналітично мислити в нестандартній ситуації, класифікувати та узагальнювати 

поняття, прагнути до поставленої мети.  

Впровадження ІКТ в роботу педагога ЗДО сприяє підвищенню якості 

навчання, збільшення доступності освіти, забезпечення гармонійного розвитку 

особистості дитини, що орієнтується в інформаційному просторі.  

Курс «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми дошкільного віку» є 

складовою частиною дисциплін за вибором. Її вивчення передбачає розв’язання 

низки завдань професійної підготовки магістрів дошкільної освіти, 

удосконалення якості освітнього процесу в ЗДО за допомогою інтенсифікації 

навчально-виховного процесу на основі новітніх інформаційних технологій 

навчання: оволодіння системою знань, формування професійних умінь та 

навичок, необхідних для застосування інформаційних технологій в роботі з 

дошкільниками. 

Дисципліна вивчається на магістратурі протягом ІІ семестру І курсу.  

http://moodle.kspu.kr.ua/course/index.php?categoryid=44


На вивчення дисципліни програмою передбачено 135 год, з них; 48 аудиторних  

(лекції – 28 годин, практичні –  20 годин, самостійна робота – 87 годин).  

Підсумкова форма контролю – залік. 


