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ВСТУП 

 

Мета і завдання самостійної роботи: навчити студентів самостійно 

вивчати і працювати з навчальною та спеціальною літературою з розділів 

методики викладання інформатики, сформувати у студентів знання, уміння і 

навички, необхідні для навчання інформатиці, використання засобів сучасної 

інформаційної технології під час викладання інших навчальних предметів, для 

управління навчальним процесом, під час його підготовки, супроводу, аналізу, 

коригування, для формування через предмет інформатики та застосування 

засобів сучасної інформаційної технології в навчальному процесі елементів 

інформаційної та загальної культури, допомогти студентам ставити та 

розв’язувати прикладні задачі, користуватися засобами комп’ютерної техніки, 

самостійно здобувати необхідні знання для розв’язування практичних завдань. 

Види самостійної роботи: з підручниками, в електронній бібліотеці, з 

конспектом лекцій викладача, пошук необхідних матеріалів у мережі Internet. 

Самостійна робота студентів забезпечується підручниками, навчальними 

та методичними посібниками, які є у бібліотеці Кременчуцького національного 

університету імені Михайла Остроградського. Також студент може 

користуватися конспектами лекцій та практичних занять викладача. 

Методичні вказівки містять теми та погодинний розклад самостійної 

роботи, а також питання до модульного контролю. Кожна тема містить 

питання, що виносять на самостійне опрацювання; питання для самоперевірки; 

перелік літератури з вказівкою сторінок, де можна знайти відповіді на питання 

для самостійного опрацювання. Студент повинен знайти літературу, вивчити 

необхідні теми, а потім відповісти на питання для самоперевірки.  

Займатися самостійно студент може у бібліотеці або вдома у вільний від 

навчання час. Також студент повинен звертатися за допомогою до викладачів 

під час консультацій, які проводяться на кафедрі згідно з графіком. 
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1 ТЕМИ І ПОГОДИННИЙ РОЗКЛАД ЛЕКЦІЙ ТА САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

№ 

пор. 

 

Т е м а 

Денна форма навчання 

 

К-сть 

год. 

(лекц.) 

К-сть 

год. 

(СРС) 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1 Загальні положення методики навчання 

інформатиці та структура навчання інформатиці в середній загальноосвітній 

школі 

1 Предмет методики вивчення 

інформатики 
2 15 

2 Основні дидактичні принципи та 

методи навчання інформатиці 
4 15 

3 Форми організації та засоби 

навчання інформатиці 
2 15 

4 Структура навчання інформатиці в 

середній загальноосвітній школі 
2 15 

 Усього за змістовим модулем 1 10 60 

Змістовий модуль 2 Методика навчання інформаційно-комунікаційним 

технологіям і основним можливостям використання глобальної мережі 

Internet 

5 Специфіка уроку інформатики 
4 10 

6 Специфіка навчання інформатиці у 

закладах вищої освіти II-IV рівнів 

акредитації 

2 5 

7 Психолого-дидактичні основи 

навчання інформатиці 
2 10 

8 Методика навчання методам 

пошуку інформації в Internet 
4 10 

9 Питання поглибленого вивчення 

інформатики 
4 20 

10 Перспективи розвитку шкільного 

курсу інформатики 
2 10 

 Усього за змістовим модулем 2 18 65 

 Усього 28 125 
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2 ПЕРЕЛІК ТЕМ І ПИТАНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ 

САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Тема № 1  Методика навчання інформатиці 

1. Інформатика у школі як навчальний предмет.  

2. Методика навчання інформатиці як науці та як навчальний предмет у 

закладі вищої освіти.   

3. Інформатика як наука і як навчальний предмет у загальноосвітній школі.  

4. Методична система навчання інформатиці в середній загальноосвітній 

школі. Цілі навчання інформатиці в середній загальноосвітній школі.  

5. Комп’ютерна грамотність, інформаційна культура учнів.  

6. Становлення, особливості та перспективи розвитку шкільного курсу 

інформатики.  

7. Стандарт шкільної освіти з інформатики. Особливості сучасної шкільної 

програми з інформатики. 

Питання для самоперевірки 

1. Історія виникнення методики викладання інформатики як розділу 

педагогічної науки. Історичні передумови й становлення шкільної інформатики. 

2. Завдання навчального курсу методики викладання інформатики. 

3. Структура навчального курсу інформатики у школі. Цілі та задачі 

навчання інформатиці в середній загальноосвітній школі. 

4. Сучасний учитель інформатики. Яким він повинен бути? 

5. Вплив інформатики на зміст і методи викладання шкільних дисциплін. 

6. Чи можна зробити висновок про системність шкільної освіти з 

інформатики та ІКТ? 

Література: [6, с. 27–39; 7, с. 10–12]. 

 

 

../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_2
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_4
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_5
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_6
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_6
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_7
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_8
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r1.htm#p1_8
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Тема № 2  Принципи і методи навчання інформатиці 

1. Принципи навчання інформатиці.  

2. Методи навчання.  

3. Дистанційне навчання. 

Питання для самоперевірки 

1. Які є принципи навчання? Надайте коротку характеристику принципів 

навчання. 

2. Які існують методи навчання інформатиці? Складіть класифікацію 

методів навчання згідно з основними етапами навчально-пізнавального процесу. 

3. Що таке прийом навчання? 

4. Які переваги має дистанційне навчання над денним?  

5. Наведіть приклади дистанційних занять. Охарактеризуйте їх. 

Література: [6, с. 93; 7, с. 50–55]. 

 

Тема № 3  Засоби і форми навчання інформатиці 

1. Засоби навчання.  

2. Аналіз підручників і посібників з навчального курсу інформатики.  

3. Функціональне призначення та обладнання шкільного кабінету 

інформатики.  

4. Форми організації навчальної діяльності учнів.  

5. Урок інформатики. 

Питання для самоперевірки 

1. Що належить до засобів навчання інформатиці? 

2. Функціональне призначення і обладнання кабінету інформатики. 

3. Організація роботи в кабінеті інформатики. 

4. Локальна мережа шкільних ПЕОМ, її функції та дидактичні можливості. 

5. Комплексне використання засобів навчання у шкільному кабінеті 

інформатики. 

../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r2.htm#p2_2
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r2.htm#p2_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_1
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_2
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_4
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6. Структура, цілі та задачі шкільного курсу інформатики. 

7. Якими нормативними документами слід користуватись під час складання 

тематичного плану? 

Література: [6, с. 93–105; 7, с. 119–168]. 

 

Тема № 4  Підготовка вчителя до уроку 

1. Позакласна робота з інформатиці.  

2. Диференційоване навчання інформатиці.  

3. Профільна диференціація. 

Питання для самоперевірки 

1.  Назвіть основні типи уроків. 

2.  Назвіть основні етапи уроків. 

3.  Сформулюйте основні вимоги до уроку інформатики. 

4.  Назвіть методичні вимоги до уроку інформатики. 

5.  Сучасний урок інформатики: яким він має бути. 

Література: [3, с. 134–158; 5, с. 49–71]. 

 

Тема № 5  Психолого-дидактичні основи навчання інформатиці 

1. Основні концепції організації та управління навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів.  

2. Використання діяльнісної теорії навчання і теорії  поетапного 

формування розумових дій під час навчання інформатиці.  

3. Значення загальних розумових дій та прийомів розумової діяльності у 

навчанні інформатиці.  

4. Психолого-дидактичний аналіз помилок учнів під час навчання 

інформатиці та способи їх попередження і усунення. 

5. Перевірка й оцінювання результатів навчання інформатиці. 

../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_5
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_6
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r3.htm#p3_7
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_1
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_1
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_2
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_2
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_4
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_4
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part1/r4.htm#p4_5


 9 

Питання для самоперевірки 

1.  Асоціативно-рефлекторна теорія навчання. 

2.  Проблемно-діяльнісний підхід до навчання. 

3.  Теорія програмованого навчання. 

4. Використання діяльнісної теорії навчання і теорії поетапного формування 

розумових дій під час навчання інформатиці. 

5. Психолого-дидактичні основи навчання інформатиці: 

1) основні концепції організації та управління навчально-пізнавальною 

діяльністю учнів; 

2) використання діяльнісної теорії навчання і теорії поетапного формування 

розумових дій під час навчання інформатиці; 

3) значення загальних розумових дій та прийомів розумової діяльності під 

час  навчання інформатиці. 

Література: [6, с. 78; 7, с. 19]. 

 

Тема № 6 Пошук інформації в Internet 

1. Формат подання НТML-документів.  

2. Принципи адресації інформаційних ресурсів.  

3. Ознайомлення з програмою. Завантаження документа.  

4. Електронна пошта. Створення, відправлення та одержання електронних 

повідомлень.  

5. Приєднання файлів до електронного листа.  

6. Адресна книга. Атрибути поштових повідомлень.  

7. Шрифти та кодові таблиці. Програми-перекодувальники.  

8. Правила добору (фільтри) електронних повідомлень.  

9. Інтерфейс поштової програми.   

10. Налагодження «облікового запису» та параметрів. 

../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r5.htm
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r2.htm#r2_1
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r2.htm#r2_2
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r2.htm#r2_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r2.htm#r2_4
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r3.htm#p3_1
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r3.htm#p3_3
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r3.htm#p3_4
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r3.htm#p3_5
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r3.htm#p3_7
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r3.htm#p3_8
../Local%20Settings/МВІ/МВІ%20после%2010%20корп/методика%20инф/Новая%20папка/part3/r3.htm#p3_8
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Питання для самоперевірки 

1. Що називають комп’ютерною мережею? 

2. У якому класі на уроці інформатики вивчається розділ «Глобальна 

мережа Internet»? 

3. Надайте визначення поняття «Internet». 

4. Поясніть сутність теми «Принципи функціонування і можливості 

глобальної мережі Internet». 

5. Що розуміють під мережними технічними засобами? 

6. Які знання та уміння необхідні учням для роботи в мережі Інтернет? 

Література: [6, с. 544–558; 15, с. 219–221]. 
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3 ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

 

1. Інформатика як наука і як навчальний предмет у школі. 

2. Загальноосвітнє і загальнокультурне значення шкільного курсу 

інформатики. 

3. Методична система навчання інформатиці в середній загальноосвітній 

школі. 

4. Цілі навчання інформатики у школі. 

5. Педагогічні функції навчального курсу інформатики у школі. 

6. Аналіз програм з навчального курсу інформатики у школі. 

7. Профільне вивчення інформатики у старших класах. 

8. Аналіз наявних шкільних підручників з інформатики. 

9. Принципи дидактики та навчання інформатиці. 

10.  Формування пізнавального інтересу під час навчання інформатиці. 

11.  Значення загальних розумових дій та прийомів розумової діяльності 

під час навчання інформатиці. 

12.  Методи навчання інформатиці. 

13.  Засоби навчання інформатиці. 

14.  Організаційні форми навчання інформатиці. 

15.  Навчання у співробітництві. 

16.  Метод проектів. 

17.  Формування понять інформатики. 

18.  Методичний аналіз задач, які розв’язують на уроках інформатики. 

19.  Шкільний кабінет інформатики. 

20.  Комплект навчальної комп’ютерної техніки і вимоги до нього. 

21.  Санітарно-гігієнічні норми роботи на комп’ютері. 

22.  Правила техніки безпеки під час роботи у комп’ютерному класі. 

23.  Диференціація навчання інформатики. 
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24.  Планування навчального процесу з навчального курсу інформатики. 

25.  Специфіка уроку інформатики. 

26.  Підготовка вчителя до уроку інформатики. 

27.  Особливості методики введення нових понять інформатики. 

28.  Особливості формування умінь і навичок на уроках інформатики. 

29.  Методика проведення практичних робіт з інформатики. 

30.  Перевірка і оцінювання результатів навчання з інформатики. 

31.  Методика проведення тематичного контролю з інформатики. 

32.  Програмне забезпечення з навчального курсу інформатики. 

33.  Нові інформаційні технології навчання та їх використання у 

навчальному процесі. 

34.  Міжпредметні та внутріпредметні зв’язки у шкільному курсі 

інформатики. 

35.  Особливості методичної системи навчання шкільних предметів в 

умовах використання нових інформаційних технологій навчання. 
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