
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 
    (назва інституту / факультету) 

 

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти 
(назва кафедри) 

 

 
 

 

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни  

 

ЦИФРОВА ТА МЕДІЙНА ГРАМОТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ 
(назва навчальної дисципліни) 

                _________________обов’язкова___________________________ 
                                                     (вказати: обов’язкова / вибіркова ) 

Освітньо-професійна програма Початкова освіта (Виховна робота в 

освітніх закладах), Початкова освіта (Психологія в закладах 

освіти) 
                                                                                            (назва програми) 

Спеціальність _________013 «Початкова освіта»__________________ 
(вказати: код, назва) 

Галузь знань ____________01 Освіта/Педагогіка__________________ 
(вказати: шифр, назва) 

Рівень вищої освіти _______другий магістерський_______________ 
(вказати: перший бакалаврський/другий магістерський) 

________факультет педагогіки, психології та соціальної роботи______ 
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 

 

Мова навчання _________________українська_____________________ 
      (вказати: на якій мові читається дисципліна)       

 

 

Розробники: Шестобуз Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, 

асистент кафедри педагогіки та методики початкової освіти 
(П.І.Б. авторів, посада, науковий ступінь, вчене звання) 

 

Профайл викладача http://elemed.chnu.edu.ua/?post_type=team_manager&p=2874  
 (посилання на сторінку кафедри з інформацією про викладача) 

Контактний телефон   

E-mail:    o.shestobuz@chnu.edu.ua  

Сторінка курсу в Moodle https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2117  

 

Консультації Очні консультації: вівторок – з 14.30 до 15.30 

  Онлайн-консультації: понеділок – з 14.30 до 15.30 

http://elemed.chnu.edu.ua/?post_type=team_manager&p=2874
mailto:o.shestobuz@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2117


2 

 

  

1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни) 

 

У системі сучасної освіти використання цифрових і медійних технологій 

навчання стає досить актуальним. Відповідно успішний розвиток суспільних 

процесів залежить від ефективного використання інформаційних технологій.  

При вивченні обов’язкової навчальної дисципліни «Цифрова та медійна 

грамотність учителя початкової школи» основна увага звертається на 

ознайомлення майбутніх фахівців з особливостями сприймання сучасного 

цифрового медіаконтенту, його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних 

потоках. 

Крім того, майбутні вчителі початкової школи під час навчальних занять 

переконуються, що за допомогою цифрових і медійних технологій розв’язуються 

такі педагогічні завдання: формування у студентів розуміння основ 

комп’ютеризації та сучасного інформаційного забезпечення у сфері освіти; 

формування системи знань, що допомогла б орієнтуватися в інформаційно-

аналітичній діяльності в галузі початкової освіти; формування теоретичних знань 

і практичних умінь та навичок професійної роботи, що необхідні для 

використання універсальних і спеціалізованих інформаційних технологій у сфері 

початкової освіти; розвиток готовності висловлювати ідеї та судження через 

публічні виступи, презентувати власні думки; формування навички позитивного 

спілкування та взаємодії з використанням цифрових технологій; використання 

цифрових технологій та медіаконтенту для самореалізації. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни – процеси пошуку, збирання, 

накопичення, зберігання та обробки інформації за допомогою сучасних 

інформаційних технологій; апаратні засоби та програмне забезпечення, що 

сприяють функціонуванню комп’ютерних мереж. 
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2. Мета навчальної дисципліни 

формування у майбутніх учителів початкової школи цифрових і медійних 

компетентностей через оволодіння теоретичними знаннями з вивчення цифрової 

та медійної грамотності, розвитку вмінь і навичок практичної діяльності з 

цифровими та медійними технологіями. 

 

Завдання:  

– формування культури сприймання сучасного цифрового медіаконтенту, 

його аналізу й усвідомленої орієнтації в інформаційних потоках;  

– розвиток культури сприймання, створення та інтерпретації текстів, 

графічних зображень, відео, аудіо, та комбінованих;  

– формування культури створення та поширення власного медіаконтенту;  

– формування у студентів розуміння основ комп’ютеризації та сучасного 

інформаційного забезпечення у сфері освіти; 

– формування системи знань, що допомогла б орієнтуватися в 

інформаційно-аналітичній діяльності в галузі початкової освіти;  

– формування теоретичних знань і практичних умінь та навичок професійної 

роботи, що необхідні для використання універсальних і спеціалізованих 

інформаційних технологій у сфері початкової освіти, зокрема: створення, 

модифікація, систематизація документів; зберігання та пошук інформації, 

види діяльності у мережі Інтернет та інших інформаційних системах;  

– ознайомлення з педагогічними, технічними, ергономічними, гiгiєнiчними 

та економічними вимогами до сучасних інформаційних технологій; 

– вивчення безпеки праці при роботі з сучасними інформаційними 

технологіями; 

– розвиток готовності висловлювати власні судження, в тому числі й через 

публічні виступи, презентувати власні ідеї;  

– становлення толерантних контактів з іншими людьми;  

– формування навички позитивного спілкування з використанням цифрових 

технологій;  
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– розвиток навички захисту приватного простору, уміння дбати про свою 

особисту безпеку та здоров’я та безпеку і здоров’я інших людей;  

– розвиток логічного, алгоритмічного, критичного мислення;  

– використання цифрових технологій та медіаконтенту для самовираження, 

творчої самореалізації. 

 

3. Пререквізити: 

Навчальні дисципліни, які вивчаються до початку або разом із дисципліною, 

що підвищує ефективність засвоєння курсу: «Основи інформатики з елементами 

програмування», «Дидактика», «Методика навчання інформативної освітньої 

галузі», «Сучасні інформаційні технології» та ін. 

 

4. Результати навчання з навчальної дисципліни 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

– поняття цифрової та медійної грамотності учителя початкової школи; 

– поняття інформації як основи інформаційних технологій; 

– поняття інформаційних технологій та їх роль у системі освіти;  

– поняття комп’ютерних технологій, особливості та дидактичні можливості 

персонального комп’ютера; 

– будову і принцип роботи персонального комп’ютера; 

– специфіку використання мультимедійних технологій у навчальному 

процесі; 

– особливості використання технічних засобів на базі інформаційних 

комп’ютерних технологій; 

– етапи підготовки до використання персонального комп’ютера в 

навчальних закладах; 

– напрями використання персональних комп’ютерів в освітньому процесі; 

– поняття мережевих інформаційних технологій; 
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– особливості використання мережі «Internet» в освітньому процесі. 

вміти: 

 використовувати персональний комп’ютер в освітньому процесі; 

 використовувати різноманітні периферійні пристрої персонального 

комп’ютера; 

 ефективно використовувати апаратні засоби для вирішення конкретних 

практичних задач; 

 використовувати технічні засоби на базі інформаційних комп’ютерних 

технологій; 

 застосовувати навчальні комп’ютерні програми; 

 використовувати комп’ютерні ігри у навчанні; 

 працювати в глобальній комп’ютерній мережі «Інтернет»; 

 використовувати сучасні механізми обміну даними в комп’ютерних 

мережах; 

 здійснювати пошук інформації у мережі Інтернет. 

 

 

5. Опис навчальної дисципліни  

 

5.1. Загальна інформація 

 

Форма 

навчання 

Р
ік

 п
ід

г
о
т
о
в

к
и

 

С
ем

е
ст

р
 

Кількість Кількість годин 

Вид 

підсумко 

вого 

контролю 

кредитів годин 

л
ек

ц
ії

 

п
р

а
к

т
и

ч
н

і 

се
м

ін
а
р

сь
к

і 

л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
і 

са
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а

 

ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

за
в

д
а
н

н
я

 

Денна 5-й 9 5 120 15 - 15 - 90 - екзамен 

Заочна  5-й 9 5 120 8 - - - 112 - екзамен 
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5.2. Структура змісту навчальної дисципліни 

5.3.  

Назви змістових  

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л пр лаб інд с.р. л пр лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 1.  

Теоретичні основи використання цифрових і медійних 

технологій в освітній діяльності 

Тема 1. Вступ до 

предмету 

«Цифрова та 

медійна 

грамотність 

учителя 

початкової 

школи». 

14 2 2 - - 10 14 1 - - - 13 

Тема 2. 

Характеристика 

цифрових і 

медійних 

технологій в 

освітній діяльності 

14 2 2 - - 10 15 1 - - - 14 

Тема 3. 

Комп’ютерні 

технології. 

18 3 3 - - 12 16 2 - - - 14 

Тема 4. 

Особливості 

використання 

комп’ютерних 

технологій в 

освітньому 

процесі. 

14 2 2 - - 10 15 1 - - - 14 

Разом за 

змістовим 

модулем 1 

60 9 9 - - 42 60 5 - - - 55 
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Теми лекційних 

занять 

Змістовий модуль 2.  

Особливості використання цифрових і медійних технологій 

в освітній діяльності 

Тема 5. 

Мультимедійні 

технології. 

20 2 2 - - 16 10 1 - - - 19 

Тема 6. Мережеві 

технології. 

20 2 2 - - 16 20 1 - - - 19 

Тема 7. Специфіка 

використання 

цифрових і 

медійних 

технологій в 

освітньому 

процесі 

20 2 2  - 16 20 1 - - - 19 

Разом за 

змістовим 

модулем 2 

60 6 6 - - 48 60 3 - - - 57 

Усього годин 120 15 15 -  90 120 8 - - - 112 

 

 

5.4. Зміст завдань для самостійної роботи 

 

№  

 

Назва теми 

1. Тема 1. Вступ до предмету «Цифрова та медійна грамотність учителя 

початкової школи». 

Завдання: 

1. Охарактеризувати поняття цифрової та медійної грамотності учителя 

початкової школи. 

2. Розкрити інформатизацію суспільства як закономірність прогресу 

суспільства. 

3. Розкрити поняття професійної педагогічної діяльності, її види та функції. 

2. Тема 2. Характеристика цифрових і медійних технологій в освітній 

діяльності. 

Завдання: 

1. Здійснити загальну характеристику цифрової та медійної грамотності 
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особистості як результату медіаосвіти.  

2. Визначити історичні аспекти виникнення цифрової та медійної 

грамотності особистості в контексті медіаосвіти. 

3. Охарактеризувати суть цифрової та медійної компетентностей учителя 

початкової школи. 

3. Тема 3. Комп’ютерні технології. 

Завдання: 

1. Охарактеризувати поняття комп’ютерних технологій навчання. 

2. Визначити особливості програмного забезпечення персонального 

комп’ютера. 

3. Розкрити будову персонального комп’ютера. 

4. Тема 4. Особливості використання комп’ютерних технологій в освітньому 

процесі. 

Завдання: 

1. Розкрити основні напрями впровадження персональних комп’ютерів у 

навчальний процес. 

2. Вказати загальні вимоги до навчальних комп’ютерних програм. 

3. Охарактеризувати особливості використання комп’ютерних ігор у 

навчанні. 

5. Тема 5. Мультимедійні технології. 

Завдання: 

1. Розкрити поняття мультимедійних технологій у навчальному процесі. 

2. Охарактеризувати особливості застосування навчальних мультимедіа-

презентацій. 

3. Назвати специфіку використання інтерактивних дошок. 

6.  Тема 6. Мережеві технології. 

Завдання: 

1. Охарактеризувати поняття мережевих інформаційних технологій.  

2. Розкрити особливості використання мережі «Internet». 

3. Визначити виховні аспекти використання Інтернету в освітньому процесі 

ЗЗСО. 

4. Вказати особливості використання комп’ютерних мереж у навчальному 

процесі. 

7. Тема 7. Специфіка використання цифрових і медійних технологій в 

освітньому процесі. 

Завдання: 

1. Розкрити дидактичні можливості використання цифрових і медійних 

технологій на уроках у початкових класах. 

2. Здійснити аналіз програми «Цифрова та медійна грамотність» для 1-4 
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класів. 

3. Визначити зміст навчального матеріалу предметів початкової школи з 

використанням цифрових і медійних технологій. 

 

 

 

6. Система контролю та оцінювання 

 

Види та форми контролю 

 

Форми поточного контролю: 

– усне фронтальне та індивідуальне опитування; 

– письмове опитування – тестування, понятійні та термінологічні диктанти, 

реферативні повідомлення, робота над індивідуальними завданнями та ін.  

Форма підсумкового контролю – екзамен. 

 

 

Засоби оцінювання 

Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання є: 

 контрольні роботи; 

 стандартизовані тести; 

 реферати;  

 есе; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 індивідуальні завдання; 

 педагогічна преса; 

 словник термінів з теми заняття. 
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Критерії оцінювання результатів навчання  

з навчальної дисципліни 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

 

для заліку 

90–100 А відмінно  

 

зараховано 

80–89 В 
добре  

70–79 С 

60–69 D 
задовільно  

50–59 Е  

35–49 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти  

(екзамен) 

 

Поточне оцінювання  

(аудиторна та самостійна робота) 

Кількість 

балів 

(екзамен) 

Сумарна  

к-ть 

балів Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 
40 100 

5 10 5 5 10 10 10 

 

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів. 
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Рекомендована література 

 

Основна 

1. Браткевич В.В. Інформатика. Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні 

технології: Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Браткевич, М.В. 

Бутов, І.О. Золотарьова та ін.; За ред. О.І. Пушкаря. – К.: ВЦ Академія, 2002. – 704 

с. 

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

Навч. посіб. / О.П. Буйницька. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. 

3. Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. 

Сучасні інформаційні засоби навчання: Навчальний посібник. – К.: «Освіта 

України», 2007. – 536 с.Медіаграмотність у початковій школі: посібник для 

вчителя // О.В. Волошенюк, О.В. Ганик та ін. – К. : ЦВП, АУП, 2018. – 234 с.  

4. Дибкова Л.М. Інформатика та комп’ютерна техніка: Посібник для студ. 

вищих навчальних закладів / Л.М. Дибкова. – К.: ВЦ Академія, 2002. – 320 с. 

5. Зайцева Т.В. Вступ до інформаційних технологій / Т.В. Зайцева. – 

Херсон: Айлант, 2000. – 196 с. 

6. Медіаосвіта та медіаграмотність: підручник // Ред.-упор. В.Ф. Іванов, 

О.В. Волошенюк. – К.: Центр вільної преси, 2012. – 352 с.  

7. Медіакультура та медіаосвіта учнів ЗОШ: візуальна медіа культура // 

Наталія Череповська. – К.: Шк. світ, 2010. – 128 с.  

8. Медіаосвіта та медіаграмотність: Короткий огляд // В.Іванов, 

О.Волошенюк, Л. Кульчинська та ін. – К.: АУП, 2012. – 58 с.  

9. Морзе Н.В. Сходинки до інформатики: інтегрований курс з розвитку 

алгоритмічного, логічного та критичного мислення молодших школярів. 2-4 кл. // 

Н.В. Морзе, В.П. Вембер, Н.А. Саражинська - К.: Школяр, 2014.  

10. Саражинська Н.А. Інформаційна культура. Програма курсу початкової 

загальної освіти (Освітня галузь «Технології»). 1-3 кл. // Н.А.Саражинська, 

Т.О.Пушкарьова, Н.І.Гущина. – К.: "Росток А.В.Т.", 2014. – 12 с.  
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Інформаційні ресурси  

 

Google Chrome – https://www.google.com/intl/uk/chrome/browser/desktop/  

Gmail – https://mail.google.com/  

Зворотній пошук зображень Google – https://images.google.com/  

Google Диск – https://drive.google.com  

Google Документи – https://docs.google.com/  

Google Презентації – https://slides.google.com/  

Google Таблиці – https://sheets.google.com/  

Google Малюнки – https://drawings.google.com  

Google Сайти – https://sites.google.com/  

Google Analytics – https://www.google.com.ua/intl/uk/analytics/  

Google Maps – https://www.google.com.ua/maps/  

Google My Maps – https://www.google.com/maps/d/u/0/  

Google Планета Земля – https://earth.google.com/web/  

Google Перегляд вулиць – https://goo.gl/xcdzoX  

Google Cardboard – https://goo.gl/s1gHNz  

Google Arts & Culture – https://www.google.com/culturalinstitute  

Календар Google – https://calendar.google.com/  

Google Фото – https://photos.google.com/  

YouTube — https://www.youtube.com/  

Blogger – https://www.blogger.com/blogger  

MIT App Inventor2 – http://ai2.appinventor.mit.edu/  

Google Allo – https://goo.gl/5D17Av  

Google Snapseed – https://goo.gl/g3SLtQ  

Google Cardboard Camera – https://goo.gl/Z4mvtt  

Google Експедиції – https://goo.gl/61gxyR  

Google News – https://news.google.com/  

Google Новини та погода – https://goo.gl/gAnN6r  

Google Trends – https://trends.google.com/trends/  

https://www.google.com/intl/uk/chrome/browser/desktop/
https://mail.google.com/
https://images.google.com/
https://drive.google.com/
https://docs.google.com/
https://slides.google.com/
https://sheets.google.com/
https://drawings.google.com/
https://sites.google.com/
https://www.google.com.ua/intl/uk/analytics/
https://www.google.com.ua/maps/
https://www.google.com/maps/d/u/0/
https://earth.google.com/web/
https://goo.gl/xcdzoX
https://goo.gl/s1gHNz
https://www.google.com/culturalinstitute
https://calendar.google.com/
https://photos.google.com/
https://www.youtube.com/
https://www.blogger.com/blogger
http://ai2.appinventor.mit.edu/
https://goo.gl/5D17Av
https://goo.gl/g3SLtQ
https://goo.gl/Z4mvtt
https://goo.gl/61gxyR
https://news.google.com/
https://goo.gl/gAnN6r
https://trends.google.com/trends/
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Quick Draw – https://quickdraw.withgoogle.com/  

AutoDraw – https://www.autodraw.com/  

Quik GoPro Video Editor – https://goo.gl/u5Xwqb  

Adobe Spark: Spark Post, Spark Page, Spark Video – https://spark.adobe.com/  

Google + – https://plus.google.com/  

Facebook – https://uk-ua.facebook.com/ 

Академія Української Преси – http://www.aup.com.ua  

«Медіаграмотність» – http://osvita.mediasapiens.ua 

http://fas.sfu.ca/cs/library/ – інформаційні технології. 

http://www.riis.ru/ – перспективи розвитку інформаційних технологій. 

http://altavista.digital.com/ – пошукова система.  

http://avalon.caltech.edu/~7Ethanne/law.html – джерела правової інформації в 

мережі Інтернет. 

http://rambler.ru/ – пошукова система.  

http://samsara.law.cwru.edu/comp_law/ – комп’ютери та закон.  

http://searchenginewatch.com/ – пошукова система.  

http://sunsite.berkeley.edu/Libweb/ – бібліотеки країн світу.  

http://win.www.osp.ru/ – технічні матеріали про Інтернет.  

http://win.www.rocit.ru/ – проблеми становлення та розвитку Інтернет.  

http://www.akmail.com/ – програми для роботи з електронною поштою.  

http://www.apple.com/ – апаратні платформи. 

http://www.riis.ru/ – перспективи розвитку інформаційних технологій. 

http://www.ncsa.uiuc.edu/ – технології WWW, технології електронної пошти. 

http://www.ict.nsk.su/rus/ – Інтернет-технології. 

http://www.uar.net/ – uATNet – українська наукова та освітня мережа. 

 

https://quickdraw.withgoogle.com/
https://www.autodraw.com/
https://goo.gl/u5Xwqb
https://spark.adobe.com/
https://plus.google.com/
https://uk-ua.facebook.com/
http://www.aup.com.ua/
http://osvita.mediasapiens.ua/

