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 ВСТУП 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни Спецкурс “Методика викладання 

інформатики” для підготовки магістрів відноситься до дисциплін професійної підготовки. У курсі 

розглядаються загальні положення методики викладання інформатики, а також часткові методики, 

закріплюються навички розв’язування методичних завдань, що виникають у педагогічній практиці. 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є методична система навчання інформатики у  

середніх та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна Спецкурс “Методика викладання інформатики” для 

підготовки магістрів базується на знаннях отриманих під час вивчення “Методики викладання 

математики та інформатики” для підготовки бакалаврів, а також курсів  “Основи педагогіки”, 

“Психологія”, “Бази даних”, “Програмування”, “Операційні системи та архітектура ЕОМ”. 

Матерiал курсу використовується при вивченнi дисциплiн: “Основи педагогіки та психології 

вищої школи”, “Комп’ютерно-інформаційні технології в освіті та науці” та ін. Дисципліна забезпечує 

подальше виконання курсових і магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з набутих змістових модулів: 

1. Загальні питання методики навчання інформатики. 

2. Методика навчання інформатики учнів старших класів. 

3. Методичне забезпечення навчання інформатики у старших класах загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

4. Нормативно-правова та методична база забезпечення навчання інформатики у вищих 

навчальних закладах. 

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою навчального курсу є вивчення методик навчання інформатики у загальноосвітніх 

навчальних закладах, вивчення методик навчання інформатики у вищих навчальних закладах та 

ознайомлення студентів із сучасними тенденціями у навчанні інформатики. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни Спецкурс “Методика викладання 

інформатики” є розкрити значення інформаційної культури у загальній та професійній освіті людини, 

вплив засобів сучасної інформаційної технології на науково-технічний і соціально-економічний 

розвиток суспільства; сформувати у студентів достатні знання, вміння і навички, необхідні для 

ефективного використання засобів НІТ у своїй майбутній професійній діяльності; сформувати у 

студентів основи інформаційної культури майбутнього вчителя тощо.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

місце і значення методики навчання в професійній підготовці вчителя інформатики; основні 

положення щодо фундаменталізації навчання інформатики; основні компоненти методичної системи 

навчання інформатики та їх взаємозв'язки; зміст стандартів з інформатики; принципи і методи 

навчання інформатики; засоби і форми навчання інформатики; принципи диференціації навчання 

інформатики; функції, види контролю і оцінки результатів навчання; сучасні тенденції розвитку 

науки інформатики; 

уміти: 

аналізувати спеціальну науково-методичну літературу; планувати навчальний процес, 

вибирати форми і методи навчання інформатики; складати конспекти уроків з інформатики; 

розробляти документацію для методичного забезпечення курсу інформатики; використовувати 

комп’ютерну підтримку курсу і оцінювати її методичну доцільність. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __300___ годин /__10__ кредитів  ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  
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Змістовий модуль 1.  Загальні питання методики навчання інформатики 

Тема 1. Методика навчання інформатики на сучасному етапі. 

Тема 2. Новітні парадигми вивчення інформатики в Україні. 

 

Змістовий модуль 2. Методика навчання інформатики учнів старших класів. 

Тема 3. Методичні особливості навчання інформатики учнів 10 класів. 

Тема 4. Методичні особливості навчання інформатики учнів 11 класів. 

 

Змістовий модуль 3. Методичне забезпечення навчання інформатики у старших класах 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Тема 5. Нормативно-правова база забезпечення навчання інформатики у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Тема 6. Методична база забезпечення навчання інформатики у загальноосвітніх навчальних 

закладах 

 

Змістовий модуль 4. Нормативно-правова та методична база забезпечення навчання 

інформатики у вищих навчальних закладах 

Тема 7. Нормативно-правова база забезпечення навчання інформатики у вищих навчальних 

закладах. 

Тема 8. Методична база забезпечення навчання інформатики у вищих навчальних закладах 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Семеріков С.О. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у вищій школі : 

монографія / С.О. Семеріков. – Кривий Ріг : Мінерал; К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 340 

с. - Режим доступу:http://lib.iitta.gov.ua/704142/1/9789667830113_content.pdf 

2. Шишкіна М. П. Фундаменталізація навчання інформатичних дисциплін у сучасному 

високотехнологічному середовищі / М. П. Шишкіна, У. П. Когут // Інформаційні технології в освіті. - 

2013. - Вип.15.-С.  309-317 – Режим доступу http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_15_39 

3. Влаштування і обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в навчальних закладах та 

режим праці учнів на персональних комп’ютерах: Державні санітарні правила та норми ДСанПіН 

5.5.6.009-// Директор школи – 2000. – № 16 (112). – С. 3-9. 

4. Єгорова М.Е. Застосування педагогічних технологій у процесі навчання інформатики // 

Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2002. – №2. – С.9-13. 

5. Морзе Н.В. Методика навчання інформатики: в 3-х част. / Н.В. Морзе. – Київ.: Навчальна 

книга. - 2003. 

Допоміжна 

6. Морзе Н. В. Інформатика: підр. для 5-го кл. загальноосв. навч. закл. / Н.В. Морзе, В.П. 

Вембер, О.Г. Кузьмінська – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013. – 254 с. 

7. Морзе Н. В. Інформатика: підр. для 6-го (7-го, 8-го, 9-го) кл. загальноосв. навч. закл. / Н.В. 

Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська – К.: Видавничий дім «Освіта», 2014 (2015, 2016, 2017). 

8. Ривкінд Й. Я. Інформатика: підр. для 5-го кл. загальноосв. навч. закл. / Й.Я. Ривкінд, Т.І. 

Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько - К.: Генеза, 2017. – 200 с. 

9. Ривкінд Й. Я. Інформатика: підр. для 6-го (7-го, 8-го, 9-го) кл. загальноосв. навч. закл. / 

Й.Я. Ривкінд, Т.І. Лисенко, Л.А. Чернікова, Шакотько - К.: Генеза, 2014 (2015, 2016, 2017). 

10. Журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї». 

11. Журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» 

12. Журнал «Інформатика в школі» 

13. Ebel R.L. Proposed solutions to two problems of test construction / R.L. Ebel // Journul of 

Educational Measurement – 1982 – №5 – P. 267-278 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_15_39
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14. Computer Science Curricula 2013: The Joint Task Force on Computing Curricula Association for 

Computing Machinery IEEE-Computer Society – Steering Committee, 2012 – 180p. 

15. Green A. Education, globalization and nation state / A. Green. //British Journal of Sociology of 

Education, Vol.19 - № 4 – 1998 - [Electronic resource] – 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1393451?uid=2&uid=4&sid=211035 10252213 

16. Ward W.C., Fredericsen N., Carlson S.B. Construct validity of free-response and mashine-

scorable and mashine-scorable forms of test // Journal of Education Measurement, 17 - 1980 – P.11-29 

17. Ward W.C., Fredericsen N., Carlson S.B. III-structured problems as multiplechoice items / W.C 

Ward, N Fredericsen., S.B. Carlson GRE Board Professional Report 1983 - No81-18 

 

Інформаційні ресурси 

18. Сайт Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua/ 

19. Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти. Наказ міністерства № 371 від 05.05.2008 [Електронний ресурс]: Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/ua//activity/ education/56/ general-secondary-education 

20. Постанова "Про затвердження Державного стандарту базової загальної середньої освіти": 

[Електронний ресурс]. - 2013. -режим доступу http:// www.mon.gov.ua/images/files/....serednya/derzh-

standart/derj_standart.doc 

21. Навчальна програма для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний 

ресурс] Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/ /activity/education/56/general-secondary-

education/educational_programs/ 1352202 396/ 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  диф. залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: контрольні роботи, опитування, 

тестування. 

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/images/files/....serednya/derzh-standart/derj_standart.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/....serednya/derzh-standart/derj_standart.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/....serednya/derzh-standart/derj_standart.doc

