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РЕФЕРАТ 

Заключний звіт складається з передмови, вступу, основної частини, 

списку публікацій співробітників за темою дослідження. Заключний звіт 

викладено на 62 сторінках (3 – 56 – основний текст, 57 – 62 – список 

публікацій). 

Основні конструктивні та техніко-економічні показники: 

відповідність роботи нормативним документам НДР і сучасним вимогам до 

організації навчання інформатики в загальноосвітній школі. 

Об’єктом дослідження є навчальний процес у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Предметом дослідження є структура і зміст поглибленого навчання 

інформатики в основній школі. 

Основні результати дослідження полягають у тому, що отримано дані, 

необхідні для гармонізації навчання інформатики в основній школі з 

навчанням інших предметів, удосконалення змісту, форм, методів та засобів 

поглибленого навчання інформатики. З цією метою додатково здійснено 

порівняльний аналіз змісту навчання інформатики у п'ятих – дев'ятих класах 

загальноосвітніх навчальних закладах і навчальних закладах природничо-

математичного та, частково, інженерного спрямування. Виокремлення 

складників предметної інформатичної компетентності надало можливість 

вибудувати її зв’язок із ключовими компетентностями, описати внесок 

навчання предмету «інформатика» у формування ключових 

компетентностей. Декомпозиція понять «предметна інформатична 

компетентність» і «ключові компетентності» надала можливість виокремити 

змістові лінії навчання і вибудувати змістове наповнення навчальної 

програми, підручників і посібників таким чином, щоб не просто дотриматися 

принципу науковості змісту, а й педагогічно доцільно розподілити 

навчальний матеріал у часі. 

У результаті скореговано зміст навчання у п'ятих – сьомих класах таким 

чином, щоб надати можливість конструювання його структури, форм, 

методів і засобів відображення у підручниках без порушення синхронізації в 

часі навчання інформатики за різними програмами й основних предметів, що 

має забезпечити можливість вільного обрання учнем (батьками, опікунами) 

траєкторії навчання.  

Обґрунтовані теоретично й апробовані експериментально результати 

дослідження відображено в навчальній програмі з інформатики, розміщеній 

на сайті МОН України, підручниках «Інформатика : підручник для 7 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів» (10,0), «Інформатика для 

загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики 
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: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів» (12,0), 

рукописі підручника «Інформатика. Підручник для 9 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики» (12,0), 

рукописах методичних посібників «Інформатика 7» (4,0), «Інформатика 8» 

(4,0), «Інформатика 9» (4,0), 52 публікаціях з проблеми дослідження, у т.ч.  

27 наукових статтях, 19 тезах доповідей. 

Практичним результатом НДР є розроблення й послідовне 

вдосконалення навчальних програм для 5–9 класів, розроблення підручників 

для 7-го, 8-го та 9-го класів для поглибленого вивчення інформатики, 

створення методичних посібників для вчителів й упровадження розробок у 

навчально-виховний процес закладів освіти України.  

Соціальна ефективність дослідження визначається тим, що результати 

забезпечать для випускників основної школи можливість обґрунтованого 

вибору профілю навчання в старшій школі, а в подальшому, після 

завершення навчання в загальноосвітньому навчальному закладі — успішну 

соціалізацію в інформатизованому суспільстві, суспільстві знань 

майбутнього.  

Експериментальна база дослідження. Експериментальні дані щодо 

стану поглибленого навчання інформатики і перевірка результатів НДР 

відбувалися в процесі проведення експериментів всеукраїнського рівня: 

«Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї 

«Престиж» м. Києва; «Розроблення методичної системи навчання з предметів 

природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу» у 

Великодимерському середньому загальноосвітньому навчально-виховному 

комплексі Броварської районної державної адміністрації і Бучанській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №4 Бучанської міської ради; 

експериментів локального рівня згідно окремих угод у ЗСШ № 243 м. Києва; 

фізико-математичній гімназії № 17 м. Вінниці; гімназії «Апогей» м. Києва; 

спеціалізованій школі №214 з поглибленим вивченням економіки, 

математики та інформатики; ДЗО «Дитяча інженерна академія», м.Київ. 

Апробація й  оприлюднення результатів дослідження здійснювалися 

під час міжнародних, всеукраїнських, обласних конференцій, науково-

методичних семінарів; круглих столів, звітних наукових конференцій 

Інституту педагогіки НАПН України; серпневих конференцій учителів, 

засідань методичних об’єднань учителів (разом – 19 заходів). 

Галузь використання: теорія і методика навчання інформатики, 

педагогіка, загальноосвітня основна школа. 

Ключові слова та словосполучення: інформатика, інформаційно-

комунікаційні технології, інформатична компетентність, методичні підходи, 

навчання інформатики, суспільство знань, основна школа. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, 

СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

АНК – автоматизовані навчальні курси; 

БД – база даних; 

ЕОР – електронні освітні ресурси (електронний освітній ресурс); 

ЕТ – електронні таблиці; 

ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад (заклади); 

ІК – інформатична компетентність; 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології; 

ІКТН – інформаційно-комунікаційні технології навчання; 

ІТ – інформаційні технології; 

КЗ – комп’ютерні засоби; 

МАН – Мала академія наук; 

МОН – Міністерство освіти і науки; 

НІТН – нові інформаційні технології навчання; 

ОС – операційна система; 

ПЗ – програмні засоби; 

ПК – персональний комп’ютер; 

ППЗ – педагогічний програмний засіб; 

РБД – реляційна база даних. 

СКБД – система керування базами даних; 
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ПЕРЕДМОВА 

Звіт відображає результати науково-дослідної роботи співробітників 

відділу математичної та інформатичної освіти з теми «Науково-методичне 

забезпечення поглибленого навчання інформатики в основній школі» (номер 

державної реєстрації 0115U003077), яке виконувалось з січня 2015 р. по 

грудень 2017 р. 

Тематика роботи відповідає завданням розбудови сучасної шкільної 

освіти, зокрема, інформатизації навчального процесу, і є актуальною. 

Метою дослідження було обґрунтування методичних засад відбору, 

структурування та реалізації у підручниках і посібниках змісту поглибленого 

навчання інформатики в основній школі, які забезпечать відповідність змісту 

інваріантного й варіативного складників інформатичної освіти в основній 

школі запитам суспільства, розроблення науково-методичного забезпечення 

поглибленого навчання інформатики в основній школі. 

Об’єктом дослідження був навчальний процес у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Предметом дослідження були структура і зміст поглибленого навчання 

інформатики в основній школі. 

Відповідно до мети було визначено такі основні завдання дослідження: 

 виконати аналіз нинішнього стану інформатики як науки і галузі 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) загалом, рівня і перспектив 

розвитку інформатизації суспільства;  

 виконати аналіз педагогічного досвіду, вітчизняних і зарубіжних 

наукових досліджень, даних мережі Інтернет з проблеми дослідження, 

визначити концептуальні засади поглибленого навчання інформатики в 

основній школі; 

 на основі результатів виконаного аналізу визначити складники 

цілей і змісту поглибленого навчання інформатики, які потребують 

розроблення і реалізації; 

 визначити принципи й розробити критерії відбору змісту 

поглибленого навчання інформатики в основній школі з урахуванням вікових 

особливостей суб’єктів навчання, дотримання принципів науковості, 

доступності, практичної значущості й сучасного стану інформатики як науки 

та рівня розвитку інформаційних технологій; 

 розробити й теоретично обґрунтувати структуру й зміст 

поглибленого навчання інформатики в основній школі, визначити нові 

вимоги до результатів навчання інформатики; 
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 експериментально перевірити методичні засади відбору, 

структурування та реалізації змісту поглибленого навчання інформатики в 

основній школі; 

 на основі визначених критеріїв відбору змісту навчання та 

визначення цілей навчання інформатики в основній школі розробити 

комплекти навчально-методичного супроводу навчання інформатики для 

7-9-х класів. 

Наукова новизна здобутих результатів. 

Удосконалено понятійний апарат досліджуваної проблеми, зокрема у 

частині співвідношень між категоріями «предметна інформатична 

компетентність учнів» і «ключові компетентності», компетентнісного 

підходу до навчання інформатики, складових і функцій підручника у 

контексті діяльнісного підходу;  

розроблено критеріальний апарат відбору та структурування змісту 

поглибленого навчання інформатики; 

обґрунтовано визначено основні напрями поглибленого навчання 

інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням 

необхідності реалізації міжпредметних зв´язків з навчанням технологій та 

предметів природничо-математичного циклу, зазначені напрями відображено 

у змісті й структурі підручників та посібників; 

набули подальшого розвитку положення дидактики і методики 

навчання щодо форм подання навчального матеріалу в підручниках й 

організації навчально-виховного процесу в контексті компетентнісного і 

діяльнісного підходів. 

Практичне значення результатів дослідження. 

Запропоновані й теоретично обґрунтовані ідеї щодо гармонізації змісту 

й максимально можливої синхронізації в часі навчання інформатики за 

різними програмами втілені у вдосконалені навчальні програми для 5–9 

класів (у т.ч. для закладів STEM-освіти), розроблені підручники для 

поглибленого вивчення інформатики 7-го, 8-го та 9-го класів, методичні 

посібники для вчителів сприятимуть підвищенню ефективності навчально-

пізнавальної діяльності учнів, підвищенню професійного рівня вчителів 

інформатики; що є важливим чинником забезпечення можливостей для 

адаптації та самореалізації молоді у сучасному інформатизованому 

суспільстві.  

Соціальна ефективність дослідження визначається тим, що її 

результати забезпечать для випускників основної школи можливість 

обґрунтованого вибору профілю навчання в старшій школі, а в подальшому, 

після завершення навчання в загальноосвітньому навчальному закладі — 
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успішну соціалізацію в інформатизованому суспільстві, суспільстві знань, 

майбутнього. Створення умов для формування високого рівня 

інформатичних компетентностей в учнів основної школи надасть їм 

можливість розвивати здатності до виконання видів діяльності, необхідних 

для участі у виробничих відносинах тощо. 

Експериментальна база дослідження.  

Всеукраїнський рівень: Великодимерський середній загальноосвітній 

навчально-виховний комплекс Броварської районної державної адміністрації, 

Бучанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 Бучанської міської ради 

(наказ МОН України №1018 від 09.09 2014 року); «Формування ключових 

компетентностей обдарованої дитини», Хмельницький ліцей №17; 

«Створення інформаційно-освітнього середовища для організації 

навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання», 

Фізико-математична гімназія № 17 м. Вінниці.  

Локальний рівень: гімназія «Апогей» м. Києва; Технічний ліцей НТУУ 

«КПІ» м. Києва; спеціалізована школа №214 з поглибленим вивченням 

економіки, математики та інформатики, ДЗО «Дитяча інженерна академія», 

м.Київ; ЗСШ № 243 м. Києва; Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна, м. Києва 

(угоди між названими закладами освіти й організацією-виконавцем). 

Апробація результатів дослідження здійснювалася під час 

міжнародних, всеукраїнських, обласних конференцій, науково-методичних 

семінарів; круглих столів, звітних наукових конференцій Інституту 

педагогіки НАПН України; серпневих конференцій учителів, засідань 

методичних об’єднань учителів. 
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ВСТУП 

Дослідження спрямоване на конкретизацію і реалізацію цілей та завдань, 

що визначаються Концепцією загальної середньої освіти, Законом України 

«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 року 

№ 2623-ІІІ із змінами, Законом України "Про освіту" від 23.05.1991 №1060-

ХІІ із змінами; Законом України "Про загальну середню освіту" від 

13.05.1999 №651-ХІV із змінами, Переліком пріоритетних тематичних 

напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 

2015 року, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 7 

вересня 2011 р. № 942 із змінами відповідно Постанови КМ України «Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. 

№ 942” № 556 від 23 серпня 2016 р., іншими законами, постановами і 

розпорядчими документами щодо інформатизації навчально-виховного 

процесу і навчання інформатики в основній школі шляхом оновлення змісту, 

форм та методів навчання відповідно до сучасного стану розвитку науки 

«Інформатика» й галузі інформаційних технологій загалом, іншими 

законами, постановами і розпорядчими документами щодо інформатизації 

навчально-виховного процесу і навчання інформатики в основній школі 

шляхом оновлення змісту, форм та методів навчання відповідно до сучасного 

стану розвитку науки «Інформатика» й галузі інформаційних технологій в 

цілому. 

Нині загальносвітовою тенденцією розвитку системи середньої освіти, 

поряд з упровадженням компетентісного підходу до організації навчання й 

його результатів, є перехід у старшій школі до профільного навчання з 

орієнтацією на його диференціацію, варіативність, багатопрофільність, 

інтеграцію загальної, допрофільної, профільної і допрофесійної освіти. 

Зазначене вище має створити умови для врахування індивідуальних 

особливостей, інтересів і потреб учнів, формування свідомої орієнтації на той 

чи інший вид майбутньої професійної діяльності й відповідальне ставлення 

до власного вибору певної професії. Допрофільна підготовка в основній 

школі надає можливість щонайповніше реалізувати принцип особистісно 

зорієнтованого навчання, розширює можливості учня щодо визначення 

власної освітньої траєкторії і життєвого шляху. 

Орієнтація на інформатичне спрямування навчання в системі загальної 

середньої освіти є важливим для України, оскільки цей напрям, як показує 

аналіз даних отриманих протягом останніх років щодо економіки країни, 

вказує на перспективність розвитку наукоємних галузей.  
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Важливість поглибленого вивчення інформатики у загальноосвітніх 

навчальних закладах нині посилюється кількома чинниками, 

найважливішими з яких є економічні. Трансформація суспільства, 

спрямована на його інформатизацію, для нині України відображається в 

тому, що у 2016-2020 роках від галузі ІТ очікуються сукупні податкові 

надходження до державного бюджету 36 млрд. гривень, а в 2020 році внесок 

ІТ-індустрії у ВВП країни досягне 5,7%.  

Україна нині увійшла до ТОП-5 лідерів Центральної та Східної Європи 

за темпами зростання ринку інформаційних технологій, на час початку 

дослідження (2015 рік) експорт IT-послуг з України складав близько 1,2 млрд 

доларів, передбачалося створення 100 000 нових робочих місць в ІТ-галузі до 

2020 року.  

Поглиблене навчання інформатики в системі загальної середньої освіти 

має певну специфіку, оскільки знаннєва складова відповідної наукової галузі 

нині перебуває в стані бурхливого розвитку, а матеріальне забезпечення ІКТ, 

вивчення якого забезпечує діяльнісну складову результатів навчання 

інформатики, також змінюється значно швидше, ніж матеріальне 

забезпечення інших галузей суспільної діяльності. 

Перехід до інформатизованого суспільства, суспільства знань вже став 

доконаним фактом. Для значної частини людей вже звичними стали поняття 

«Інтернет», «інформаційно-довідкова система», «мережевий сервіс», 

«електронна пошта» тощо. ІКТ все частіше використовуються не тільки як 

джерело інформації, але й як засоби, за допомогою яких надаються послуги і 

створюється суспільно значущий продукт. Набуває поширення створення 

робочих місць шляхом аутсорсингу із застосуванням мережевих технологій, 

формування робочих груп, що не мають конкретної локалізації. Протягом 

останніх кількох років з’явилось поняття «хмарні послуги», тобто послуги, 

які надаються обчислювальними ресурсами, розподіленими у просторі.  

Разом з тим, результати проведених серед учнів українських шкіл 

моніторингових досліджень свідчать, що, незважаючи на суттєве покращення 

матеріального забезпечення навчання інформатики в загальноосвітніх 

навчальних закладах, рівень сформованості інформатичних компетентностей 

більшості учнів не відповідає запитам суспільства. Учні навіть старшої 

школи не можуть застосовувати отримані в процесі навчання інформатики 

знання й уміння для виконання найпростіших завдань, пов’язаних з пошуком 

інформації, опрацюванням даних тощо. У більшості учнів відсутні здатності 

до виконання навіть простих побутових завдань із використанням 

програмного забезпечення, яке вони вивчали, не кажучи вже про те, що 

освоєння нового програмного забезпечення стає для них дуже складною 
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задачею. Це свідчить, на нашу й інших дослідників думку, що ні за змістом, 

ні за формами навчання інформатики в основній школі досі не забезпечує 

повноцінне формування предметних і узагальнених, надпредметних 

компетенцій, необхідних людині, яка житиме в інформатизованому 

суспільстві. 

Така ситуація склалась з кількох причин, серед яких головною можна 

назвати втрату фундаментальної складової навчання інформатики (як в 

основній, так і старшій, профільній, школі), підміну навчання основ науки 

навчанням застосування засобів (здебільшого — пропрієтарних), 

призначених для професійного використовування. Дійсно, діяльнісна 

складова результатів навчання ІКТ є дуже суттєвою, але програмні засоби 

настільки швидко змінюються, що практично неможливо встигати 

розробляти (і, основне — видавати, доводити до кожного учня) необхідні 

підручники, розробляти і доводити до кожного вчителя методичні матеріали.   

Вихід із ситуації вбачається на шляху оновлення змісту навчання 

інформатики в основній школі з наданням переваги опановуванню учнями 

узагальнених видів діяльності в інформатизованому середовищі, 

виокремленню складників змісту навчання, які сприятимуть формуванню 

системних і систематизованих знань.  

На жаль, в Україні нині майже відсутні системні дослідження з проблем 

фундаменталізації змісту навчання інформатики. Фундаменталізація змісту 

навчання інформатики в основній школі надасть можливість сформувати в 

учнів не просто вміння використовувати конкретні засоби ІТ, а й самостійно 

освоювати нові засоби інформатичної діяльності. Зазначені вміння є 

базовими для формування інформатичної компетентності, оскільки 

забезпечують здатність людини до діяльності в інформатизованому 

суспільстві, якому притаманні неперервне оновлення програмно-апаратного 

забезпечення, поява нових засобів діяльності. 

Отже, проблема формування і реалізації оновлених змісту і структури 

інформатичної освіти в основній школі є новою, актуальною, теоретично і 

практично значущою, оскільки педагогічне обґрунтування й апробація 

комплексних моделей профільного навчання недостатні, навчально-

методичне забезпечення повною мірою не розроблене й не апробоване. 

Зазначені вище основні завдання дослідження було конкретизовано 

таким чином: проаналізувати нинішній стан інформатики як науки і галузі 

ІКТ загалом, рівня і перспектив розвитку інформатизації суспільства; 

здійснити аналіз педагогічного досвіду, вітчизняних і зарубіжних наукових 

досліджень, даних мережі Інтернет з проблеми дослідження, на основі 

отриманих даних визначити концептуальні засади оновлення цілей і змісту 
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навчання інформатики в основній школі; визначити складники цілей і змісту 

навчання інформатики (у т.ч. поглибленого) в загальноосвітніх навчальних 

закладах, які потребують оновлення; визначити принципи й розробити 

критерії відбору змісту, формування структури і добору засобів навчання 

інформатики в основній школі з урахуванням вікових особливостей суб’єктів 

навчання, дотриманням принципів науковості, доступності, практичної 

значущості й урахування сучасного стану інформатики як науки, рівня 

розвитку інформаційних технологій; розробити й теоретично обґрунтувати 

структуру й оновлений зміст поглибленого вивчення інформатики в основній 

школі. 
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Розділ 1. Науково-методичні засади відбору і реалізації змісту 

поглибленого навчання інформатики в основній школі  

Реформування освіти України спрямоване на оновлення її змісту й 

удосконалення технології навчання й виховання пов’язане із прогресом 

суспільства й визначається ним, кожний етап його розвитку ставить перед 

закладами освіти різних рівнів специфічні завдання.  

Сучасний стан розвитку системи освіти України визначається 

необхідністю переходу від парадигми «навчання на все життя» до парадигми 

«навчання протягом життя». Зазначене задля своєї реалізації вимагає не 

тільки і не стільки засвоєння учнями певної суми знань, а набуття ними 

певних компетентностей, які забезпечать для них у майбутньому можливість 

здобувати нові знання, освоювати нові засоби продуктивної діяльності.  

У програмних документах останніх років, пов’язаних з основними 

напрямами модернізації освіти, зазначається, що навчання інформатики має 

сприяти процесам соціалізації особистості (здатності безперешкодно влитися 

в сучасні суспільно-економічні відносини), фундаменталізації освіти, 

забезпечення можливості продовжувати навчання (у рамках неперервної 

освіти на базі використання телекомунікаційних засобів). 

З метою обґрунтування процесу формування змісту навчального курсу 

інформатики та навчальних курсів, які розроблятимуться для 

загальноосвітніх навчальних закладів, було проведено аналіз змісту 

навчальних посібників і підручників з відповідних дисциплін, починаючи з 

1968 року і до сьогочасних. 

За результатами аналізу літературних джерел виокремлено основні 

змістові лінії перших навчальних посібників з інформатики (основ 

кібернетики) та проведено їх порівняння з тематикою сучасного навчання, 

(результати дуже коротко викладено нижче).  

Для подання результатів використано позначення: а – змістова лінія 

продовжується; б – змістова лінія у сучасному курсі практично відсутня; в – 

змістова лінія у сучасному курсі простежується і / або може бути відновлена 

у системах профільного навчання.  

1. Моделі і моделювання (а). 2. Кібернетична система. Рух та стани 

системи (б, в). 3. Динаміка системи. Фазовий простір (б, в). 4. Сигнал (а). 

Кодування (а). Інформація (в). Пам’ять (а). 5. Управління. Елементи та 

принцип побудови систем автоматизованого управління (б, в). Автомати (у 

т.ч. автомат Тюрінга) (б). 6. ЕОМ – принципи роботи та галузі застосування 

(а). 7. Ігри, стратегії (б,в). 8. Навчання (б,в). Навчання поведінці (б, в). 

Розпізнавання образів (а,в). 9. Управління операціями. Планування операцій 
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(а,в). 10. Великі системи. Статистичні закономірності (б, в). 11. Мозок. 

Нейрон. Нервова система. Перцептрон (б,в). 12. Людина і автомат (а,в). 

Основні змістові лінії сучасних підручників і навчальних посібників, які 

визначено чинною (на початок досліджень) програмою навчання 

інформатики базового рівня, подано нижче. У дужках наведено номери 

позицій ліній ретроспективного аналізу, які частково реалізуються (або 

можуть бути реалізовані) у межах сучасного розподілу змісту навчання.  

1. Інформація та інформаційні (інформатичні) процеси (4,5,10,12).  

2. Моделювання (7,8,9). 3. Інформаційні технології (5,6,7,8,9).  

4. Інформаційна система (5,6,12).  

5. Технологія розв'язування задач з використанням засобів НІТН.  

6. Алгоритмізація і програмування (6,9).  

Отже показано, що сучасний стан сформованості змісту навчання 

інформатики і можливих суміжних навчальних дисциплін галузі 

«Технології» далекий від досконалості і має перспективи розвитку.  

Визначено також відносно малу кількість навчальних посібників, які б 

містили достатню кількість науково обґрунтованих і педагогічно доцільних 

навчальних задач, особливо відзначено значну нерівномірність розподілу 

навчальних задач за темами курсу – розділ «Алгоритмізація і 

програмування» підкріплено близько 83% (за кількістю) навчальних задач, 

які здебільшого можна класифікувати як вправи, а для решти розділів 

пропонуються задачі на використання ПЗНП для виконання завдань, які 

далекі від практичного застосування. 

Таким чином, виходячи з аналізу результатів проведеного дослідження, 

вбачається можливим суттєве покращення соціальної значущості навчання 

інформатики шляхом перенесення акцентів на поглиблене вивчення 

практично значимих складових на профільне навчання з одночасним 

суттєвим посиленням науково-теоретичної складової базового курсу. 

Зазначена модернізація змісту має відбуватися тільки за умов комплексного 

аналізу та узгодження змісту навчання усіх предметів. 

Метою навчання інформатики в основній школі є формування і розвиток 

предметної ІТ-компетентності і ключових компетентностей для реалізації 

творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить 

готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного 

суспільства і їх спроможність стати не лише повноцінними його членами, а й 

творцями сучасного суспільства.  

Зазначене відображатиметься у формуванні в суб’єктів навчання 

здатностей, знань, умінь, навичок і способів діяльності: проводити основні 

операції над інформаційними об’єктами, зокрема створювати й 
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опрацьовувати інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах; 

здійснювати пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з 

використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті; алгоритмічно, 

логічно та критично мислити; висувати нескладні гіпотези навчально-

пізнавального характеру і перевіряти їх під час розв’язування практичних 

задач з використанням КЗ; використовувати засоби ІКТ для обміну 

повідомленнями й організації співпраці у процесі виконання навчальних, у 

тому числі тих, що виникають у навчанні інших предметів, дослідницьких і 

практичних життєвих завдань; планувати, організовувати та здійснювати 

індивідуальну і колективну діяльність в інформаційному середовищі; 

безпечно працювати з інформаційними системами.  

Цей курс розглядається як необхідний інструмент, який у сучасному 

інформаційному суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів, 

формуванню предметної і ключових компетентностей, всебічному розвитку 

дитини шкільного віку. ІКТ, КЗ і ПЕОМ розглядаються в курсі і як об’єкт 

вивчення, і як засоби навчання. Навчальний час, який відводиться на 

вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти так: 30% 

навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань, 70% 

навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи із 

сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ. 

Постають завдання, найголовнішим з яких є формування змісту 

навчання, визначеного як вимогами нових стандартів освіти до його 

результатів, так і адаптованого до вікових психофізіологічних особливостей 

учнів. Наскрізне навчання (пропедевтика – початкова школа, базовий курс з 

доповненнями й предметно-орієнтованими поглибленнями – основна школа, 

профільне навчання – старша школа) інформатики має бути таким, щоб 

розв’язати кілька важливих задач:  

а) формування в учнів загально навчальних компетентностей, які б 

забезпечили для них можливість використання інформаційних технологій і 

ПЗНП (ЕОР, АНК) у навчанні;  

б) створення в учнів знаннєвої бази для подальшого послідовного, 

систематичного формування фундаментальних знань з основ наук, у т.ч. 

інформатики;  

в) формування предметної інформатичної компетентності. 

Розв’язання задачі а) передбачає таку побудову навчання інформатики, 

яка б забезпечувала оволодіння учнями знаннями і формування в них умінь 

знаряддєвого застосування засобів інформаційних технологій. Зазначений 

підхід передбачає випереджальне навчання на основі користувацького 

підходу, поєднане із засвоєнням учнями основних, базових інформаційних 
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технологій пошуку, опрацювання, відтворення і передавання інформації в 

різних формах її подання. Освоєння засобів інформаційних технологій 

учнями на рівні користувача надасть їм можливість вільно і ефективно 

використовувати електронні освітні ресурси (ЕОР). 

Необхідність розв’язання задачі б) визначається не тільки необхідністю 

створення підґрунтя  формування компетентностей з основ наук, але й тим, 

що найбільш продуктивне використання засобів діяльності можливе лише за 

умов розуміння того, на основі яких принципів вони діють. 

Фундаменталізація навчання, особливо в галузі природничих наук і 

технологій, до якої належить інформаційно-технологічна галузь, нині є 

важливим завданням освіти, зокрема — загальної середньої, оскільки 

забезпечує свідомий вибір випускником школи шляху до набуття 

кваліфікації в галузі матеріального виробництва, що дуже важливо для 

України. Продовженням або доповненням навчання інформатики може бути 

діяльність учня в МАН, виконання індивідуальних і групових проектів у 

системі позашкільного навчання. 

Розв’язання задачі в), окрім забезпечення досягнення результатів 

навчання, визначених чинним стандартом загальної середньої освіти, 

забезпечить розвиток здатності учнів до самоорганізації, планування власної 

діяльності, враховування інтересів особистостей оточення, тобто формування 

і розвиток властивостей  людини 21-століття. 

Здійснені дослідження забезпечили отримання необхідних для 

гармонізації навчання інформатики в основній школі з навчанням інших 

предметів природничо-математичного спрямування даних, узгодження 

змісту, форм, методів та засобів поглибленого навчання інформатики із 

чинними нормативними документами. З цією метою додатково здійснено 

порівняльний аналіз змісту навчання інформатики у п'ятих – дев'ятих класах 

загальноосвітніх навчальних закладах і навчальних закладах природничо-

математичного та, частково, інженерного спрямування.  

Як результат отримано дані, що дозволили скорегувати зміст навчання у 

п'ятих – сьомих класах таким чином, щоб надати можливість конструювання 

його структури, форм, методів і засобів відображення у підручниках без 

порушення синхронізації в часі, що має забезпечення можливостей вільного 

обрання учнем (батьками, опікунами) траєкторії навчання на етапі переходу 

до поглибленого навчання окремих предметів з восьмого класу.  

Принцип науковості у доборі змісту навчання застосовувався (на основі 

результатів ретроспективного аналізу розвитку ІТ і відповідних трендів на 

майбутнє) як дотримання вимоги максимально тривалої у часі корисності 

отримуваних учнем знань, що повністю відповідає вимогам компетентісного 
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підходу до навчання. Зазначений підхід не може вважатися абсолютно 

новим, але дає можливість виокремити суттєві складники особистісної 

моделі наукового знання, які мають бути «кістяком» цієї моделі, 

максимально адекватно відображаючи в ній структуру наукового знання і 

створюючи тим самим підґрунтя для формування предметної інформатичної 

компетентності і ключових компетентностей, які ґрунтуються на ній.  

Виокремлення складників предметної інформатичної компетентності 

надало можливість вибудувати її зв’язок із загальнолюдськими, ключовими 

компетентностями, описати внесок навчання в основній школі предмету 

«інформатика» у формування ключових компетентностей.  

Як при створенні й корегуванні навчальної програми, так і в процесі 

створення підручників, декомпозиція понять «предметна інформатична 

компетентність» і «ключові компетентності» з наступним синтезом нового 

поняття «інформаційна культура» дала можливість виокремити змістові лінії 

навчання і вибудувати змістове наповнення навчальної програми, 

підручників і посібників таким чином, щоб не просто дотриматися принципу 

науковості змісту, а педагогічно доцільно розподілити навчальний матеріал у 

часі.  

Залишаючи чинними традиційні принципи науковості, системності 

змісту і результатів навчання, послідовності й систематичності викладу 

змісту у підручнику, було визначено низку додаткових вимог до наповнення 

змістом навчання підручників з інформатики, зокрема, визнано за доцільне 

зменшити до достатнього мінімуму описи інтерфейсів програмних засобів — 

як за рахунок нехтування несуттєвими для початкового ознайомлення 

подробицями, так і за рахунок добору програмно реалізованих об’єктів 

вивчення. Зазначене твердження було теоретично обґрунтовано і 

експериментально перевірено на попередніх етапах дослідження і 

впроваджувалося на звітному етапі у програми навчання інформатики як 

основної, так і старшої школи, у рекомендації для вчителів. 

У процесі впровадження нового Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти й нових навчальних програм з інформатики 

підручник залишатиметься основним засобом навчання. Але на сьогоднішній 

день стоїть завдання: підготувати підручники, програми, методичну 

літературу, лабораторні практикуми. Змістом підручника має бути базовий 

навчальний матеріал, ілюстрації і завдання для учнів. Тому проблема 

створення якісних новітніх підручників з інформатики й нових навчальних 

програм з інформатики є найактуальнішою. 

Розроблені в процесі виконання завдань дослідження рекомендації щодо 

розроблення навчальних програм втілені у навчальних програмах. Відхід від 



20 

 

вимог до результатів навчання, сформульованих у формі ЗУН, і перехід до 

спроби формулювання вимог до результатів навчання як компетентостей 

(предметних і ключових) викликає додаткові вимоги як для програм, так і до 

їх методичного супроводу. Явне або опосередковане відображення у 

навчальних програмах змістових ліній, особливо інтегративного спрямування 

і / або міжпредметних, також вимагає вироблення спеціальних підходів. 

Традиційно, і з цим можна безумовно погодитися, навчальна програма  

складається з: 

пояснювальної записки, у якій визначено мету й завдання навчання 

інформатики в основній школі, схарактеризовано надпредметну й предметну 

складові ІТ-компетентностей, структуру навчального процесу й умови 

навчання інформатики, подано розподіл навчальних годин на вивчення 

розділів програми;  

змісту навчального матеріалу, передбачуваних результатів навчання й 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів. 

Завдання навчання предмету інформатика в основній школі полягають у 

тому, щоб: сформувати в учнів базові знання про інформацію та 

інформаційні процеси, значення інформації і знань на сучасному етапі 

розвитку інформаційного суспільства; надати учням основні історичні 

відомості про розвиток інформатики і засобів обчислювальної техніки, 

внесок зарубіжних і вітчизняних учених у їх розвиток; сформувати в учнів 

уміння використовувати програмні й інформаційно-комунікаційні засоби в 

навчальній і повсякденній діяльності; забезпечити оволодіння учнями 

основами інформаційної культури; сформувати вміння творчо виконувати 

навчальні завдання, розробляти раціональні алгоритми виконання і 

здійснювати аналіз їх виконання; сформувати в учнів початкові навички 

програмування, уміння налагоджувати програми й аналізувати отримані 

результати. 

Виконання зазначених завдань забезпечує формування в учнів наукового 

світогляду, інформаційної культури, алгоритмічного й критичного стилів 

мислення, розвитку творчих здібностей, умінь і навичок працювати із 

сучасними засобами інформаційних і комунікаційних технологій. 

Набуті учнями в процесі навчання інформатики знання, уміння і навички 

забезпечать підґрунтя для формування в учнів предметної інформатичної 

компетентності і ключових компетентностей передбачених Державним 

стандартом базової і повної загальної середньої освіти. 

Набуті учнями в результаті навчання компетентності надають їм змогу: 

пояснювати властивості інформації й закономірності інформаційних 

процесів; оволодіти основними методами наукового пізнання; розуміти 
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наукові основи опрацювання відомостей, застосовувати основні поняття, 

пов’язані з алгоритмізацією опрацювання даних, управління об’єктами і 

процесами; бути готовим до активної життєдіяльності в умовах 

інформаційного суспільства, стати в майбутньому не лише повноцінним 

членом такого суспільства, а й його творцем; використовувати набуті знання 

в подальшій навчальній і практичній діяльності в умовах інформаційного 

суспільства. 

Навчання предмета «Інформатика» в основній школі здійснюється 

протягом 245 годин за рахунок інваріантної частини навчального плану. 

Навчання предмета «Інформатика» будується за такими змістовими 

лініями (визначеними з урахуванням поданих вище результатів досліджень): 

інформація, інформаційні процеси та системи; комп’ютер як універсальний 

пристрій для опрацювання даних; комп’ютерні мережі й інфокомунікації; 

комп’ютерне моделювання; алгоритмізація й основи програмування; базові 

інформаційні технології. 

Для більшості змістових ліній у програмі передбачено два рівні: 

 перший рівень — ознайомлення з базовими поняттями інформатики та 

інформаційно-комунікаційних технологій, формування комп’ютерної 

грамотності й первинних складників інформаційної культури учнів (цей 

рівень реалізується у 5–7 класах); 

 другий рівень навчання характеризується подальшим розвитком 

інформаційної культури учнів, більш строгим підходом до викладу 

фундаментальних складових змісту навчання, формування інформаційно-

комунікаційних компетентностей, розвитку алгоритмічного мислення, 

підготовки учнів до активного життя й діяльності в умовах інформаційного 

суспільства (8–9 класи). 

Деякі змістові лінії (алгоритмізація й основи програмування, базові 

інформаційні технології) з метою урахування вікових особливостей учнів 

реалізуються більше, ніж на двох рівнях складності. 

За структурою процес навчання інформатики подібний до процесів 

навчання математики, природничих дисциплін, тому бажано максимально 

можливо гармонізувати і синхронізувати (на рівні навчального закладу) 

навчання інформатики з навчанням математики, фізики хімії, біології, 

географії, що надасть можливість проведення інтегрованих уроків і 

виконання міжпредметних проектів. 

Ураховуючи різні умови для навчання інформатики й ІТ у 

загальноосвітніх навчальних закладах, у навчальній програмі для кожного 

класу передбачено до 15% резервного часу. Ці години вчитель може 

самостійно розподіляти між розділами навчальної програми, 
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використовувати для виконання додаткових навчальних проектів (у тому 

числі інтегрованих за змістом з навчальними предметами, що вивчаються 

поглиблено), проведення інтелектуальних конкурсів і творчих змагань, за 

рахунок зазначених годин уводити нові теми, зокрема для здійснення 

допрофільного навчання. 

Для проведення занять час на теоретичну і практичну частини 

поділяється у відношенні 2:1, що відповідає співвідношенню витрат часу на 

засвоєння обсягів знань, навичок й умінь, визначених у програмі, й 

відповідає санітарним нормам для даної вікової категорії. 

Задля дотримання принципу доступності, програма не обмежує 

використання певних операційних систем і програмних чи апаратних 

платформ. Робота учнів може бути організована в середовищі як 

пропрієтарних операційних систем, так і створених на основі ліцензій 

вільного поширення, з використанням як пропрієтарних, так і вільно 

поширюваних програмних засобів. 

Враховуючи спеціалізацію навчального закладу, учитель може обрати 

для організації навчання будь яку навчальну програму, тому на виконання 

сформульованих вище вимог щодо забезпечення можливості обрання учнем 

рівня навчання інформатики, програму поглибленого вивчення інформатики, 

розроблену для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 

вивченням дисциплін природничо-математичного циклу було використано як 

орієнтир для подальшого вдосконалення програми. Було враховано, що 

колектив науковців лабораторії навчання інформатики розробив підручники 

для 5-их і 6-их класів, які відповідають цій програмі і вже масово 

використовуються.  
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Розділ 2. Сучасні методичні підходи до навчання інформатики в 

основній школі 

 

Проведені дослідження показали, що зміст інформатичної освіти в 

основній школі має ґрунтуватися на тому, що вважати науковою 

дисципліною той шкільний курс, який носить назву «Інформатика», 

неправомірно. По-друге, повністю відкинути наукові засади навчання 

інформатики — це помилковий шлях. По-третє, тільки збалансоване 

поєднання прикладного і наукового компонентів інформатики дасть 

максимально позитивний результат. 

У своєму дослідженні ми виходили з того, що інформатика — це наука 

про інформацію та інформаційні процеси в природі та суспільстві, методи та 

засоби пошуку, збирання, одержання, опрацювання, зберігання, подання, 

передавання інформації та управління інформаційними процесами. Предмет 

інформатики визначається різноманітністю її застосувань. Також ми 

спиралися на те, що інформаційна технологія — це сукупність методів, 

засобів, прийомів, що забезпечують пошук, збирання, зберігання, 

опрацювання, подання, передавання інформації між людьми.  

Зазначимо, що виділенню інформатики в окрему науку сприяло 

формування єдиної форми представлення інформації, яка обробляється і 

зберігається (у двійковій формі). Термін «інформатика» у вітчизняній 

літературі використовується не так вже й давно. Термінологічні і понятійні 

труднощі, пов’язані із суттю самого поняття «інформатика», не подолані й 

нині.  

Однією із сфер людської діяльності, у якій нині все відчутнішим стає 

вплив інформатики, є система освіти. З’явився новий навчальний предмет, 

покликаний формувати основи інформаційної культури учнів, який спочатку 

отримав назву «Основи інформатики та обчислювальної техніки», а згодом 

«Інформатика». 

Структура і зміст шкільного курсу «Інформатика» відповідати 

сучасному стану і тенденціям розвитку інформатики як науки. Інформатика 

як навчальний предмет — це педагогічно адаптована і предметно 

специфікована система знань. Автори дослідження вбачали сучасні 

методичні підходи до навчання інформатики в основній школі як подальший 

розвиток часткової дидактики — методики навчання інформатики. 

Методика навчання інформатики — це розділ педагогічної науки, 

об’єктом якої є процес навчання інформатики в школі; предметом — 

проектування, конструювання, реалізація, аналіз і розвиток методичних 
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систем навчання інформатики в школі; одним з основних методів методики 

навчання інформатики є педагогічний експеримент.  

Тріада цілей навчання (освіта, розвиток і виховання) випливає із 

постановки цілей загальної дидактики і розкривається на матеріалі 

інформатики. Методика навчання інформатики базується на системі 

дидактичних принципів загальної дидактики, які також підлягають 

переусвідомленню, конкретизації стосовно об´єктів вивчення і процесу 

навчання інформатики.  

Методичну систему навчання інформатики автори дослідження 

розглядають як цілісну систему цілей, змісту, методів, засобів і 

організаційних форм навчання. Відповідно до загальних цілей навчання 

методики навчання інформатики має забезпечувати розв’язання трьох 

основних завдань.  

1. Визначити й обґрунтувати конкретні цілі навчання інформатики і 

зміст відповідного загальноосвітнього предмета середньої школи.  

2. Розробити найбільш раціональні методи й організаційні форми 

навчання, спрямовані на досягнення поставленої мети.  

3. Розглянути необхідні засоби навчання і розробити рекомендації щодо 

їх застосування в навчальному процесі.  

У виконаному дослідженні розглядалися й застосовувалися дві 

класифікації методів навчання.  

1. Класифікація методів навчання за джерелом одержуваних учнями 

знань. За даною ознакою методи навчання поділяють на: вербальні (словесні) 

методи, наочні методи (демонстраційний експеримент), практичні методи 

(виконання лабораторних робіт, практикумів, робота з роздатковим 

матеріалом, розв'язування задач та ін.).  

2. Класифікація методів за рівнем пізнавальної активності і 

самостійності учнів (за характером розумової активності) або за характером 

пізнавальної діяльності, яку організовує вчитель і здійснюють учні в 

навчальному процесі. М. Н. Скаткін і І. Я. Лернер поділяють ці методи 

навчання на: пояснювально-ілюстративний, або інформаційно-рецептивний, 

репродуктивний, проблемне навчання, частково-пошуковий або 

евристичний, дослідницький або метод проектів. 

Під час розгляду питання вибору методів навчання інформатики слід 

мати на увазі, що наявність відмінностей в окремих методах, які мають 

важливе значення для розуміння й організації різних видів пізнавальної 

діяльності, не означає, що в реальному процесі навчання ці методи 

відокремлені один від одного. Насправді ж методи навчання реалізуються в 

поєднанні та паралельному використанні. Крім того, сам поділ методів на 
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продуктивні і репродуктивні достатньо відносний, оскільки будь-який прояв 

творчої діяльності неможливий без репродуктивної діяльності. 

Разом із зазначеними вище методами, у своєму дослідженні ми також 

детально розглянули частково-дидактичні методи (специфічні для методики 

навчання конкретного предмету), метод доцільно дібраних задач, метод 

демонстраційних прикладів (у програмуванні, зокрема, вважається досить 

продуктивним, особливо якщо ставиться завдання за програмним кодом 

відтворити описаний ним алгоритм у вербальному, вербально-символьному 

або графічному поданні). 

Цілі навчання інформатики безпосередньо випливають з цілей і завдань 

загальної середньої освіти, які зазначені у Національний доктрині розвитку 

освіти України у XXI ст.  

У 7–9-их класах вивчення базового курсу інформатики спрямовано на 

формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики та на 

підготовку користувача персонального комп’ютера.  

Структура базового курсу — змістова й процесуальна — має 

утворювати два дидактичні концентри: перший концентр охоплює 5-й і 6-й 

класи, другий — 7-й, 8-й та 9-й класи. Функціональне призначення першого 

концентру курсу (як самостійної своєрідної закінченої освітньої одиниці) 

полягає у формуванні в учнів загального цілісного уявлення (світогляду) про 

інформатику в усьому її розмаїтті прикладань і проявів, а другого концентру 

— у формуванні основ інформаційної культури й інформатичної 

компетентності особистості на рівні користувача-початківця персонального 

комп’ютера. Наразі передбачається майже повна тотожність тематичної 

структури змісту освіти обох зазначених концентрів. 

Попри це, слід зауважити, що реалізація такого навчання потребує, перш 

за все, відповідного технічного оснащення навчальних закладів, наявності 

відповідно підготовлених учителів-предметників та розробку спеціалізованих 

програмних засобів навчального призначення. 

Цілі навчання інформатики в середніх навчальних закладах окреслені в 

Державному освітньому стандарті з освітньої галузі «Технології». Вони 

визначають очікувані результати навчальних досягнень учнів в оволодінні 

знаннями з інформатики протягом навчання.  

Навчання інформатики значною мірою забезпечує підготовку учнів до 

повноцінного життя в інформаційному суспільстві. Загальноосвітня функція 

вивчення інформатики пов'язана з опануванням учнями комплексом знань, 

умінь і навичок, необхідних для повсякденного життя і майбутньої 

професійної діяльності, для вивчення на сучасному рівні предметів 



26 

 

природничо-математичних і гуманітарних циклів, для продовження вивчення 

інформатики в будь-якій із форм неперервної освіти. 

Загальні цілі навчання інформатики визначаються з урахуванням 

особливостей інформатики як науки, її ролі та місця в системі наук, у житті 

сучасного суспільства. Розглянемо як основні цілі, характерні для школи в 

цілому і які можуть бути реалізовані у процесі вивчення інформатики в 

основній школі. У них реалізуються освітня і розвивальна мета навчання 

інформатики в школі; практична мета; виховна функція. 

Акцентовано увагу на тому, що жодна із зазначених основних цілей 

навчання інформатики не може бути досягнута ізольовано одна від одної, 

вони тісно пов’язані. Не можна одержати виховного ефекту від навчання 

інформатики, не забезпечивши здобуття школярами основ загальної освіти в 

цій галузі, так само як не можна його досягти, ігноруючи практичні та 

прикладні сторони навчання.  

Основна мета модернізації освіти — досягнення нової її якості у шляхом 

застосування компетентнісного підходу. Існує багато різних думок з питання 

класифікації і виокремлення найважливіших компетенцій. Незалежно від 

авторів і способів класифікації інформаційна (інформатична, цифрова 

обчислювальна) компетентність завжди висувається як одна з 

найважливіших. Поняття «Інформатична компетентність» визначається як 

інтеграційна якість особи, що є результатом відображенням оволодіння 

особою засобами, методами здійснення процесів відбору, засвоєння, 

переробки, трансформації і генерування інформації. Інформатична 

компетентність реалізується у формі особливого типу наочно-специфічних 

знань, дозволяє виробляти, приймати, прогнозувати і реалізовувати 

оптимальні рішення в різних сферах діяльності. 

З огляду на вище сказане, можна стверджувати, що інформатична 

компетентність є обов'язковою складовою освітньої компетенції.  

На нашу думку, особливу увагу під час формування інформатичної 

компетентності необхідно приділити учням основної школи, позаяк саме у 

цьому віці пізнавальні інтереси стають більш стійкими; з'являються нові, 

досить сильні мотиви навчання; змінюються критерії самооцінювання й 

оцінювання навколишнього; досягаються якісні зміни у способах навчальної 

діяльності; зміцнюється воля і характер дитини, з'являється прагнення до 

неформального спілкування і лідерства.  

Інтегративним показником становлення зазначених здатностей, який має 

особистісне спрямування, є інформатична компетентність (ІК). Серед 

численних підходів до визначення компетентності у сфері ІКТ виділено 

окремі, а саме: інформаційна компетентність; інформатична компетентність; 
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мотивація, потреба й інтерес до здобуття знань, умінь і навичок. 

Засоби, якими має оволодіти дитина задля успішної реалізації 

компетентності з ІКТ у своїй діяльності, можна розглядати як класифікаційні 

внутріпредметні групи ІК. Серед них виокремлюють: інформатично-

збиральну; інформатично-перетворювальну; інформатично-зберігаючу; 

інформатично-мережеву. 

Ґрунтуючись на викладених вище підходах до ІК і розглядаючи її 

компоненти як необхідні складники навичок ХХІ століття, доходимо 

висновку, що у процесі навчання інформатики в основній школі мають 

реалізуватися інноваційні методи та технології навчання, притаманні 

інформаційно-комунікаційним технологіям навчання (ІКТН), які на початку 

своєї появи й іменувалися НІТН – нові інформаційні технології навчання. 

Інноваційні процеси є рушієм розвитку школи і педагогічної науки. 

Дослідниками у цій сфері сформульовано низку законів перебігу 

інноваційних процесів. Основу інноваційних процесів в освіті складають дві 

важливі педагогічні проблеми — проблема вивчення, узагальнення і 

поширення передового педагогічного досвіду і проблема впровадження 

досягнень психолого-педагогічної науки в практику. Управління 

інноваційним процесом передбачає аналіз й оцінювання створених 

учителями педагогічних інновацій, забезпечення умов для їх успішного 

розроблення й використання.  

Будь-яка інновація поступово перетворюється у звичні поняття і дії, 

отримуючи статус стереотипної. Розрізняють поняття новація, або новий 

спосіб, й інновація, нововведення. Новація — це сам засіб (новий метод, 

методика, технологія, програма тощо), а інновація — процес її освоєння. 

Розбіжності у тлумаченні поняття спричинені неоднаковим баченням їх 

сутнісного ядра, а також радикальності нововведень. Частина дослідників 

уважають, що інноваціями можна вважати лише те нове, результатом якого є 

кардинальні зміни у певній системі, інші ж зараховують до цієї категорії 

будь-які, навіть незначні, нововведення. У цілому вказують такі ознаки 

інновацій: новизна, актуальність, результативність, оптимальність, 

стабільність, змінюваність, які можна однозначно притаманними НІТН – 

ІКТН. 

Інноваційне навчання — це зорієнтована на динамічні зміни в 

навколишньому світі навчальна й освітня діяльність, яка ґрунтується на 

розвитку різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих 

соціально-адаптаційних можливостей особистості. Діяльнісний та 

діяльнісно–пошуковий підхід до навчання, перш за все, передбачає 

формування в учнів досвіду самостійного пошуку нових знань, їх 
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застосування в нових умовах, формування досвіду творчої діяльності в 

поєднанні з виробленням ціннісних орієнтацій як необхідних складових 

компетентностей. 

Відповідно до тлумачення поняття «інновації» визначається різне 

розуміння поняття готовності до інноваційної діяльності і її складових. 

Готовність педагога до інноваційної діяльності визначають за такими 

показниками: усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій у 

власній педагогічній практиці; інформованість про новітні педагогічні 

технології, знання новаторських методик роботи; зорієнтованість на 

створення власних творчих завдань, методик, налаштованість на 

експериментальну діяльність; готовність до подолання труднощів, пов'язаних 

зі змістом й організацією інноваційної діяльності; володіння практичними 

навичками освоєння педагогічних інновацій і розроблення нових. Зазначені 

показники проявляються не ізольовано, а в різноманітних поєднаннях і 

взаємозв'язках. 

На основі співвідношення і рівня вияву цих показників виокремлюють 

інтуїтивний, репродуктивний, пошуковий, творчий (продуктивний) рівні 

сформованості готовності до педагогічних інновацій.  

Під час підготовки майбутніх педагогів до інноваційної діяльності 

взаємодія педагога й учня має відповідати таким принципам: неперервність і 

цілісність розвитку особистості, гармонізація педагогічної діяльності, 

інтеграція всіх її аспектів; особистісна зорієнтованість; професійно-

практична спрямованість (варіативність змісту занять у зоні актуальних 

ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів і запитів педагогічної практики);  

альтернативність, свобода вибору (спільне планування, диференційовані 

завдання тощо); усвідомленість професійно-особистісного розвитку під час 

педагогічної взаємодії (рефлексія, і на її основі корекція власної діяльності); 

творче самовираження, співпраця і співтворчість. 

Оскільки інформатична компетентність має діяльнісну природу, то 

можна вважати, що її формування можливе за умови реалізації діяльнісного 

підходу до навчання інформатики. Діяльнісний підхід до навчання є таким 

способом організації навчального процесу, у якому системоутворюючим 

елементом є різні види діяльності, у яких суб'єкт навчання займає активну 

позицію, а діяльність є основою, засобом й умовою розвитку особистості. 

Існує модель реалізації діяльнісного підходу до навчання інформатики. 

У рамках цієї моделі учень визнається суб'єктом діяльності, наразі засвоєння 

змісту навчання, розвитку особистості й формування його інформаційної 

компетентності відбувається в процесі активної діяльності учня і передбачає 

обов'язкову рефлексію. Учень стає активним у навчанні, якщо усвідомлює 



29 

 

мету навчання, його необхідність, якщо кожна його дія є усвідомленою ним і 

зрозумілою для нього. 

Обов'язковою умовою створення розвивального середовища на уроці є 

етап рефлексії. У процесі рефлексії, тобто аналізу і розуміння себе як 

суб´єкта навчання, він усвідомлює, що відбувалося на уроці, пізнає саму 

ситуацію і себе в ній. Рефлексії допомагають запитання вчителя. Важливо, 

щоб результати рефлексії стали підставою для планування учнями своєї 

подальшої навчальної діяльності. Розвиток рефлексивного творчого 

мислення учнів, усвідомлення його значення для творчого розв'язання 

завдань сприятимуть активізації пізнавальної діяльності школярів і 

систематичній роботі з підвищення ними своєї інформатичної 

компетентності.  

Сформульоване вище щодо освітніх інновацій та їх проявів у ІКТН 

надає можливість виокремити певні вимоги як до методики безпосередньо 

навчання інформатики (форм, методів, засобів навчання, технік і прийомів 

проведення навчально-виховного процесу), так і до подання навчального 

матеріалу в підручниках та посібниках, забезпечення технологічності 

навчання в цілому та його окремих етапів. 

З урахуванням технологічного аспекту дидактичний роздатковий 

матеріал складається так, що навчальна задача представлена у вигляді 

послідовності кроків, виконання яких призводить до успішного досягнення 

поставленої мети. Рефлексія передбачає зворотний зв'язок. Контроль 

реалізовується за допомогою проведення самостійних і контрольних робіт, а 

також за допомогою тестування.  

Технологія — це сукупність прийомів, що застосовуються в якій-небудь 

справі, майстерності, мистецтві. Низка авторів вважають, що будь-яка 

педагогічна технологія має відповідати деяким основним методологічним 

вимогам (критеріям технологічності): концептуальність; системність; 

можливість управління; ефективність; відтворюваність; візуалізація.  

Мультимедійні технології пов’язані зі створенням мультимедія-

продуктів і є одним із найважливіших складників ІКТН. Нині розроблені 

програми для підтримки навчання багатьох навчальних предметів, мережні 

технології призначені для спілкування, доступу до баз даних через мережу 

Інтернет.  

Ні для кого не є таємницею, що інтерес до здобуття знань й вироблення 

вмінь в учнів падає. Для успішного розв’язання цієї проблеми вчителі 

намагаються поєднувати у своїй педагогічній діяльності різні форми, методи, 

прийоми та технології. На уроках інформатики можна застосовувати групові 

(колективні) технології; технологію індивідуалізації процесу навчання; ігрові 
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технології навчання; ділові ігри тощо. 

Як вже зазначалося, розв'язання актуальних проблем освіти можливе 

лише на основі впровадження новітніх педагогічних технологій, які б давали 

можливість для розвитку творчих здібностей особистості. Такими новітніми 

педагогічними технологіями є технології інтерактивного навчання.  

Інтерактивність — означає можливість взаємодіяти або знаходитись у 

режимі бесіди, діалогу з ким-небудь або, як це не дивно, з чим-небудь.  

Отже, інтерактивне навчання — це, перш за все, навчання в діалозі, у 

перебігу якого здійснюється взаємодія вчителя й учня. Суттю інтерактивного 

навчання є те, що навчальний процес організовують так, що практично всі 

учні беруть участь у процесі пізнання, мають змогу розуміти і рефлектувати з 

приводу того, що вони знають і думають, тобто реально виконуються вимоги 

дидактичного принципу активної участі всіх учасників освітнього процесу у 

навчально-пізнавальній діяльності.  

Інтерактивне навчання — це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності учнів, яка має на меті створення комфортних умов навчання, за 

яких кожен учень відчуває себе успішним, інтелектуально спроможним.  

Методики, технології й техніки інтерактивного навчання базуються на 

підході, який центр уваги зосереджує на учневі, що надає можливість 

актуалізувати знання, досвід усіх учасників навчання, обмінятися ним з 

іншими. Цей підхід робить навчання активним, що полегшує засвоєння 

матеріалу, робить цей процес усвідомленим, отже – ефективнішим.  

Упровадження інтерактивних технологій вимагає від учителя розуміння 

суті цієї моделі навчання, уміння старанно планувати свою роботу, значної 

кількості часу, особливо на початкових етапах. Слід поступово вводити 

елементи технологій на окремих уроках, починаючи з найпростіших — 

робота в малих групах, парах, трійках, «мозковий штурм», «мікрофон» тощо .  

Ефект від використання інтерактивних прийомів у навчанні буде 

максимальним тільки тоді, коли сам учитель глибоко усвідомить суть і 

необхідність такої роботи, водночас врахує вікові особливості й рівень 

розвитку учнів класу.  

Інтерактивне навчання змінює ілюстративні форми на діалогічні, що 

ґрунтуються на взаєморозумінні і взаємодії. Можна відзначити такі 

методичні особливості організації інтерактивного навчання: застосування 

проблемних ситуацій і формулювань, відповідна організація навчального 

середовища, що сприяє діалогу, умотивоване забезпечення спільної 

навчальної діяльності, дотримання правил співробітництва, використання 

комунікаційних методів і прийомів, оптимізація системи оцінювання процесу 

і результатів спільної діяльності, розвиток навичок самоаналізу й 
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самоконтролю індивідуальної і групової діяльності.  

Основна риса інтерактивного навчання — використання учнями 

власного досвіду під час розв'язання проблемних задач. Вони мають 

максимальну свободу розумової діяльності в побудові логічних ланцюгів.  

Перевагою інтерактивного навчання є те, що учні засвоюють всі рівні 

пізнання (сприйняття, розуміння, застосування, оцінювання), у збільшується 

кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний матеріал. Учні займають 

активну позицію в засвоєнні знань, зростає їхній інтерес до здобуття знань.  

Використання інтерактивних технологій вчителеві надає можливість для 

фахового зростання, для навчання разом з учнями. Але для ефективного 

застосування інтерактивного навчання, зокрема, для того, щоб охопити весь 

необхідний матеріал і глибоко його засвоїти, потрібно старанно планувати 

свою роботу, глибокого вивчити і продумати матеріал, сценарій уроку, ролі 

учасників, критерії оцінювання і т. д.  

Підвищення ефективності навчання інформатики відбувається й за 

рахунок диференціації та індивідуалізації навчання. Індивідуалізація 

навчання передбачає його диференціацію, яку слід розуміти як доступність і 

результативність навчання для всіх учнів і для кожного з них окремо. 

Диференціація означає широкий спектр навчально-організаційних заходів, за 

допомогою яких робиться спроба задовольнити, з одного боку, різносторонні 

інтереси учнів до інформатики як до науки, що розвивається дуже швидкими 

темпами, а, з іншого, — різноманітні потреби усього суспільства. 

Диференціація виконує дві функції, які служать розкриттю індивідуальності 

учнів, зміцненню й подальшому розвитку суспільства. 

Інформатика відноситься до тих предметів, у яких диференціація 

навчання реалізується найбільш природно. Цьому сприяє сам характер 

інформатики як науки і сукупності інформаційних технологій. Розглядаються 

два основних види диференціації навчання інформатики. Перший вид 

диференціації виражається в тому, що, навчаючись в одному класі, за одними 

програмами і підручниками, учні можуть засвоювати матеріал на різних 

рівнях. Визначальним наразі є рівень обов’язкової підготовки. Другий вид 

диференціації — це диференціація за змістом, що передбачає навчання 

різних груп школярів за різними програмами, які відрізняються глибиною 

вивчення матеріалу, обсягом відомостей та ін.  

Під час організації індивідуальною підходу до навчання вчителем 

враховуються такі особливості учнів: рівень засвоєння необхідних знань й 

умінь; здібності й інтерес до вивчення інформатики; когнітивний стиль 

навчання. Для визначення особливостей школярів на уроках інформатики 

може використовуватися відповідне програмне забезпечення, тестові 
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завдання, анкетування тощо. 

Діяльність учителя під час організації індивідуальної і групової 

диференційованих форм роботи полягає у: розподілі учнів на групи; розробці 

або доборі завдань і програмного забезпечення; 3) оцінюванні діяльності 

учнів. 

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. 

Добір завдань для групового й індивідуального виконання вчителю 

варто здійснювати з урахуванням: обов’язкових результатів навчання; 

міжпредметних зв’язків; практичної спрямованості навчання. Під час добору 

завдань для індивідуальної самостійної роботи потрібно враховувати такі 

рівні засвоєння знань учнями: репродуктивний, реконструктивний, 

варіативний, пошуковий, творчий.  

Диференціація й індивідуалізація навчання інформатики в основній 

школі допоможе: сформувати інтерес до предмету шляхом використання 

посильних задач, навчальних програмних засобів, що дозволяє учневі 

працювати відповідно до його індивідуальних здібностей; розвивати стійкий 

інтерес до предмету і творчі здібності учнів; ліквідувати прогалини в знаннях 

і вміннях; закріпити і повторити існуючі знання і способи дій, актуалізувати 

існуючі знання для успішного вивчення нового матеріалу; сформувати нові 

способи дій, уміння розв’язувати задачі підвищеної складності, нестандартні 

завдання; 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 з навчальним програмним 

забезпеченням. 

Найбільш розповсюдженою організаційною формою роботи в нашій 

школі, що забезпечує пізнавальну діяльність групи учнів певного віку, складу 

і рівня підготовки, спрямовану на розв’язання поставлених навчально-

виховних завдань, є урок. 

У рамках уроку інформатики використовуються колективна, 

фронтальна, групова, парна та індивідуальна форми роботи учнів. У 

колективній формі роботи на уроці інформатики можлива участь декількох 

класів однієї паралелі. Це може бути урок-вистава, урок-конференція, урок- 

подорож. У фронтальній формі роботи з певної теми до роботи залучається 

весь клас. Групова форма навчання в рамках одного уроку передбачає 

розподіл класу на дві або більше груп. Індивідуальна або парна форма 
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навчання вимагає наявності для кожного комп'ютерного робочого місця, 

оснащеного одноманітним додатковим устаткуванням.  

Виокремлюють такі основні типи уроків з інформатики: урок вивчення 

нового матеріалу; уроки розвитку і закріплення умінь і навичок; урок — 

лабораторно-практична робота; урок контролю знань; узагальнюючий урок 

(систематизації й узагальнення) і залік; комбінований урок. У зв’язку з тим, 

що вчитель зазвичай на уроці виконує кілька дидактичних завдань, тому на 

практиці широко поширені так звані комбіновані уроки.  

Характерні ознаки правильно спланованого уроку такі: наявність чітко 

сформульованих освітніх, виховних і розвивальних завдань; добір 

конкретного навчального матеріалу і рівнів його засвоєння відповідно до 

поставлених завдань; досягнення поставлених цілей шляхом добору 

відповідних засобів і методів навчання; організація відповідної навчальної 

діяльності учнів. Виходячи із загальної ідеї сучасних наукових уявлень про 

урок, його мета носить триєдиний характер і поєднує три взаємопов’язані 

аспекти: пізнавальний, розвивальний і виховний.  

Розглянемо кожний з них. Поєднання цих функцій має враховуватися як 

під час добору змісту, так і методів, засобів, організаційних форм, за 

допомогою яких у процесі навчання передається і засвоюється зміст освіти. 

Відповідно до цієї ідеї повинен конструюватися і здійснюватися кожний 

урок. Практично на кожному уроці реалізуються всі три цілі комплексно.  

Уроки інформатики мають свої дидактичні особливості, які описуються 

в методичних посібниках, розроблених в результаті виконання завдань 

дослідження, для підтримки навчання інформатики у 7 – 9 класах. 

Планування роботи вчителя інформатики здійснюється зазвичай перед 

кожним навчальним півріччям, коли складається календарний план з 

кожного предмета, і протягом навчального року, коли складаються тематичні 

плани з окремих тем і плани або конспекти до кожного уроку (поурочні 

плани, плани-конспекти). Тому слід наперед визначитися щодо форм 

проведення контролю й оцінювання знань учнів. Якщо проводитиметься 

лабораторна чи практична робота, то необхідно розробити (знайти, дібрати) 

різнорівневі завдання для індивідуального виконання. Тематичний контроль 

здійснюється після завершення вивчення теми. Він дозволяє оцінити знання 

й уміння учнів, отримані в ході досить тривалого періоду роботи. 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення кожного року 

навчання. Як одну з основних форм контролю розглядаємо тестування. 

Комп'ютерне тестування цікаве дітям, а вчителів воно звільняє від 

необхідності перевірки учнівських робіт.  

Орієнтований перелік відомостей, які включаються до плану чи 
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конспекту уроку: дата проведення уроку, предмет, клас, номер і тип уроку; 

тема уроку; пізнавальні, виховні і розвивальні цілі уроку; перелік наочних 

посібників, технічних засобів навчання, навчального обладнання, 

роздаткового матеріалу, прикладного програмного забезпечення, методичної 

літератури, електронних адрес інформаційних ресурсів в Інтернеті, які 

використовуються на уроці; структура уроку, його зміст, методи навчання, 

орієнтована тривалість кожного етапу уроку, знання і навички, які 

перевірятимуться; організація інших видів навчальної діяльності учнів; опис 

ходу уроку.  

Для активного сприйняття й осмислення навчального матеріалу велике 

значення набуває вміння вчителя викладати його з інтересом, живо і цікаво. 

Під час викладу нового матеріалу слід використовувати засоби ІКТ, зокрема, 

комп’ютерні презентації із залученням мультимедійного проектора і 

демонстраційного екрану або інтерактивної дошки. Використання 

мультимедійних презентацій на уроці надає нові можливості розповіді 

вчителя, евристичній бесіді, діалогу і т. д. 

Самостійна робота з інформатики передбачає використання засобів ІКТ і 

реалізується під час проведення лабораторних робіт і практикумів. У процесі 

їх проведення на уроці інформатики поєднуються спостереження, слово і 

діяльність: побачивши, як діє вчитель, і вивчивши інструкцію, учень починає 

практичну діяльність за комп'ютером. Враховуючи гігієнічні вимоги до 

організації роботи учнів із засобами ІКТ, учителям слід стежити за тим, щоб 

час неперервної роботи учнів за комп’ютером не перевищував санітарно-

гігієнічних норм. 

Інформаційна діяльність учнів є колективною, тому слід у навчанні 

інформатики застосовувати такі форми роботи учнів як навчальні дискусії, 

колективно-розподілені форми роботи з навчальним матеріалом. Досить 

ефективні на уроках інформатики такі форми роботи як фронтальна бесіда; 

робота за комп’ютером індивідуально і в парах; демонстрація презентації 

всьому класу; обговорення навчального матеріалу і подальше індивідуальне 

виконання завдань. 

Одним із найефективніших способів активізації пізнавальної діяльності 

учнів на уроці інформатики є проблемне навчання, що полягає у створенні 

проблемних ситуацій, збудження в учнів інтересу до розв’язання поставленої 

проблеми, залучення їх до самостійної пізнавальної діяльності, спрямованої 

на оволодіння новими знаннями, уміннями та навичками, розвиток їх 

розумової активності і формування у них умінь і здатностей до самостійного 

осмислення і засвоєння нової інформації. Проблемна ситуація — це 

інтелектуальне утруднення, що виникає тоді, коли людина не може 
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розв’язати поставлені перед ним завдання відомим йому методом, що 

спонукає його шукати нові знання, новий спосіб дії. В учнів складається 

враження, що проблемна ситуація виникає, а з точки зору вчителя — вона 

створюється.  

Широкого застосування в школі набув метод проектів, який забезпечує 

підготовленість учнів до швидкої зміни ідей і технологій, притаманної 

сучасному інформаційному суспільству. В основу методу проектів покладено 

розвиток пізнавальних навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої 

знання й орієнтуватися в інформаційному просторі, розвиток критичного 

мислення. Робота за методом проектів передбачає не тільки наявність й 

усвідомлення якоїсь проблеми, а й процес її розкриття, розв’язання, що 

включає чітке планування дій, наявність задуму або гіпотези розв’язання цієї 

проблеми, чіткий розподіл ролей між учнями. 

Щоб налаштувати мислення учнів на максимальну чіткість та 

продуктивність, засвоєння нових знань й відпрацювання певних навичок у 

сфері комунікації, досить ефективним є метод рольових ігор. Рольова гра 

передбачає участь не менше двох «гравців», кожному з яких пропонується 

провести спілкування один з одним відповідно до заданої ролі. 

Викладене вище деталізовано у розроблених і оприлюднених у 

методичних посібниках для вчителів. 

У методичних посібниках для вчителів деталізовано поради щодо 

інноваційних методів навчання інформатики та подано приклади їх 

застосування. Подано пояснення застосування методу укрупнення 

дидактичних одиниць до подання навчального матеріалу в підручниках, 

технології використання колажів скріншотів програмних засобів, що є 

об´єктами вивчення, як орієнтовної основи дій. 

У процесі дослідження було сформульовано також загальні 

рекомендації, які будуть корисні вчителю інформатики в організації кожного 

уроку. 

1. Починати урок слід з актуалізації попереднього матеріалу.  

2. Учням слід повідомити план уроку й очікувані результати.  

3. Під час пояснення варто використовувати просту і зрозумілу мову, 

робити логічні переходи від одного посилання до іншого. 

4. Максимально використовувати наочність на уроках інформатики. 5. 

Намагайтеся надати учням можливість діяти.  

6. Проводити заняття жваво.  

7. Фіксувати переходи від теми до теми і між етапами уроку.  

8. Контролювати рівень засвоєння навчального матеріалу.  
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9. Використовувати зрозумілі правила оцінювання результатів 

навчальної роботи.  

У методичних посібниках для вчителів подано зразки планів–конспектів 

уроків з інноваційною складовою, застосуванням елементів інтерактивного 

навчання. 

Створено Інтернет-ресурс, на якому розміщено доступну для вчителів 

добірку матеріалів для підтримки поглибленого навчання інформатики у 

процесі підготовки до учнівських олімпіад http://lib.ac-

cent.com/index.php?view=viewcategory&category=39 . 

 

http://lib.ac-cent.com/index.php?view=viewcategory&category=39
http://lib.ac-cent.com/index.php?view=viewcategory&category=39
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Розділ 3. Структура і зміст поглибленого навчання інформатики  

та його подання в підручниках, розроблених у процесі виконання 

дослідження 

Під час створення підручників з інформатики автори дотримувалися 

усталених дидактичних принципів: науковості, доступності, наступності, 

системності, наочності та ін.  

У основу конструювання змісту підручників покладено ідею зв’язку 

теорії і практики; формування в молодої людини цілісного наукового 

світогляду, практично значущих знань з конкретної галузі продуктивної 

життєдіяльності людини, що ґрунтуються на взаємопроникненні й 

взаємодоповненні в її свідомості змісту галузей знань і культури, 

відтворених у змісті навчальних предметів, які реалізуються на етапі 

навчання у формі міжпредметних зв’язків: математики, фізики, української 

мови та літератури, образотворчого мистецтва, трудового навчання тощо.  

Зазначимо, що розглянуті вище програми і підручники з інформатики 

для 5-го – 9-го класів орієнтовані на основні педагогічні цілі, які 

ставляться перед навчанням інформатики в нормативних документах 

Міністерства освіти України (зокрема, Державного стандарту базової та 

повної загальної середньої освіти). Їх застосування у навчально-виховному 

процесі сприятиме формуванню і розвитку предметної ІКТ-компетентності 

і ключових компетентностей, реалізації творчого потенціалу учнів і їх 

соціалізації у суспільстві, що забезпечить готовність учнів до активної 

життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства і спроможність 

стати не лише повноцінними його членами, а й творцями сучасного 

суспільства. 

Теоретичний зміст навчання відображає тенденцію розвитку шкільної 

інформатики в напрямку фундаменталізації, поглиблення 

загальноосвітнього й наукового змісту. Підручники містять теоретичний 

матеріал, який подано у блоках двох типів: для обов’язкового засвоєння і 

для додаткового ознайомлення і засвоєння. Блок навчального матеріалу 

для обов’язкового засвоєння містить теоретичний матеріал, повне 

засвоєння якого забезпечує рівень навчальних досягнень, передбачених 

навчальною програмою. Додатковий навчальний матеріал, засвоєння якого 

сприяє розширенню світогляду учнів, орієнтуванню їх у сучасному 

інформаційному середовищі подано у вигляді окремих блоків — 

доповнень. 

Специфіка інформатики як навчального предмету полягає в 

необхідності подання учням досить великих обсягів відомостей щодо 
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інтерфейсів програмних засобів, які є об’єктами вивчення і засобами 

навчання.  

Зазвичай ці відомості подаються у вигляді досить розлогих текстових 

блоків, у яких кожен об’єкт інтерфейсу подається (й іменується) на 

рисунку (скріншоті), а процес його використовування — у формі 

послідовного текстового описання дій. Також у текстовій формі подаються 

й описи виконання дій над об’єктами інтерфейсу. Такий підхід призводить 

до невиправданої ні з точки зору зручності сприйняття, ні з точки зору 

формування умінь і навичок надлишковості вербальних і вербально-

графічних одиниць, які мають бути сприйняті учнем, інтерпретовані і 

втілені у послідовність дій з маніпулятором мишка (тачпад), клавіатурою, 

об'єктами сенсорного поля екрана. Як показав експеримент, механічне 

запам’ятовування таких послідовностей, незважаючи на очевидну 

простоту створення й застосування, призводить до суттєвого зменшення 

когнітивного внеску навчальних впливів.  

Розв´язок проблеми автори підручників вбачають на шляху 

укрупнення дидактичних одиниць, яке може виконуватися шляхом 

подання групи об’єктів інтерфейсу на одному рисунку, незалежно від того, 

чи відображаються вони одночасно на екрані.  

У підручниках ілюстративний матеріал подається у вигляді малюнків, 

схем, таблиць, які допомагають учням адекватно сприйняти й усвідомити 

теоретичний матеріал, глибше проникнути в його суть, та екранних копій, 

завдяки яким учні можуть уявити і зрозуміти логіку роботи з програмним 

забезпеченням навчального і загального призначення. 

Послідовність виконання дій з об’єктами інтерфейсу відображається у 

формі «дорожньої карти», тобто стрілками, можливо, — нумерованими.  

З використанням такого прийому на одному рисунку можна відобразити 

кілька послідовностей дій (різні шляхи виконання одного й того ж 

завдання. 

Головною вимогою до рисунку, у цьому випадку, є забезпечення 

можливості однозначного розпізнавання як елементів інтерфейсу, так і 

«шляхів» між ними. Якщо передбачається відтворення зображення у 

кольорі, то шляхи можна позначати кольоровими стрілками, інакше, для 

кожного «шляху» потрібно використовувати різні накреслення ліній. 

Кількість «шляхів» і «кроків» на одному рисунку може бути різною, але 

при цьому слід дотримуватися вимог видимості всіх суттєвих деталей 

зображення. Слід також ураховувати й психологічні обмеження на 

кількість об’єктів у короткотерміновій пам’яті суб'єкта, які за умови 

залучення зорової пам'яті та створення можливостей для асоціативного 



39 

 

запам'ятовування / відтворення не є такими ж жорсткими, як у випадку 

словесного опису послідовності дій, але також обмежуються тими ж 

п'ятьма – сімома об'єктами. 

Запропонованій прийом подання навчального матеріалу в підручниках 

і методичних посібниках було апробовано при створенні графічного 

супроводу навчального матеріалу в підручниках з інформатики для п’ятого 

і шостого класів (у процесі виконання дослідницьким колективом 

досліджень за темою «Формування і реалізація оновлених змісту і 

структури інформатичної освіти в основній школі», номер державної 

реєстрації 0112U000269). Експериментальна перевірка підтвердила 

доцільність його використання, тому метод укрупнення дидактичних 

одиниць було визнано за доцільне використовувати й надалі, незважаючи 

на значну трудомісткість його реалізації, оскільки кожен рисунок стає 

авторським досить насиченим колажем, який здебільшого складається із 

зображень, для отримання яких потрібно використовувати елементи 

кількох скріншотів. 

На етапі створення макетів підручників було визначено, апробовано й 

упроваджено ще кілька прийомів, які забезпечують доповнення подання 

навчального матеріалу відомостями, що зберігаються в мережі і стають 

доступними з використанням сучасних гаджетів, які вже досить поширені. 

Це, по-перше, широке використання посилань у форматах URL і QR-кодів 

на ресурси, що вже існують у мережі, а по-друге – створення 

пропрієтарних доповнень до навчальних матеріалів відомостей, що 

розташовуються на хостингах, які вимагають авторизації, приватних 

хмарах. 

Структурування для серії підручників було прийнято таке. 

У рубриці «Це ви вже знаєте» на початку кожного розділу міститься 

набір відомостей, спрямованих на актуалізацію опорних знань. 

У рубриці «Вивчатимемо» подано короткий перелік матеріалу, який 

мають засвоїти учні.  

У рубриці «Перевіряємо себе» учням пропонується виконати завдання 

з метою закріплення здобутих знань.  

Рубрика «Виконайте самостійно» пропонує учням завдання, які вони 

можуть виконати в позаурочний час.  

Рубрика «Словничок» містить пояснення вивчених термінів, під 

необов'язковою рубрикою «Для допитливих» автори наводять відомості з 

історії інформатики, упровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій, що сприяє активізації пізнавальної діяльності і поглибленню 

знань учнів. 
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Створені авторським колективом підручники містять значну кількість 

українознавчого матеріалу, який відображено шляхом подання відомостей 

про культуру і звичаї українського народу, природу України, досягнення 

науки тощо.  

Стиль викладу матеріалу простий і доступний. Під час розгляду 

практичних питань у підручнику автори не просто навчають прийомам 

правильної роботи, але й розкривають механізми, задіяні у технології, 

знання яких дозволяє проникнути у логіку речей, закладену у продукт 

вивчення.  

Створені підручники є інформаційною моделлю навчання, сценарієм 

навчального процесу, що відображають авторські підходи, засновані на 

теорії й методиці навчання, ті знання й уміння, які становлять загальну 

культуру й досвід діяльності людини, які забезпечують формування 

особистості школяра, його інформаційну культуру. 

За умов переходу на вивчення інформатики вже у 5-му класі 

шкільний курс інформатики набуває нового функціонального 

призначення, спрямованого на формування інформаційної культури, 

інформаційної компетентності, усвідомлення учнями ролі 

інформаційних технологій у розвитку сучасного суспільства. 

Під час навчання в учнів мають бути сформовані як теоретична база 

знань з основ інформатики, так і вміння й навички ефективного 

використання ними сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у 

навчально-пізнавальній і майбутній професійній діяльності. 

Курс «Інформатики» став у наш час одним із важливих предметів 

шкільної освіти. Це пов’язано з тим, що в сучасному суспільстві 

комп’ютери використовуються в усіх сферах життя і вчитись працювати 

на них необхідно якомога раніше, постійно вдосконалюючи свій рівень 

знань і вмінь. 

Освіта має бути спрямована на забезпечення кожній молодій 

людині можливостей для всебічного розвитку, підвищення загально-

культурного і професійного рівня, самоосвіти і самовиховання. 

Знання сучасних учнів мають бути такими, які б відкривали перед 

ними рівні можливості. Виховання в учнів інформаційної культури, 

розвиток алгоритмічного мислення і здобуття практичних навичок 

користування комп’ютером — це невід’ємна складова частина 

професійної концепції майбутнього працівника будь-якої галузі 

господарства. 

Нове розуміння принципу науковості у доборі змісту навчання 

визначалося (на основі результатів ретроспективного аналізу розвитку 
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ІТ і відповідних трендів на майбутнє) як дотримання вимоги 

максимально тривалої у часі корисності отримуваних учнем знань. 

Зазначений підхід не може вважатися абсолютно новим, але дає 

можливість виокремити суттєві складники особистісної моделі 

наукового знання, які мають бути «кістяком» цієї моделі, максимально 

адекватно відображаючи в ній структуру наукового знання і створюючи 

тим самим підґрунтя для формування предметної інформатичної 

компетентності.  

Виокремлення складників предметної інформатичної 

компетентності надало можливість вибудувати її зв’язок із 

загальнолюдськими, ключовими компетентностями, описати внесок 

навчання предмету «інформатика» у формування ключових 

компетентностей. Як при створенні і корегуванні навчальної програми, 

так і в процесі створення підручників, декомпозиція понять «предметна 

інформатична компетентність» і «ключові компетентності» з наступним 

синтезом нового поняття «інформаційна культура» дала можливість 

виокремити змістові лінії навчання і вибудувати змістове наповнення 

навчальної програми, підручників і посібників таким чином, щоб не 

просто дотриматися принципу науковості змісту, а педагогічно доцільно 

розподілити навчальний матеріал у часі.  

Нажаль, Україна нині майже втратила масовість у підготовці учнів 

ЗНЗ до свідомого вибору професій, пов'язаних з ІТ. На порі її відновлення, 

надання рівних можливостей долучення до сучасних технологій 

максимально можливій кількості учнів. З цією метою в Україні нині діють 

дві програми поглибленого навчання інформатики в основній школі. 

Це програма "Інформатика. 5-9 класи. Для навчальних закладів з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу», 

Гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки України", лист від 

17.07.2013 р., №1/11-11636", чинна до 2018 року (Комп’ютер у школі та 

сім’ї. – 2012. – № 6. – С. 3–14), за якою вже працює певна кількість 

навчальних закладів. За цією програмою у 2016–2017 н.р. вперше 

працювали восьмі класи (2 год. на тиждень). 

Доробок науковців було використано також і при доопрацюванні 

навчальної програми "Інформатика. 8 – 9 класи загальноосвітніх 

навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики, Гриф 

"Затверджено МОН України", Рішення Колегії МОН України від 

27.06.2013 року протокол №2/4-2, за якою з 2016 року розробляються 

відповідні підручники (надалі — програма 8 – 9). Вивчення більшості 

розділів і тем за цією програмою можна організувати, використовуючи 
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підручник авторського колективу, призначений для вивчення інформатики 

за програмою поглибленого навчання інформатики у 8 – 9-х класах 

(програма 8 – 9), про який ітиметься окремо.  

Вивчення підрозділу: «Логічні елементи. Фізичні втілення логічних 

елементів.» не передбачене програмою 8 – 9 але досить важливе для 

навчання у закладах, які мають на меті підготовку досить широкого 

науково-інженерного (STEM – спрямування). Тому оглядове подання 

відповідного навчального матеріалу має бути здійснене на прикладах 

відомих суб'єктам навчання з життєвого досвіду застосувань логічних 

пристроїв — замків, систем охорони, систем керування об'єктами (їх 

рухом, температурою тощо). Якщо у школі викладається (за рахунок годин 

варіативної частини навчального плану) курс "Робототехніка", або 

подібний, можна провести один або кілька інтегрованих уроків. 

Зміст підрозділу "Типи каналів зв’язку і їх основні характеристики." є 

важливим для розуміння процесів, які відбуваються при передаванні даних 

у комп'ютерних мережах. Учні основної школи не мають математичної 

підготовки, достатньої для розуміння взаємозв'язку швидкості передавання 

даних і характеристик лінії зв'язку, але протягом часу, відведеного на 

вивчення підрозділу, їм можна надати відомості щодо їх фізичних 

реалізацій. Обов'язковим є формування в учнів первинних понять щодо 

обов'язкових компонентів каналу зв'язку — первинних перетворювачів 

сигналу, кодерів — декодерів, кінцевих пристроїв (передавач — приймач), 

фізичної реалізації ліній зв'язку.  

Розділ "Веб-технології" може викладатися як продовження 

відповідного розділу, що вивчався у сьомому класі. Ознайомлення учнів із 

соціальними сервісами й Інтернет-спільнотами слід проводити з 

обов'язковим наголосом на можливих негативних наслідках необережного 

спілкування у мережі. Бажано провести ознайомлення з можливостями, що 

надає сервіс Фейсбук. Слід детально ознайомити учнів з Веб-сторінкою 

навчального закладу. Особливу увагу слід звернути на пошук навчальної 

інформації у Вікі-середовищах, роботу в них, пояснити технологію появи 

нових статей і їх редагування. Також корисно ознайомити дітей з новим 

сервісом Kiddle (Kiddle.co) — безпечним пошуковиком для дітей, який 

поки що працює тільки англійською. Цікавим варіантом проведення такого 

ознайомлення може бути проведення інтегрованого уроку "інформатика + 

англійська мова". 

Вивчення розділу "Комп’ютерні публікації" бажано організувати з 

використанням засобу Microsoft Publisher. Разом з тим можна використати 

й текстові редактори, які забезпечують портування документів у формат 
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*.html (Microsoft Word, LibreOffice Writer тощо). Створений документ 

(публікацію) бажано розташувати в локальній мережі, з якої він 

відкриватиметься як Веб-сторінка (без встановлення будь-якого 

додаткового програмного забезпечення). Такий прийом, як показує досвід, 

є дуже ефективним з огляду на те, що учні, використовуючи вже наявні 

знання і навички, отримують новий цінний досвід — створення Веб-

документа. 

У процесі вивченні розділу "Інформаційно-комунікаційні технології в 

суспільстві" слід зосередитися на завданнях, безпосередньо пов'язаних з 

соціалізацією людини в інформатизованому суспільстві — плануванням 

поїздок, у тому числі з відвіданням історичних місць, пошуком вакансій, 

медикаментів у аптечній мережі тощо. Ознайомлення з геоінформаційними 

системами можна провести також у формі інтегрованого уроку 

інформатика + географія. 

Складність принципів функціонування засобів ІТ, неможливість 

подання вичерпного опису їх роботи без залучення знань, недоступних для 

сприйняття людиною без спеціальної підготовки, свого часу викликала 

відмову від намагання хоч якось пояснювати їх, що було відображено в 

концепції "користувацького підходу" до навчання інформатики у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Сучасний стан розвитку засобів ІТ 

характерний тим, що значна частина їх засобів (гаджетів і відповідного 

програмного забезпечення) не вимагає від користувачів спеціального 

навчання користування ними.  

Разом з тим, сучасним учням 8-го класу вже доступні багато з 

можливих пояснень принципів функціонування засобів ІТ. Також слід 

ураховувати, що використання засобу діяльності (у нашому випадку — 

комп'ютера) найбільш ефективним є тоді, коли людина розуміє основні 

принципи його функціонування. Цього можна досягти, якщо подати учням 

максимально спрощені, але достовірні відомості щодо зазначених 

принципів. 

Обсяг підручника Інформатика для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням інформатики : підруч. для 8 класу 

загальноосвіт. навч. закл. / А. М. Гуржій , Л. А. Карташова, В. В. 

Лапінський, В. Д. Руденко. – Львів : Світ; 2016 було суттєво обмежено з 

урахуванням санітарно-гігієнічних норм до обсягу підручників, тому з 

нього було вилучено матеріал щодо розв'язування  компетентісних задач і 

навчальних проектів, обсяг викладу теми "Історія засобів опрацювання 

інформаційних об’єктів. Покоління електронних обчислювальних машин 

(ЕОМ)" скорочено до мінімуму з розрахунку на те, що учні отримають 
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необхідні знання, виконуючи навчальні проекти.  

Дуже коротко частину необхідного матеріалу подано нижче й 

оприлюднено на інтернет ресурсі. 

Приклади компетентнісних задач 

1. Проаналізувати алгоритм, блок-схема якого зображена на 

рисунку. Сформулювати можливу умову задачі, розв'язування якої він 

реалізує. Розробити програму для реалізації цього алгоритму.  

2. Для випробування нового автомобіля вирішено першого дня 

проїхати s км, а кожного наступного дня збільшувати пробіг на p відсотків 

порівняно з попереднім днем. Розробити проект визначення, через скільки 

днів пробіг досягне z км.  

3. Куплено в кредит автомобіль вартістю s грн з процентною 

ставкою p на рік. Початковий внесок склав b грн. Виплати проводяться 

щомісячно фіксованою сумою m грн, до якої входить виплата відсотка за 

кредит у даному місяці (сума виплати в останній місяць може виявитися 

меншою за m). Розробити електронну таблицю для визначення кількості 

місяців для погашення боргу і суми плати за кредит. 

4. П’ятеро друзів подорожують трьома видами транспорту: 

поїздом, літаком і теплоходом. Василь проплив 250 км на теплоході, 

проїхав 180 км поїздом і пролетів 1200 км на літаку. Микола проплив на 

теплоході 260 км, проїхав поїздом 250 км і пролетів на літаку 1160 км. 

Сергій пролетів на літаку 1200 км, проїхав поїздом 110 км і проплив на 

теплоході 145 км. Марія проїхала поїздом 150 км, пролетіла на літаку 1800 

км і пропливла на теплоході 110 км. Світлана пролетіла на літаку 10200 км, 

проїхала поїздом 80 км, і пропливла на теплоході 100 км.  

Побудувати на основі цих даних електронну таблицю. Додати до 

таблиці стовпець, у якому відображатиметься загальна кількість 

кілометрів, яку проїхав кожен із друзів. Обчислити загальну кількість 

кілометрів, яку хлопці проїхали поїздом, пролетіли на літаку і пропливли 

на теплоході (для кожного виду транспорту окремо). Обчислити загальну 

кількість кілометрів, яку дівчата проїхали поїздом, пролетіли на літаку і 

пропливли на теплоході (для кожного виду транспорту окремо). 

Обчислити сумарну кількість кілометрів, яку проїхали всі друзі. Визначити 

максимальну і мінімальну кількість кілометрів, подоланих друзями на 

кожному з видів транспорту. Визначити середню відстань, подолану на 

кожному виді транспорту. 

5. Опишіть словами послідовність дій, які необхідно виконати 

для розв’язання такої задачі: “Для випікання однієї житньої хлібини 
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потрібно 300 г житнього борошна, 200 г пшеничного борошна, 10 г солі, 30 

г цукру, 5 г дріжджів; для випікання однієї білої хлібини потрібно 600 г 

пшеничного борошна, 10 г солі, 60 г цукру, 5 г дріжджів. Скільки потрібно 

кожної зі складових для випікання 10 житніх і 20 білих хлібин?” 

Сформулюйте алгоритм обчислення, придумайте кілька подібних задач і 

запишіть у зошит їх умови. Створіть ЕТ для виконання обчислень.  

6. Аналізуючи скріншоти (на рисунках відображено екран 

Диспетчера завдань безпосередньо після завантаження ОС) Опишіть, що 

виконувалося комп'ютером, з якою метою? Що буде досягнуто досягнуте в 

результаті роботи утиліти? 

Приклади орієнтовних тем навчальних проектів 

1. Промінь, Дніпро, МІР, СМ1420, СМ1425, Пошук – хто і де їх 

створював 

2. Історія успіху фірми Епл. 

3. Катерина Логвинівна Ющенко – життєвий шлях і роль у історії 

кібернетики.  

4. Проект Союз – Аполлон. Що в ньому було “made in Ukraine”? 

5. Перші бортові ЕОМ ракетно-космічних комплексів – made in 

Ukraine. 

6. Олександр Миколайович Щукарьов – людина, що бачила 

майбутнє.  

7. Грейс Мюррей Хоппер – життєвий шлях і місце в історії 

кібернетики. 

8. Микола Михайлович Амосов – хірург, філософ, кібернетик. 

9. Що таке "комп'ютери п'ятого покоління" і які їх елементи є в 

сучасних комп'ютерах, смартфонах і навіть телефонах? 

10. Навіщо мені комп'ютер? 

Електронну версію додаткового до цієї частини матеріалу (поурочне 

планування) можна отримати за посиланням  

 http://vlapinsky.at.ua/load/pogliblene_vivchennja_informatiki_pourochne/3-1-

0-30 . 

Залишаючи чинними традиційні принципи науковості, системності 

змісту і результатів навчання, послідовності й систематичності викладу 

змісту у підручнику і суворо дотримуючись їх, було визначено низку 

http://vlapinsky.at.ua/load/pogliblene_vivchennja_informatiki_pourochne/3-1-0-30
http://vlapinsky.at.ua/load/pogliblene_vivchennja_informatiki_pourochne/3-1-0-30
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додаткових вимог до наповнення змістом навчання підручника з 

інформатики, зокрема, визнано за доцільне зменшити до достатнього 

мінімуму описи інтерфейсів програмних засобів — як за рахунок 

нехтування несуттєвими для початкового ознайомлення подробицями, 

так і за рахунок добору програмно реалізованих об’єктів вивчення.  

Зокрема, було визнано за доцільне розпочинати застосування як 

об’єкту вивчення систему програмування мовою високого рівня 

професійну систему візуального програмування лише з восьмого класу. 

Також, виходячи з аналізу результатів експериментальної частини 

дослідження, зокрема узагальнення даних, отриманих шляхом 

анкетування протягом чотирьох років учасників четвертого етапу 

олімпіади з інформатики, обговорення їх на сторінках журналу 

«Комп’ютер у школі та сім’ї», із інтерв'ю з учителями та науковцями, 

було визначено, що найбільш вдалим і масово доступним об’єктом 

вивчення серед мов програмування високого рівня є нині мова Паскаль.  

Оскільки при цьому виникають проблеми сумісності між 

застарілими системами програмування мовою Паскаль і сучасним 

обладнанням НКК, було сформульовано завдання щодо розроблення 

вимог до таких систем програмування.  

Уважалося за необхідне враховувати не тільки педагогічні вимоги 

до системи програмування як засобу навчання і об’єкту вивчення, але й 

можливість їх застосування у ЗНЗ.  

Деякі особливості мови Паскаль та її реалізації в поширених 

системах програмування, зокрема – Turbo Pascal, Free Pascal, Object 

Pascal змушували шукати системи програмування, які б можна було 

використовувати на комп’ютерах НКК, скомплектованих за 

специфікаціями, затвердженими наказами МОН України у 2008 — 2011 

роках, під операційними системами від Windows XP i Windows Vista до 

Windows 10 та Linux.  

Слід було зважати й на те, що пропрієтарні системи програмування, 

навіть адаптовані до навчального процесу, навряд чи зможуть бути 

легально придбаними ЗНЗ України з фінансових причин. Отже, 

вирішення проблеми потрібно було знаходити серед вільно 

поширюваного програмного забезпечення або програмного 

забезпечення, поширюваного під ліцензіями GNU GPL, або подібними. 

Оскільки в Україні, внаслідок практично повної відсутності 

фінансування державою розроблення програмних засобів для школи 

протягом останніх семи років, «найсучаснішою» системою 

програмування мовою Паскаль, призначеною для навчання 
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програмування, залишилась непогана на момент створення (1998 рік), 

система програмування Алго (три мови підтримки — українська, 

польська, англійська, кольорове підсвічування операторів та команд 

тощо), нині навіть не йшлося про пошук вітчизняного продукту 

пропрієтарного або вільного поширення. 

Майже єдиним доведеним до рівня практичного застосування 

програмним продуктом, який широко застосовували і застосовують в 

системах освіти інших країн пострадянського простору для навчання 

програмування мовою Паскаль, є система програмування 

PascalABC.NET (2006 рік — перша версія, 2013 рік — підручники у 

Російській федерації, Білорусі, Молдові, Казахстані, версія 

PascalABC.NET WDE з веб-інтерфейсом, постійний розвиток). Не 

зважаючи на те, що згадана система програмування є продуктом, 

створеним під ліцензією GNU GPL, з урахуванням нинішньої ситуації 

було визнано за неможливе його використання в Україні. 

Для пошуку альтернативного програмного засобу було вироблено 

низку вимог до нього. Зазначені вимоги було викладено таким чином. 

1. Система програмування має працювати під якомога більшою 

кількістю ОС, які нині встановлюються на НКК (бути 

кросплатформеною). 

2. Система програмування має поширюватися під ліцензією 

GNU GPL або подібною і на даний час активно супроводжуватись 

розробниками, по ній мають бути доступні для широкого загалу 

інструктивні матеріали, підручники. 

3. У системи програмування мають бути наявними всі ознаки 

як систем програмування консольного типу (як у Turbo Pascal), так і 

систем візуального програмування, обов’язковим має бути 

локалізований для України інтерфейс. 

4. Програми початкового рівня мають без особливих проблем 

на рівні програмного коду (тексту) портуватися між системою типу 

Turbo Pascal і обраною.  

5. Система програмування повинна працювати з версією мови 

програмування Паскаль, сумістимою за вихідним кодом з об’єктно 

орієнтованою версією мови Паскаль, яка використовується у 

пропрієтарних системах програмування. 

Шляхом застосування сформульованих вимог до відомих систем 

програмування було виокремлено як практично безальтернативний 

варіант систему програмування Лазарус (Lazarus) — відкрите 

середовище розробки програмного забезпечення на мові Object Pascal 
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для компілятора Free Pascal (часто використовується скорочення FPC — 

Free Pascal Compiler, безкоштовно розповсюджуваний компілятор мови 

програмування Pascal). Інтегроване середовище розробки надає 

можливість кросплатформенної розробки додатків у Delphi-подібному 

оточенні.  

Система програмування Лазарус (Lazarus) дозволяє досить просто 

портувати Delphi-програми з графічним інтерфейсом у різні операційні 

системи: Linux, FreeBSD, Mac OS X, Microsoft Windows, Android. 

Починаючи з Delphi XE2, в самому засобі Delphi є можливість 

компіляції програм для Mac OS X, з версії XE4 — для iOS, з версії XE5 

— для Android. 

Таким чином, розпочинаючи з восьмого класу, можна 

запропонувати учням й учителям підручники з інформатики, в яких 

здійснити перехід від навчальної системи програмування Scratch, до 

системи програмування мовою Паскаль (яка розроблялась Н. Віртом теж 

як навчальна мова програмування) заснованій на ООП, використанню 

поняття «опрацювання подій», що дозволить здійснити дотримання 

сформульованого вище принципу максимально можливої пролонгації 

корисності отриманих знань, надасть суб’єктам навчання впевненість у 

тому, що протягом прийнятного терміну часу відбудеться їх адаптування 

до життя поза школою, вони зможуть стати корисними суспільству. 
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Розділ 4. Оновлення змісту і структури поглибленого навчання 

інформатики у 9-у класі 

 

Зміни, внесені до програми інформатики у 2017 році, насамперед 

стосувалися навчального процесу у 9 класі 2017/18 навчального року (у 

тому числі й у ЗНЗ з поглибленим вивченням інформатики). Зазначені 

зміни було спрямовано на осучаснення змісту навчання й створення 

передумов для більш ефективної гармонізації програми базового курсу 

інформатики й програми для закладів з поглибленим вивченням предметів 

природничо-математичного циклу 

Таким чином, значну частину роботи колективу було спрямовано на 

реалізацію осучаснення навчання інформатики, у т.ч. поглибленого, 

оскільки зміни, внесені до програми з інформатики для основної школи у 

2017 році, насамперед стосувалися навчального процесу у 9 класі 2017/18 

навчального року (у т. ч. й у ЗНЗ з поглибленим вивченням інформатики). 

Зазначені зміни було спрямовано на осучаснення змісту навчання й 

створення передумов для більш ефективної гармонізації програми базового 

курсу інформатики й програми для закладів з поглибленим вивченням 

предметів природничо-математичного циклу, інформатики та закладів, у 

яких робляться спроби реалізації STEM – освіти.  

Для навчання інформатики у 9-у класі модернізованою навчальною 

програмою передбачено вивчення таких розділів. 

1. Програмне забезпечення та інформаційна безпека. 

2. 3D-графіка. 

3. Опрацювання табличних даних. 

4. Бази даних. Системи керування базами даних. 

5. Алгоритми  та програми. 

Досить суттєвими змінами, у яких відображено результати планових 

досліджень, можна вважати виокремлення тематик інформаційної безпеки, 

3D графіки у окремі розділи, а також повернення розділу, присвяченого 

вивченню баз даних, у програму базового курсу інформатики. Таким 

чином відбувалися зближення, гармонізація змісту й синхронізація у часі 

програм базового і поглибленого курсу інформатики в основній школі.  

У процесі дослідження змісту розділу "Програмне забезпечення та 

інформаційна безпека" визначено, що загрози безпеці та цілісності даних 

у комп’ютерних системах (КС) здебільшого є наслідком недосконалості як 

технічного, так і соціального середовища, в якому функціонує КС. До 

таких загроз зараховують можливість доступу сторонніх осіб до 

устаткування або помилок у програмному забезпеченні. Загроза залежить 
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від структури КС та її конфігурації, технології опрацьовування інформації, 

стану навколишнього фізичного середовища, а також дій персоналу.  

Деякі загрози не можна вважати наслідком помилок, прорахунків або 

зловмисних дій. Зокрема, такими є відключення живлення чи зміну його 

параметрів за допустимі межі, що викликає відмову апаратного 

забезпечення. Існує також загроза заподіяння шкоди системам 

опрацювання інформації через фізичний вплив стихійних природних явищ. 

Усі можливі негативні впливи на роботу КС охоплює поняття 

"інформаційна загроза". 

У зазначеному контексті було визнано за необхідне відобразити у 

вивченні розділу наскрізної лінії "Громадянська відповідальність", зокрема 

етичних та правових засад захисту відомостей і даних, вказати, що 

належить до норм поведінки, які традиційно склались або складаються в 

інформаційному суспільстві. Ці норми здебільшого не є обов’язковими і не 

затверджені в законодавчому порядку, але їх невиконання часто 

призводить до втрати авторитету та престижу людини, групи ociб, 

організації або країни.  

Розділ "3D-графіка" є новим для вивчення в базовому курсі 

інформатики основної школи (й у курсі поглибленого навчання 

інформатики також), але сучасний стан інформатизації суспільства 

спонукає до необхідності надавати учням принаймні початкові відомості 

щодо засобів створення об'ємних зображень. Знання з математики і фізики 

учнів 9-го класу є достатніми для розуміння ними координатного способу 

подання зображень, проектування на площину і побудов аксонометричних 

зображень. Але слід ураховувати, що намагання повністю математизувати 

процес створення об'ємних зображень не завжди продуктивний – у 

суб'єктів навчання як масової, так і, частково, спеціалізованої шкіл. Було 

визначено, що при введенні базових понять (точка, вершина, вісь, точка 

спостереження тощо) достатньо давати короткі пояснення, обов'язково з 

рисунками, причому, як це не парадоксально за умов наявності сучасних 

засобів навчання, рисунки спочатку краще виконувати на дошці або 

папері. 

За наявності відповідного програмного забезпечення і 

підготовленості вчителя у процесі поглибленого вивчення інформатики 

цьому розділу можна приділити досить багато часу, його вивчення 

захоплює учнів. Але на етапі планування розширеного вивчення розділу 

слід попередньо визначитися і з апаратним забезпеченням, оскільки робота 

на "повільних" комп'ютерах у програмах типу 3D Studio MAX2, особливо 
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на етапах моделювання складних зображень і рендерингу практично 

неможлива.  

У процесі дослідження виокремлено безкоштовні програми, які 

можна  рекомендувати для навчання роботи з 3D графікою: Blender — 

досить потужний пакет зі створення 3D-графіки, що містить засоби 

моделювання, анімації, рендеринґу; Sweet Home 3D — зручна безкоштовна 

програма для створення дизайну інтер'єру; nanoCAD free — безкоштовна 

версія програми для систем автоматизованого проектування; LEGO Digital 

Designer — безкоштовний конструктор для створення 3D-моделей LEGO з 

великим вибором різноманітних деталей. 

Розділ "Опрацювання табличних даних" було перенесено в 9-клас 

з міркувань забезпечення доступності для учнів більш широкого кола 

задач, які можна змоделювати в електронних таблицях (ЕТ), збільшення 

можливостей для постановки компетентнісних задач. Це зумовлюється 

суттєвим розширенням кола знань учнів з математики і фізики протягом 

навчання у 8-у й 9-у класах, що робить їхню навчальну діяльність з 

вивчення ЕТ більш вмотивованою. Навчання цього розділу не має 

особливостей і описано в багатьох посібниках.  

Разом з тим слід наголосити, що ЕТ необхідно розглядати як дуже 

потужний і простий засіб моделювання, в тому числі й для розвитку 

уміння визначати всі можливі варіанти розв'язання проблеми та перевіряти 

результати дій при реалізації наскрізної лінії "Підприємливість та 

фінансова грамотність". Добір задач для моделювання реальних ситуацій 

на підприємстві, пов'язаних із плануванням діяльності, постачанням 

сировини, обчисленням прибутків тощо, надає навчанню ЕТ спрямованість 

на формування життєво важливих компетентностей. 

Розділ "Бази даних. Системи керування базами даних" у процесі 

доопрацювання навчальної програми було вирішено відновити у програмі 

для масової школи. Це мотивовано не просто дуже великим поширенням 

використання систем керування базами даних (СКБД) у сучасному 

суспільстві, але й тим, що у інформатика у старшій школі стає обов'язково-

вибірковим предметом і деякі учні взагалі не зможуть ознайомитися із 

зазначеним навчальним матеріалом. Тому деякий  навчальний матеріал та 

прийоми й технології його подання, створені для поглибленого вивчення 

інформатики в контексті нашого дослідження, може бути використаний і 

для навчання за основною програмою.  

Для формалізації дій над об’єктами баз даних (БД) розроблено 

спеціальний математичний апарат, який не розглядається навіть при 
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поглибленому вивченні інформатики в школі, але деякі поняття й терміни 

мають бути використані й пояснені.  

Порівняно невеликий обсяг часу, який можна надати для вивчення 

БД і СКБД, визначає особливості методики навчання. З огляду на це 

бажано вилучити з навчального процесу рутинні операції – введення 

великої кількості тексту, даних, а зосередити роботу на видах діяльності, 

які забезпечують можливості для реалізації компетентнісного підходу до 

навчання. З цією метою бажано використати вже готові БД з наповненням, 

доступним для розуміння учнями, зі структурою, яку можна відобразити 

не більше, ніж п'ятьма – сімома блоками. Для того, щоб можна було 

продемонструвати роботу СКБД, потрібно, щоб у таблицях була достатня 

кількість записів (не менше десяти, а іноді – до сотні), а структура БД 

(модель предметної задачі) забезпечувала ілюстративним матеріалом 

зв'язування таблиць, пошук за умовою тощо. 

У поглибленому вивченні СКБД і БД безумовно потрібно ввести 

поняття типів БД, відношення, запису. Тут доцільно використати 

горизонтальні зв'язки між розділами курсу інформатики – паралелі між 

поняттями: типізація змінних у мові програмування, типізація вмісту 

комірки у ЕТ, поняття об'єкта. Поняття «відношення» у реляційних базах 

даних (РБД) розглядається як відображення зв'язків між об’єктами та їх 

властивостями в реальному світі, їх модель.  

Уводячи поняття запису як кортежу даних, можна провести паралель 

з масивом, обов’язково наголошуючи на відмінностях. Дуже важливо й 

провести паралель між рядком комірок у ЕТ і записом у РБД, 

наголошуючи на строгість вимоги однотипності даних у полі запису і 

нестрогість цієї вимоги до комірок стовпчика ЕТ. 

Модель однієї й тієї ж предметної області можна спроектувати 

різними способами. Наприклад, можна створити одну таблицю з великою 

кількістю стовпців, або навпаки, розподілити властивості об’єктів у 

більшій кількості невеликих таблиць. Визнано за доцільне проілюструвати 

цю властивість. Приклад може бути таким як подано нижче, або подібним.  

Нехай автомобіль, що належить приватній особі, 

характеризуватимемо значеннями таких властивостей: виробник, модель, 

рік випуску, державний номерний знак, власник (прізвище, ім'я, по 

батькові), тоді відповідне відношення напишемо спочатку так:  

 «ПРИВАТНИЙ_АВТОМОБІЛЬ(виробник, модель, рік випуску, 

державний номерний знак, власник(прізвище, ім’я, по батькові))».  

Уважно проаналізувавши зроблений запис, побачимо, що приватного 

власника автомобіля не завжди можна ідентифікувати однозначно, адже 
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може бути декілька людей з однаковими прізвищем, ім’ям, по батькові. 

Однозначно громадянина України (як і будь-якої розвинутої держави) 

можна ідентифікувати, вказавши його ідентифікаційний код або серію і 

номер паспорта. Отже, є сенс відношення ПРИВАТНІ_АВТОМОБІЛІ 

описати таким чином: «АВТОМОБІЛЬ(Виробник, Модель, Рік випуску, 

Державний номерний знак, Ідентифікаційний код власника», додавши до 

нього відношення ВЛАСНИК(Ідентифікаційний код, Прізвище, Ім’я, По 

батькові)». Замінивши одне відношення двома (які слід подати не менше 

ніж двома таблицями), ми створили умови для більш точного описання 

екземпляра об’єкта і отримання можливості однозначно ідентифікувати 

кожний екземпляр об’єктів відношення. Після пояснення треба зазначити, 

що операція, яка описана вище, має назву «декомпозиція відношення» і 

використовується майже завжди при створенні РБД. 

Вивчення розділу "Алгоритми та програми" описане досить повно 

у навчальній літературі і в мережних джерелах, тому не вимагало 

докладного дослідження, але слід зазначити, що результати попередніх 

досліджень авторського колективу, у т.ч. анкетування учнів та вчителів, 

вказують на необхідність дотримання вимог гармонізації змісту навчання 

алгоритмізацій та програмування й навчання СКБД і ЕТ. 

Окремо слід зазначити роботу, проведену в напрямі проектної 

діяльності. Навчальні індивідуальні та групові проекти мають бути 

орієнтовані на самостійну діяльність учнів: індивідуальну, парну чи 

групову. У процесі виконання навчальних проектів досягається як 

навчальна мета (розширення і поглиблення теоретичної бази знань учнів, 

надання результатам практичної значущості, придатності їх до 

розв’язування повсякденних життєвих проблем, диференціація навчання 

відповідно до запитів, нахилів і здібностей учнів), так і виховна. У процесі 

виконання роботи учні самостійно ознайомлюються з додатковою 

навчальною та науковою літературою, відомостями з інших джерел, 

зокрема з Інтернету, навчаються аналізувати й критично оцінювати їх. 

Виховується наполегливість, здатність до роботи в колективі, 

комунікабельність . 

Реалізація навчальних проектів може здійснюватися за такими 

етапами: 

• визначення мети проекту із зазначенням здатностей, знань, 

умінь, навичок, яких повинні набути учні в результаті роботи над проектом 

(виконує вчитель, доводить до учнів, обговорює з ними, корегує мету); 
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• презентація ситуацій, які дають змогу виявити одну чи кілька 

проблем з обговорюваної тематики (перший етап роботи над проектом у 

групах); 

• висування гіпотез розв’язування виявленої проблеми, 

обговорення й обґрунтування кожної з гіпотез; 

• обговорення методів перевірки прийнятих гіпотез у малих 

групах, обговорення можливих інформаційних джерел для перевірки 

висунутої гіпотези; 

• обговорення форми подання результатів; 

• робота (індивідуально або в групах) над пошуком фактів, 

аргументів, які підтверджують чи спростовують гіпотезу; 

• захист проектів (гіпотез розв’язування проблеми) кожною 

групою та засвоєння інформації всіма учнями класу; 

• виокремлення і формулювання нових проблем. 

Для оцінювання індивідуальних досягнень учнів може бути 

використаний метод «Портфоліо». Таке оцінювання передбачає 

визначення критеріїв для внесення учнівських напрацювань до портфоліо 

(з обов’язковим їх доведенням до учнів та обговоренням); форми подання 

матеріалу; попередню спланованість процесу оцінювання; використання у 

процесі оцінювання елементів само оцінювання і взаємо оцінювання. 

Окремо слід зазначити, що при виконанні завдань теми "проектна 

діяльність" необхідно створити умови для максимально об'єктивного 

оцінювання доробку кожного учня (учениці), незважаючи на те, що 

проекти (особливо з міжпредметним наповненням) можуть виконуватися 

малими групами. 
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ВИСНОВКИ 

Проведені дослідження, вивчення та узагальнення педагогічного 

досвіду, результати яких викладено у навчальних програмах з 

інформатики для основної школі; підручниках «Інформатика», 

підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу», 

«Інформатика для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим 

вивченням інформатики : підручник для 8 класу загальноосвітніх 

навчальних закладів», «Інформатика для загальноосвітніх навчальних 

закладів з поглибленим вивченням інформатики : підручник для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів», методичних посібниках 

«Інформатика 7», «Інформатика 8» та «Інформатика 9» дозволяють дійти 

висновку, що організація поглибленого навчання інформатики в 

основній школі оріє нтована на основні педагогічні цілі, які ставляться 

перед навчанням інформатики в нормативних документах Міністерства 

освіти України (зокрема, Державного стандарту базової та повної 

загальної середньої освіти). Вони сприятимуть формуванню і розвитку 

предметної ІКТ-компетентності і ключових компетентностей для 

реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що 

забезпечить готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах 

інформаційного суспільства і їх спроможність стати не лише 

повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.  

Метою навчання курсу є формування і розвиток предметної ІКТ-

компетентності і ключових компетентностей для реалізації творчого 

потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що забезпечить 

готовність учнів до активної життєдіяльності в умовах інформаційного 

суспільства і їх спроможність стати не лише повноцінними його 

членами, а й творцями сучасного суспільства. Завданнями навчання 

інформатики в основній школі є формування в учнів здатностей, знань, 

умінь, навичок і способів діяльності: проводити основні операції над 

інформаційними об’єктами, зокрема створювати й опрацьовувати 

інформаційні об’єкти в різних програмних середовищах; здійснювати 

пошук необхідних інформаційних матеріалів (відомостей) з 

використанням пошукових систем, зокрема в Інтернеті; алгоритмічно, 

логічно і критично мислити; висувати нескладні гіпотези навчально-

пізнавального характеру і перевіряти їх під час розв’язування 

практичних задач з використанням ІКТ; використовувати засоби ІКТ для 

обміну повідомленнями й організації співпраці у процесі розв’язування 

навчальних, у тому числі які виникають у навчанні інших предметів, 
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дослідницьких і практичних життєвих завдань; планувати, 

організовувати та здійснювати індивідуальну і колективну діяльність в 

інформаційному середовищі; безпечно працювати з інформаційними 

системами. 

Практичним результатом НДР є розробка і послідовне 

вдосконалення навчальних програм з інформатики на завдання МОН 

України; опублікування масовими накладами підручників з інформатики 

для 7 - 9 класів, рекомендованих МОН України: «Інформатика. Підручник 

для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів»; «Інформатика. 

Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з 

поглибленим вивченням інформатики», «Інформатика. Підручник для 9 

класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням 

інформатики».  
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