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ВСТУП 

 

Навчальна дисципліна «Дидактика інформатики» для підготовки 

бакалаврів належить до циклу вибіркових дисциплін. Головною метою 

вивчення цієї дисципліни є формування у студентів розуміння методологічних 

засад    дидактики    інформатики    загальноосвітніх    навчальних    закладів    

II–IV рівнів акредитації та розвиток їхнього творчого методично-прикладного 

мислення в цій царині, спрямованого на подальше креативне виконання 

функцій учителя інформатики сучасної прогресивної школи,  який поряд 

з викладанням курсу інформатики, як правило, здійснює в навчальному закладі 

й практичну роботу з координації впровадження ІКТ в усі сфери освітнього 

процесу навчального закладу. 

Мета навчальної дисципліни – розкриття засад сучасної дидактики 

інформатики, теоретичних основ предмету, а також особливостей 

їх застосування у навчальних закладах ІІ–IV рівня акредитації. 

  Завдання навчальної дисципліни «Дидактика інформатики» – 

усвідомлення студентами сутності та структури процесу навчання 

інформатики; усвідомлення особливостей різних видів навчання інформатики, 

його закономірностей і принципів; формування уміння характеризувати 

основні компоненти й етапи процесу навчання інформатики, моделювати 

навчальні заняття з інформатики залежно від виду навчання, аналізувати 

дидактичну літературу; виховання та самовиховання професійно-педагогічного 

інтересу. 

До видів самостійної роботи належать реферування й аналіз друкованої 

продукції. 

До системи забезпечення самостійної роботи навчально-методичними 

засобами належать підручники та навчальні посібники. 

Значну частину навчальної дисципліни «Дидактика інформатики» 

студенти вивчають самостійно. Починаючи вивчення навчального курсу, 
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необхідно ознайомитися зі змістом, обсягом і питаннями кожної теми. 

Вивчення навчального курсу рекомендується вести за окремими темами. 

Ознайомившись зі змістом теми, особливостями розташування матеріалу в 

різних літературних джерелах, слід приступити до першого читання. Під час 

першого читання потрібно відмітити суть теми, важкі та незрозумілі для себе 

місця. Потім розпочинають детальне вивчення матеріалу. Для кращого 

оволодіння та запам’ятовування матеріалу студент повинен вести конспект, 

вносити до нього окремі положення та поняття, визначення нових термінів, 

назв тощо. Потрібно  також перевірити себе відповідями на питання, не 

користуючись конспектом. Питання для самоперевірки акцентують увагу на 

найважливіших моментах теми. Така підготовка буде основою для успішного 

складання іспиту. 

 Самостійна робота здійснюється частково у бібліотеці, частково вдома. 

Консультації проводяться згідно з графіком. 

У результаті вивчення навчального курсу студенти повинні  

знати: 

–  основні положення державних документів про освіту; 

– етапи розвитку дидактики інформатики, основні дидактичні ідеї 

відомих педагогів минулого та педагогів-новаторів, основні положення 

та сучасні завдання дидактики інформатики; 

– визначення дидактичних категорій: «навчання», «учіння», 

«викладання», «освіта», «самоосвіта», «зміст освіти», «методи навчання», 

«принципи навчання», «закономірності навчання», «принципи навчання»; 

– види мотивів навчання інформатики; 

– особливості різних видів навчання інформатики; 

– сутність закономірностей і принципів навчання інформатики; 

– вимоги до змісту освіти в сучасній школі; 

– різні підходи до класифікації методів навчання інформатики; 
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– специфіку педагогічного контролю у навчальному процесі, вимоги 

до нього, функції, види, форми та методи контролю. 

 

уміти: 

– аналізувати державні документи про освіту, навчальні плани, 

програми, підручники та посібники з інформатики; 

– вивчати й узагальнювати передовий педагогічний досвід; 

– планувати навчальну діяльність, дотримуючись основних вимог 

принципів навчання інформатики; 

– проектувати зміст уроку інформатики, використовуючи різноманітні 

методи навчання; 

– обирати оптимальні форми організації навчання інформатики 

відповідно до конкретних умов; 

– створювати умови для реалізації особистісно-орієнтованого навчання 

інформатики; 

–  здійснювати індивідуальний і диференційований підхід до учнів 

у процесі навчання інформатики; 

– розв’язувати педагогічні задачі, що виникають у навчальному процесі. 
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1 ТЕМИ ТА ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ І САМОСТІЙНОЇ  

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма навчання 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 2 3 4 

1 Сучасна соціокультурна ситуація 

та вимоги до освіти 

1 4 

2 Історія становлення, предмет 

і завдання дидактики інформатики. 

Поняття про дидактичну систему 

1 8 

3 Цілі та зміст освіти в сучасній 

середній і вищій школі 

2 8 

4 Основні дидактичні підходи. 

Компетентнісний підхід до освіти 

в інформаційному суспільстві 

2 5 

5 Процес навчання інформатики 

та дидактичні принципи 

2 5 

6 Закони та закономірності навчання 2 10 

7 Дидактичні та психологічні основи 

керівництва навчанням 

2 5 

8 Характеристики процесу навчання 

інформатики в інформаційно-

освітньому середовищі 

2 7 

9 Нові вимоги до методів 

і технологій навчання інформатики 

2 7 

10 Урок інформатики. Його роль 

та особливості в інформаційному 

суспільстві 

1 7 

11 Оцінювання навчальних досягнень 

учнів на уроці інформатики 

1 7 

12 Технологія навчання та педагогічна 

техніка вчителя інформатики 

2 7 

 Усього: 20 80 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1 Сучасна соціокультурна ситуація та вимоги до освіти  

1. Особливості інформаційного суспільства.  

2. Моделі освіти індустріальної та постіндустріальної культури.  

3. Типи інформаційних умінь. 

4. Актуальні проблеми та протиріччя сучасної освіти. 

5. Сучасне навчання інформатики як синтез традиційної освіти 

й інноваційних пошуків. Основні завдання сучасного навчання інформатики. 

6. Інноваційні процеси в освіті. 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості інформаційного суспільства? 

2. У чому полягають проблеми та протиріччя сучасної освіти? 

3. Охарактеризуйте основні інноваційні процеси в освіті. 

Література:  [3, с. 17–29; 5, с. 235–244]. 

 

Тема  № 2 Історія становлення, предмет і завдання дидактики 

інформатики. Поняття про дидактичну систему 

1. Дидактика інформатики як загальна теорія та методика навчання. 

2. Історичні віхи становлення дидактики інформатики. 

3. Предмет, завдання та категорії дидактики. Основні проблеми 

дидактики (кого, для чого, чому, як учити). 

4. Основні підходи в дидактиці: особистісний, діяльнісний, 

колективістський, цілісний, оптимізаційний, технологічний, творчий.  

5. Поняття про дидактичну систему.  

6. Зміна дидактичного знання та перспективи його розвитку. 

7. Інформаційно-освітній простір і середовище як чинники розвитку 

дидактичного знання.  
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8. Поняття дидактичної концепції. Основні дидактичні концепції: 

традиційна, педоцентрична, сучасна. 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою дидактика інформатики? 

2. Які особливості етапів становлення дидактики інформатики? 

3. Які особливості розвитку дидактичного знання? 

4. У чому відмінності понять «дидактична система» та «дидактична 

концепція»? 

Література:  [1, с. 168–205; 9, с. 221–235; 10, с. 63–71]. 

 

 

Тема № 3 Цілі та зміст освіти в сучасній середній і вищій школі 

1. Мета освіти та мета навчання. Зміст освіти як фундамент базової 

культури особистості. 

2. Проблеми цілісності навчального пізнання, відбору елементів змісту 

освіти. 

3. Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст освіти: теорії 

матеріальної та формальної освіти. 

Питання для самоперевірки 

1. Яка основна мета освіти? 

2. Порівняйте особливості освітнього процесу з процесом формування 

базової культури особистості. 

3. Як ви розумієте проблему цілісності навчального пізнання? 

4. Назвіть основні етапи розвитку теоретичних уявлень про зміст освіти.  

Література: [2, с. 235–249; 18, с. 142–171]. 

 

Тема № 4 Основні дидактичні підходи. Компетентнісний підхід 

до освіти в інформаційному суспільстві 

1. Поняття дидактичного підходу.  
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2. Дидактичні підходи до організації процесу навчання інформатики: 

традиційний, культурологічний, діяльнісний, компетентнісний, особистісний. 

3. Специфіка компетентнісного підходу. Ключові компетенції 

(загальнокультурна, соціально-трудова, комунікативна, особистісна).  

Питання для самоперевірки 

1. Назвіть суттєві ознаки поняття дидактичного підходу. 

2. Проаналізуйте особливості різних дидактичних підходів до організації 

процесу навчання інформатики. 

3. У чому полягає специфіка компетентнісного підходу під час навчання 

інформатики? 

4. Перелічіть ключові компетенції. Які особливості формування цих 

компетенцій? 

Література: [2, с. 35–37; 8, с. 99–103]. 

 

Тема № 5 Процес навчання інформатики та дидактичні принципи 

1. Сутність, рушійні сили, суперечності та логіка освітнього процесу. 

2. Структура процесу навчання інформатики. Єдність викладання 

та навчання. Двосторонній та особистісний характер навчання інформатики.  

3. Навчання інформатики як співтворчість вчителя й учня. Навчання 

та розвиток особистості. Поняття про розвиваюче навчання інформатики.  

4. Навчальна мета та пізнавальна задача. Завдання як генетична одиниця 

навчання інформатики.  

5. Типи протиріч навчання. Основне протиріччя навчання.  

6. Дидактичні принципи. Специфіка процесу навчання інформатики 

в інформаційному суспільстві. Трансформація дидактичних принципів 

в інформаційному суспільстві. 

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягають особливості освітнього процесу? 

2. Назвіть навчальну мету та  пізнавальну задачу навчання інформатики 

та коротко охарактеризуйте кожну з них. 
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3. Наведіть основні дидактичні принципи. 

Література: [12, с. 60–72; 14, с. 123–131]. 

 

Тема № 6 Закони та закономірності навчання 

1. Поняття закону навчання. Проблеми формулювання педагогічних 

законів.  

2. Основні закони навчання інформатики (закон соціальної зумовленості 

цілей, змісту та методів навчання інформатики; закон розвиваючого 

та виховуючого впливу навчання на учнів, закон обумовленості результатів 

навчання характером діяльності та спілкування учнів і ін.).  

3. Поняття закономірностей навчання інформатики. Відмінність 

закономірностей навчання від законів навчання.  

4. Загальні та приватні закономірності навчання. 

Питання для самоперевірки 

1.  Які проблеми формулювання педагогічних законів, на Ваш погляд, 

є головними? 

2. Охарактеризуйте основні закони навчання інформатики. 

3. У чому відмінності понять «закономірності навчання» та «закони 

навчання»? 

Література: [2, с. 257–260; 12, с. 8–25]. 

 

Тема № 7 Дидактичні та психологічні основи керівництва вченням 

1. Призначення та структура діяльності вчителя інформатики.  

2. Діяльність учнів у процесі навчання інформатики.  

3. Мотиви навчальної діяльності школярів: безпосередньо-спонукальні, 

перспективно-спонукальні, інтелектуально-спонукальні. 

4. Рівні пізнавального інтересу, його розвиток.  

5. Спонукання до самостійної роботи та самореалізації. Розвиток 

творчості учнів.  
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6. Психологічні та дидактичні основи педагогіки співробітництва 

у процесі навчання інформатики.  

Питання для самоперевірки 

1. У чому полягає специфіка діяльності вчителя інформатики? 

2. Яка роль учнів під час навчання інформатики? 

3. Назвіть типові мотиви навчальної діяльності школярів 

та охарактеризуйте їх. 

4. Які знання учнів необхідно актуалізувати для підвищення рівня 

пізнавального інтересу? 

5. Як ви розумієте поняття «творчість учнів»? Яка роль вчителя 

в розвитку цієї творчості? 

Література: [15, с. 50–62; 18, с. 109–123]. 

 

Тема  № 8 Характеристики процесу навчання інформатики 

в інформаційно-освітньому середовищі 

1. Вимоги до інформаційно-освітнього середовища. Вимога цілісності 

середовища, що конструюється.  

2. Реалізація етапів дидактичного циклу. Суб’єктивна позиція учня. 

Дидактичні умови забезпечення ефективності навчання інформатики 

в інформаційно-освітньому середовищі.  

3. Зміст освіти та методи навчання інформатики в інформаційно-

освітньому середовищі.  

4. Навчальний матеріал інформатики як компонент інформаційно-

освітнього середовища. 

Питання для самоперевірки 

1. Що означає термін «інформаційно-освітнє середовище»? Наведіть 

вимоги, які необхідно враховувати під час створення цього середовища. 

2. Назвіть основні етапи дидактичного циклу. 

3. Дотримання яких саме умов забезпечує ефективність навчання 

інформатики в інформаційно-освітньому середовищі? 
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4. Яку роль відіграє навчальний матеріал інформатики в інформаційно-

освітньому середовищі? 

Література: [1, с. 94–105; 9, с. 289–302; 12, с. 26–31, 116–124]. 

 

Тема № 9 Нові вимоги до методів і технологій навчання інформатики 

1. Поняття методу та прийому навчання інформатики. Поняття про їх 

різноманіття.  

2. Еволюція методів навчання інформатики.  

3. Проблема класифікації методів навчання та методика вибору 

оптимального методу навчання (за Ю. К. Бабанським).  

4. Зміст методів навчання інформатики. Можливості й обмеження 

методів. Специфіка методів навчання інформатики в інформаційному 

суспільстві.  

5. Загальна характеристика сучасних засобів навчання інформатики, 

їх класифікація. Проектна технологія. Технологія ситуаційного аналізу (case-

stady). Технологія «Майстерня знань». 

Питання для самоперевірки 

1. У чому відмінності понять «метод навчання інформатики» та «прийом 

навчання інформатики»? 

2. Назвіть основні проблеми класифікації методів навчання. 

3. Перелічіть основні можливості й обмеження методів навчання 

інформатики. 

4. У чому полягає специфіка методів навчання інформатики 

в інформаційному суспільстві? 

5. Охарактеризуйте особливості технології ситуаційного аналізу (case-

stady). 

6. Які особливості вивчення інформатики за технологією «Майстерня 

знань»? 

Література: [5, с. 278–289; 12, с. 3–19, 73–88; 15, с. 135–144]. 
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Тема  №  10 Урок інформатики. Його роль та особливості 

в інформаційному суспільстві 

1. Урок інформатики як основна форма організації навчання в школі. 

Протиріччя уроку інформатики, шляхи та способи їх розв’язання.  

2. Типи та види уроків інформатики, методика підготовки уроків 

інформатики.  

3. Вимоги до сучасного уроку інформатики.  

4. Дидактичні особливості уроків інформатики в інформаційно-

освітньому середовищі (зміна позиції вчителя, індивідуалізація навчального 

процесу, використання інтерактивних технологій, можливість використовувати 

бази даних і лабораторні комплекси з віддаленим доступом та ін.). 

Питання для самоперевірки 

1. Що являє собою урок інформатики як основна форма організації 

навчання? 

2. Коротко охарактеризуйте головні протиріччя уроку інформатики. 

3. У чому полягає індивідуалізація навчального процесу? 

4. Який матеріал повинен містити сучасний урок інформатики? 

5. Охарактеризуйте особливості використання інтерактивних технологій 

під час уроку інформатики. 

6. Які можливості сучасних баз даних можуть бути використані під час 

проведення уроку інформатики? 

Література: [10, с. 162–170; 12, с. 142–169; 18, с. 152–164]. 

 

Тема № 11 Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці 

інформатики 

1. Основні поняття: контроль, перевірка, оцінка, функції контролю, 

форми і методи контролю, відмітка, критерії оцінювання навчальних 

досягнень, компетенції учнів.  

2. Сутність контролю навчання як дидактичного поняття. Характеристика 

форм і методів контролю. Загальна характеристика видів контролю.  
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3. Оцінювання знань учнів та умовний його вираз у позначці. 

4. Характеристика критеріїв оцінювання результатів навчальної 

діяльності учнів. Загальний підхід до визначення рівня успішності школярів.  

5. Характеристика показників сформованості знань, умінь, навичок.  

6. Функції та принципи оцінювання навчальних досягнень.  

7. Характеристика основних груп компетенцій, які формуються в учнів.  

8. Основні ознаки рівнів навчальних досягнень учнів: початковий, 

середній, достатній, високий (загальна характеристика). 

Питання для самоперевірки 

1. Охарактеризуйте особливості оцінювання учнів у процесі навчання 

інформатики. 

2. Що є найбільш складним під час оцінювання показників 

сформованості знань, умінь, навичок на уроці інформатики? 

3. Визначте основні ознаки рівнів навчальних досягнень учнів. 

Література: [12, с. 227–252; 18, с. 127–131]. 

 

Тема № 12 Технологія навчання та педагогічна техніка вчителя 

інформатики 

1. Основні поняття: технологія, освітня технологія, педтехнологія, 

технологізація навчання, педагогічна техніка.  

2. Загальна характеристика освітніх технологій.  

3. Сутність педагогічної техніки та її роль в ефективному використанні 

навчальних і виховних технологій. 

Питання для самоперевірки 

1. Які особливості поняття «технологія»? Коротко охарактеризуйте 

терміни «освітня технологія», «педтехнологія», «технологізація навчання», 

«педагогічна техніка». 

2. У чому полягає специфіка застосування сучасних освітніх технологій? 

3. Як ви розумієте сутність педагогічної техніки? 

Література: [2, с. 349–363; 5, с. 303–330; 15, с. 135–144]. 
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3 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Під час вивчення дисципліни студенти виконують контрольну роботу. 

Приступаючи до виконання контрольної роботи, необхідно ознайомитися зі 

змістом, обсягом і питанням кожної теми.  Вивчення навчального курсу 

рекомендується вести окремими темами. Ознайомившись зі змістом теми, 

особливостями розташування матеріалу в різних літературних джерелах, слід 

приступити до першого читання. Підчас першого читання треба відмітити суть 

теми, важкі та незрозумілі для себе місця. Потім розпочинають детальне 

вивчення матеріалу. Для кращого оволодіння та запам’ятовування матеріалу 

студент повинен вести конспект, вносити до нього окремі положення та 

поняття, визначення нових термінів, назв тощо. Перед тим, як приступати до 

виконання завдань контрольної роботи, необхідно ознайомитися зі зразками 

виконання завдань, наведеними у методичних вказівках. Така підготовка буде 

основою для успішного виконання контрольних робіт. 

Вибір варіанта контрольної роботи здійснюється за останньою цифрою 

номера залікової книжки. Наприклад, якщо остання цифра номера залікової 

книжки 1 чи 2 – студент виконує 1-й варіант, 3 чи 4 – 2-й варіант, 5 чи 6 – 3-й 

варіант, 7 чи 8 – 4-й варіант, 9 чи 0 – 5-й варіант. 

Виконувати контрольну роботу потрібно в окремому зошиті чи на 

аркушах паперу форматом А4 (зразок оформлення титульної сторінки подано у 

додатку А), залишаючи широкі береги для зауважень, пояснень чи вказівок 

рецензента. 

Виконану контрольну роботу необхідно здати за тиждень до початку 

сесії. 

Якщо контрольна робота виконана неправильно або не в повному обсязі, 

її повертають для доопрацювання. 



17 
 

4 ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 

Варіант 1 

1. Які проблеми досліджує сучасна дидактика? 

2. Який внесок у розвиток дидактики внесли відомі педагоги різних часів та 

епох? 

 

Варіант 2 

1. Наведіть визначення основних категорій дидактики. 

2. Окресліть основні завдання реформування 

а) змісту освіти, 

б) організації навчального процесу, 

які визначені Державною національною програмою «Освіта» (Україна 

ХХІ століття). 

 

Варіант 3 

1. Перерахуйте і обґрунтуйте фактори, що визначають відбір змісту освіти. 

Чим зумовлюється необхідність постійного оновлення змісту освіти? 

2. Охарактеризуйте види освіти, обґрунтуйте їх взаємозв’язок. 

 

Варіант 4 

1. У чому полягає сутність навчального плану? Як реалізується в ньому 

вимога всебічного і гармонійного розвитку особистості учня? 

2. Які особливості сучасних навчальних програм. Відповідь обґрунтуйте на 

основі аналізу навчальної програми з предмету Інформатика  для певного 

класу. 
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Варіант 5 

1. Охарактеризуйте дві сторони основної суперечності навчання. За яких 

умов суперечності стають рушійною силою навчання? 

2. Співставте поняття «проблемність навчання» і «задачний характер 

навчання» 

 

Варіант 6 

1. Яка структура навчальної діяльності учнів? Чому вчителю необхідно її 

знати і глибоко усвідомлювати? Чим має керуватись вчитель, обираючи 

варіант процесу навчання? 

2. В чому полягає сутність дистанційного навчання? Покажіть переваги і 

недоліки дистанційного навчання порівняно з традиційним очним. 

 

Варіант 7 

1. Охарактеризуйте підхід до розкриття поняття «метод навчання» з 

погляду на вислів «Дефініцій може бути багато, бо багато сторін у 

предмета пізнання». Дайте характеристику груп методів за формами їх 

прояву (словесні, наочні, практичні). 

2.  Що слід розуміти під проблемною ситуацією, проблемою? Якими 

методами можливо реалізувати проблемне навчання? 

 

Варіант 8 

1. Назвіть істотні ознаки форми організації навчання як категорії 

дидактики. Розкрийте типи форм організації навчання за дидактичною 

метою. 

2. Обґрунтуйте переваги і недоліки уроку як провідної форми організації 

навчання. Охарактеризуйте різні підходи до типології уроків. 
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Варіант 9 

1. Що слід розуміти під оцінкою знань учнів? В чому полягає зміст 

попереднього, поточного і тематичного контролю? 

2. Розкрийте значення оцінки як мотиву навчання. В чому переваги і 

недоліки кожного методу перевірки? 

 

Варіант 10 

1. Розкрийте сутність понять «дидактичні принципи» і «правила навчання». 

Назвіть принципи навчання. Визначте своє особисте ставлення щодо їх 

різної кількості у різних підручниках і посібниках з педагогіки. 

2. У чому суть взаємозв’язку і взаємодії принципів навчання у практичній 

діяльності вчителя? За якими показниками (ознаками) ви можете 

стверджувати, що знання учнів засвоєні усвідомлено? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

3 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Особливості інформаційного суспільства. 

2. Моделі освіти індустріальної та постіндустріальної культури.  

3. Типи інформаційних умінь. 

4. Актуальні проблеми та протиріччя сучасної освіти. 

5. Сучасне навчання інформатики як синтез традиційної освіти 

й інноваційних пошуків. Основні завдання сучасного навчання інформатики. 

6. Інноваційні процеси в освіті. 

7. Дидактика інформатики як загальна теорія та методика навчання. 

8. Історичні віхи становлення дидактики інформатики. 

9. Предмет, завдання та категорії дидактики. Основні проблеми 

дидактики (кого, для чого, чому, як учити). 

10. Основні підходи в дидактиці: особистісний, діяльнісний, 

колективістський, цілісний, оптимізаційний, технологічний, творчий.  

11. Поняття про дидактичну систему.  

12. Зміна дидактичного знання та перспективи його розвитку. 

13. Інформаційно-освітній простір і середовище як чинники розвитку 

дидактичного знання.  

14. Поняття дидактичної концепції. Основні дидактичні концепції: 

традиційна, педоцентрична, сучасна. 

15. Мета освіти та мета навчання. Зміст освіти як фундамент базової 

культури особистості. 

16. Проблеми цілісності навчального пізнання, відбору елементів змісту 

освіти. 

17. Історія розвитку теоретичних уявлень про зміст освіти: теорії 

матеріальної та формальної освіти. 

18. Поняття дидактичного підходу.  
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19. Дидактичні підходи до організації процесу навчання інформатики: 

традиційний, культурологічний, діяльнісний, компетентнісний, особистісний. 

20. Специфіка компетентнісного підходу. Ключові компетенції 

(загальнокультурна, соціально-трудова, комунікативна, особистісна).  

21. Сутність, рушійні сили, суперечності та логіка освітнього процесу. 

22. Структура процесу навчання інформатики. Єдність викладання 

та навчання. Двосторонній та особистісний характер навчання інформатики.  

23. Навчання інформатики як співтворчість учителя й учня. Навчання 

та розвиток особистості. Поняття про розвиваюче навчання інформатики.  

24. Навчальна мета та пізнавальна задача. Завдання як генетична одиниця 

навчання інформатики.  

25. Типи протиріч навчання. Основне протиріччя навчання.  

26. Дидактичні принципи. Специфіка процесу навчання інформатики 

в інформаційному суспільстві. Трансформація дидактичних принципів 

в інформаційному суспільстві. 

27. Поняття закону навчання. Проблеми формулювання педагогічних 

законів.  

28. Основні закони навчання інформатики (закон соціальної зумовленості 

цілей, змісту та методів навчання інформатики; закон розвиваючого 

і виховуючого впливу навчання на учнів, закон обумовленості результатів 

навчання характером діяльності та спілкування учнів і ін.).  

29. Поняття закономірностей навчання інформатики. Відмінність 

закономірностей навчання від законів навчання.  

30. Загальні та приватні закономірності навчання. 

31. Призначення та структура діяльності вчителя інформатики.  

32. Діяльність учнів у процесі навчання інформатики.  

33. Мотиви навчальної діяльності школярів: безпосередньо-спонукальні, 

перспективно-спонукальні, інтелектуально-спонукальні. 

34. Рівні пізнавального інтересу, його розвиток.  



22 
 

35. Спонукання до самостійної роботи та самореалізації. Розвиток 

творчості учнів.  

36. Психологічні та дидактичні основи педагогіки співробітництва 

у процесі навчання інформатики.  

37. Вимоги до інформаційно-освітнього середовища. Вимога цілісності 

середовища, що конструюється.  

38. Реалізація етапів дидактичного циклу. Суб'єктивна позиція учня. 

Дидактичні умови забезпечення ефективності навчання інформатики 

в інформаційно-освітньому середовищі.  

39. Зміст освіти та методи навчання інформатики в інформаційно-

освітньому середовищі.  

40. Навчальний матеріал інформатики як компонент інформаційно-

освітнього середовища. 

41. Поняття методу та прийому навчання інформатики. Поняття про їх 

різноманіття.  

42. Еволюція методів навчання інформатики.  

43. Проблема класифікації методів навчання та методика вибору 

оптимального методу навчання (за Ю. К. Бабанським).  

44. Зміст методів навчання інформатики. Можливості та обмеження 

методів. Специфіка методів навчання інформатики в інформаційному 

суспільстві.  

45. Загальна характеристика сучасних засобів навчання інформатики, їх 

класифікація.  

46. Проектна технологія.  

47. Технологія ситуаційного аналізу (case-stady).  

48. Технологія «Майстерня знань». 

49. Урок інформатики як основна форма організації навчання в школі. 

Протиріччя уроку інформатики, шляхи та способи їх розв’язання.  

50. Типи та види уроків інформатики, методика підготовки уроків 

інформатики.  
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51. Вимоги до сучасного уроку інформатики.  

52. Дидактичні особливості уроків інформатики в інформаційно-

освітньому середовищі. 

53. Основні поняття: контроль, перевірка, оцінка, функції контролю, 

форми та методи контролю, відмітка, критерії оцінювання навчальних 

досягнень, компетенції учнів.  

54. Сутність контролю навчання як дидактичного поняття. 

Характеристика форм та методів контролю. Загальна характеристика видів 

контролю.  

55. Оцінювання знань учнів та умовний його вираз у позначці. 

56. Характеристика критеріїв оцінювання результатів навчальної 

діяльності учнів. Загальний підхід до визначення рівня успішності школярів.  

57. Характеристика показників сформованості знань, умінь, навичок.  

58. Функції та принципи оцінювання навчальних досягнень.  

59. Характеристика основних груп компетенцій, які формуються в учнів.  

60. Основні ознаки рівнів навчальних досягнень учнів: початковий, 

середній, достатній, високий (загальна характеристика). 

61. Основні поняття: технологія, освітня технологія, педтехнологія, 

технологізація навчання, педагогічна техніка.  

62. Загальна характеристика освітніх технологій.  

63. Сутність педагогічної техніки та її роль в ефективному використанні 

навчальних і виховних технологій. 
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