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ВСТУП 

 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Методика 

викладання інформатики» є: розкриття значення інформаційної культури у 

загальній та професійній освіті людини, вплив засобів сучасної інформаційної 

технології на науково-технічний та соціально-економічний розвиток 

суспільства; формуватння у студентів достатніх знаннь, уміннь і навичок, 

необхідних для ефективного використання засобів НІТ у своїй майбутній 

професійній діяльності; формування у студентів засад інформаційної культури 

майбутнього вчителя тощо.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: мету, завдання та зміст навчання інформатики для різних типів 

шкіл і вікових груп учнів; шкільні програми, підручники, навчальні посібники, 

педагогічні програмні засоби, рекомендовані Міністерством освіти і науки 

України для використання у навчальному процесі, а також додаткову 

методичну, наукову, періодичну літературу; основні поняття кожного розділу, 

їх особливості, розуміти особливості труднощів, які можуть виникнути в учнів 

під час вивчення тем, знати методичну послідовність їх подолання; методи, 

форми, засоби, прийоми навчання інформатики, які можуть бути використані 

під час вивчення певних тем, розділів; основні види та зміст позакласної роботи 

щодо удосконалення знань з предмета, зміст факультативних курсів з 

інформатики; основні етапи розв’язування задач на ПК, метод послідовного 

уточнення алгоритмів; різні форми контролю і оцінювання діяльності учнів; 

уміти: складати календарні та тематичні плани; здійснювати логіко-

дидактичний аналіз розділів і тем, методичний аналіз задач; писати конспекти 

уроків, позакласних заходів і факультативних занять; розв’язувати різноманітні 

задачі на ЕОМ прикладного характеру, доводити правильність алгоритмів і 

програм; проводити уроки різних типів; проводити позакласні заходи; 
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виготовляти наочний та дидактичний матеріал; володіти навичками дослідно-

методичної роботи. 

На етапі підготовки до кожної лабораторної роботи студент повинен 

уважно ознайомитися з метою, завданнями та порядком виконання роботи, а 

також вивчити необхідний теоретичний матеріал і мати змогу надати відповіді 

на контрольні питання, які наведені наприкінці кожної роботи.  

У методичних вказівках спеціально не зазначається, які засоби 

обчислювальної техніки та програмного забезпечення мають застосовуватися 

під час виконання лабораторних робіт. Студентам у цьому питанні надається 

можливість самостійного вибору програми. При цьому припускається, що 

студенти вже добре володіють пакетами Excel, Mathcad або можуть створити 

власні програми за допомогою мов програмування Pascal, Delphi, С+ та ін.  

Після виконання роботи необхідно подати звіт, який оформлюють на 

окремих аркушах паперу форматом А4 та має такий зміст: 

1) назва (тема) роботи; 

2) мета роботи; 

3) задачі роботи; 

4) завдання роботи та вихідні дані; 

5) розрахунки; 

6) висновки та економічна інтерпретація отриманих результатів. 

Усі наведені частини звіту, окрім розрахунків, мають бути  підготовлені 

за допомогою текстового процесора MS Word. Розрахунки вміщують до звіту у 

вигляді роздрукування на принтері робочого листа тієї програми, у якій 

виконувалась робота. Висновки та економічна інтерпретація результатів 

розрахунків можуть подаватися у відповідних місцях розрахунків під час 

виконання лабораторної роботи або наприкінці звіту. Висновки мають містити 

відповіді на всі питання, указані в постановці задачі. Звіт зазвичай має 

становити не більше 2–3 сторінок. До звіту додають підготовлений файл з 

розрахунками. 
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Оформлений звіт подають викладачеві для перевірки. З отриманням 

позитивної рецензії студент допускається до захисту лабораторної роботи. 

Захист лабораторної роботи є завершальним етапом роботи над нею.  

Відповідно до кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу за підготовку до кожної лабораторної роботи та її захист нараховується 

відповідна кількість балів. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторну роботу виконують на аркушах форматом А4  (друкований 

текст + електронний текст). З усіх чотирьох боків аркуша мають бути залишені 

поля розміром 20 мм. Текст виконують комп’ютерним способом, шрифтом 

гарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів через півтора міжрядкові 

інтервала. У роботі необхідно записувати номер лабораторної роботи, умову, 

опис і висновки. Номер варіанта вибирають за номером зі списку в журналі. У 

електронному варіанті лабораторну роботу виконують за допомогою програм: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, MathCAD.  

Титульну сторінку студент підписує, указуючи своє прізвище, ім’я, по 

батькові; факультет; шифр групи; номер варіанта; прізвище, ім’я, по батькові 

викладача.  

Усі необхідні розрахунки виконують за допомогою програми Microsoft 

Excel. 

Діаграми і графіки будують за допомогою програм: Microsoft Excel і 

MathCAD.  
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Предмет методики викладання. Формування концепції та 

змісту навчального курсу інформатики. Методична система навчання 

інформатики. Календарно-тематичний план учителя інформатики   

Мета: ознайомлення з предметом і завданнями навчального курсу 

«Методика викладання інформатики», вивчення структури, цілей та задач 

навчального курсу інформатики, ознайомлення з історією розвитку 

інформатики як науки, календарно-тематичним планом учителя інформатики, 

формування вмінь та навичок складання календарно-тематичного плану, 

розуміння значення та структури календарно-тематичного плану, вироблення 

вміння складати план роботи вчителя інформатики. 

Короткі теоретичні відомості  

Мета та зміст шкільного курсу інформатики визначаються Програмою з 

інформатики для загальноосвітньої школи.   

При цьому передбачено три варіанти вивчення інформатики в 

загальноосвітній школі.   

1. Повний курс (140 год, машинний варіант з використанням 

комп’ютерів, що працюють під керуванням ОС WINDOWS). 

2. Повний курс (140 год, машинний варіант з використанням 

комп’ютерів, що працюють під  керуванням ОС MS-DOS).  

Ці варіанти призначені для шкіл, що забезпечені сучасною комп’ютерною 

технікою чи мають можливість організувати систематичні заняття у 

комп’ютерному класі іншої організації.   

3. Скорочений курс (70 год, безмашинний варіант). 

Під час роботи за машинним варіантом клас ділиться на дві групи, але не 

менше 8 учнів у групі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 

№ 128).  
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За рішенням місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого 

самоврядування класи можуть поділятися на групи і з наповнюваністю, 

меншою за нормативну, завдяки бюджетним асигнуванням і залученню 

додаткових коштів.   

У разі розбіжності кількості годин у робочому навчальному плані 

навчального закладу з чинною програмою вчителям інформатики дозволяється 

(за погодженням з відповідними районними (міськими) методичними 

кабінетами) вносити корективи до програми з інформатики, відповідно до 

навчального плану закладу. При цьому вчитель повинен забезпечувати  

виконання навчальної програми у повному обсязі.   

Навчальний курс інформатики може вивчатись у 7–9 класах за 

авторськими програмами, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, 

якщо в робочому навчальному плані закладу передбачено вивчення предмета 

«Інформатика». Інакше для оволодіння комп’ютерною грамотністю у 7–9 

класах можуть бути введені спецкурси. У 1–6 класах може вводитися 

пропедевтичний курс інформатики за такими напрямами:   

 загальноосвітній, у якому інформатика розглядається як засіб 

розвитку логічного мислення, формування уміння аналізувати, описувати плани 

дій та робити логічні висновки (для цього немає необхідності використовувати 

комп’ютери);   

 технологічний, тобто навчання конкретним інформаційним 

технологям: вироблення основних навичок користування комп’ютером, 

використання комп’ютерів як інструментів для загальноосвітніх цілей (випуск 

шкільних газет і журналів, рисування, комп’ютерне листування, пошук 

інформації тощо). 

Для спецкурсів та пропедевтичних курсів відводяться години варіативної 

частини навчального плану закладу за програмами, складеними вчителем і 

затвердженими директором навчального закладу.   
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У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема 

з поглибленим вивченням навчального курсу інформатики, години трудового 

навчання (технології) та навчально-виробничої практики можуть 

використовуватися для вивчення спецкурсів професійного спрямування за 

чинними програмами або за програмами, погодженими з відповідними 

районними (міськими) методичними кабінетами.  

Навчання учнів інформатиці має здійснюватися систематично, 

послідовно, з урахуванням вимог програми з інформатики, згідно з кількістю 

годин, визначених навчальним планом школи. Плани роботи вчителя 

інформатики можуть відображати навчально-виховний процес, систему 

позакласної роботи та роботу кабінету. 

Для організації навчально-виховного процесу вчитель повинен уміти 

складати плани: перспективний (річний), тематичний, план-конспект уроку. 

Перспективний (річний) план відтворює вивчення інформатики за темами. 

Він дозволяє визначити місце теми у структурі предмета, спланувати практичні 

заняття, систему повторення, провести підготовчу роботу до теми, ураховуючи 

певні засоби навчання. Перспективний план потрібний кожному вчителю-

початківцю для самоконтролю щодо строків проходження матеріалу, 

використання обов’язкових форм навчання, організації систематичного 

внутрішньопредметного та міжпредметного повторення. Він може складатися 

за формою 1. 
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Тематичний план дозволяє бачити місце кожного уроку в системі уроків 

теми, визначати значення кожного етапу в процесі формування умінь на базі 

знань, відображає систему вивчення школярами прийомів і методів самостійної 

навчальної діяльності, надає можливість учителю своєчасно підготувати 

необхідні засоби навчання до кожного уроку. 

Основні вимоги до календарно-тематичного планування:   

1) тематичний план складається на підставі програми і в основному 

відповідає їй; 

2) матеріал уроків має бути розподілений рівномірно та послідовно, у 

логічному взаємозв’язку; 

3) матеріал, за можливістю, має відповідати змісту підручника або 

основного посібника; 

4) таблиця для складання календарно-тематичного плану може мати такі 

колонки (форма 2). 

Форма 2 

№ 

пор. 
Тема уроку 

К-сть 

годин 
Дата 

Обладнання та 

програмне забезпечення 
Примітка 

1 2 3 4 5 6 

 

Тематичний план надає змогу вчителю побачити всю тему загалом, 

визначити послідовність формування понять, практичних умінь, методів і 

прийомів самостійної роботи учнів. Він допомагає своєчасно організувати 

підготовку, проведення програмних практичних занять, як попередні, а також 

систематично здійснювати внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки під 

час оволодіння школярами знаннями з інформатики.   

Тематичний план можна скласти і за такою схемою (див. приклад 

Програми з інформатики для загальноосвітньої школи). 

1. Назва теми та кількість годин, відведених шкільною програмою на її 

вивчення.   
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2. Система понять теми.   

3. Навчально-виховні завдання теми:   

– освітні;   

– розвиваючі;   

– виховні.   

Розподіл уроків теми здійснюється за такою формою 3. 

Форма 3 

№
 п

о
р

. 

Т
ем

а 
у

р
о

к
у
 

Т
и

п
 у

р
о

к
у
 

В
и

д
 у

р
о
к
у
 

Л
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о
р
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о
р

н
і 

р
о
б

о
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О
б

л
ад

н
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н
я
 т

а 

к
о

м
п

’ю
те

р
н

е 

п
р
о

гр
ам

н
е 
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б

ез
п
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ен

н
я 

С
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о
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ій
н
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р
о

б
о
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у
ч
н

ів
 

П
и
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н

н
я
 д

л
я
 

п
о

в
то

р
ен

н
я
 т

а 

у
за

га
л
ьн

ен
н

я
 

Література 

Д
л
я
 в

ч
и

те
л
я 

Д
л
я
 у

ч
н

ів
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Під час складання тематичного плану особливу увагу потрібно звернути 

на визначення завдань теми. Плануючи освітні завдання, слід виокремити 

систему понять, які треба заново сформувати, і понять, які розвиваються у 

поданій темі. Окремо треба наголосити на розвитку загальних понять, а також 

необхідно виокремити формування або розвиток спеціальних, 

загальнонавчальних умінь і навичок. 

Плануючи розвиваючі завдання теми, необхідно передбачити розвиток 

мислення, пам’яті, уваги учнів, формування мотивів і потреби в навчанні, 

розвиток пізнавальних інтересів і здібностей учнів під час вивчення конкретної 

теми.   

Під час планування виховних завдань на конкретну тему потрібно 

вибирати тільки ті з них, реалізація яких можлива з урахуванням особливостей 

змісту теми, методів і прийомів, які використовуються.   

Такий комплекс взаємопов’язаних завдань теми дозволяє отримати кращі 

навчально-виховні результати.   
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Заповнюючи форму, слід користуватись програмою зі шкільного курсу 

інформатики та підручником.   

У графі 7 слід указати можливі види позаурочної самостійної роботи 

учнів у зв’язку з вивченням матеріалу уроку: роботу з підручником, з 

комп’ютером, з натуральними й образотворчими засобами наочності, робочим 

зошитом.   

У графу 8 потрібно вмістити той конкретний матеріал програми з 

інформатики, який необхідно повторити у зв’язку з вивченням нових понять 

(внутрішньопредметні зв’язки), і той матеріал з інших предметів, який 

допоможе засвоїти ці поняття (міжпредметні зв’язки).   

У графі 9 зазначається література з теми для учителя, а в графі 10 – 

література, рекомендована учням для позаурочного  та позакласного читання.   

Порядок виконання роботи 

1. Ознайомитися зі шкільною програмою з інформатики (див.  Програму  

навчального курсу інформатики для  загальноосвітньої  школи).   

2. Скласти календарно-тематичний план на 1-й семестр 10-го класу, 

ураховуючи орієнтовне поурочне планування навчального курсу інформатики 

для класів, що мають комп’ютери, які працюють під керуванням ОС Windows, і 

шкільний  підручник або навчальний посібник за формою 2. 

3. Скласти тематичний план вивчення теми «Операційні системи» 1-го 

семестру 10-го класу, ураховуючи орієнтовне поурочне планування 

навчального курсу інформатики для класів, що мають комп’ютери, які 

працюють під керуванням ОС MS-DOS, шкільний підручник або навчальний 

посібник та наявні педагогічні програмні засоби пакета «Методика навчання 

інформатики» за формою 3. 

Примітка: 

– залежно від типу обчислювальної техніки, складу наявного науково-

методичного та програмного забезпечення учитель може самостійно добирати 

методичні способи розв’язання освітніх завдань навчального курсу, уносити 
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необхідні корективи в порядок вивчення тем програми, а також змінювати 

кількість годин, необхідних для засвоєння програмного матеріалу. Окремі 

питання програми можуть вивчатися тільки під час ознайомлення. Відповідно 

до вибраної методики викладання навчального курсу вчитель може дібрати 

відповідні навчальні посібники та дидактичне забезпечення, надаючи перевагу 

тим чи іншим з них або ж певним чином поєднуючи їх;  

– під час планування ураховуйте наявність самостійних та контрольних 

робіт, уроків розв’язування задач, заліків тощо.   

4. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета. 

3. Календарно-тематичний план. 

4. Тематичний план вивчення теми «Операційні системи». 

5. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Завдання навчального курсу «Методика викладання інформатики». 

2. Основні етапи історії розвитку інформатики як науки. 

3. Структура, цілі та завдання шкільного курсу інформатики. 

4. Сучасний учитель інформатики: яким він повинен бути? 

5. Якими нормативними документами слід користуватись під час 

складання тематичного плану? 

Література:  [4, с. 44–58; 3, с. 19–21]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Створення теоретичних питань і практичних завдань як 

елемента методичного забезпечення шкільного курсу інформатики 

Мета: ознайомлення з метою, змістом шкільного курсу інформатики та 

особливостями вивчення окремих тем; формування у студентів умінь і навичок 
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з формулювання теоретичних питань і конструювання практичних завдань з 

різних тем шкільного курсу інформатики. 

Короткі теоретичні відомості 

Зміст шкільного курсу інформатики включає у себе сукупність двох 

взаємопов’язаних компонентів: теоретичного та практичного. 

Теоретична частина навчального курсу спрямована на формування в 

учнів засад інформаційної культури, навичок аналізу та формалізації 

предметних задач, ознайомлення з такими поняттями як інформація, 

повідомлення, інформаційні процеси та системи, апаратне та інформаційне 

забезпечення інформаційних систем, комп’ютерні мережі, алгоритм, структура 

алгоритму тощо. 

Практичний аспект пов’язаний з виробленням навичок роботи з готовим 

програмним забезпеченням, написанням програм однією з конкретних мов 

програмування, використанням глобальної мережі Internet для обміну 

інформацією та повідомленнями, її пошуку тощо. Необхідність вироблення 

практичних навичок і умінь роботи на комп’ютері передбачає значне 

підвищення питомої ваги практичних занять (порівняно з іншими предметами) 

у загальній структурі навчального курсу, надаючи навчальному курсу 

інформатики специфічні ознаки, які відрізняють його від інших предметів. 

На добір змісту шкільного курсу інформатики впливають дві групи 

основних чинників:  

1.) науковість і практичність. Зміст навчального курсу інформатики має 

походити від науки інформатики (тобто не суперечити сучасному стану науки 

та бути методологічно витриманим); вивчення предмета має надавати такий 

рівень фундаментальних знань учнів, який дійсно міг би забезпечувати 

підготовку учнів до майбутньої професійної діяльності в різних сферах 

(практична мета); 

2.) доступність і загальноосвітність. Матеріал, який входить до складу 

навчального курсу інформатики, має бути доступним для засвоєння учнем. 
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Навчальний курс інформатики має, окрім того, відображати найбільш 

загальнозначущі, загальнокультурні, загальноосвітні відомості з відповідної 

галузі наукових знань. 

Обумовлюючи зміст навчального предмета цілями навчання, саме через 

поняття і ступінь їх сформованості в учня, можна визначити досить точно, чи 

досягнуті поставлені цілі. Взаємовплив цілей та змісту навчання двосторонній: 

формулюючи цілі необхідно якомога детальніше описати необхідні результати 

навчання, виокремивши системи понять, що формуються, і умінь, визначивши 

та надавши кожному компоненту вагову характеристику, що відображає його 

важливість на конкретному етапі навчання, а також розробити систему тестів 

для ефективного контролю управління навчально-пізнавальною діяльністю на 

всіх етапах навчання. Отже, системи понять, що формуються, є одним з 

основних критеріїв досягнення цілей навчання. 

Програми навчання у загальноосвітніх навчальних закладах досить 

жорстко обмежують перелік понять, що вивчаються у різних предметах. Тільки 

останнім часом почали говорити про варіативність програм, про можливість 

вибору комплекту навчальних дисциплін, а вчителем – методики навчання і 

змісту цих навчальних дисциплін. Орієнтиром вибору змісту, критерієм його 

обов’язкового ядра, мають стати стандарти освіти з різних предметів і для 

різних вікових груп. Для реалізації такого вибору необхідна передусім 

наявність якісних навчальних посібників, їх різноманіття.  

У такій ситуації вчитель повинен уміти самостійно добирати теоретичні 

питання та практичні завдання, що використовуються на уроках інформатики. 

Під час створення теоретичних питань до учнів слід ураховувати 

ключові поняття теми. Наприклад, під час вивчення теми «Основи роботи з 

текстовою інформацією» (9 клас) дуже часто вчителі починають з питання про 

можливості та призначення текстового редактора (процесора) та не приділяють 

достатньої уваги питанню поняття самого тексту та його складових елементів, 

яке є ключовим поняттям цієї теми. Якщо пропустити це питання, то потім учні 
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(а іноді і сам учитель) не розуміють послідовності вивчення наступних понять 

теми, не отримують системних знань і не розвивають навички мислення 

високого рівня, оскільки пропускається поняття, за допомогою якого можна 

узагальнити знання і вміння з теми та розповсюдити їх за аналогією на 

вивчення таких тем як «Комп’ютерна графіка», «Системи опрацювання 

табличних даних», «Бази даних» тощо. Під час створення теоретичних питань 

також слід звертати увагу на формулювання самого питання, оскільки саме 

формулювання може різко змінювати його методологічну значущість та 

результативність. Наприклад, питання «Що таке повідомлення?» відповідає 

двом нижнім рівням розвитку навичок мислення (за таксономією Б. Блума) – 

знання та розуміння. На противагу цьому формулювання у вигляді «Чим 

відрізняється інформація від повідомлення?» відповідає трьом вищим 

сходинкам таксономії Б. Блума – аналізу, синтезу, оцінюванню. Таке 

формулювання теоретичних питань надає можливість для подальшого розвитку 

мислення високого рівня в учнів навіть під час організації традиційної 

фронтальної бесіди без запровадження інноваційних методів навчання 

інформатиці та формування у школярів не тільки системних знань, умінь і 

навичок, а й інформатичної компетентності. 

Важливо розуміти відмінності у питаннях «Що таке текст?» та «Які 

основні елементи тексту виділяють з інформатики?». Формулювання першого 

питання має недоліки: воно відповідає двом нижнім рівням розвитку навичок 

мислення (за таксономією Б. Блума) – знання та розуміння, до того ж питання 

недостатньо конкретне, тому може бути декілька абсолютно правильних 

відповідей на поставлене питання, унаслідок чого в учителя можуть виникнути 

проблеми з оцінюванням відповіді (оцінювати кількість правильних варіантів 

чи їх якість з точки зору інформатики). Друге ж питання сформульоване 

достатньо конкретно та відповідає вищим сходинкам таксономії Б. Блума – 

аналізу та синтезу, тому надає можливість уникнути проблем, що можуть 

виникнути під час використання попереднього питання. Аналогічно можна 
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порівняти, наприклад, такі питання: «Що таке пам’ять?» та «З яких двох частин 

складається будь-яка комп’ютерна пам’ять?». Виділені слова суттєво 

конкретизують та підвищують методологічну значущість питання. 

Під час конструювання практичних завдань важливо враховувати тему та 

мету уроку, на якому це завдання надається учням для виконання, та 

враховувати час, необхідний школярам для його виконання. Наприклад, під час 

вивчення запитів у темі «Бази даних» учням може бути подано таке завдання 

«Створити реляційну базу даних «Магазин», установити зв’язки між таблицями 

та створити запити». На виконання цього завдання повністю учням може 

знадобитися велика кількість часу, до того ж з усього цього завдання теми та 

мети уроку стосується тільки частина завдання. Тому є доцільним подати учням 

електронну «заготовку» вже створеної бази даних з установленими між 

таблицями зв’язками. У такому разі практичне завдання міститиме лише 

вказівку про створення відповідних конкретних запитів у поданій учням 

електронній базі даних.  

Створювати електронну заготовку можна декількома способами. По-

перше, найлегшим варіантом є використання уже створеної заготовки, яку 

можна взяти з електронного додатка (сучасні методичні комплекси з 

інформатики містять, крім підручника, робочий зошит для учня та диск з 

документами в електронному вигляді). У цьому разі слід зважати на те, що на 

сучасному етапі розвитку методики навчання інформатики досить важко 

врахувати змістове наповнення заготовок для кожного профілю навчання. 

Наприклад, створення бази даних «Магазин» може бути не дуже цікавим для 

учнів, що навчаються за фізичним профілем. У такій ситуації бажано, щоб 

змістове наповнення бази даних відповідало профілеві навчання відповідного 

класу учнів. 

По-друге, учитель може створити заготовку для практичного завдання 

самостійно. У такому разі обов’язково слід урахувати, що частина часу уроку 
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має бути відведена на пояснення змісту заготовки учням для розуміння ними 

того, яка частина роботи вже виконана, а яку учень має зробити самостійно. 

По-третє, учитель може спланувати практичні завдання під час вивчення 

теми так, що учні поступово на уроках будуть створювати електронний 

документ, доповнюючи його на кожному наступному уроці, тобто заготовку 

створюють самі учні на попередніх уроках. Перевагою такого варіанта є те, що 

не потрібно витрачати на уроці час для пояснення змісту електронної заготовки 

– учні його розуміють, оскільки самі ж створювали. Але існують і певні 

недоліки: деякі учні могли бути відсутніми на попередньому уроці або могли 

просто не встигнути виконати повністю завдання на попередньому уроці, тому 

слід ураховувати ситуацію, що деякі учні можуть не мати своєї, самостійно 

створеної заздалегідь заготовки. Компенсувати такий недолік зазначеного 

способу створення електронної заготовки до практичного завдання можна за 

допомогою виділення певного часу після уроків (вистачить години на тиждень), 

протягом якого учні, що пропустили урок з певної причини або не встигли 

виконати завдання під час уроку, мають можливість заповнити прогалини у 

виконанні практичних завдань. У цей час учитель, з одного боку, зобов’язаний 

бути присутнім у комп’ютерному класі, але, з іншого боку кожен учитель 

інформатики протягом тижня у будь-якому разі проводить певний час у 

комп’ютерному класі (працює з документацією, поповнює наповнення 

кабінету, займається самоосвітою тощо), а тому цей час не буде суттєвим 

додатковим навантаженням на вчителя. Варто наголосити, що саме третій 

запропонований спосіб створення електронних заготовок є найбільш корисним 

для учнів та вимагає від вчителя найменших зусиль.  

Слід також зауважити про недоречність формулювання практичного 

завдання, наприклад, такого вигляду: 

«намалюйте щось» під час вивчення теми «Комп’ютерна графіка»; 

«наберіть якийсь текст» під час вивчення теми «Основи роботи з 

текстовою інформацією» тощо. 
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У такому разі досить важко спрогнозувати результат діяльності учнів. 

Ураховуючи недостатньо високий рівень загальної культури деяких учнів-

старшокласників, учитель може спровокувати ситуацію, що може призвести до 

втрати важелів управління навчально-виховним процесом під час проведення 

уроку. 

Практичне завдання має чітко відповідати меті уроку, бути невеликого 

обсягу, але дуже насиченим змістовно. Наприклад, під час вивчення теми 

«Основи роботи з текстовою інформацією» на етапі формування в учнів умінь 

та навичок уведення тексту можна запропонувати учням набрати великий за 

обсягом текст української пісні, реалізуючи при цьому виховну мету уроку, але 

складність такого тексту буде незначною та виконання завдання вимагатиме 

тривалого проміжку часу. Натомість методично більш доцільно подати для 

уведення текст невеликого обсягу, але який буде містити символи української, 

російської та англійської мови, великі та маленькі літери, числа, знаки 

пунктуації, а також символи, яких немає на клавіатурі тощо. 

Практичне завдання з інформатики має містити три основних складових:  

  паперова роздруківка або електронна заготовка вхідних даних; 

 текст завдання, що містить конкретні вказівки щодо дій, які має 

виконати учень; 

 пояснення стосовно місця збереження результату: якщо результат 

діяльності учня має бути записаний до зошита, то потрібно вказати у якому 

вигляді, наприклад, таблиці, схеми, тексту тощо, якщо на комп’ютері – то 

потрібно вказати ім’я та розташування вихідного файлу. 

Порядок виконання роботи 

Ознайомитися з рекомендованими МОН України методичними 

комплексами, підручниками та посібниками, а також зі збірниками практичних 

робіт з інформатики для загальноосвітніх навчальних закладів, зі шкільними 

програмами з інформатики, а також теоретичними відомостями та 

методичними рекомендаціями до цієї лабораторної роботи. 
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Використовуючи навчальну програму з інформатики для учнів 9-го класу 

та старшої профільної школи (рівень стандарту), методичні розробки, навчальні 

підручники, посібники з інформатики та матеріали глобальної мережі Internet, 

сформулювати 10–15 теоретичних питань та сконструювати 5–7 практичних 

завдань для кожної з наступних тем: 

 «Інформація. Інформаційні процеси та системи. Апаратне 

забезпечення інформаційних систем»; 

 «Основи роботи з текстовою інформацією. Текстовий процесор»; 

 «Системи опрацювання табличних даних»; 

 «Бази даних. Системи управління базами даних». 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета. 

3. Дидактичні завдання. 

4. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Сукупність яких двох взаємопов’язаних компонентів включає у себе 

зміст шкільного курсу інформатики? 

2. Які існують типові методичні помилки під час створення теоретичних 

питань зі шкільного курсу інформатики? 

3. Які є типові методичні помилки під час конструювання практичних 

завдань? 

4. Які є можливі варіанти створення електронних заготовок до 

практичних завдань з інформатики? 

5. Назвіть особливості конструювання практичних завдань з теми «Бази 

даних». 

Література: [1, с. 134–158; 2, с. 49–71]. 
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Лабораторна робота № 3 

Тема. Форми органiзацiї навчальної дiяльностi учнiв. Конспект уроку 

вчителя iнформатики 

Мета: проаналізувати традиційні та нетрадиційні форми і методи 

навчання, сформувати вміння та навички складання конспекту уроку, аналізу 

підручників, розуміти значення і структуру конспекту уроку, навчитися 

складати розширений конспект заняття з інформатики. 

Короткі теоретичні відомості  

Урок – основна форма організації навчально-виховної роботи у школі.  

Основні характеристики уроку:   

– мета;   

– зміст;   

– методи та засоби навчання;   

– організація навчальної діяльності.   

Мета – загальноосвітня, виховна, практична (розвиваюча).   

Методи навчання – це впорядковані способи взаємопов’язаної діяльності 

вчителя і учнів, які спрямовані на досягнення  цілей навчання.  

Опис кожного методу передбачає:   

1) опис навчальної діяльності вчителя;   

2) опис навчальної (пізнавальної) діяльності учня;   

3) опис зв’язку між ними або спосіб, яким навчальна діяльність учителя 

керує пізнавальною діяльністю учня.   

Під час вибору певного методу слід ураховувати:   

1) мету уроку;   

2) структуру та інші особливості змісту матеріалу уроку (складність, 

новизну, особливості матеріалу тощо);   

3) особливості учнів класу (рівень розвитку мислення; рівень знань, умінь 

і навичок; рівень вихованості тощо);   

../методика/МПИ/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_4
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4) наявність певних дидактичних матеріалів, обладнання, комп’ютерного 

програмного забезпечення та ін.; 

5) час проведення уроку, наповненість класу тощо;   

6) індивідуальну майстерність учителя та його особисті людські якості.   

Методи навчання поділяють на методи наукового дослідження та 

методи навчання конкретному предмету (зокрема інформатиці). 

Методи наукового дослідження складаються із загальних методів 

дидактики з урахуванням специфіки навчального предмета (індукція, дедукція, 

аналіз, синтез, аналогія, узагальнення, абстрагування, конкретизація, 

класифікація, систематизація) і спеціальних (притаманних тільки методиці 

навчання інформатиці) методів (метод побудови математичних та 

інформаційних моделей, специфічні методи абстрагування тощо). 

До методів навчання інформатиці належать: проблемний метод, 

проблемне навчання через задачі, евристичний метод, алгоритмічний метод, 

програмове навчання, конкретно-індуктивний та абстрактно-дедуктивний 

методи тощо.     

Застосування проблемного методу передбачає:   

1) створення проблемної ситуації;   

2) певну готовність і певний інтерес учнів до знаходження розв’язку;   

3) можливість неоднозначних етапів розв’язування проблеми.   

Схема реалізації проблемного методу:   

1) створення проблемної ситуації;   

2) висунення гіпотез учнями;   

3) обговорення гіпотез;   

4) розв’язування проблеми;   

5) висновки.   

На уроках з інформатики слід використовувати загальні, групові та 

індивідуальні форми роботи з учнями.   
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Форми організації  навчальної діяльності: лекції, семінари, практичні 

заняття, консультації, конференції, диспути,  дослідна робота, додаткові заняття 

з невстигаючими учнями тощо.   

Типи уроків. Уроки можна класифікувати за двома ознаками – за 

дидактичною метою та за способом їх проведення.   

За дидактичною метою:   

–  урок вивчення нового матеріалу;   

–  урок закріплення вивченого;   

–  урок перевірки знань, умінь і навичок;   

–  урок систематизації та узагальнення вивченого матеріалу.  

За способом проведення:   

–  комбінований урок;   

–  урок пояснення нового матеріалу;   

–  урок розв’язування задач;  

–  оглядовий урок;   

–  урок повторення;   

–  урок-лекція;   

–  урок-семінар;   

–  лабораторна робота;   

–  урок-залік;   

–  самостійна робота;   

–  контрольна робота;   

–  урок-бесіда тощо. 

Вимоги до уроку інформатики:   

– цілеспрямованість;   

– раціональна побудова змісту уроку;   

– оптимальний вибір засобів, методів, прийомів навчання і виховання.  

Основні етапи уроку:   

– постановка мети уроку перед учнями;   
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– ознайомлення з новим матеріалом;   

– закріплення вивченого;   

– перевірка знань, умінь і навичок учнів;   

– систематизація та узагальнення вивченого матеріалу.   

Основні типи уроків  

Структура комбінованого уроку:   

–  перевірка домашнього завдання;   

–  пояснення нового матеріалу;   

–  закріплення вивченого матеріалу;   

–  інструкція до домашнього завдання.   

Види уроків вивчення нового матеріалу:  

–  пояснення нового матеріалу вчителем;   

– самостійна робота учнів з підручниками, посібниками, іншою 

додатковою літературою;   

– самостійна робота учнів з програмним забезпеченням;   

–  самостійне вивчення матеріалу під час розв’язування задач тощо.  

Види уроків лабораторної роботи:   

–  розробка алгоритмів розв’язку задач, програм та ін.;   

–  робота з комп’ютерним програмним забезпеченням;   

–  обчислювальна обробка результатів задач, алгоритмів тощо;   

–  робота з таблицями, довідковою літературою, ураховуючи підручники 

та спеціальні інструкції, що складені за такою схемою. 

1) тема роботи;   

2) мета роботи;   

3) обладнання і програмне забезпечення;   

4) короткі теоретичні відомості;   

5) завдання до лабораторної роботи та план роботи;   

6) форма подання результатів;   

7) контрольні питання;   
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8) вимоги до оцінювання результатів роботи.   

Лекційно-практична система     

Лекція в школі відрізняється від лекції у закладі вищої освіти. Шкільна 

лекція має бути наближена до бесіди, де можна заслуховувати короткі 

повідомлення та коментарі учнів. У лекції потрібно поєднувати інформаційні та 

проблемні аспекти. Лекція в школі не має замінювати роботу учнів з 

підручником та іншою літературою.   

Оптимально розглядають шкільну лекцію як елемент лекційно-

практичної системи, що має таку структуру:   

– підготовчий урок;   

– лекція;   

– практичні заняття;   

– семінари;   

– контрольно-залікові уроки.   

Семінар – це колективне обговорення теми під керівництвом учителя. 

Семінар переважно проводиться для систематизації, узагальнення і закріплення 

знань учнів. Основний навчально-виховний ефект має підготовча робота учнів 

до семінару: опрацювання матеріалу за підручником і додатковою літературою; 

розв’язування задач; самостійне складання алгоритмів, програм, вправ, задач; 

виготовлення наочності, комп’ютерного програмного забезпечення; підготовка 

повідомлень, виступів, рефератів.   

Для ефективної організації роботи семінар має відповідати таким 

вимогам: 

1) тема семінару має бути ключовою;   

2) тема має викликати інтерес і бути посильною для самостійного 

опрацювання;   

3) наявність відповідної літератури та іншого методичного і 

програмного забезпечення;   

4) необхідний запас знань, умінь і навичок учня. 
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Конспект уроку. План уроку визначає систему понять, що вивчаються, на 

кожний урок, формування загальнонавчальних і спеціальних умінь відповідно 

до змісту, відображає розв’язання комплексу виховних завдань, розвиток 

особистісних якостей учнів.   

Учитель подає у плані всі структурні елементи уроку, ретельно продумує 

кожний етап, визначає методи та засоби  подання матеріалу.   

Методичні вимоги до уроку інформатики   

1. Сформулювати тему уроку.   

2. Визначити цілі уроку: освітні, практичні (розвиваючі) та виховні.   

3. Визначити тип уроку та відповідно до нього розробити структуру 

уроку, визначити конкретне завдання кожного етапу уроку.   

4. Відібрати навчальний матеріал відповідно до мети (освітньої) та 

завдань окремих етапів уроку.   

5. Визначити методи та прийоми роботи учнів.   

6. Визначити прийоми, за допомогою яких учитель керує діяльністю 

учнів.   

7. Вибрати засоби навчання (підручник, дидактичні або роздавальні 

матеріали та ін.).   

8. Визначити форму та зміст матеріалів для перевірки засвоєння 

матеріалу, розглянутого на уроці.   

9. Продумати інструктаж до виконання домашнього завдання і форму 

підбиття підсумків уроку.   

Розгорнутийу план уроку має містити: тему уроку, цілі уроку, обладнання 

та  програмне забезпечення уроку, етапи уроку (у плані мають бути  позначені 

тільки ті з них, що будуть на конкретному уроці).   

Методичні рекомендації та вимоги до різних етапів уроку   

1. Перевірка домашнього завдання. У плані вказати тільки те, що перевіряється, 

для чого та у якій формі.   

2. Пояснення (вивчення) нового матеріалу. У плані вказати:   



28 

 

а) головну суть нового матеріалу (про що матеріал, який вид задач, який 

прийом (алгоритм, спосіб, метод) уводиться і т. д.);   

б) яким дидактичним прийомом (способом, методом) вивчатиметься нове: 

читання книги, пояснення учителя, доповіді учнів, самостійне розв’язування 

задач, робота з комп’ютером і т. д.;   

в) якщо подається новий алгоритм або вводиться новий прийом 

розв’язування задач, то відповідний матеріал має бути поданий у плані.   

3. Організація самостійної роботи учнів. У плані вказати форми організації 

самостійної роботи (надано завдання працювати з книгою та сформульовані 

питання, на які потрібно у книзі знайти відповідь; надано завдання розв’язати 

задачі та наведено вказівки на комп’ютері, що допомагає та організує 

розв’язування задач; надані два варіанти задач і зазначені аналогічні, але вже 

розв’язані задачі, якими можуть скористатися учні у разі ускладнення і т. д.; 

наведено розв’язок задач).   

4. Перевірка самостійної роботи учнів. У плані має бути зазначена одна з форм 

перевірки: учитель збере виконану роботу та перевірить після уроку; учні 

обміняються зошитами та виконають взаємоперевірку; у комп’ютері буде 

наведено правильний розв’язок, і учні звіряться зі зразком і т. д.   

5. Домашнє завдання. У плані має бути зазначена мета домашнього завдання, 

визначена форма його подання  учнями та розв’язані всі задачі, що задаються їм 

додому.   

6. Висновки з уроку. У цій частині плану має бути чітко сформульовано, які 

пізнавальні результати одержать учні на уроці (довідаються про новий факт, 

ознайомляться з операційним складом нової навчальної дії, навчаться якихось 

елементів оцінювання або самооцінювання і т. д.). Висновки з уроку тісно 

пов’язані з його цілями, але вони уточнюють і конкретизують мету і одержують 

закінчене формулювання тільки в реально проведеному уроці. Якщо поставлені 

цілі уроку були досягнуті, то, звичайно, висновки будуть їх повторювати з 
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конкретизацією. Якщо ж під час проведення уроку довелося відхилитися від 

основної мети, то і висновки будуть інші.   

Порядок виконання роботи 

1. Розробити розширений конспект заняття з указаної нижче теми, ураховуючи 

методичні вимоги до конспекту заняття з інформатики і такі рекомендації 

та тезові допоміжні матеріали.   

Тема уроку. Комп’ютерні віруси та боротьба з ними. Антивірусні програми 

Попередня тема. Архівація даних. 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання та ТЗН: комп’ютерна техніка, таблиці.   

Програмне забезпечення: антивірусна програма Dr. Web.   

Короткі теоретичні відомості  

Історичні та економічні причини появи вірусів 

Інформація є підгрунтям світової економіки. Інформація – це гроші. Лише 

10 % часу гроші існують у своєму фізичному вигляді, увесь інший час вони 

існують у вигляді інформації.   

Оскільки інформаційні системи все ширше використовуються для 

фінансових операцій на всіх рівнях, то природно очікувати, що на всіх рівнях 

певні елементи та групи будуть атакувати їх для отримання доходів незаконно. 

Дуже розвинуте промислове шпигунство як міждержавне,  так і серед фірм, що 

конкурують. Найнебезпечнішою може бути інформаційна війна, під час якої 

можна проводити стратегічні наступальні операції з руйнування 

інформаційного простору держави, які, до того ж, можуть призвести до повного 

руйнування систем управління державою, економікою та військами.   

За даними асоціації ICSA (International Computer Security Association), 

наприкінці 1997 року ймовірність зараження корпоративних настільних систем, 

портативних комп’ютерів і мереж за рік збільшилася у три рази, а за два роки – 

у 20 разів. Майже будь-яка організація підлягає вірусній атаці хоча б раз на рік.    
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Кількість вірусів збільшується щорічно. 1990 року було відомо              

500 вірусів, зараз – сотні тисяч. 

Дійсним стихійним лихом стали макровіруси. Вони заражають документи  

і шаблони, що створені додатками Microsoft Office. 

Сьогодні частка макровірусів становить близько 80 % усіх заражень 

вірусом у корпораціях. За даними ICSA, кожне ураження вірусом обходиться у 

8366 доларів. Ще цінніший час, що потрачений на відновлення системи. У 

середньому – це 44 години і 21,7 людино-днів роботи.   

Комп’ютерні віруси 

Комп’ютерні віруси – це особлива категорія невеликих за розміром 

програм,  що можуть видавати себе за інші  програми, здатні самостійно 

поширюватися у комп’ютерному середовищі та виконувати небажані дії на 

комп’ютері.   

Програма, усередині якої знаходиться вірус, називається інфікованою. 

Коли заражена вірусом програма викликається для виконання, на одному із 

етапів її роботи вірус перехоплює керування і реалізує функції, що закладені в 

неї розробником. Традиційно таких функцій дві: інфікування інших програм і  

дисків та ураження інфікованих систем. 

Стадію активних дій вірусу щодо ураження інфікованих систем 

називають атакою вірусу.   

У зв’язку із зараженням комп’ютерним вірусом перед користувачем ПК 

виникає три проблеми:   

–  як виявити інфікування;  

–  як виявити вірус;  

–  як позбавитися вірусу.  

Методи профілактики уражень вірусом   

Універсальних рецептів для профілактики уражень вірусами не існує, але 

деякі рекомендації є:   
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1.) утримуйтеся від випадкових контактів і зв’язків, що виражаються у 

використанні чужих комп’ютерів і дискет, «стерильність» яких сумнівна; 

2.) зберігайте програми та дані на різних дискетах або в різних підкаталогах 

жорсткого диска. Вставляючи свої дискети в чужий ПК, закривайте «вікна» 

інших програм, щоб не було можливості запису на дискету; 

3.) обмежуйте доступ до файлів програм, установлюючи (коли це можливо), 

статус «лише для читання»;   

4.) під час роботи в мережі за можливістю не викликайте програми із пам’яті 

інших комп’ютерів;   

5.) постійно користуйтеся програмами перевірки наявності вірусів.   

Програмні засоби для боротьби з вірусами 

У світі не існує єдиної класифікації вірусів. Однак існують спроби 

класифікувати всі відомі на сьогодні віруси в певні групи за певними ознаками. 

Відповідно до цих класифікацій виділяють певні групи антивірусних засобів.   

Можна виділити три групи засобів боротьби з вірусами:   

– сканери – антивірусні програми, що найбільш повно та надійно 

визначають наявність вірусу, а потім «лікують» інфіковані об’єкти, видаляючи 

з них тіло вірусу та відновлюючи початковий стан об’єкта. Ці програми мають 

у своїх базах даних десятки тисяч масок вірусів і потужний механізм 

евристичного аналізу, який дозволяє їм знаходити невідомі віруси, що 

з’явилися пізніше ніж противірусні програми;   

– ревізори – антивірусні програми, які не мають у своїй базі масок 

вірусів; вони їх просто не знають. Але у своїй базі даних вони зберігають 

найбільш повну інформацію про файли, що зберігаються на даному комп’ютері 

або в локальній мережі. Їх завдання – виявити вірус, а «лікуванням» 

займаються програми-сканери;   

– монітори – антивірусні програми, що знаходяться у пам’яті та 

контролюють усі процеси, які відбуваються на комп’ютері. Ці програми не 
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дуже популярні, оскільки постійно знаходяться у пам’яті комп’ютера та 

сповільнюють його роботу.  

Поряд з програмами-ревізорами існують апаратно-програмні засоби, що 

забезпечують більш надійний захист від проникнення вірусу. Вони блокують 

будь-які спроби вірусів унести зміни в системні області та контрольовані 

файли.   

Жодна програма не гарантує повного захисту від вірусів, тому потрібно 

противірусні програми використовувати в комплексі. Серед найбільш 

популярних на вітчизняному комп’ютерному ринку слід виділити сканери-

ревізори Dr.Web, антивірус Касперського, Norton Antivirus, ревізор Adinf.     

2. Провести ділову гру «Урок інформатики у школі за вказаною темою» зі 

студентами групи.   

3. Провести аналіз поданого уроку за схемою:   

1) визначити ключові моменти уроку: місце цього уроку в системі уроків за 

темою; мету та завдання уроку; тип і структуру уроку;   

2) провести аналіз кожної структурної частини уроку:   

– визначити, яка освітня задача розв’язується;   

– проаналізувати зміст відібраного навчального матеріалу й установити 

відповідність його поставленій задачі;   

– указати методи та прийоми, використані вчителем (розповідь, бесіда, 

створення проблемної ситуації, постановка проблемних питань і т. д.);   

–  форми організації діяльності учнів (колективна та індивідуальна робота, 

усна і письмова робота);   

– форми та методи контролю за діяльністю учнів.   

3) виконати аналіз дидактичних і психологічних особливостей уроку за схемою 

комплексного аналізу уроку. Для цього потрібно відповісти на такі питання.   

Чи правильно визначена мета уроку?  

Чи враховані освітні та розвиваючі задачі, що розв’язувалися на уроці?   
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Чи обґрунтований добір навчального матеріалу на урок (відповідність 

змісту уроку його основній навчальній меті, чи достатній обсяг навчального 

матеріалу на уроці, чи відображений у матеріалі взаємозв’язок теорії та 

практики)?   

Які методи і прийоми роботи використовував учитель на уроці, чи 

відповідають вони меті та змісту навчального матеріалу (постановка 

проблемних питань, їхня точність і логічність)?   

Розв’язування пізнавальних задач, їх доступність; формування уміння 

працювати з книгою, комп’ютером і т. д. 

Які методи, прийоми контролю і оцінювання діяльності учнів 

використовував учитель на уроці?   

Які особливості діяльності учнів на уроці (стійкість уваги учнів, 

швидкість переключення уваги; зовнішні вияви активної розумової діяльності; 

співвідношення роботи за зразком і самостійної роботи учнів; розумові дії, 

якими володіють учні; позитивні та негативні емоції учнів на уроці; ставлення 

окремих учнів до навчальної роботи  на уроці)?   

4) зробити загальні висновки з уроку:   

– організація уроку;   

– досягнення мети та завдань уроку (освітніх, розвиваючих і виховних);   

– загальна оцінка діяльності вчителя і учнів на уроці.   

4. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета. 

3. Розширений конспект заняття. 

4. Сценарій ділової гри. 

5. Аналіз уроку. 

6. Висновки щодо уроку. 

7. Висновки. 
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Контрольні питання 

1. Продемонструйте фрагмент уроку на прикладі вивчення однієї з тем. 

2. Групові форми діяльності учнів. 

3. Робота парами.  

4. Індивідуальний практикум. 

5. Лабораторні заняття. Особливості лабораторної роботи з інформатики. 

6. Семінар і його можливості. Способи проведення семінару. 

7. Шкільна лекція. 

Література: [1, с. 134–158; 2, с. 49–71]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема. Програмне забезпечення ПЕОМ під час навчання інформатиці. 

Кабінет інформатики 

Мета: ознайомитись з основним програмним забезпеченням навчального 

курсу інформатики, нормативними документами з організації кабінету 

інформатики, знати призначення і структуру програмного забезпечення 

навчального курсу інформатики.   

Короткі теоретичні відомості  

Кабінет інформатики має містити:    

– базовий комплект обчислювальної техніки, який передбачає 4–15 

робочих місць;    

– локальну мережу;   

– загальнодоступний запам’ятовувальний пристрій з ємністю не менше 

500 Кб; 

– друкувальний пристрій;   

– базовий комплект програмного забезпечення;   

– базовий комплект документації;   

– іншу додаткову та методичну літературу;   

– засоби наочності; 



35 

 

–аптечку;   

– базовий комплект протипожежної безпеки;   

– інструкцію з техніки безпеки;   

– журнал з техніки безпеки;   

– демонстраційну робочу дошку, що не потребує крейди.     

Вимоги до обчислювальної техніки в освіті:   

 висока універсальність і адаптованість;   

 наявність у складі системи ряду робочих місць;   

 забезпечення одночасної незалежної роботи на робочих місцях;   

 забезпечення взаємозв’язку для організації спільної роботи;   

 забезпечення можливості протоколювання порядку розв’язку задачі на 

кожному робочому місці;   

 наявність розвинутих засобів відображення графічної та текстової 

інформації;   

 простота і доступність взаємодії учнів з ПЕОМ;   

 адаптованість до вікових та індивідуальних особливостей;   

 простота і надійність під час експлуатації непідготовленими 

користувачами;   

 захищеність від випадкових і навмисних неправильних дій учнів;   

 гігієнічність і безпека;   

 мінімальна вартість;   

 простота і зручність у користуванні.   

Програмне забезпечення – це сукупність програм з усією інформацією, 

що належить до них, яка дозволяє використовувати ЕОМ для розв’язування 

різноманітного типу задач. Програмне забезпечення ЕОМ можна поділити на 

системне, прикладне, кросове та тестове. 
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Системне програмне забезпечення – це сукупність програмних і мовних 

засобів, які забезпечують функціонування самої обчислювальної системи, 

реалізують сервісні функції комп’ютера відносно користувача та створюють 

зручне середовище для розробки інших програм.   

За функціональним призначенням у системному програмному 

забезпеченні виокремлюють операційну систему, систему програмування і 

сервісні програми.   

Операційна система – це комплекс програм, що забезпечують керування 

апаратурою ЕОМ, планування ефективного використання ресурсів та 

розв’язування задач користувача. 

Система програмування – це сукупність програмних засобів, що  

забезпечують автоматизацію розробки  та налагодження програм. 

Програмні компоненти системи програмування функціонують під 

керуванням ОС так само, як прикладні програми користувача. 

До сервісних програм належать оболонки, утиліти, антивірусні програми 

та інші програми, що розширюють можливості системи.  

Кросове програмне забезпечення – це програмне забезпечення, що 

призначене для роботи з певною ЕОМ і її програмами, але реалізоване на ЕОМ 

інших класів або типів. Його використовують, наприклад, під час проектування 

і створення нових ЕОМ.   

Програмне 
забезпе-

чення 

 

Системне 
 

Тестове 
 

Кросове 
 

Прикладне 

Операційн
а система 

Система 
програму-

вання 

Сервісні  
програми 

Загального  
користу-

вання 

Інтегровані 
пакети 

Проблемно-
орієнтоване 
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Тестове програмне забезпечення – це сукупність програм діагностики та 

обслуговування апаратного забезпечення комп’ютера, що призначені для 

перевірки працездатності пристроїв, які входять до складу ЕОМ, як під час 

виготовлення, так і під час експлуатації.    

Прикладне програмне забезпечення – це сукупність програм, що 

призначені  для  розв’язування  конкретних  задач  користувача.   

Прикладні програми дозволяють фахівцям будь-якої галузі 

використовувати комп’ютери у своїй професійній діяльності без досконалого 

вивчення інформатики.  

До складу ППЗ загального користування входять: текстові та графічні 

редактори, електронні таблиці, системи керування базами даних, системи 

підтримки комунікацій.    

Текстові редактори призначені для автоматизації процесу набору 

текстових документів, їх редагування, форматування, верстки, збереження на 

зовнішніх носіях, роздрукування. Сучасні текстові редактори дозволяють 

формувати таблиці, вставляти в тексти графічні та інші нетекстові об’єкти, 

містять засоби перевірки орфографії та граматики тощо. Найуживанішими 

текстовими редакторами є Lexicon (для OC MS DOS ), Microsoft Word (для OC 

Windows) тощо.   

Графічні редактори слугують для побудови графічних зображень, їх 

редагування, перегляду, збереження у вигляді  файлів,  роздрукування. Сучасні 

графічні редактори дозволяють здійснювати анімацію зображень, створювати 

різноманітні  просторові ефекти. Відомими графічними редакторами є Paint 

Brush (для OC MS DOS), Corel Draw (для OC Windows) тощо.   

Електронні таблиці – це програми для табличного подання і опрацювання 

таких видів даних, як числа, тексти та формули. Популярними електронними 

таблицями є Super Calc (для OC MS DOS ) та Microsoft Exсel (для Windows).  
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Системи управління базами даних (СУБД) призначені для створення баз 

даних і роботи з ними. Найуживанішими СУБД є Карат, FoxPro (для 

OC MS DOS), Microsoft Access (для OC Windows) тощо.   

Системи підтримки комунікацій призначені для підключення до 

комп’ютера різних пристроїв, приладів та установок, а також для організації 

комп’ютерного зв’язку. Зв’язок між комп’ютерами найчастіше функціонує у 

вигляді мереж: локальних і глобальних.   

До проблемно-орієнтованого програмного забезпечення належать 

програми, які використовують у сферах практичної діяльності та орієнтовані на 

використання спеціалізованих методів подання і обробки даних, властивих 

певній галузі. До них належать математичні пакети програм, системи 

психологічного тестування, автоматизовані навчальні системи, системи 

автоматизованого проектування і автоматизовані системи управління (АСУ) 

технологічними процесами тощо. 

Інтегровані пакети – це пакети програм, компоненти яких є програмами 

загального  користування. Інтегровані пакети мають єдине уніфіковане 

середовище, у межах якого можна працювати з даними, що подані різними 

способами. При цьому всі програми зі складу пакета використовують один 

принцип кодування даних для їх запису на диски (формат даних). Це надає 

можливість фрагменти даних переносити з однієї програми в іншу. Зазначимо, 

що в OC MS DOS для перенесення даних між програмами, які розроблені 

різними фірмами, потрібно було використовувати спеціальні програми 

перекодування даних, якщо відповідно імпортно-експортних можливостей не 

мали самі прикладні програми. У межах одного інтегрованого пакета ця 

проблема знімається.   

Зручним у використанні для MS DOS є інтегрований пакет Framework.   

OC Windows містить буфер обміну, який можна використовувати для 

перенесення даних між програмами. Водночас, для OC Windows існує 

інтегрований пакет Microsoft Office, який включає в себе такі спеціалізовані 
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програми: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft Power 

Point, Outlook Express та інші.   

Вимоги до базового комплекту програмного забезпечення:    

 системне програмне забезпечення;  

 операційні системи;   

 операційні оболонки;   

 мережне програмне забезпечення;   

 антивірусні засоби;   

 засоби резервного копіювання і поновлення інформації;   

 інші утиліти, що розширюють можливості системи;   

 програмне забезпечення загального користування:   

1) текстові процесори;   

2) системи комп’ютерної графіки;   

3) електронні таблиці;   

4) бази даних;   

5) системи роботи з комп’ютерними телекомунікаціями;   

6) інструментальні програмні засоби загального користування;   

7) програмне забезпечення підтримки видавничої діяльності;     

8) програмні засоби навчального призначення, у тому числі педагогічні 

програмні засоби.   

Педагогічні програмні засоби (ППЗ) дозволяють забезпечити:   

– індивідуалізацію та диференціацію процесу навчання завдяки 

поетапному досягненню мети; 

– здійснення контролю зі зворотним зв’язком, діагностикою та 

оцінюванням результатів;   

– самоконтроль та самокорекцію;   

– самопідготовку та тренаж;   

– наочність;   

– моделювання та імітацію певних явищ і процесів;   
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– проведення лабораторних робіт у режимі, спряженому з об’єктом;   

– створення інформаційних баз даних, необхідних у навчальній 

діяльності, забезпечення доступу до інформаційних  мереж;   

– підсилення мотивації навчання;   

– формування логічного мислення;   

– розвиток творчих здібностей.   

Педагогічні програмні засоби мають відповідати таким дидактичним 

вимогам: 

– науковість змісту матеріалу;   

– відповідність матеріалу раніше здобутим знанням, умінням і навичкам;   

– пристосовуваність до індивідуальних можливостей учнів;   

– систематичність і послідовність навчання;   

– наочність;   

– свідомість і активність дій учнів;   

– міцність засвоєння матеріалу.   

Види ППЗ: 

 програми-тренажери, призначені для самопідготовки;   

 контролюючі програми;   

 демонстраційні програми;   

 інформаційно-довідкові програми;   

 імітаційно-моделюючі програми;   

 ігрові програми;   

 навчальні програми.   

Етапи розробки педагогічних програмних засобів:   

 визначення мети і завдань ППЗ;   

 вибір відповідного типу ППЗ;   

 підбір фактичного матеріалу;   

 систематизація та алгоритмізація матеріалу;   

 програмне втілення;   
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 тестування програми та її корекція;   

 проведення педагогічного експерименту з ППЗ. 

Порядок виконання роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника.   

2. Ознайомитися з основним прикладним програмним забезпеченням 

навчального курсу інформатики для шкіл, інформаційні мережі яких працюють 

під керуванням операційних систем Windows та DOS (форма 4) 

3. Скласти програму відповідно до варіанта (див. додаток А).   

4. Надати відповідь на контрольні питання.   

5. Оформити звіт з лабораторної роботи.   

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета. 

3. Скласти програму. 

4. Відповідь на контрольні питання. 

5. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Основні функції операційних систем. 

2. Сервісне програмне забезпечення. 

3. Операційні системи та оболонки. 

4. Що являє собою комп’ютерний вірус? 

5. Яких рекомендацій потрібно дотримуватись для уникнення комп’ютерних 

вірусів? 

Література: [3, с. 254–258; 8, с. 319–321]. 
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Форма 4 

Програмне  

забезпечення 
ОС MS DOS ОС Windows 

Клавіатурний 

тренажер 
KEY.EXE WCORRECT.EXE 

Текстовий редактор Модель текстового 

редактора – VIEW.EXE 

Текстовий процесор – 

MS WORD 

Графічний редактор Модель графічного 

редактора – EDGR.EXE 

Графічний редактор – 

MS PAINT 

Електронні таблиці Модель електронних 

таблиць – SHEET.EXE 

Електронні таблиці – 

MS EXCEL 

СУБД Модель СУБД – BASE.EXE СУБД – MS ACCESS 

Інформаційно-

пошукова система 

Навчальна система – 

BTRAN.EXE 
 

Алгоритмічні ігри Гра Баше – BASHE.EXE, 

Ханойська башта – 

HANOJ.EXE 

 

Навчальна 

алгоритмічна мова 

Виконавець Черепаха – 

TURTLE.EXE 
 

Педагогічні 

програмні засоби 

Програма з геометрії –

GEOMETR.EXE, 

Програма з алгебри – 

GRAFXY.EXE, 

Програма з фізики – 

TRAEK.EXE, 

Програма з хімії – 

TABLE.EXE, 

Програма з біології – 

DIGIB.EXE 
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Лабораторна робота № 5 

Тема. Форми, способи та засоби контролю і оцінювання знань й умінь 

учнів. Норми оцінювання. Аналіз наявних тестових програм з навчального 

курсу інформатики. 

Мета: проаналізувати методи та форми перевірки знань i вмінь на уроках 

інформатики, сформувати навички створення особистiсно-орієнтованих завдань 

для перевірки знань з інформатики. 

Короткі теоретичні відомості  

Контроль – це виявлення і порівняння результату навчальної діяльності з 

вимогами, що задаються до цього результату програмою, тобто це зіставлення 

досягнутих результатів із запланованими цілями навчання.   

Залежно від того, хто саме здійснює контроль за результатами діяльності 

учня, виділяють такі три типи  контролю: 

–  зовнішній (здійснюється учителем за діяльністю учня);   

–  взаємний (здійснюється учнем за діяльністю товариша);   

–  самоконтроль (здійснюється учнем за власною діяльністю).   

Основна мета контролю знань і умінь полягає у виявленні досягнень, 

успіхів учнів, через призму яких розглядаються недоліки у здійсненні 

навчальної діяльності, прогалини у знаннях тощо; у визначенні способів 

удосконалювання, поглиблення знань, умінь для того, щоб створювалися умови 

для наступного залучення школярів до активної творчої діяльності. 

Контроль у навчанні виконує такі функції:   

– виявлення і діагностики результатів навчання (контролююча та діагностична 

функції);   

– освітню (навчальну), пов’язану з підвищенням якості засвоєння знань, їхньою 

систематизацією, формуванням прийомів навчальної роботи; 

– стимулюючу (розвиваючу), пов’язану зі створенням необхідного підґрунтя 

для стимулюючих змістових оцінок діяльності учнів, для розвитку пізнавальної 

активності школярів;  
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– виховну, спрямовану на виховання у кожного почуття відповідальності за 

результати навчання, на формування пізнавальної мотивації;   

– керування процесом засвоєння знань, умінь, його корекції (прогностична 

функція).   

Процес контролю знань і умінь учнів містить такі компоненти:   

– уточнення цілей вивчення частини навчального матеріалу і встановлення 

конкретного змісту контролю;  

– вибір видів, форм, способів і засобів контролю, що відповідають поставленим 

цілям;   

– різні способи вираження результатів контролю: оцінювання та оцінка.   

Види контролю:   

– контроль за кінцевим результатом;   

– покроковий контроль;   

– контроль, пов’язаний з установленням визначених параметрів діяльності;   

– поточний;   

– тематичний;   

– підсумковий за курсом навчання.   

З погляду навчального ефекту переважає покроковий контроль, тому що в 

його процесі учень усвідомлює сутність і характер діяльності.   

Форми контролю знань і умінь учнів поділяють відповідно до форм 

навчання:   

– масова (іноді в ній виокремлюють групову та фронтальну);   

– індивідуальна.   

Можна вказати і конкретні форми, що можуть бути віднесені як до 

масових, так і до індивідуальних. Це – залік, фронтальне, індивідуальне 

опитування, контрольні роботи, твори, диктанти.   

Визначають такі способи контролю знань і умінь: письмовий, усний, 

практичний (пов’язаний з виконанням різних лабораторних і практичних робіт). 
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В основу класифікації засобів може бути покладена форма введення 

відповіді на контролююче завдання:   

– завдання вільного вибору відповіді;   

– тести (уведення відповіді дещо обмежується).   

Завдання вільного вибору передбачають вільне конструювання відповіді 

учнів. Такі завдання залежно від особливостей навчально-пізнавальної 

діяльності учнів під час їхнього виконання можуть бути поділені на:   

– питання (в основі – діяльність відтворення);   

– задачі (виконання цих завдань припускає сформованість дій, що складають 

основу діяльності з розв’язування задачі). 

Тести поділяють на два види: тести на пригадування і доповнення, 

вибіркові.    

Тести першого виду являють собою завдання учням заповнити пропуски 

в запропонованому їм зв’язному тексті (наприклад, зошит із друкованою 

основою). 

Вибіркові тести поділяють на альтернативні, перехресного вибору та 

множинного вибору. 

Альтернативний тест – це завдання, виконавши яке учень із двох 

запропонованих йому відповідей повинен вибрати одну (на його думку, 

правильну).   

Тест перехресного вибору являє собою кілька завдань, після виконання 

яких учень установлює відповідність отриманих ним результатів 

передбачуваним результатам, записаним у довільному порядку (кількість 

завдань і кількість пропонованих учням відповідей збігаються).   

Тест множинного вибору складається із завдання і списку відповідей 

(серед відповідей – одна правильна). Учень повинен вибрати із цього списку ту 

відповідь, що, на його думку, є правильною.   

Усі види тестів можливо реалізувати за допомогою комп’ютерних 

технологій. При цьому вчитель повинен дотримуватися таких вимог: 
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1) зміст завдання має відповідати меті перевірки;   

2) однозначність поставленого завдання (особливо у тестах на пригадування і 

доповнення);   

3) тести мають містити максимум інформації про об’єкт контролю і водночас 

бути лаконічними;   

4) завдання мають супроводжуватися поясненнями для правильного їх 

опрацювання;   

5) слід забезпечувати різноваріантність тестових завдань для кожного учня;   

6) у тестах множинного вибору слід обмежуватися 3–5 відповідями;   

7) неправильні відповіді тестів мають бути максимально ймовірними;   

8) слід диференційовано оцінювати відповіді залежно від складності завдання з 

урахуванням бальних критеріїв;   

9) за можливістю текстові завдання ілюструвати різноманітною наочністю 

(рисунки, таблиці, відеофайли тощо), що зменшує втому учнів і підвищує 

інтерес до роботи.   

Процес контролю знань і умінь учнів пов’язаний з оцінюванням і 

оцінкою. Ці поняття варто розрізняти. Оцінювання – це процес, дія (діяльність), 

що здійснюється людиною. Оцінка є результатом цього процесу (результат дії), 

як його умовне формальне вираження.   

Оцінювання і оцінка визначаються знаннями та уміннями учня, які він 

показав у процесі контролю. Одним з показників, за яким учитель має 

можливість оцінювати ці знання, уміння, слугують похибки, допущені учнями 

під час роботи із засобами контролю, запропонованими вчителем.   

Похибки поділяють на помилки і недоліки.   

Помилка – це неточність, яка указує на те, що учень не опанував ті знання 

і уміння (пов’язані з контрольованим розділом, темою), які визначені 

програмою з інформатики.   

Недоліком уважають похибку, що вказує або на недостатньо повне, міцне 

засвоєння основних знань і умінь, або на відсутність знань, які за програмою не 
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належать до основних. До недоліків належать також неакуратний запис, 

неохайне виконання рисунка або оформлення розв’язання задачі і т. д.   

Таблиця1 – Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики 

Рівні 

навчальних 

досягнень 

учнів 

Бали Критерії навчальних досягнень учнів 

1 2 3 

Початковий 

1 

Учень з допомогою вчителя може розпізнати і назвати 

окремі поняття інформатики; стикається з непереборними 

труднощами під час виконання лабораторних, практичних 

та інших робіт 

2 

Учень з допомогою вчителя може розпізнати і назвати 

окремі поняття інформатики; стикається з непереборними 

труднощами під час виконання лабораторних, практичних 

та інших робіт 

3 

Учень з допомогою вчителя або підручника фрагментарно 

характеризує окремі поняття з  інформатики; за 

інструкцією та з допомогою вчителя виконує лабораторні 

та практичні роботи із частковим їх оформленням без 

висновків 

Середній 

4 

Учень з допомогою вчителя або підручника надає 

визначення окремих понять з інформатики, неповно 

характеризує загальні ознаки інформаційних об’єктів; за 

інструкцією та з допомогою вчителя виконує лабораторні 

та практичні роботи з неповним їх оформленням 

5 

Учень самостійно надає визначення окремих понять з 

інформатики, з допомогою вчителя або  підручника 

відтворює навчальний матеріал; характеризує загальні 

ознаки інформаційних  об’єктів; за інструкцією виконує 

лабораторні та практичні роботи, звертаючись за  

консультацією до вчителя, оформлює їх, не зробивши 

висновків 
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Продовження таблиці 

 

1 2 3 

 6 

Учень самостійно, але не повно відтворює навчальний 

матеріал; характеризує будову та функції окремих 

інформаційних об’єктів, наводить прості приклади; з 

допомогою вчителя  розв’язує прості типові вправи з 

інформатики; за інструкцією виконує лабораторні та  

практичні роботи, оформлює їх, робить висновки, що не 

відповідають меті роботи 

Достатній 

7 

Учень самостійно відтворює навчальний матеріал, 

розкриває суть понять з інформатики;  розв’язує прості 

типові вправи та задачі; за інструкцією виконує 

лабораторні та практичні роботи, оформлює їх, робить 

неповні висновки 

8 

Учень самостійно відповідає на поставлені питання; дає 

порівняльну характеристику об’єктів інформатики, 

розв’язує типові вправи та задачі, виправляє допущені 

помилки; за інструкцією виконує лабораторні та практичні 

роботи, оформлює їх, робить нечітко сформульовані 

висновки 

 

9 

Учень вільно відповідає на поставлені питання; самостійно 

розв’язує вправи і задачі, виправляє помилки; з допомогою 

вчителя установлює причинно-наслідкові зв’язки; виконує 

лабораторні та практичні роботи, оформлює їх, робить 

чітко сформульовані висновки 
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Продовження таблиці 
 

1 2 3 

Високий 

10 

Учень обґрунтовано відповідає на питання, передбачені 

навчальною програмою; самостійно аналізує та розкриває 

суть понять, алгоритмів, програм, узагальнює, 

систематизує, установлює причинно-наслідкові зв’язки; 

виконує лабораторні та практичні роботи, оформлює їх 

виконання, робить логічно побудовані висновки відповідно 

до мети роботи 

11 

Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал 

у межах програми; самостійно аналізує та розкриває 

закономірності інформаційних процесів, оцінює об’єкти 

інформатики, закони; установлює та обґрунтовує 

причинно-наслідкові зв’язки; ретельно виконує 

лабораторні та практичні роботи, оформлює їх, робить 

обґрунтовані висновки 

12 

Учень виявляє міцні та глибокі знання з інформатики, може 

вести дискусію з конкретного питання з використанням 

міжпредметних зв’язків, самостійно оцінює та 

характеризує різноманітні об’єкти інформатики, виявляє 

особисту позицію щодо них, уміє розв’язувати проблемні 

завдання; самостійно користується джерелами інформації, 

що рекомендовані вчителем; ретельно виконує лабораторні 

та практичні роботи, робить обґрунтовані висновки,  

справляється з додатковими завданнями. 
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Порядок виконання роботи 

1. Опрацювати відповідний матеріал шкільного підручника або навчального 

посібника.   

2. Опрацювати матеріал загальної методики «Форми, способи та засоби 

контролю іоцінювання знань й умінь учнів. Норми оцінювання».   

3. Розробити систему перевірки знань і вмінь учнів з цієї теми, що охоплює всі 

основні поняття, означення і має містити:   

1) систему контрольних питань для вільного вибору відповіді (наприклад: 

які бувають накопичувачі на дисках?);   

2) систему контрольних питань для диктанту з інформатики. Наприклад: 

вставте пропущене слово у реченні: «Кількість команд, що їх виконує 

центральний процесор за одиницю часу, – це ...». Відповідь – «швидкодія». 

3) систему тестів множинного вибору. Наприклад: число бітів, що 

одночасно обробляються, називаються:   

а) швидкодією процесора;   

б) розрядністю процесора;   

в) швидкістю процесора.   

4. Кожне контрольне питання і тест оцінити певною кількістю балів від 1 до 3.   

5. Обмінятися розробленими системами з іншим студентом. Відповідно 

виконати завдання та оцінити виконання товариша за критеріями 2:   

 на оцінку «11» – 100 % набраних балів;   

 на оцінку «10» – 95 – 99 % балів;   

 на оцінку «9» – 85 – 94 % балів;   

 на оцінку «8» – 80 – 84 % балів;   

 на оцінку «7» – 75 – 79 % балів;   

 на оцінку «6» – 65 – 74 % балів;   

 на оцінку «5» – 55 – 64 % балів;   

 на оцінку «4» – 45 – 54 % балів;  

 на оцінку «3» – 30 – 44 % балів;   
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 на оцінку «2» – 20 – 29 % балів;   

 на оцінку «1» – менше 20 % балів.  

6. Оформити звіт з лабораторної роботи (подати систему контролю, 

оцінювання знань товариша за цією системою та його зауваження до 

розробленої системи). 

7. Дібрати навчальний матеріал для учнів з цієї теми. 

 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета. 

3. Система перевірки знань і вмінь учнів з цієї теми. 

4. Навчальний матеріал для учнів з цієї теми. 

5. Висновки. 

Контрольнi питання 

1. Методика проведення самостійних робіт з інформатики, їх види та 

особливості. 

2. Складання завдань для самостійних робіт. 

3. Методика проведення заліків. 

4. Контрольна робота, особливості проведення контрольних робіт на заняттях з 

інформатики. 

5. Проведення тестування (комп’ютерне та некомп’ютерне). 

6. Види домашнього завдання, методи його перевірки. 

Література: [1, с. 344–358; 3, с. 419–421]. 

 

Лабораторна робота № 6 

Тема. Диференціація та індивідуалізація навчання. Профільна 

диференціація 

Мета: ознайомитись з основними видами диференцiацiї, навчитися 

використовувати рiзнi форми, методи та засоби навчання. 
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Короткі теоретичні відомості  

Під диференціацією розуміють систему навчання, за якої кожен учень, 

оволодіваючи деяким мінімумом загальноосвітньої підготовки, що є 

загальнозначущою та забезпечує можливість адаптації в життєвих умовах, які 

постійно змінюються, отримує право й гарантовану можливість приділяти 

переважну увагу тим напрямам, які найбільшою мірою відповідають його 

нахилам. 

Існують два види диференціації. 

Перший полягає в тому, що навчаючись в одному класі за однією 

програмою, учні можуть засвоювати матеріал на різних рівнях. Цей вид 

отримав назву рівневої диференціації. 

Другий вид – це диференціація за змістом. Вона передбачає навчання 

різних груп учнів за програмами, що вирізняються глибиною викладу 

матеріалу, обсягом відомостей та переліком питань. Цей вид називають 

профільною диференціацією. 

Різновидом профільного навчання є поглиблене вивчення інформатики. 

Організація рівневої диференціації грунтується на використанні різних 

методів, форм і засобів навчання з учнями одного класу. 

Відповідно до виявлених здібностей чи інтересів учнів до вивчення 

інформатики, клас можна умовно поділити на групи: 

 перша – учні з низьким темпом засвоєння матеріалу; 

 друга – учні із середнім темпом засвоєння матеріалу; 

 третя – учні з високим темпом засвоєння матеріалу. 

Цілі диференційованого навчання у таких групах можна сформулювати 

так, як показано в табл. 2 

Профільна диференціація під час добору змісту навчального курсу 

передбачає врахування, по-перше, здібностей і, по-друге, професійної 

спрямованості навчання школярів. 



53 

 

Подібна диференціація дозволяє спонукати учнів до добору адекватного 

рівня оволодіння інформатикою в післяшкільний період. 

Мета вивчення навчального курсу інформатики у старших класах 

передусім пов’язана з необхідністю підготовки учнів до подальшої практичної 

діяльності. Орієнтуючись на перспективу, можна сформулювати мету більш 

поширено – підготовка сучасних школярів до життя в інформаційному 

суспільстві. Для досягнення мети сьогодні створюють спеціальні школи, класи з 

поглибленим вивченням інформатики, організовують факультативні заняття для 

учнів, які виявляють цікавість до цієї навчальної дисципліни так, щоб 

максимально задовольнити індивідуальні інтереси школярів. 

Таблиця 2 Цілі диференційованого навчання 

Учні з низьким темпом 

засвоєння матеріалу 

(перша група) 

Учні із середнім темпом 

засвоєння матеріалу 

(друга група) 

Учні з високим темпом 

засвоєння матеріалу 

(третя група) 

Сформувати інтерес до 

предмета унаслідок 

використання посильних 

задач, програмних засобів 

навчального призначення, 

що дозволяє учневі 

працювати відповідно до 

його індивідуальних 

здібностей. Ліквідувати 

прогалини в знаннях і 

уміннях 

Розвивати стійкий інтерес 

до предмета. Закріпити і 

повторити наявні знання і 

способи дій, актуалізувати 

наявні знання для 

успішного вивчення 

нового матеріалу 

Розвивати стійкий інтерес 

до предмета і творчі 

здiбності учнів. 

Сформувати нові способи 

дій, уміння розв’язувати 

задачі підвищеної 

складності, нестандартні 

задачі 

Сформувати вміння 

здійснювати самостійну 

діяльність за зразком 

Сформувати вміння 

самостійно працювати над 

задачею або з навчальним 

програмним 

забезпеченням 

Розвинути вміння 

самостійно працювати над 

розв’язуванням задач, 

алгоритмами або 

навчальним програмним 

забезпеченням 
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Питання полягає у доборі основ класифікації напрямів профільної 

диференціації під час вивчення інформатики. 

У системі освіти США визначають три основні моделі комп’ютерної 

освіти: 

1) модель поточного програмування; 

2)  бізнес-модель; 

3)  «користувацька» модель. 

Мета першої моделі – навчити дітей використовувати комп’ютери, які є у 

них у школі та вдома. Зрозуміло, існують певні переваги такого підходу, 

оскільки він будується на наявній матеріальній базі. 

Другий підхід полягає в тому, що зміст навчання навчального курсу 

визначається, виходячи з урахуванням вимог, які висуваються різними фірмами, 

коледжами та університетами. У цій моделі ще і насьогодні перевага надається 

вивченню мов програмування. «Програмістський» нахил у навчанні 

інформатики в США можна пояснити тим, що професія програміста протягом 

цілих десятиріч є найбільш престижною та високооплачуваною. У перших двох 

моделях формування комп’ютерної грамотності в США основною метою є 

вміння програмувати, щоправда, на різних рівнях. 

Деякі школи США відмовилися від навчання програмуванню як провідної 

складової комп’ютерної грамотності. Ці школи вибрали «нахил користувача» 

під час навчання інформатиці. Основний аргумент, який вони висувають на 

користь цього, полягає в тому, що кожному доведеться працювати з 

комп’ютером, але лише тільки частина випускників стане програмістами. 

Під час визначення змісту профільного навчання інформатиці можна 

враховувати категорії користувачів обчислювальних систем: інженери, 

оператори, програмісти (системні, проблемні), проектувальники, 

адміністративні працівники. 

За іншою класифікацією профільні навчальні курси можна поділити на 

два напрями – фундаментальний та прикладний. Для фундаментальних 
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навчальних курсів основною функцією їх навчання є формування наукового 

світогляду, а для прикладних – підготовка до практичної діяльності. 

Актуальним на сьогодні під час визначення цілей профільного навчання є 

врахування майбутньої практичної діяльності школярів за рівнем використання 

комп’ютерів, що дозволяє визначити такі напрями в підготовці школярів. 

1. Користувач: 

 не програмуючі користувачі – які будуть розв’язувати свої задачі за 

допомогою комп’ютера, не вивчаючи мови програмування; їх часто називають 

кінцевими користувачами; підготовка предметних фахівців (лікар, 

адміністратор, педагог, інженер та ін.), у співпраці з якими системний аналітик 

розв’язуватиме задачі перекладу змістового подання предметної галузі на мову 

формалізованих моделей та описів. При цьому лікар або адміністратор може 

навіть не мати уявлення про будову, принцип функціонування комп’ютера та 

принципи програмування, але володіння основами системно-інформаційного 

підходу для успішного виконання роботи йому необхідне; 

 програмуючі користувачі – пишуть програми для розв’язування своїх 

задач. 

2. Системні аналітики. Для них особливо важливим є знання 

теоретичних принципів і практичних навичок побудови формальних моделей та 

роботи з ними; «Інформатика для економістів», аналіз діяльності підприємства, 

розробка та випробування моделі, інформаційні системи і бази даних. 

Цей список можна продовжити. У кожному з таких навчальних курсів 

вивчається той розділ інформатики, предмет якого перетинається з предметом 

відповідної науки. Основне завдання навчальних курсів подібного типу – 

розвиток наукових уявлень, формування наукового світогляду, збагачення 

навчання основам інших фундаментальних наук методами наукового пізнання, 

які були розвинуті в галузі інформатики (моделювання, формалізація та ін.). 

Очевидно, що в кожному навчальному курсі, незалежно від його спрямованості, 

серед найважливіших тем буде тема – «Програмне забезпечення». 
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Окрім того, насьогодні існують такі напрями предметної спеціалізації: 

Рис. 1 – Напрями предметної спеціалізації 

 

3. Програмісти: 

– системні програмісти – створюють та налагоджують програмне забезпечення, 

яке полегшує працю інших програмістів, наприклад, транслятори, операційні 

системи; 

– прикладні програмісти – створюють прикладні програми. 

4. Конструктори ЕОМ та іншої обчислювальної техніки. Для них 

важливі знання інженерно-фізичних принципів функціонування комп’ютерів і 

автоматизованих систем, а також їх проектування. 

Спрямованість підготовки майбутніх користувачів також може бути 

різною, наприклад: 

 «Інформатика для математиків» – для учнів, які навчаються у 

математичних класах. Містить питання розробки та реалізації на комп’ютері 

різних чисельних методів; моделювання різних процесів і явищ; зображення 

геометричних тіл, їх перетинів, рух тіл і фігур та ін.; 

Майбутня практична діяльність школярів за 

рівнем використання комп’ютерів 

Користувач Системний  

аналітик 
Програміст Архітектор ЕОМ. 

Інженер з ОТ 

Непрограмуючий 

користувач 

Програмуючий 

користувач 

Системний 

програміст 

Прикладний 

програміст 
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 «Інформатика для філологів» – аналіз і генерація текстів, робота з 

різними словниками тощо; 

Таблиця 3 – Тематика профільних курсів 

№ 

п\п 

Напрями 

спеціалізації 

Тематика профільних курсів 

1 Фізико-

математичний 

Об’єктно-орієнтоване програмування 

Візуальне програмування 

Логічне програмування 

Комп’ютерна математика (вивчення програм типу GRAN I, 

GRAN-2D, GRAN-3D, Cabri, DERIVE, DG, Маріє та ін.) 

Системне програмування 

Математичне моделювання 

Обчислювальна математика 

Обчислювальна техніка 

Комп’ютерні мережі та комунікації 

2 Природничий Статистичне опрацювання даних (на прикладі спеціальних 

можливостей MS Excel, SPSS та ін.) 

Комп’ютерне моделювання процесів у природі 

Використання експертних систем 

Розв’язування типових задач з економіки за допомогою 

існуючих програмних засобів 

Статистичне опрацювання економічної інформації 

3 Технологічний Використання баз даних 

Опрацювання текстової інформації 

Опрацювання графічних зображень 

Основи комп’ютерної графіки 

Опрацювання числової інформації в середовищі 

табличного процесора 

Основи комп’ютерних телекомунікацій 

Видавнича діяльність 

4 Гуманітарний 

(філологічний, 

суспільно-

гуманітарний) 

Знакові моделі 

Комп’ютерне моделювання суспільних процесів 

Опрацювання текстової інформації 

Графічні редактори 

5 Художньо-

спортивний 

Веб-дизайн 

Опрацювання графічної інформації 

Комп’ютерне моделювання 

Статистичне опрацювання даних 
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 «Інформатика для біологів» – розробка та використання готових 

класифікаторів, моделювання поведінки різних істот і їх груп за різних умов та 

ін. 

В основній школі переважає рівнева диференціація. У старших класах 

пріоритетом є профільне вивчення предметів. 

Основними цілями індивідуалізації навчання є: 

1) розвиток і використання у навчанні індивідуальних якостей учня; 

2) розвиток і використання у навчанні пізнавальних інтересів учня; 

3) розвиток і використання у навчанні інтелектуальних здібностей і 

талантів кожного учня; 

4) оптимальний розвиток здібностей до навчання у кожного учня; 

5) підготовка до свідомого вибору професії; 

6) розвиток в учня навичок самостійної навчальної діяльності. 

Існують три основні напрями для індивідуалізації навчання: 

1) створення відносно однорідних за складом класів чи груп учнів; 

2) проходження навчального курсу інформатики в прискореному чи 

уповільненому темпі; 

3) індивідуалізація навчальних завдань у  різнорівневому класі. 

Порядок виконання роботи  

1. Вибрати типи уроків та розробити їх за структурою. Підібрати відповідні 

методи, засоби та прийоми навчання. 

2. Розробити оптимальний план викладу нового матеріалу теми. 

3. З’ясувати, як і яку наочність можна використати під час вивчення теми. Які 

проблемні ситуації можуть бути організовані та які способи їх розв’язання? 

4. Які форми контролю можуть бути використані для закріплення вивченого 

матеріалу? Який навчальний матеріал буде для цього використаний? 

5. Які записи будуть пропонуватися для учнівських зошитів? Який матеріал 

буде подаватися на класній дошці? Що буде опрацьовуватися з допомогою 

комп’ютера? 
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6. Оформити звіт до лабораторної роботи. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета. 

3. Конспект уроку. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки. 

Контрольні питання 

1. Індивідуалізація та диференціація навчання інформатиці. 

2. Інформатика у старшій школі: базовий та профільний рівні (цілі, задачі, 

особливості методики викладання). 

3. Основні цілі індивідуалізації навчання.  

Література: [3, с. 144–148; 8, с. 60–68]. 

 

Лабораторна робота № 7 

Тема. Пошук інформації в Internetі. Аналiз пiдручникiв і посібників з 

навчального курсу інформатики 

Мета: порівняти рівень і зміст пiдручникiв з інформатики з 1985 року до 

сьогодні; виявити тенденції розвитку підручників і навчальних програм з 

інформатики, ознайомитись з навчально-матеріальною базою навчального 

закладу. 

Короткі теоретичні відомості  

Спеціалізовані педагогіко-ергономічні вимоги до шкільного підручника: 

1. Будова та сфера застосування. 

Підручник – навчальна книга, що містить систематичний виклад 

навчального предмета або його частини відповідно до програми, та офіційно 

затверджена як підручник. Нормативний документ поширюється на 

підручники, використовувані в середніх освітніх закладах України. Педагогічні 

вимоги визначають здатність підручника формувати певні освітні, загально-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/matemat/Рабочий%20стол/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r5.htm
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навчальні знання, уміння, навички, сприяти розвитку особистості учнів. 

Ергономічні вимоги мають ураховувати комплекс фізіологічних, 

психофізіологічних і психологічних особливостей людини, що виявляються під 

час роботи з підручником.  

Підручник – це засіб для засвоєння основ наук, призначений для 

навчання. Підручник є основною навчальною книгою, призначеною для 

використання учителем на уроці та під час виконання домашніх завдань 

учнями. Підручники створюють для кожного класу або за навчальним курсом, 

досліджуваним у послідовних класах. 

2. Педагогіко-ергономічні вимоги. 

Інформація, передана за допомогою підручника, має бути науково 

достовірною, відповідати сучасному стану досліджуваної науки. Науковий 

матеріал у підручнику повинен бути викладений з урахуванням таких 

принципів дидактики, як системність, послідовність, наочність, свідомість, 

зв’язок із практикою. Підручник повинен формувати достатньо деталізоване й у 

той же час абстрактне уявлення про предмет.  

У підручнику має бути використаний проблемний виклад матеріалу, 

дотримане оптимальне співвідношення між науковістю і доступністю. 

Відповідно до вимог принципу науковості, усі наведені в підручнику факти 

мають бути достовірними, знайомити з методами наукового пізнання 

навколишнього світу.  

У підручнику має бути викладена система знань за навчальним курсом, 

критичне осмислення матеріалу, ціннісні уявлення про фундаментальні наукові 

поняття. Підручник має містити збалансований теоретичний та практичний 

матеріал і сприяти використанню знань на практиці. Виклад і організація 

методичного матеріалу підручника повинні мати індивідуально-орієнтований 

характер. 

Зміст, обсяг і змістовність викладеної в підручнику інформації мають 

відповідати змісту програми. Підручник має визначати систему та обсяг знань, 



61 

 

що підлягають обов’язковому засвоєнню тими, хто навчається, а також містити 

систему завдань і вправ, які забезпечують формування в учнів необхідних умінь 

й навичок. Знання у підручнику мають бути подані в певній визначеній логічній 

системі, що задовольняє принципи спадковості та послідовності. Для 

здійснення принципу систематичності навчання необхідний виклад у 

підручнику наукових фактів, гіпотез, теорій у певній логічній системі, 

визначення за допомогою підручника обґрунтованої послідовності оволодіння 

вміннями й навичками. Підручник має відповідати віковим особливостям і 

рівню підготовки тих, хто навчається. Підручник має бути доступний для 

конкретного віку учнів, відповідати досягнутому рівню знань, умінь і навичок. 

Для формування досвіду емоційно-чуттєвого ставлення до явищ матеріального 

світу й подій у суспільному житті в підручнику мають міститися матеріали, 

розраховані на емоційний вплив з урахуванням психологічних особливостей 

учнів відповідного віку. 

Підручник має бути придатний до застосування сучасних методів і 

організаційних форм навчання. Він має бути спрямований на комунікативність 

в організації діяльності учнів щодо використання готового навчального 

матеріалу та на застосування отриманих знань для розв’язання завдань і 

проблем навколишньої дійсності, на формування інтегрованих знань, 

світогляду, що відображає природничо-наукову картину світу. Під час 

створення і компонування різного матеріалу підручника слід виокремити такі 

підходи: 

– комунікативність, що дозволяє організувати діалог учня з книгою; 

– комплементарність, тобто можливість додаткової підтримки підручника 

засобами навчання; 

– моделювання, тобто побудова моделі як засобу одержання необхідного 

знання про досліджуваний об’єкт або явище; 

– автономність, що дозволяє розглядати підручник як автономну систему. 
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Структурними компонентами підручника мають бути текст (основний, 

додатковий, пояснювальний) і позатекстові компоненти (ілюстративний 

матеріал, апарат організації засвоєння, апарат орієнтування). Текст підручника 

має бути написаний зрозумілою мовою з урахуванням дитячої психології. У 

реченні має бути не більше 16 слів. Для зрозумілості речень доцільно 

зменшувати в них кількість підрядних речень, дієприкметникових зворотів, а 

також визначень і прислівників. Пов’язані між собою слова слід розміщувати в 

реченні ближче одне до одного. 

Під час використання спеціалізованих термінів слід надати правильне 

визначення терміна іноземного походження, скласти вказівник термінів, 

розробити систему питань і завдань для роботи з термінами. Застосовувані в 

підручнику терміни, визначення понять, формулювання законів, пояснення 

явищ мають відповідати загальноприйнятим у науці та практиці. Підручник не 

має бути перевантажений незнайомою термінологією. 

У підручнику, окрім основного тексту, слід використовувати апарат 

орієнтування, який має містити зміст, довідкові матеріали, алфавітний та 

тематичний покажчик, пам’ятки, пояснення, коментарі, вказівки, плани, 

підписи до ілюстрацій. 

У підручнику слід використовувати апарат організації засвоєння, який 

має містити назви глав, параграфів, висновки, питання й завдання після 

параграфа. 

У підручнику мають наводитися завдання, матеріали та інструкції для 

самостійних робіт, практичних занять, для спостережень і дослідів, завдання  й 

питання для перевірки знань і здійснення зворотного зв’язку, вправи для 

закріплення знань і навичок: це контрольні завдання з тем; перевірні завдання 

для відтворення поточного досліджуваного матеріалу; завдання творчого 

характеру на застосування нових знань; завдання для спостереження; завдання 

для проведення практичних і лабораторних робіт; завдання різного рівня 

труднощів; завдання і посилання на раніше вивчений матеріал, а також 
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компоненти, спрямовані на встановлення внутрішніх і міжпредметних зв’язків. 

Міжпредметні зв’язки мають проектувати всередині змісту тем, розділів, 

навчальних курсів . 

У підручниках мають бути викладені деякі відомості з історії наукового 

пізнання. У підручниках з природничо-наукових предметів мають наводитися 

описи наукових гіпотез, спостережень, експериментів. У підручниках з історії – 

відомості про археологічні розкопки, уривки з історичних документів. У 

підручниках з географії – описи географічних експедицій і т. д. Доцільно 

доповнювати підручники портретами діячів науки й мистецтва. 

Вага підручника має відповідати силовим можливостям учнів і бути не 

більше: 300 г – для 1–4 класів; 400 г – для 5–6 класів; 500 г – для 7–9 класів;  

600 г – для 10–11 класів. 

Шрифтове оформлення і якість друку підручника мають відповідати 

ергономічним вимогам відповідності можливостям органів зору людини, 

відповідності способу кодування інформативних елементів можливостям 

сприйняття, переробки людиною інформації, відповідності закріплених і нових 

сформованих навичок людини. 

Основний та додатковий тексти слід виділяти по-різному. 

Забарвлення має бути інтенсивне, рівномірне, шрифт чіткий, що 

читається як на білому, так і на кольоровому, сірому фоні, ділянках 

багатоколірних ілюстрацій. 

Папір повинен мати певну білизну, якість поверхні. 

Під час набору слід використовувати визначену довжину рядка, відстань 

між рядками, щільність, розміри полів. 

Формат підручника має відповідати вимогам зручності користування на 

заняттях і під час перенесення у портфелі. 

Палітурка підручника має відповідати вимогам міцності та збереження 

зовнішнього вигляду (з точки зору забруднення і пошкодження поверхні). 

У підручнику слід використовувати  різноманітні ілюстрації. 
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Під час добору ілюстративного матеріалу підручника слід виокремити 

такі підходи: 

– інформаційно-змістовний; 

– структурно-компонентний; 

– наступність, що передбачає добір ілюстрацій, їх форму та якість залежно від 

рівня підготовки й вікових особливостей учнів; 

– композиція, що визначає найбільш доконані форми подання інформації. 

Ілюстрації слід використовувати також для полегшення правильного 

розуміння невідомих слів, що позначають предмети або явища.  Ілюстрації 

мають розкривати зміст, що заміняє основний текст, тобто бути самостійним 

джерелом інформації. Ілюстрація має бути рівнозначна текстові, допомогати 

передати думку, викладену в тексті, компенсувати те, що важко виразити 

словами. Ілюстраціями можуть слугувати сюжетні, предметні та науково-

прикладні рисунки, креслення, карти, схеми, діаграми, фотоілюстрації. Робота з 

ілюстраціями має бути організована на підставі завдань репродуктивного, 

проблемного й творчого характеру. 

За необхідності в підручнику використовують додатки. До них 

висуваються вимоги, аналогічні вимогам до самого підручника. 

Порядок виконання роботи  

1. Прочитати теоретичний матеріал. 

2. Опрацювати схему аналізу підручника. 

3. Вибрати два підручники. Для вибраних підручників знайти навчальну 

програму. 

4. Зробити письмовий аналіз вибраних підручників. 

5. Підготувати усний виступ (з демонстраціями й прикладами) за проведеним 

аналізом підручників і виступити на наступному занятті. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета. 
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3. Аналіз вибраних підручників. 

4. Відповіді на контрольні питання. 

5. Висновки. 

Контрольнi питання 

Завдання 1. Виконати аналіз підручника інформатики за схемою. 

1. Автор, назва, рік видання. 

2. Структура підручника й нумерація. 

3. Зміст окремих пунктів підручника: 

а) відповідність за змістом й обсягом навчального матеріалу Державному 

стандарту та обов’язковому мінімуму змісту освіти з інформатики; 

б) чи ставить автор питання для самоконтролю. 

4. Аналіз завдань і вправ підручника: 

а) чи достатньо завдань і вправ для закріплення теоретичного матеріалу й 

самостійної роботи; 

б) чи розташовані  вони з ускладненням їх розв’язання; 

в) чи відповідає зміст завдань цілям виховання учнів; 

г) чи є задачі для усних обчислень, а також задачі підвищеної складності?  

Наведіть приклади завдань, що розвивають математичне мислення або 

конструктивні здібності учнів; 

д) чи є завдання із цікавим та історичним змістом? 

5. Укажіть, чи доступною мовою викладається зміст навчального матеріалу; 

його переконливість; барвистість; простота і т. д. Наведіть приклади. 

6. Як ілюстрований підручник (креслення, рисунки, графіки і т. д.)? Яка їхня 

якість і правильність розташування? 

7. Чи включений підручник до списку рекомендованих підручників (якої 

якості)? 

Знайти: 

 Список рекомендованих підручників з інформатики на 2005/2006 н. р. 

 Список рекомендованих підручників з інформатики на 2006/2007 н. р. 
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 Список рекомендованих підручників з інформатики на 2007/2008 н. р. 

 Список рекомендованих підручників з інформатики на 2008/2009 н. р. 

 Список рекомендованих підручників з інформатики на 2009/2010 н. р. 

 Список рекомендованих підручників з інформатики на 20__/20__ н. р. 

8. Чи є матеріал для позакласної роботи? 

9. Чи реалізовані в підручнику міжпредметні зв’язки навчального курсу 

інформатики? 

10. Які методичні відмінності підручника від підручників інших авторів? 

11. Які програмно-педагогічні засоби та програмне забезпечення (системне, 

інструментальне й прикладне) необхідно для реалізації цього навчального 

курсу інформатики? 

12. Зазначте свою думку про підручник. 

Завдання 2. Порівняльний аналіз вивчення певної визначеної теми 

шкільного курсу за підручниками інформатики. 

1. Виберіть одну з тем шкільного курсу інформатики з такого списку: 

 інформація та інформаційні процеси; 

 архітектура комп’ютера; 

 моделювання і формалізація; 

 алгоритми й виконавці; 

 мова  програмування; 

 текстовий редактор; 

 графічний редактор; 

 електронні таблиці; 

 бази даних; 

 комп’ютерні комунікації. 
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2. Заповніть таблицю: 

 

Навчальний курс (впишіть автора)  ____________________________5–11 

 

 

Навчальний курс (впишіть автора)  ____________________________ 7–11 

 

 

Навчальний курс (впишіть автора)  ____________________________ 5–11 

 

 

Підручник (впишіть автора)  _________________________________   7–9 

 

 

Підручник (впишіть автора)  __________________________________   7–9 

 

 

Чи пояснюється учням важливість вивчення цієї теми? 

У якому класі передбачене вивчення цієї теми? 

Скільки годин приділяється вивченню цієї теми (окремо на теорію та 

практику)? 

Який навчальний матеріал викладається у цій темі?  

Перелічіть основні пункти. Чи відповідає він обов’язковому мінімуму? Чи є 

додатковий матеріал або посилання на нього? 

Скільки ілюстрацій, таблиць, діаграм і т. д. є в підручнику з цієї теми? 

Чи є завдання з окремих пунктів з цієї теми (усні, письмові, практичні, тести)? 

Укажіть їхню кількість. 

Чи є завдання підсумкового характеру або пов’язані з вивченими раніше 

темами? 
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3. На основі виконаного аналізу поставте кожному підручнику оцінку (за 

п’ятибальною шкалою). 

Література: [2, с. 39–71; 3, с. 464–488]. 

 

Лабораторна робота № 8 

Тема. Методика вивчення інформаційної системи. Методика 

вивчення глобальної мережі Internet та її можливостей. Позакласна робота 

з інформатики у школі 

Мета: ознайомитися з методикою вивчення структури інформаційної 

системи у школі, знати основні складові частини комп’ютера, їх призначення та 

принципи роботи, уміти пояснити відповідний матеріал учням загальноосвітніх 

шкіл. Розглянути основнi особливостi вивчення глобальної мережі Internet та її 

можливостей у школі, знати основні характеристики глобальної мережі Internet, 

уміти організувати роботу з учнями щодо пошуку інформації в Internet. 

Короткі теоретичні відомості  

Основою будь-якої інформаційної системи є обчислювальна машина 

(комп’ютер).  

Аналізуючи будову комп’ютера на логічному рівні, у структурі 

комп’ютера виокремлюють центральні пристрої та пристрої введення-

виведення (зовнішні пристрої).  

До центральних пристроїв належать мікропроцесор та пам’ять. Зовнішні 

пристрої часто називають периферійними.   

Ядром обчислювального процесу в комп’ютері є його мікропроцесор.   

Мікропроцесор (МП) – це мікросхема (надвелика інтегральна схема), яка 

керує роботою всіх апаратних компонентів комп’ютера, забезпечує виконання 

програм, виконує арифметичні та логічні операції.   

Процесор має дві основні характеристики – швидкодія (тактова частота) 

та розрядність.    

Швидкодія – це кількість операцій за секунду.   
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Розрядність – кількість інформації, що обробляється за операцію.   

Пам’ять поділяється на зовнішню та внутрішню.   

До внутрішньої пам’яті належать оперативна (оперативний 

запам’ятовуючий пристрій – ОЗП), постійна (ПЗП), відеопам’ять та інші види 

пам’яті. 

Оперативна пам’ять (ОЗП) призначена для зберігання даних та програм 

протягом одного сеансу роботи з комп’ютером (від моменту ввімкнення 

комп’ютера до моменту його вимкнення). До ОЗП інформацію можна заносити 

та  читати з неї. У ній зберігаються дані, з якими ведеться оперативна робота, та 

програми для їх обробки.   

У постійній пам’яті (ПЗП) містяться програми, які забезпечують 

функціонування обчислювальної системи (зокрема, програми початкового 

завантаження комп’ютера та тестування його складових) і деякі програми з 

базового програмного забезпечення комп’ютера. Цю пам’ять називають 

постійною тому, що інформація в ній зберігається після вимкнення комп’ютера. 

ПЗП «прошивається» інформацією на етапі її виготовлення. З постійної пам’яті 

інформацію можна лише читати, записати туди користувач нічого не може. 

ОЗП і ПЗП утворюють основну пам’ять. Основна пам’ять комп’ютерів 

складається з окремих комірок. Усі комірки  пам’яті нумеруються, починаючи з 

нуля; номери комірок пам’яті називають їх адресами. 

Технічною реалізацією запам’ятовувальних пристроїв для організації 

основної пам’яті є мікросхеми пам’яті.   

Відеопам’ять – це пам’ять, що слугує для підготовки та збереження 

зображення на екрані. 

Кеш-пам’ять – це невелика за розміром буферна пам’ять, яка дозволяє 

пришвидшувати процеси обміну даними між МП і ОЗП завдяки значно 

меншому, ніж до ОЗП, часові доступу до даних та розташування у ній даних, 

які найчастіше використовуються. 

До основних зовнішніх пристроїв належать:   
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1) клавіатура – пристрій, призначений для уведення до ПК символьної 

інформації (літер, цифр, розділових знаків тощо), а також для керування 

роботою ПК;   

2) монітор – пристрій для відображення на екрані текстової та графічної 

інформації;   

3) ручний маніпулятор «миша» – для вибору тих чи інших параметрів, 

режимів роботи, команд програм та для керування роботою рухомих об’єктів на 

екрані монітора; 

4) накопичувачі на гнучких магнітних дисках (дискети або флоппі-диски). 

Найчастіше використовують 3,5-дюймові дискети із записами інформації на 

обох поверхнях високої щільності (HD) – 1,44 Мбайт. Для зчитування або 

запису інформації на дискети ПК комплектуються спеціальними пристроями – 

дисководами;  

5) накопичувачі на жорстких магнітних дисках («вінчестери»). 

Вінчестери, порівняно з дискетами, зберігають значно більші обсяги інформації 

та мають на порядок вищу швидкість запису та зчитування інформації. 

Вінчестери мають місткість від 4 Гбайт і більше. Вінчестери, на відміну від 

дискет, не є знімними, але є можливість знімати вінчестер з одного комп’ютера 

та підключати до іншого. Вінчестери зазвичай форматуються продавцями ПК;   

6) накопичувачі на оптичних дисках (компакт-диски – CD). Такі диски 

випускають діаметром 5,25 та 3,5 дм. Місткість пам’яті CD у декілька сот разів 

вища за місткість магнітних дискет – від 700 Мбайт. Розрізняють щонайменше 

два види компакт-дисків: компакт-диски тільки для читання (СD-ROM) та 

записувані компакт-диски, що дозволяють не тільки зчитувати, а й записувати 

інформацію (СD-R – для одноразового запису, СD-RW – для багаторазового 

запису). CD – можна використовувати лише за наявності відповідного 

дисковода – пристрою для читання та запису інформації на компакт-диски. 

Накопичувачі на дисках є одночасно видами зовнішньої пам’яті; 
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7) принтер – пристрій друкування, призначений для виведення на папір, а 

в деяких випадках – і на спеціальну плівку символьної та графічної інформації. 

Найбільш уживані типи принтерів: матричні, струминні та лазерні. Будь-який 

принтер має дві характеристики: швидкість друкування (сторінок за хвилину) 

та якість. Якість друкування визначається роздільною здатністю принтера, яка 

виражається кількістю друкованих точок на дюйм (dpi);   

8) сканер – пристрій, призначений для уведення до комп’ютера графічних 

об’єктів (рисунків, фотографій та ін.). Сканери можуть використовуватися і для 

уведення текстової інформації. При цьому має бути використана спеціальна 

програма, яка здійснює розпізнавання графічних зображень символів і їх 

перетворення на коди формату ASCII. Сканери поділяють на ручні, планшетні, 

роликові та проекційні;  

9) плотер – пристрій для побудови графічних зображень на папері;  

10) стример – пристрій для збереження інформації на магнітних стрічках;  

11) модем – пристрій для підключення комп’ютерів до мереж;  

12) мультимедійне обладнання надає можливість використовувати на 

комп’ютері різні види інформації, а саме: відео та звук. Мінімальний комплект 

мультимедійного обладнання містить: звукові плати, які розміщуються у 

системному блоці, обладнання CD-ROM і звукові динаміки. Це обладнання 

дозволяє зображення на екрані супроводжувати звуком (музикою, дикторською 

мовою тощо).   

Для узгодження роботи центральних і зовнішніх пристроїв 

використовують інтерфейсні блоки. Вони здійснюють перетворення сигналів, 

які передаються через системну магістраль, на сигнали, які забезпечують 

роботу відповідного зовнішнього пристрою, здійснюють буферизацію даних. 

Технічною реалізацією інтерфейсних блоків є контролер, адаптери, відеоплати, 

синтезатори звуку тощо.  

Системна  магістраль – це сукупність шин для обміну даними, адресами 

та сигналами керування між центральними і зовнішніми пристроями. Кожна 
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шина – це деяка кількість паралельних ліній (ця кількість визначає розрядність 

шини), по яких у вигляді електричних сигналів передається інформація від 

одного пристрою до іншого. 

Комп’ютерна мережа – це система розподіленого опрацювання 

інформації, що складається як мінімум із двох комп’ютерів, які взаємодіють 

між собою за допомогою засобів зв’язку.  

Під час розгляду комп’ютерних мереж широко використовуються 

поняття: клієнт і сервер. На структурному рівні під сервером розуміють 

комп’ютер, що надає свої ресурси іншим комп’ютерам – клієнтам.   

Комп’ютерні мережі поділяються на глобальні та локальні. Глобальні 

мережі охоплюють значні території. Наприклад, мережа Internet охоплює всю 

земну кулю. Локальна мережа розміщується у межах окремої організації або 

корпорації.  

Будь-яка комп’ютерна мережа характеризується своєю архітектурою, яка 

визначається її топологією, протоколами, інтерфейсами, мережними 

технічними та програмними засобами.   

Топологія комп’ютерної мережі відображає структуру зв’язків між її 

основними елементами. Через низку причин існує відмінність між топологіями 

глобальних і локальних мереж. Топологія глобальних мереж характеризується 

достатньо складною, неоднорідною структурою. Водночас, топологія локальної 

мережі зазвичай має визначену структуру: лінійну, кільцеву або деревоподібну.  

Протоколами називають правила взаємодії функціональних елементів 

мережі.  

Інтерфейси – це засоби сполучення функціональних елементів мережі. 

Варто звернути увагу, що як функціональні елементи можуть бути як окремі 

пристрої, так і програмні модулі. Відповідно до цього, існують апаратні та 

програмні інтерфейси.  
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Під мережними технічними засобами розуміють різноманітні пристрої, 

що забезпечують об’єднання комп’ютерів у єдину комп’ютерну мережу. До цих 

пристроїв належать мережні контролери, вузли комутації та ін.   

Мережні програмні засоби керують роботою комп’ютерної мережі та 

забезпечують відповідний інтерфейс з користувачами. До мережних 

програмних засобів належать мережні операційні системи та допоміжні 

(сервісні) програми.  

Internet – це всесвітня комп’ютерна мережа, яка об’єднує в єдине ціле 

десятки тисяч різнотипних локальних і  глобальних мереж. 

Internet започаткований Агентством з наукових досліджень Міністерства 

оборони США 1969 року в рамках проекту ARPA з метою розробки надійних 

цифрових комунікацій для військових потреб. У 90-ті роки Internet вийшов за 

межі США і до неї приєдналися країни всіх континентів світу. Internet – це 

система взаємопов’язаних мереж, до її складу входять комп’ютери 

найрізноманітніших типів. Для зв’язку між ними використовуються 

найрізноманітніші канали: телефонна лінія, супутниковий зв’язок, радіоефір, 

оптико-волоконний кабель, телевізійний кабель. Взаємодія всіх об’єктів мережі  

забезпечується  використанням спільного мережного протоколу – сукупності 

правил обміну інформацією між комп’ютерами, установлених за взаємною 

угодою.   

Загальноприйнятим протоколом у мережі Internet є ТСР/ІР, розроблений  

1983 року. Дата його створення уважається днем народження Internet. Фактично 

TCP/IP – це два протоколи: IP (Internet Protocol – міжмережний протокол) і TCP 

(Transmission Control Protocol – протокол керування передачею). Протокол IP 

розроблений для пересилання даних, упорядкованих у пакети між мережами.   

Принцип комутації пакетів був розроблений 1968 року та його сутність 

полягає в тому, що ті повідомлення, які пересилаються мережею, 

упорядковуються у пакети, що містять не тільки повідомлення, але й 
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інформацію про маршрут – адреси комп’ютера-відправника та комп’ютера-

одержувача. 

Спеціальні комп’ютери-маршрутизатори (router) визначають шлях, яким 

пакети мають проходити від одного комп’ютера до іншого, користуючись 

таблицями та алгоритмами маршрутизації.   

Великі повідомлення поділяються на кілька пакетів, кожний зі своїм 

номером. За цими номерами комп’ютер-одержувач має повністю відновити 

вихідне повідомлення після одержання усіх пакетів.   

Пакети передаються від одного вузла Internetу до іншого, який 

розташований ближче до адресата. Пакети одного і того ж повідомлення 

можуть бути передані навіть різними шляхами. Якщо передача пакета була 

невдалою, то вона повторюється.   

Протокол ТСР відповідає за те, як документи поділяються на пакети і як 

потім збираються докупи, а протокол ІР  відповідає за те, як пакети досягають 

адресата.    

Доступ до Internet  може отримати будь-який користувач комп’ютера, на 

якому встановлені модем та необхідне програмне забезпечення. Для 

підключення до Internet існують спеціальні організації – провайдери (to provide 

– забезпечувати) послуг Internet.  

Доступ до мережі може забезпечуватися декількома способами. По-

перше, додзвонювання (Dialup Connection) за допомогою звичайних 

телефонних ліній. Такий спосіб доступу є дешевим, але швидкість передачі 

даних при цьому є малою. Ефективнішим є спосіб безпосереднього 

додзвонювання через виділені лінії (Dedicated Line Connection). Він є 

дорожчим, але забезпечує набагато кращу якість зв’язку та швидкість передачі 

інформації.   

Кожний комп’ютер, підключений до Internet, повинен мати унікальну 

адресу. У Internet використовуються два типи адрес: цифрові (IP-адреси) та 

доменні (domain – область, сфера).  
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IP-адреса за змістом аналогічна поштовому індексу та є послідовністю із 

чотирьох чисел (октет), розділених крапками. Кожне із чисел може займати 

1 байт. Ліва частина IP-адреси визначає конкретну мережу в Internet і 

називається ідентифікатором мережі (network ID). Права частина IP-адреси 

визначає конкретний комп’ютер у цій мережі та називається ідентифікатором 

комп’ютера (host ID).   

Однак для сприйняття користувачем IP-адреса незручна. Тому 

користувачі зазвичай працюють із доменними адресами – унікальними іменами 

комп’ютерів у Internet. Доменна адреса також складається із частин (доменів), 

розділених крапками. Доменна адреса комп’ютера включає в себе, як мінімум, 

два рівні доменів (кількість доменів у адресі не регламентується).   

Найправіший – домен першого рівня, наступний – домен другого рівня і 

т. д. Домени першого рівня стандартизовані, а інші вибираються за бажанням 

тих, хто їх установлює. Імена для доменів верхнього рівня видає інформаційний 

центр Internetу (InterNIC), решту імен фіксують ті організації, яким такі права 

делеговані.   

Домен першого рівня визначає країну або тип організації, до якої 

належить комп’ютер. Наприклад, Україна – ua; Росія – ru, освітні заклади – edu, 

урядові установи – gov, комерційні організації – com, провайдери послуг 

Internet – net  тощо.   

Домен другого рівня визначає організацію, яка володіє або керує 

мережею, що містить цей комп’ютер. У більшості випадків ім’я цього домену 

збігається з назвою відповідної фірми або її торговельною маркою.   

Під час роботи з електронною поштою адреси поштових скриньок 

користувачів формують додаванням до адреси комп’ютера, який виконує 

функції поштового сервера, зліва через символ @ імені або псевдоніма 

користувача. Наприклад, username@zu.edu.ua. 

Широкою популярністю у мережі Internet користуються такі послуги: 

електронна пошта (забезпечує передачу кореспонденції, що подана в 
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електронному вигляді); групи новин UseNet (групові дискусії); служба передачі 

файлів між комп’ютерами (FTP-служба); ІRС-служба (Internet Relay Chat) – 

обмін текстовими повідомленнями в режимі реального часу; WWW (World 

Wide Web – «всесвітня павутина») – передача мультимедійних документів; 

служби Telnet, WAIS тощо. 

Порядок виконання роботи  

1. Повторити теоретичний матеріал з навчального курсу інформатики. 

2. Опрацювати відповідний матеріал  шкільного посібника. 

3. Виконати у групі (2–3 студенти) одне з таких завдань. Після виконання 

провести колективне обговорення результатів. 

1. Вибрати типи уроків та розробити їх структуру. Підібрати 

відповідні методи, засоби та прийоми навчання. 

2. Розробити оптимальний план викладу нового матеріалу теми. 

3. Вияснити, як і яку наочність можна використати під час вивчення 

теми. Які проблемні ситуації можуть бути організовані та які способи 

їх розв’язання? 

4. Які форми можуть бути використані для закріплення вивченого 

матеріалу? Який навчальний матеріал буде для цього використаний? 

5. Які записи будуть пропонуватися для учнівських зошитів? Який 

матеріал буде подаватися на класній дошці? Що буде опрацьовуватися з 

допомогою комп’ютера? 

4. Здійснити логіко-дидактичний аналіз теми §§ 1–3 глави 6 шкільного 

посібника за схемою:  

1) визначити мету вивчення теми.   

Мету слід  розуміти як передбачення результатів тих дій, які сприяють 

досягненню цих результатів. Під результатами розуміють не тільки змістовні 

факти, але й уміння виконувати дії, що сприяють усвідомленому та 

поглибленому оволодінню фактами в різноманітній навчальній діяльності4   
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2) сформулювати основні знання і вміння, якими повинні оволодіти учні (див. 

Програму шкільного курсу з інформатики);  

3) скласти фрагмент тематично-календарного плану вивчення теми, 

урахувавши самостійні та контрольні роботи, уроки розв’язування задач, 

лабораторні роботи, заліки, інші форми роботи;   

4) логічний та фактичний аналіз змісту теми (теоретичного, практичного 

матеріалу та змісту задач теми): визначити всі основні поняття, означення та 

вміння з коротким їх описом або поясненням. Проаналізувати повноту, 

логічність, послідовність і відповідність матеріалу шкільного посібника 

вимогам програми шкільного курсу інформатики.  

Проаналізувати задачі щодо вивчення теми:  

– яка кількість задач сприяє розкриттю, конкретизації, поглибленню 

фактичного матеріалу теми? 

– як згруповані задачі відповідно до матеріалу теми?   

– чи можна назвати декілька задач, на розв’язання яких має бути 

сконцентрована увага учнів з подальшим закріпленням прийомів і методів 

розв’язання таких задач?   

– чи є задачі на здійснення пошуку розв’язання? Скільки таких задач? Чи 

достатньо їх для досягнення поставлених цілей? 

– чи є задачі з нестандартною фабулою, проблемні, цікаві? 

5. Розробити інструкцію до шкільної лабораторної роботи з теми «Пошук 

інформації в Internet» за схемою:  

1) тема роботи;   

2) мета роботи;   

3) обладнання і програмне забезпечення;   

4) короткі теоретичні відомості;   

5) завдання до лабораторної роботи та план роботи;   

6) форма подання результатів;  

7) контрольні питання;  
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8) вимоги до оцінювання результатів роботи; 

6. Оформити звіт з лабораторної роботи. 

Зміст звіту 

1. Назва лабораторної роботи. 

2. Мета. 

3. Календарно-тематичний план 2–3 занять. 

4. Аналіз теми шкільного посібника. 

5. Інструкція до лабораторної роботи з теми «Пошук інформації в Internet». 

6. Відповіді на контрольні питання. 

7. Висновки. 

 

Контрольнi питання 

1. Які пристрої мають входити до складу логічної схеми комп’ютера? 

2. Які пристрої входять до складу системного блока? 

3. Назвіть основні характеристики пам’яті.  

4. Які основні функції виконує центральний мікропроцесор? 

5. У якому класі на уроці інформатики вивчається розділ «Глобальна мережа 

Internet»? 

6. Поясніть сутність теми «Принципи функціонування і можливості глобальної 

мережі Internet». 

7. Які знання і вміння необхідні учням для роботи в мережі Internet? 

Література: [2, с. 44–58; 3, с. 544–558; 8, с. 219–221, с. 519–521]. 
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2  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

 

 

 

 

 

Студентам надається можливість не складати іспит, якщо за результатами 

поточного контролю він отримує не менше 70 балів. 

Студент не допускається до іспиту, якщо за результатами поточного 

контролю він отримав менше 40 балів. 
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Додаток А  

 Завдання до лабораторної роботи № 3 

1. Скласти програму, що обчислює кількість цифр у десятковому записі 

цілого числа n > 0.   

2. Скласти програму, що обчислює старшу цифру в десятковому записі 

цілого числа n > 0.   

3. Скласти програму, що обчислює найменшу цифру в десятковому записі 

цілого числа n > 0.   

4. Скласти програму, що обчислює відстань від точки на числовій прямій 

з координатою x до найближчої  точки відрізка (0; 1)    

5. Скласти програму, що обчислює відстань від точки (x; y) на площині до 

найближчої точки відрізка (0; 1) на  осі Ox.    

6. Скласти програму, що обчислює закономірність і продовження вправо 

такої послідовності 1, 2, 6, 24, 120,  720, 5040, ...   

7. Скласти програму, що обчислює закономірність і продовження вправо 

такої послідовності 1, 1, 0, 1, -1, 2, - 3, 5, -8, 13, -21, ...   

8. Скласти програму, що обчислює відстань від точки (x; y) на площині до 

найближчої точки одиничного кола з центром у початку координат.   

9. Скласти програму, що обчислює суму 1!+2!+3!+...+n!.   

10. Скласти програму, що обчислює кількість максимальних серед трьох 

чисел a, b, c.   

11. Скласти програму, що обчислює кількість різних серед трьох чисел a, 

b, c.   

12. Скласти програму, що обчислює середнє за величиною серед трьох 

чисел a, b, c.   

13. Скласти програму, що обчислює найменший дільник цілого числа       

n > 0, відмінний від 1.    

14. Скласти програму, що сортує  три числа a, b, c за величиною.   
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15. Скласти програму, що сортує три числа a, b, c за кількістю цифр цілої 

частини.  

16. Скласти програму, що сортує три числа a, b, c за кількістю цифр 

дробової частини.   

17. Скласти програму, що обчислює найбільший спільний дільник цілих 

чисел a і b.   

18. Скласти програму, що обчислює найменше спільне кратне цілих чисел 

a і b.   

19. Скласти програму, що обчислює кількість цілих серед чисел a, b, c, d.    

20.  Скласти програму, що обчислює кількість дробових серед чисел a, b, 

c, d. 
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Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робiт з навчальної 

дисципліни «Методика викладання інформатики» для студентів денної форми 

навчання зі спеціальності 014.09 – «Середня освіта (інформатика)» освітнього 

ступеня «Бакалавр» 
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