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Денна і заочна
Цикл професійної підготовки. Обов’язкова дисципліна
Базові знання і навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, цифрової грамотності,
дидактики, методик викладання STEAM-предметів у початковій школі, педагогічної інноватики.
Опануванню дисципліни в навчальному плані передують курси: «Актуальні проблеми навчання в
початковій школі предметів природничо-математичого циклу», «Актуальні проблеми початкової освіти» та
ін.
2-й рік, 3 семестр
Загальна кількість годин: 90,
занять, 60 год – консультацій,
Загальна кількість годин: 90,
занять, 82 год – консультацій,

у т.ч. для денної форми навчання: 12 лекційних годин, 18 годин практичних
самостійна робота студентів (для денної форми навчання).
у т.ч. для заочної форми навчання: 4 лекційних годин, 4 годин практичних
самостійна робота студентів (для заочної форми навчання).
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Українська
http://moodle.pnu.edu.ua/
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Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки початкової освіти
Будник Олена Богданівна
Коротка анотація навчальної дисципліни

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Методика електронного навчання в початковій школі» студенти ознайомляться з інноваційним и
педагогічними технологіями викладання/навчання в Новій українській школі (НУШ) з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
У змісті навчальної дисципліни значна увага приділена практичним методам використання в освітньому процесі таких інструментів та засобів навчання,
як: дослідницькі е-освітні середовища (Inquiry Learning Spaces), онлайн лабораторії, навчальні ігри та симуляції, короткі навчальні відео, передусім у
вивченні предметів STEAM (математика, інформатика, дизайн і технології, «Я досліджую світ», мистецтво) у початковій школі (ПШ). Запропонова но

також застосування різноманітних методик викладання (мобільне навчання (Mobile Learning), змішане навчання (Blended Learning), проблемне навчання
(Problem Based Learning), проектне навчання (Project Based learning) та ін.). Передбачено використання можливостей інноваційного класу як складової
освітньої екосистеми MoPED, зокрема роботу студентів у різних навчальних просторах (ІТ-простір, простір мобільного навчання, презентаційний
простір, STEAM-lab, простір рефлексії, конференц-простір) з використанням сучасного технічного обладнання – комп’ютерів, планшетів, електронного
фліпчарта SMART у комплекті з мобільним стендом, інтерактивної SMART Board з проектором та ін. Ці навички та інноваційні підходи у
викладанні/навчанні є необхідними для ефективної професійної діяльності сучасного вчителя НУШ.
Ключові поняття:
Електронне навчання, STEAM-предмети, сучасна початкова школа, цифрова грамотність, цифрові інструменти навчання, освітня інфографіка, мобільне
навчання (Mobile Learning), дослідницько орієнтоване навчання (Inquiry Based Learning), дослідницьке е-освітнє середовище (Inquiry Learning Space),
віртуальна лабораторія, цифровий сторітелінг, комп’ютерно інтеґроване навчальне середовище в інклюзивному процесі та ін.
Мета вивчення дисципліни:
показати майбутнім педагогам початкової освіти можливості використання кращих європейських практик електронного навчання у НУШ; оцінити можливості щодо
їх упровадження у практиці початкової школи; розвивати цифрову грамотність, педагогічну творчість у застосуванні сучасних методик навчання STEAM-предметів
та інтегрованих курсів.

Компетентності, які формуються в процесі вивчення дисципліни
Інтеґральна компетентність (ІК)
Загальні компетентності (КЗ)
Фахові (спеціальні) компетентності
(ФсК)

КЗ-1: володіння навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій;
КЗ-2: здатність до творчого пошуку, нестандартного розв’язання педагогічних проблем і ситуацій.
ФсК-1: Цифрова компетентність – здатність критично оцінювати цифровий контент, безпечно
використовувати цифрові технології, засоби комунікації для вирішення професійно-педагогічних задач,
навички етичної поведінки в цифровому інформаційно-комунікаційному середовищі.
ФсК-2: Дидактична компетентність (здатність майбутнього вчителя вирішувати стандартні та проблемні
професійні завдання, що виникають в освітній практиці початкової школи, на основі сформованих знань про
теоретичні засади побудови змісту і процесу навчання молодших учнів, у тому числі ґрунтовних знань про
сучасні теорії навчання, гнучкого володіння методами навчання; спроможність обґрунтовано обирати
прийоми, засоби, технології, форми організації навчання, адекватні дидактичній ситуації).

ФсК-3: Методична компетентність: технологічна (здатність упроваджувати сучасні навчальні технології,
інноваційні підходи, передовий педагогічний досвід до навчання окремих питань певної освітньої
галузі/предмету початкової школи)
Результати навчання3
Професійні знання

Професійні вміння і навички

Комунікація

Автономія та відповідальність

1. Виокремлювати особливості використання ІКТ в освітньому процесі початкової школи (КЗ-1, ФсК-1)
2. Використовувати електронні освітні ресурси та інструменти, на яких розміщується необхідна інформація
(КЗ-2)
3. Оцінювати зміст освіти в початковій школі на предмет використання сучасних методів електронного
навчання, в т.ч. в умовах інклюзії (КЗ-2, ФсК-2, ФсК-3)
1. Працювати з комп’ютерними мережами, застосовувати ІКТ для організації освітнього процесу (КЗ-1, ФсК1)
2. Узагальнювати інформацію з різних джерел, знаходити необхідні ресурси на основі аналізу освітньої
інформації для початкової школи, а також проводити дослідження на відповідному рівні (КЗ-2)
3. Використовувати сучасні методи електронного навчання у роботі з учнями при вивченні певної освітньої
галузі/предмету початкової школи, в т.ч. в умовах інклюзії (ФсК-2, ФсК-3)
1. Використовувати методи онлайн комунікації для обміну інформацією з колегами для вирішення
освітньо-професійних завдань (КЗ-1, КЗ-2, ФсК-1)
2. Долати комунікативні бар'єри; володіти технологією організації навчального діалогу, в т.ч. з дітьми з
особливими освітніми потребами (ФсК-2, ФсК -3)
1. Самостійно використовувати засоби ІКТ в професійній діяльності (КЗ-1, ФсК -1)
2. Самостійно здійснювати пошук освітньої інформації з різних джерел. Критично оцінювати джерело та
сутність отриманої інформації (КЗ-2)
3. Аналізувати та проектувати фрагменти використання новітніх технологій організації освітнього процесу
у початковій школі у власній педагогічній діяльності (ФсК-2, ФсК-3). Обґрунтовано обирати технології

Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519). Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF/paran12#n12
3

організації електронного навчання відповідно до конкретних завдань уроку, приймати відповідальні рішення
у командній взаємодії (ФсК-2)
Контроль навчальних досягнень студентів
Засоби діагностики результатів навчання
(поточне та підсумкове оцінювання)
Підсумкове оцінювання та зворотній
зв’язок

Залік, тестові завдання, пірінгове оцінювання, проєктна робота, презентація результатів групової роботи,
короткі навчальні відео, карти знань, представлення орієнтовних схем (фрагментів) уроків STEAM в ПШ з
використанням технологій електронного навчання, самооцінювання, онлайн-голосування з допомогою
опитування на платформі Mentimeter, Kahoot і т.п.
1. Система оцінювання передбачає наступні види діяльності студентів та їх підсумкову оцінку:
ПО14 (30%): результати групової роботи зі створення презентації (5 балів), результати самостійної роботи
студентів з використання ІКТ (5 балів), створення карти знань (5 балів), продукт інфографіки для школи (5
балів), представлення виокремлених онлайн ресурсів для ПШ (5 балів), практичні завдання щодо моделювання
уроків STEAM в ПШ з використанням ІКТ (5 балів) – ЗК-1 (5%), ЗК-2 (10%), ФсК -1 (5%); ФсК -2 (3%), ФсК -3
(7%).Отже, за змістовим модулем 1 сумативно студент може отримати 30 балів із 100 можливих.
ПО2 (50%): презентація індивідуального дослідницького завдання (ILS) (40 балів), виконання практичних
завдань із використання цифрового контенту (5 балів), конспект уроку з використанням елементів мобільного
навчання в ПШ (5 балів), вміння працювати в команді за методикою цифрового сторітелінгу (5 балів) – ЗК-1
(10%), ЗК-2 (10%), ФсК-2 (20%), ФсК-3 (10%). Отже, за результатами змістового модуля 2 сумативно студент
може отримати 50 балів із 100 можливих.
ПО3 (10%): термінологічний словник з навчальної дисципліни – ЗК-1 (5%), ФК-2 (5%).
ПО4 (10%): залік (тестове завдання) – ФК-1 (5%), ФК-2 (5%).
Підсумкова оцінка (100%) за результатами вивчення дисципліни в цілому буде отримана таким чином: ЗК-1
(20%) + ЗК-2 (20%) + ФсК-1 (10%) + ФсК-2 (33%) + ФсК-3 (17%).

ПО1 – підсумкова оцінка за змістовим модулем 1. ПО-2 – підсумкова оцінка за змістовим модулем 2.
ПО3 – підсумкова оцінка за термінологічний словник. ПО4 – підсумкова залікова оцінка (тест).
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2. Месенджер системи Moodle та корпоративна пошта викладача уможливить миттєву комунікацію з
магістрантами. Контактні дані для онлайн допомоги та консультування:
Викладач: проф. Будник О.Б., olena.budnyk@pnu.edu.ua

Шкала оцінювання ЗВО

Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90 – 100
80 – 89
70 – 79
60 – 69
50 – 59
26 – 49
0–25

Значення оцінки

Рейтингова оцінка

для заліку

А
В
С
D
Е
FX

Зараховано
Не зараховано з можливістю повторного складання
Не зараховано з обов’язковим
повторним вивченням дисципліни

F
Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма
заочна форма
у тому числі
усього
у тому числі
л
п
лаб
інд
с.р.
л
п
лаб
інд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Інноваційні технології та інструменти електронного навчання в сучасній початковій школі
Тема 1. Нормативно-правове забезпечення і
8
2
2
4
6
завдання електронного навчання в НУШ.
Цифрова компетентність педагога.
Тема 2. Інноваційні методики навчання в
10
2
2
6
8
початковій школі з використанням ІКТ.
усього

с.р.
13

6

8

Таксономія освітніх цілей (М. Блум) та методи
оцінювання результатів навчання.
Тема 3. Інфографіка в освітньому процесі
початкової школи. Технологія використання
коротких навчальних відео.
Тема 4. Цифрові інструменти для навчання та
оцінювання його результатів.
Разом за змістовим модулем 1

10

2

2

-

-

6

10

2

-

-

-

8

8

2

2

-

-

4

8

-

2

-

-

6

36

8

8

-

-

20

32

2

2

-

-

28

2

-

-

44

-

-

-

10

2
4

-

-

54
82

Змістовий модуль 2. Методи електронного навчання STEAM-предметів у початковій школі
Тема 1. Вивчення предметів STEAM з допомогою
46
2
8
36
48
2
екосистеми Go-Lab. Технологія дослідницько
орієнтованого навчання (Inquiry Based Learning).
Основні навчальні програми/додатки
екосистеми Go-Lab та методика їх
використання в освітньому процесі.
Тема 2. Електронне навчання предметів STEAM
8
2
2
4
10
учнів з особливостями психофізичного розвитку.
Цифровий сторітелінг
Разом за змістовим модулем 2
54
4
10
40
58
2
Усього годин
90
12
18
60
90
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Програма навчальної дисципліни (змістовий блок)
Mодуль / Тема

Теми семінарських/
практичних/ лабораторних
занять (за наявності)

Орієнтовна тематика
індивідуальних та/або
групових завдань (за
наявності)

Завдання
для самостійної роботи

Змістовий модуль 1. Інноваційні технології та інструменти електронного навчання в сучасній початковій школі

Тема 1. Нормативно-правове забезпечення і
завдання електронного навчання в НУШ.
Цифрова компетентність педагога.

Електронне навчання у Новій
українській школі: завдання,
проблеми та перспективи
впровадження

«Цифрова компетентність
учителя НУШ»: скласти
орієнтовну модель електронного
навчання в сучасній початковій
школі у вигляді презентації в
PowerPoint (комунікація між
групами онлайн).

Опрацювати сучасну нормативно-правову
базу, що стосується формування цифрової
компетентності всіх учасників освітнього
процесу (тези). Спроектувати основні
завдання уроків STEAM у ПШ (за програмою
НУШ).

Тема 2. Інноваційні методики навчання в
початковій школі з використанням ІКТ.
Таксономія освітніх цілей (М. Блум) та
методи оцінювання результатів навчання.

Формувальне оцінювання в
початковій школі

Створити карту знань
«Інноваційні методики
викладання в ПШ»,
використовуючи доступні
програмні середовища
(наприклад, FreeMind).

Тема 3. Інфографіка в освітньому процесі
початкової школи. Технологія використання
коротких навчальних відео.

Інфографіка в початковій школі.
Використання коротких відео у
початковій школі.

Тема 4. Цифрові інструменти для навчання
та оцінювання його результатів.

Цифрові інструменти навчання в
початковій школі

Підібрати (або створити) коротке
навчальне відео (або комікс) до
одного з уроків «Я досліджую
світ» (2 кл.), користуючись
«Типовою освітньою програмою
для закладів загальної середньої
освіти» (під керівництвом
О. Савченко).
Фрагмент уроку в початковій
школі з використанням QR-кодів.

Користуючись мережею інтернет, описати 23 найбільш поширені інноваційні методики
викладання в ПШ з використанням ІКТ (за
вибором) (тези обсягом від 2 до 4 сторінок).
Проаналізувати, які цифрові інструменти
було використано при виконанні цього
завдання (скласти перелік).
Виконати одне із завдань (за вибором
студента):
1. Скласти методичні рекомендації для
вчителя щодо використання інфографіки на
уроках у початковій школі у вигляді
презентації в PowerPoint.
2. Скласти навчальне відео на задану тему.
Виконати одне із завдань (за вибором
студента):
1. Створити фрагмент уроку в початковій
школі з використанням QR-кодів (робота в
малих групах – 3-4 студенти).
2. Скласти опитування для учнів (3-5
питань), використовуючи один із сервісів
(Plickers/Mentimeter/Socrative/Kahoot)

Змістовий модуль 2. Методи електронного навчання STEAM-предметів у початковій школі
Тема 1. Вивчення предметів STEAM з
допомогою екосистеми Go-Lab. Технологія
дослідницько орієнтованого навчання
(Inquiry Based Learning). Основні навчальні
програми/додатки екосистеми Go-Lab та
методика їх використання в освітньому
процесі.

Методика використання
дослідницьких навчальних
середовищ (ILS) в початковій
школі.
Навчальні ігри та симуляції
онлайн.
Інтеґроване вивчення предметів
STEAM у початковій школі.

Тема 2. Електронне навчання предметів
STEAM учнів з особливостями
психофізичного розвитку. Цифровий
сторітелінг.

Ознайомитися з основними
додатками на платформі: URL:
https://www.golabz.eu/apps

Сторітелінг в інклюзивному
класі з використанням ІКТ

Презентація індивідуальногрупового дослідницького
завдання (проєкту) на тему
«Методика дослідницького
навчання онлайн у 2 (або 3) класі
на уроці (назва уроку та теми)»
(за вибором студента).
Підготувати тематичну історію за
методикою сторітелінгу з
використанням ІКТ та розробити
алгоритм його використання в
ПШ

Підібрати з платформи Go-Lab
(https://www.golabz.eu/) дослідницькі
середовища (чи окремі елементи-фази) для
використання на уроках STEAM в ПШ.
Здійснити пошук дидактичного матеріалу,
навчального відео тощо до конкретного
уроку та класифікувати його за окремими
фазами дослідницько орієнтованого
навчання.
Створити власне дослідницьке навчальне
середовище на платформі Go-Lab з
використанням віртуальних лабораторій,
навчальних ігор, симуляцій тощо.
Ознайомитися з лекційним матеріалом з теми
(за методикою «перевернутого» класу).
Усі практичні завдання з теми виконуються
на занятті (офлайн або онлайн).
Завершити складання термінологічного
словника з навчальної дисципліни.

Технологічне і ресурсне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна (за потребою)
Використання можливостей
інноваційного класу як складової
освітньої екосистеми MoPED

У процесі викладання навчальної дисципліни будуть використовуватися такі навчальні простори ICR:
Центру інноваційних освітніх технологій «PNU Ecosystem»:
ІТ-простір (ІТ-Space) – обладнаний комп’ютерами, ноутбуками, SMART електронним фліпчартом,
інтерактивною дошкою з проектором, 3D-принтером, багатофункціональним ксероксом – планується
використання при вивченні методики використання цифрових інструментів для навчання та оцінювання

результатів навчання учнів, створення освітньої інфографіки, дослідницьких навчальних середовищ для
предметів STEAM (Inquiry Learning Spaces), віртуальних лабораторій та ін.
Простір мобільного навчання (Mobile Learning Space) – обладнаний телевізором та планшетами –
передбачено використовувати для доступу до освітніх ресурсів, вивчення електронних освітніх
інструментів навчання і викладання, створення освітнього контенту в класі і за його межами з допомогою
мобільних пристроїв.
Презентаційний простір (Presentation Space) – тут міститься інтерактивний фліпчарт, телевізор для різних
форм групової та індивідуальної освітньої діяльності (презентації, тренінги, проектна робота, мозковий
штурм, робота в команді, представлення і захист виконаної роботи, її оцінювання).
STEAM-lab – містить мультимедійне обладнання, меблі-трасформери, електронний фліпчарт SMART,
набори конструкторів LEGO Education WeDo 2.0. Простір передбачено для використання при вивченні й
популяризації STEAМ-освіти, навичок партнерської взаємодії, роботи в команді, різних форм
індивідуально-групової практичної діяльності тощо.
Простір рефлексії (Refflection space) – обладнаний м’якими кріслами (красла-мішки), за потреби він може
бути доповнений пересувними столами – передбачений для використання у процесі індивідуальної
самостійної роботи учасників освітнього процесу для генерації нових ідей, роздумів щодо проблемних
ситуацій (тут, за потреби, можуть використовуватися мобільні пристрої), розвитку критичного мислення,
«перезавантаження» тощо.

Програмне (за потреби) та навчальнометодичне забезпечення

Конференц-простір (Conference space), який об’єднує презентаційний простір (Presentation Space) і простір
мобільного навчання (Mobile Learning Space), заплановано для представлення підсумкових (модульних)
індивідуальних творчих завдань, проведення заходів онлайн з використанням платформ для проведення
відеоконференцій, вебінарів, тренінгів.
Інформаційні ресурси (Платформа Go-Lab, https://www.golabz.eu/); сервіси Kahoot, Mentimeter, Plickers;
навчально-методичні засоби навчання; презентації PowerPoint для мультимедійного супроводу лекційних
і практичних занять; навчальні відеофільми (https://www.youtube.com) та ін.
Сервіси для дистанційного навчання: Zoom, Cisco WebEx, Moodle.
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