
 

1. Програма навчальної дисципліни «Методика навчання 

інформатики» 

 

Змістовий модуль 1. Нові інформаційні технології в початковій школі 

Тема 1. Зміст і структура початкового курсу інформатики.  

Тема 2. Інформатика як наука та навчальний предмет у початковій школі. 

Тема 3. Аналіз програм : зміст  навчання, вимоги до знань, умінь, зміст 

практичних робіт, міжпредметні зв’язки. 

Тема 4. Облаштування кабінету інформатики.  

Тема 5-6.  Психолого-педагогічні та гігієнічні основи використання НІТ в 

початковій школі.   

Змістовий модуль 2. Зміст, методика та особливості викладання 

інформатики в молодших класах 

Тема 7. Специфіка уроку інформатики.  

Тема 8. Методичне, дидактичне та програмне забезпечення курсу 

інформатики.  

Тема 9 . Методика навчання роботі з електронними таблицями. 

Тема 10. Зміст навчальних посібників з інформатики для початкової школи 

та методика ознайомлення учнів з матеріалом цих підручників. 

Тема 11. Методика ознайомлення учнів з поняттям інформації, 

інформаційної технології, інформаційної культури.  

Тема 12. Комп’ютерна графіка та мультиплікація як засіб розвитку творчих 

здібностей учнів молодшого шкільного віку. 

Тема 13. Методика формування логічного мислення учнів початкових класів 

на уроках інформатики. 

Тема 14 Методика ознайомлення учнів з роботою текстового редактора.  

Тема 15. Ознайомлення учнів з поняттям «алгоритм».  

Тема 16. Методика  організації інтегрованих уроків з використання ОТ  у 

початковій школі.  

Тема 17 . Контроль знань матеріалу ЗМ. 
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