
Форма № Н - 3.04 

      КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра  Інформатики і вищої математики 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                               Проректор з науково-педагогічної  

                                                                               та методичної роботи 

 

______________________В.В. Костін 

“______”_______________2019  року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
Спецкурс “Методика викладання інформатики” 

 

галузь знань          01 – Освіта/Педагогіка                  ________________ 

 

спеціальність        014 – Середня освіта (Інформатика)______________ 

 

факультет_________Електроніки та комп’ютерної інженерії_________ 

 
                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2019  рік 



2 
 

  

Робоча програма Спецкурс “Методика викладання інформатики”  для студентів 

з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта 

(Інформатика) 

«  03  »      вересня      2019 року – 12 с. 

 

 

 

Розробники: доцент, к.пед.н., доцент кафедри інформатики і вищої математики 

Грицюк Олена Сергіївна. 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри    Інформатики і вищої 

математики  

 

Протокол від  « _30__» серпня   2019 року №  1  

 

                                      Завідувач кафедри _Інформатики і вищої математики_ 

 

                                                                      _________________ (В. П. Ляшенко) 

 

«   03    »        вересня             2019 року  
 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу з галузі знань         

01 – Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта (інформатика) 

 

Протокол від  «  03  »      вересня    2019 року №  1  

 

«  03  »      вересня    2019 року          Голова _______________(В.П. Ляшенко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КрНУ, 2019 рік 

Грицюк О.С., 2019 рік  



3 
 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

10 

 

Галузь знань: 

01 – Освіта/Педагогіка 
 

Нормативна 

 

Модулів – 4 

Спеціальність: 

014.09  –  Середня освіта 

(Інформатика) 

 
 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 5-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – КРФ 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 300 

10-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4,11 

самостійної роботи 

студента –10,88 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

30 год.  — 

Практичні 

— — 

Лабораторні 

44 год. — 

Самостійна робота 

196 год.  — 

Індивідуальні 

завдання:  

30 год. 

Вид контролю:  

10 семестр – диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 74/226. 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: 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. 

Завдання: 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. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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; 

вміти: 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. 

 

Програма навчальної дисципліни 

 

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. 
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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 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб  інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Семестр 10 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики навчання інформатики 

Тема 1. Методика навчання 

інформатики на сучасному етапі. 
12 2  2  8       

Тема 2. Нові парадигми вивчення 

інформатики в Україні  
12 2  2  8       

Разом за змістовим модулем 1 24 4  4  16       

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Методика навчання інформатики учнів старших класів 

Тема 3. Методичні особливості 

навчання інформатики учнів 10  

класів 

20 4  8  8       

Тема 4. Методичні особливості 

навчання інформатики учнів 11 

класів. 

20 4  8  8       

Разом за змістовим модулем 2 40 8  16  16       

Модуль 3 

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. 

22 4  2  16       

Тема 6. Методичне забезпечення 

навчання інформатики у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

20 2  2  16       

Тема 7. Типи уроків. Конспекти 

уроків. Інструкційні картки для 

практичних робіт з інформатики 

20 2  2  16       

Тема 8. Вивчення інформатики на 

рівні стандарту 
20 2  2  16       

Тема 9. Вивчення інформатики на 

профільному рівні 
20 2  2  16       

Разом за змістовим модулем 3 102 12  10  80       
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Модуль 4 

Змістовий модуль 4. Нормативно-правова та методична база забезпечення 

навчання інформатики у вищих навчальних закладах 

Тема 10. Нормативно-правова база 
забезпечення навчання 
інформатики у вищих навчальних 
закладах. 

29 2  6  21       

Тема 11. Методична база 
забезпечення навчання 
інформатики у вищих навчальних 
закладах 

40 4  8  28       

Разом за змістовим модулем 4 69 6  14  49       

ІНДЗ (у тому числі Курсова робота) 65    30 35       

Усього годин за 10-й семестр 300 30  44 30 196       

 

5. Теми лабораторних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Вступ. Методика навчання інформатики як наука. 2 

2.  Новітні парадигми вивчення інформатики в Україні. 

Особливості організації навчального процесу у старших класах 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

2 

3.  Методичні особливості навчання учнів 10 класів теми «Мова 

програмування та структури даних» 

2 

4.  Методичні особливості навчання учнів 10 класів тем: «Сучасні 

інформаційні технології», «Електронні публікації» 

2 

5.  Методичні особливості навчання учнів 10 класів тем: «Аналіз і 

візуалізація даних», «Графіка\мультимедіа». 

4 

6.  Методичні особливості навчання учнів 11 класів теми: «Бази 

даних».  

2 

7.  Методичні особливості навчання учнів 11 класів теми: 

«Алгоритми», «Парадигми та технології програмування».  

4 

8.  Методичні особливості навчання учнів 11 класів теми: «Веб-

технології» 

2 

9.  Нормативно-правова база забезпечення навчання інформатики 

у загальноосвітніх навчальних закладах 

2 

10.  Методична база забезпечення навчання інформатики у старших 

класах загальноосвітніх навчальних закладах. 

2 

11.  Типи уроків. Конспекти уроків. Інструкційні картки для 

практичних робіт з інформатики 
2 

12.  Вивчення інформатики на рівні стандарту 2 

13.  Вивчення інформатики на профільному рівні 2 

14.  Фундаменталізація інформатичних курсів у вищій школі. 2 
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№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

15.  Компетентнісне навчання. Інформаційна культура особистості 

студента. 
2 

16.  Стандарти вищої освіти. Державний стандарт загальної 

середньої освіти. 
2 

17.  Організація освітнього процесу у вищих навчальних закладах. 2 

18.  Організація лекційного заняття. 2 

19.  Організація лабораторного заняття. 2 

20.  Організація самостійної роботи студента. 2 

Усього 44 

 

 

6. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

 

Назва теми 

Кількі

сть 

годин 

1.  Ключові компетентності. Рівні компетентностей учнів різного 

віку. 
8 

2.  Закон України «Про освіту». Державний стандарт середньої освіти 8 

3.  Вікові особливості учнів 10-11 класів 8 

4.  Порівняння підручників різних авторів з інформатикиь для 10-х 

класів 
8 

5.  Особливості методики навчання теми: «Мова програмування та 

структури даних» 
8 

6.  Особливості методики навчання теми: «Сучасні  інформаційні 

технології» 
8 

7.  Особливості методики навчання теми: «Аналіз і візуалізація 

даних» 
8 

8.  Особливості методики навчання теми: «Графіка\мультимедіа». 8 

9.  Особливості методики навчання теми: «Електронні публікації» 8 

10.  Особливості методики навчання теми: «Бази даних» 8 

11.  Особливості методики навчання теми: «Алгоритми» 8 

12.  Особливості методики навчання теми: «Веб- технології» 8 

13.  Особливості методики навчання теми: «Парадигми та технології 

програмування» 
8 

14.  Наукова робота вчителя та учнів. 8 

15.  Фундаменталізація інформатичної освіти. 7 

16.  Компоненти інформаційної культури фахівця. 7 

17.  Інформаційна підтримка навчальної та наукової  діяльності вишів 

та роль інформаційних ресурсів та технологій 
7 

18.  Складання  конспектів  уроків  з  інформатики  для старших класів 7 
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7. Методи навчання 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни Спецкурс 

“Методика викладання інформатики” є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Лабораторні заняття, на яких відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем 

курсу або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 

8. Методи контролю 

При вивченні навчальної дисципліни Спецкурс “Методика викладання 

інформатики” здійснюються наступні види і форми контролю за успішністю і 

якістю знань студента: 

Види контролю 

поточний контроль під час роботи у форматі змістових модулів; 

модульний контроль після завершення змістового модуля; 

підсумковий контроль для отримання студентом заліку; 

Форми контролю 

Усне опитування. 

Тестування. 

Письмова поточна контрольна робота під час роботи із змістовим 

модулем. 

Підсумкова письмова контрольна робота після завершення роботи над 

змістовим модулем. 

Практичне завдання після завершення роботи над усіма модулями для 

отримання залікового кредиту. 

Підсумкова письмова контрольна робота після завершення вивчення 

навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль : 10-й семестр – диф. залік.

загальноосвітніх навчальних закладів 

19.  Розробка конспектів лекцій з інформативних дисциплін 7 

20.  Розробка лабораторного заняття з інформативних  дисциплін 7 

21.  Розробка матеріалів для самостійної роботи студентів з 

інформатичних дисциплін 
7 

22.  Вивчення матеріалів за темою курсової роботи. 35 

 Разом  196 
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9. Розподіл балів, які отримують студенти 

Академічні успіхи студента оцінюються за шкалою університету в балах, 

за шкалою ECTS та за традиційною національною шкалою. 
 

10-й семестр 

Поточне тестування та самостійна робота 

П
ід

су
м

к
о

в
и

й
 т

ес
т 

(Д
и

ф
ер

ен
ц

і-

й
о

в
ан

и
й

 з
ал

ік
) 

С
у

м
а 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4  

100 11 11 11 11 

Змістовий модуль № 3 Змістовий модуль № 4 

Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

8 8 8 8 8 8 8 
 

Примітка. 
 

Т1, Т2 ,..., Т11 – теми змістових модулів. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо проведення лабораторних занять з 

дисципліни Спецкурс “Методика викладання інформатики”. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

Спецкурс “Методика викладання інформатики”. 

 

11. 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» 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/itvo_2013_15_39
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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 

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/ 

 
 
 
 

 

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